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14:00 Johannavandring i Industrilandskapet 

Hur levde människorna 1910? Träffa Johanna som på ett lättsamt sätt 
berättar om sitt liv, arbete, glädjeämnen och kärlek. 
Samling på Gamla Torget (Karta över centrala Norrköping finns att 
ladda ner från ksp:s hemsida) 

 
 
15:00 Fika 

Johannavandringen avslutas med kaffe och smörgås på 
Visualiseringcenter C 

 
 
15:30- Visualiseringscenter C 
16:15 Guidad tur i utställningen 
 
 
17:30 Mingel på Visualiseringscenter C 
 Fördrink med lätt tilltugg 
 
 
18:00 Filmvisning i Domteatern 
 Virtuell stadsvandring i Norrköping samt filmen ”Allt vad vi är” 
 
 
19:00 Föreningens middag 
 Buffé på Visualiseringscenter C 
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08:00 Registrering 
 Folksamsalen, plan 6, Arbetets museum. 
 
 
08:30 Välkommen till Norrköping 
 
  
08:40 Om Arbetets museum 
 Kort information om byggnaden vi är i. 
 
 
08:50 Norrköping och kommunsamarbete 

En presentation av Norrköping och det ökande samarbetet mellan 
kommuner.  

 Ulf Arumskog, utvecklingsledare, Norrköpings kommun 
 
 
09:25 Medborgardialog i 3D - Vision Industrilandskapet bygger 

varumärket 
Vision Industrilandskapet, med interaktiv 3D-karta, bygger på 
varumärkesplattformen "Let's create Norrköping". En inbjudan till 
Norrköpingsborna, en utmaning för näringslivet och ett uppdrag för oss i 
Norrköpings kommun - att skapa Norrköpings framtid tillsammans. 

 Tina Vennerholm, grafisk formgivare, Norrköpings kommun 
 
 
10:00 Fika 
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10:30 Nå ut med dina resultat i media på bästa sätt 

Undersökningar och statistik är grundläggande verktyg för att få fram 
beslutsunderlag. Men når du ut med ditt budskap och har dina åhörare 
förstått vad som menades? Hur tänker journalisterna och hur lägger du 
fram ditt resultat för att nå ut på bästa sätt? Ida Nilsson kommer att ge dig 
tips om hur du kan ta kontroll över ditt budskap och kommer att bjuda på 
en stor dos inspiration till bättre kommunikation. 

 Ida Nilsson, PR account manager/sociala medier, Valentin & Byhr 
 
 
11:30 Effektiv visuell kommunikation 

Att visualisera information och förmedla den på ett sätt som gör den 
enkel att förstå är en konst. Norrköpings Tidningars informationsgrafiker 
delar sina erfarenheter. Både konkreta grundtips för tydligare 
kommunikation och ett par knep för att ge mottagaren en aha-känsla. 

 Jens Tärning, informationsgrafiker, Norrköpings Tidningar 
 
 
11:50 Presentera statistik på rätt sätt 

Få fram syftet till rätt målgrupp presenterat på ett lättfattligt sätt.  
Grunder och tips för att göra resultatet trovärdigt från en myndighets 
sida. Man ska kunna lita på statistiken, inte bli lurad av den!  
Jan-Aage Haaland, grafisk formgivare, Statistiska centralbyrån 

 
 
12:15 Lunch 
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13:15 Upptäck valen 2010 i interaktiv form 
Statistics eXplorer är SCB:s verktyg för interaktiv presentation och 
visualisering av regionalt fördelad statistik med kartor och diagram på 
webbplatsen. Valstatistik lämpar sig väl för denna typ av dynamisk 
visualisering där det går att peka på rumsliga mönster. 

 Stefan Svanström, Statistiska centralbyrån 
 
 
14:00 Att mäta skräp är inte bortkastat 

SCB har tillsammans med Håll Sverige Rent tagit fram ett verktyg för att 
mäta nedskräpning i stadsmiljö. De första kommunerna började använda 
verktyget 2007 och här presenteras verktyget tillsammans med 
erfarenheter och resultat. 

 Stefan Svanström, Statistiska centralbyrån 
 
14:30 Fika 
 
15:00 Påverkas din inkomst av vem du gifter dig med? 
 Orsak och verkan - att skilja mellan korrelation och kausalitet. 
 Paul Nystedt, docent i nationalekonomi, Linköpings universitet 
 
 
15:45 – Framtidsanalys som planeringsinstrument 
16:30 Hur samlar man tankar om framtiden på ett systematiskt sätt? Hur kan 

man kombinera statistiska prognoser med funderingar om utvecklingen? 
Hur presenterar man resultatet? Om Norrköpings kommuns arbete med 
planeringsförutsättningar. 

 Monica Rosander, kvalitetscontroller, Norrköpings kommun 
 
 
18:30 Kommunens middag på Stadshuset 

Jirina Klevstigh, 2:a vice ordförande i Kommunfullmäktiges presidium, 
hälsar välkommen 
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08:15 Registrering till årsmöte 
 
 
08:30 Årsmöte 
 
 
09:00 Framtiden för Sveriges officiella statistik 

Svante Eriksson berättar om den pågående statistikutredningen. 
(Kommittédirektiv 2011:32.) 

 Svante Eriksson, sekreterare i Statistikutredningen 
 
 
09:30 Fika och diskussion kring statistikutredningen 
 Diskussionen ger underlag inför ksp:s remissvar till utredningen 
 
 
10:30 Ny hushålls-, boende- och bostadsstatistik 

Var är vi nu och hur ser framtiden ut? Presentation av arbetet inför en 
registerbaserad Folk- och Bostadsräkning (Census) samt en efterföljande 
löpande hushålls-, boende- och bostadsstatistik. Vad är gjort och vad 
återstår? Hur kommer den framtida statistiken se ut och när finns den 
tillgänglig? Vad kan kommunen bidra med i det fortsatta arbetet? 

 Margareta Carlsson, Statistiska centralbyrån 
 
 
11:15 Utveckla dialogen med medborgare! 

Här ger vi en bakgrund till vikten av att utveckla dialogen med 
medborgare. Vi ger exempel från kommuner, landsting och andra länder 
som utvecklar dialogen med sina medborgare på olika sätt. En tillgänglig 
och tydlig information är basen för en bra dialog 

 Anders Nordh, projektledare, Sveriges Kommuner och Landsting 
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12:15 Lunch 
 
 
13:15 Modeller för små och stora beslut 

Hur gör man prognoser inom väder och klimat? Hur kan resultatet 
visualiseras? Om SMHI:s arbete med prognoser och beslutsstöd. 

 Pontus Matstoms, forskningschef, SMHI 
 
 
14:30 ksp:s årskonferens 2013 
 Presentation av värdkommunen för nästa års konferens 
 
 
14:45 Avslut och kaffe 
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Färgstarka Norrköping 

En kreativ mötesplats för människor och möjligheter 

Norrköping är en stad i ständig förvandling. Det sitter liksom i själen och 
tar sig uttryck på en mängd olika vis. Förr var Norrköping en industristad. 
Nu exploderar det kreativa och kunskapsdrivna företagandet. En process 
som drivs på av vårt framstående cityuniversitet, Campus Norrköping, 
som är en del av Linköpings universitet.  

Vårt läge i fjärde storstadsregionen är perfekt – här möts flyg, sjöfart, tåg 
och Europavägar. Här möts också människor med visioner och 
skaparambitioner. Något som bland annat gjort oss till regionens 
kulturhuvudstad med ett stort utbud av underhållning, upplevelser och 
konst.  

Mitt i Norrköping möter du stadens själ - det tegelröda Industrilandskapet som 
tornar upp sig längs forsarna och vattenfallen i Strömmen. Här fylls de gamla 
fabrikerna med nytt innehåll som gör livet rikare och roligare. Tillsammans 
med vattnet, parkerna och strömpromenaderna sätter de unik prägel på 
Norrköping. Sveriges vackraste stad säger många. Vad säger du? 


