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Verksamhetsberättelse för Visualiseringsgruppen 2016/2017 

I samband med föreningens årsmöte i Linköping 2016-09-09 fick undertecknad i uppdrag att 

undersöka förutsättningarna för att skapa en ny arbetsgrupp inom ksp – 

Visualiseringsgruppen. Visualiseringsgruppen har haft två möten under verksamhetsåret. 

Arbetsgruppen har haft följande medlemmar som har deltagit vid minst ett möte: 

Frida Berglund, Kristianstad  Monica Lindqvist, Borås 

Alexandra Deng Ronström, Norrköping  Lars Lundström, Jönköping 

Magnus Forslund, SKL   Peter Möller, Region Dalarna 

Henrik Gustafsson, Göteborg  Jens Nilson, Lund 

Peter Gustafsson, Helsingborg (avgått)  Moa Rosenqvist, Haninge / SLL 

Ida Karlsson, Region Skåne  Alf Fyhrlund (adjungerad) 

Jimmy Lindahl, Linköping (sammankallande) 

Vid arbetsgruppens konstituerande möte på SKL i Stockholm i november 2016 presenterade 

deltagarna sig själva och sina förväntningar på arbetsgruppen. Exempel på visualiseringar från 

de närvarande organisationerna visades och ganska mycket tid ägnades åt att diskutera syfte, 

inriktning och avgränsningar för arbetsgruppen. 

Gruppen enades kring följande formulering för syftet: Att bevaka och problematisera inom 

området visualisering. Att vid behov föra dialog med, men samtidigt stå oberoende från olika 

programvaruleverantörer. Den avgränsning som används inledningsvis för gruppen är 

följande: Att visualisera SCB-data och egeninsamlad data för de målgrupper som är aktuella 

inom kommunstatistiken. Gruppen har inledningsvis medvetet valt att låta dessa formuleringar 

vara ganska lösa i konturerna. De kan komma att förtydligas i framtiden. 

Vid arbetsgruppens andra möte som hölls i Göteborg i början av mars 2017 gjordes bl.a. ett 

studiebesök på Lindholmen Science Park och Visual Arena. Vi fick i samband med 

guidningen bl.a. möjlighet att prova på VR (Virtual Reality) och ta oss upp på svindlande 

höjder. I övrigt presenterades ex. hur Business Objects används i Kristianstad, och Göteborg 

visade hur Excel kan användas för avancerade visualiseringar. I samband med det 

poängterades även hur viktig berättelsen är för att undvika de fällor som visualisering annars 

lätt kan ge upphov till. Gruppen har också berört frågan om att visualisering inte enbart får 

handla om digitala lösningar. Andra presentationsformer behöver också utvecklas, vilket 

exempelvis kan handla om teater, musik och bilder. 

Arbetsgruppen har även haft flera mejlkontakter med representanter för SCB och mellan 

mötena använder medlemmarna i arbetsgruppen ett digitalt samarbetsrum tillhandahållet av 

SKL. Från och med arbetsgruppens andra verksamhetsår går gruppen över till en modell där 

värdorganisationen för kommande möte även tar på sig rollen som sammankallande. 

 

För arbetsgruppen 

Jimmy Lindahl 


