
 

 

Minnesanteckningar Visualiseringsgruppen 

 

Datum: 2022-04-08 

Plats: Teams (digitalt möte) 

Närvarande: 

Henrik Gustafsson, Göteborg Stad  

   Magnus Forslund, Region Västmanland 

   Clas Algenäs, RKA 

   Björn Schulte-Herbrüggen, Region Uppsala 

   Anders Elias, Stockholm Stad 

   Monica Lindqvist, Borås Stad 

   Per Dyfvelsten, Energimyndigheten 

   Peter Möller, Region Dalarna 

 

 

 



 

 

 

 
Dagordning 

 
• Välkomna! Kort om mig som ny sammankallande och hur jag ser på den rollen. 

• Presentation av var och en i gruppen och hur vi jobbar med visualisering i våra verksamheter. 

• Hur ska vi fortsätta med Visualiseringsgruppen framöver?  

• Övrigt  

 

 
Presentation av var och en i gruppen 

 
Eftersom nya personer har kommit med i gruppen samtidigt som ett par av medlemmarna har bytt tjänst så började vi med att presentera 

oss för varandra. Vi konstaterade att vi har en stor bredd i gruppen, men också att vi har en hel del gemensamma intressen och liknande 

arbetsuppgifter. Att kunna inspireras av varandras praktiska arbete och arbetssätt är en viktig del i den här gruppen.  

 

Hur ska vi fortsätta arbeta med visualiseringsgruppen framöver? 
 

Vi bestämde att vi ska försöka ses fysiskt 1–2 gånger om året med start i höst. Tanken är att gå tillbaka till att besöka ”varandra” och vid 

dessa möten ansvarar personen som är värd för mötet för dagordning och program. Vi bestämde också att vi testar att ha två kortare 

digitala möten per termin.  

 

 

 



 
 

 

 

Henrik är sammankallande och sköter det administrativa såsom skicka ut kallelser, skriva minnesnoteringar, mm. Sen hjälps vi åt att fylla 

dagordningen med intressant innehåll.  

 

Vi pratade om att den här arbetsgruppen ska ha ett brett innehåll runt ämnen som är relaterade till visualisering och kommunikation av 

statistik och analyser. Regionerna har ett nätverk för R-användare som Peter från Region Dalarna håller i som man kan komma med i om 

det finns intresse att fördjupa sig inom programspråket R. 

 

 

Nästa möte 

 
Vi bestämde att vi har ett digitalt möte i juni där vi bland annat pratar ihop oss om höstens fysiska möte. 

 

 

 


