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Jens Nilson, Lunds kommun 
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KPS:s visualiseringsgrupp består för närvarande av 14 personer. Gruppen har representation hos 

både kommuner och regioner samt ett par externa deltagare. Under verksamhetsåret har ett par nya 

medlemmar tillkommit, samtidigt som ett par av medlemmarna bytt arbetsgivare. 

Vi har haft tre digitala möten under verksamhetsåret. I samband med att flera nya medlemmar har 

tillkommit så har vi presenterat oss för varandra och berättat om hur vi jobbar med visualisering i 

våra verksamheter. Att kunna inspireras av varandras praktiska arbete och arbetssätt är en viktig del i 

den här gruppens arbetssätt. Vi har diskuterat och kommit fram till att den här arbetsgruppen ska ha 

ett brett innehåll runt ämnen som är relaterade till visualisering och kommunikation av statistik och 

analyser.  

Under verksamhetsårets möten har vi fått se flera presentationer med tips och exempel på bra 

analyser och visualiseringar. Vi har fått en presentation med utdrag från en utbildning som Göteborg 

har skapat runt visualisering och presentation av statistik. Innehållet i presentationen var kopplat till 

hur vi uppfattar och kommer ihåg olika typer av information, samt hur det kan påverka valet av 

färger, rubriker och andra objekt för att göra budskapet tydligt. Vi har vid flera tillfällen diskuterat 

och fått se analyser gjorda i programspråket R av medlemmar i gruppen. Som exempel har vi fått se 

hur man i Stockholm skapat animerade 3D-modeller i R för att visualisera Stockholms befolkning, 

samt hur de arbetar med geografiska analyser och kartor i R. 

Vi har även diskuterat hur vi ska tolka och praktiskt hantera tillgänglighetsdirektivet för offentliga 

webbplatser i Sverige.  

 

Henrik Gustafsson, sammankallande 

 

 

 


