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Målgrupp: Tjänstemän som arbetar med statistik, GIS och kartor i kommuner, regioner och läns-
styrelser samt planerare, strateger och övriga som jobbar med statistik, planering och visualisering.

SydostGIS verkar inom Blekinge, Kalmar och Kronobergs län och är en stödförening för användare och andra 
intressenter av geografiska informationssystem (GIS). En av föreningens viktigaste uppgifter är att utgöra 
navet i ett nätverk för information och kontakter inom området. 

SydostGIS inbjuder till

GIS‐dag i Karlshamn 
Statistik på kartan och kartberättelser 

O nsdagen den 16 oktober 2019
kl. 09:00 – 15:15

Plats: NetPort (lokal Amazonas), Biblioteksgatan 4, Östra Piren 

Kartdata ©2019 OpenStreetMaps bidragsgivare 
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PROGRAM 

Inledning 
09:30 – 09:40 

09:40 – 10.25 

10:30 – 11:30 

12:30 – 13.15  

14:30 – 15:00 

15:00 – 15.15 

Översiktsplan 2050 som kartberättelse
Presentation av hur man i Karlskrona jobbar i ESRI:s Storymaps med 
sin pågående översiktsplan samt övriga projekt.
Babacar Ndiaye, Karlskrona kommun

Avslutning 

09:00 – 09:30 Samling och fika 

Lunch på Gourmet Grön

Fika 

11:30– 12:30 

13:20 – 14:05  

Statistik i GIS - MONA och QGIS
Metodintroduktion om erfarenheter, lärdomar och fallgropar med att 
arbeta med statistik i GIS. Även lite praktiska tips på hur man kan arbeta 
med QGIS som exempel.
Anton Westholm, Centrum för Primärvårdsforskning Region Skåne

Visualisering av statistik med Microsoft Power BI
Presentation av hur Region Kalmar län använder Microsofts 
visualiseringsverktyg Power BI för att presentera statistiska data. 
Mathias Karlsson, Region Kalmar län

14:05– 14:30 

Välkomna!
Ordförande Sabina Bernhard hälsar välkommen

GIS och statistik inom Landstinget och i Region Kalmar län
”Lite av varje” - ett urval av den statistik som presenteras i Landstinget 
och i Regionen med hjälp av kartor.
Malgorzata Postula-Gorecka, Region Kalmar län

Styrkan med geografi för att lyfta fram statistiken 
SCB kommer under föredraget lyfta fram vilka möjligheter vi har att 
presentera statistik med stöd av kartor så den väcker intresse och 
samtidigt är kartografiskt korrekt. Idag har alla konstant tillgång till ny 
information vilket ställer högre krav på att nå ut med statistiken. En bra 
visualisering kan illustrera rumsliga samband som kan vara svåra att 
upptäcka i rena tabeller eller diagram. Visualiseringar kan också bidra 
till att underlätta förståelsen av nyckeltal eller begrepp som annars 
riskerar att framstå som abstrakta. Hur kan statistik presenteras på 
kartor och vilken statistik passar till vilka kartor?
Stefan Svanström, SCB
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Avgifter 
Medlemmar gratis. Icke medlemmar 500 kr. Ideella föreningar 300 kr (Faktureras). 
Lunch, förmiddags‐ och eftermiddagskaffe ingår.
Studenter vid Linnéuniversitet och BTH fritt (i mån av plats), exklusive lunch. 

Upplysningar 
Johan Karlsson – Länsstyrelsen Blekinge län, 010‐2240160 
Johan.Karlsson@lansstyrelsen.se 

Toomas Randsalu – Karlshamns kommun, 0455‐81667 
Toomas.Randsalu@karlshamn.se 

Jimmie Andersén – Blekinge Tekniska Högskola, 0455‐385326 
Jimmie.Andersen@bth.se 

Anmälan 
emotses senast fredagen den 11 oktober. 
Anmälan görs till SydostGIS på följande adress https://forms.gle/imZYJ5BgxrutYCKQA 

− Kom ihåg att anmäla specialkost
− Vänligen ange faktureringsadress och referens
− Ange om du önskar bli medlem i SydostGIS

Reservation för ev. programändringar. Aktuellt slutligt program hittar du på vår hemsida: 
www.sydostgis.se ca en vecka före konferensen. 

Välkomna! 
Välkommen till trevlig samvaro bland kollegor samt till intressanta föreläsningar och 
demonstrationer. Passa också på tillfället att ta med dig icke etablerade GIS-användare 
för att på sikt bredda GIS-användningen i ditt företag/organisation.

Styrelsen SydostGIS 
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