
Visualisering av statistik och data 
 

Föreningen för kommunal statistik och planering (ksp) ordnade tillsammans med Sveriges 

Kommuner och Landsting en temadag om visualisering av data och statistik den 3 maj 2019. 

Omkring 60 personer var på plats i Stockholm och uppskattningsvis ytterligare ett hundratal 

följde via webbsändning. 

Program 

Data, information och kunskap 

Peter Krantz, Sveriges Kommuner och Landsting 

Automatiserade kommunrapporter 

Christian Lindell, Region Skåne 

Visualisering med stöd av egen statistikdatabas 

Jimmy Lindahl, Linköpings kommun 

Den sociala kompassen och StudioS 

Mats Forsberg och Anna Carlsund, Statisticon 

Kommunikation och begripliggörande 

Jörgen Abrahamsson och Mikael Forth, Abrahamsson-Forth 

SVT Datajournalistik visualiserar valet 2018 

Oskar Nyqvist och Ola Hjalmarsson, SVT Datajournalistik 

 

Utvärdering 

De som hade anmält sig till konferensen fick i förväg en enkät skickat till sig där de kunde 

redogöra för vilka förväntningar de hade på temadagen. Varje person kunde ange upp till tre 

förväntningar och därefter själv kategorisera kommentaren och ange vilken som var den 

enskilt viktigaste förväntningen. Praktiska tips och idéer var det som de allra flesta hoppades 

på inför dagen, totalt 50 kommentarer kring detta. Av dessa hade närmare hälften 

kommentaren som den viktigaste förväntningen.   
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Efter att temadagen hade genomförts så skickades en andra enkät ut, som en uppföljning till 

den första. Där kunde varje respondent ange hur väl deras egna förväntningar faktiskt fallit 

ut. Den röda delen av stapeln visar andelen som upplevde att de fick sina förväntningar 

uppfyllda inom de olika kategorierna.  

 

 

Deltagarna fick såklart även lämna ett helhetsomdöme kring temadagen och alla var positiva 

eller mycket positiva.  

 

 

Även i uppföljningsenkäten kunde besökarna lämna kommentarer som de själva i efterhand 

kategoriserade och bedömde som positiva eller negativa. Totalt lämnades ett 60-tal 

kommentarer, där merparten handlade om själva programmet eller de enskilda föreläsarna. 

Därutöver fanns ett fåtal kommentarer kring det praktiska arrangemanget. Drygt 80 procent 

av besökarna lämnade positiva kommentarer kring programmet och föreläsarna. Andelen var 

lägre bland kommentarerna kring själva arrangemanget, dock var det relativt få 

kommentarer kring detta vilket ger större utslag vid procentberäkning.     

 

Antal Därav total Varav

Kommentar avsåg: kommentarer andel positiva mycket positiva positiva

Talarna/Moderator 26 81% 58% 23%

Programmet 31 81% 32% 48%

Praktiskt arrangemang 7 57% 29% 29%

Samtliga 64 78% 42% 36%  
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