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Visualiseringsgruppen hade i samband med årskonferensen i Lund 2018 en presentation av 

gruppen och fick i samband med det två nya medlemmar. Det har även avgått ett par 

medlemmar under året, till följd av att dessa bytt arbetsgivare och arbetsuppgifter. Gruppen 

består i skrivande stund av tio personer och tar gärna emot fler intresserade. 

Gruppen har under verksamhetsåret haft två ordinarie möten och har arrangerat en temadag.  

Verksamhetsårets första möte hålls i Borås den 26 oktober 2018. Där gavs olika exempel på 

hur Borås kommun jobbat med visualisering och olika alternativa sätt att visualisera fakta. 

Det har t.ex. innehållit storytelling vid politikermöten och inhyrda illustratörer i några större 

projekt. Gruppen fick även besöka Navet, som är en verksamhet som riktar sig mot barn och 

unga och har blivit prisade för sin pedagogik kring matematik och naturkunskap.  

Det andra mötet hölls i Stockholm den 2 maj 2019. Vi tog del av några av SKL:s aktuella 

projekt som innehåller visualisering, t.ex. de nya kommunrapporterna inom Öppna 

jämförelser grundskola, som SKL tagit fram tillsammans med Statisticon. Konceptet används 

även inom andra Öppna jämförelser, senast inom Folkhälsa. Vi fick också en genomgång av 

hur SKL jobbar med den nationella patientenkäten. Därutöver handlade det om 

automatisering och datadriven journalistik (besök från företagen J++ och Action Dialog 

Partner) och vilka möjliga kopplingar som finns mellan det arbetssättet och behoven inom den 

kommunala statistiken. På kvällen träffades gruppen för en gemensam middag, då de flesta 

stannade kvar till efterföljande dag.  

Den 3 maj arrangerade Visualiseringsgruppen tillsammans med SKL en temadag i Stockholm 

om visualisering av data och statistik. Dagen bjöd på en blandning av alltifrån praktiska 

exempel i kommuner och regioner till avancerad användning av visualisering i 

analysprocesser och presentationer via inspirerande tankar kring grunderna för och kognitiva 

aspekter av visualisering. Tillställningen var välbesökt och stora hörsalen i SKL:s lokaler 

fylldes snabbt. Utifrån det stora intresset togs beslutet att även webbsända temadagen, vilket 

mottogs väl och följdes av många. Det var cirka 70 besökare på plats i Stockholm och ungefär 

lika många ”noder” som anslöt till webbsändningen (en nod kan t.ex. vara ett kommunhus), 



vilket antyder att ännu fler personer följde webbsändningen. Utvärderingen av temadagen 

visade att besökarna var mycket nöjda med innehållet.  

Nästa ordinarie möte för gruppen är planerat till oktober 2019 och preliminärt kommer det att 

hållas i Falun. KSP-medlemmar som är intresserade av verksamheten är välkomna att höra av 

sig till Magnus Forslund magnus.forslund@skl.se eller någon av de andra medlemmarna i 

gruppen. 

 

http://www.ksp.se/verksamhet/om-arbetsgrupper/visualiseringsgruppen/ 
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