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Referat
Behovet att visa datavärden på ett åskådligt sätt har lett till stor användning av
datavisualisering inom dataanalys. För att skapa en värdefull visualisering är det viktigt
att bygga processen på rätt sätt. Det finns definierat cykliskt arbetsflöde som innehåller
riktlinjer för att planera hela processen. I flödet ingår datainsamling, förbehandling av
data, dataanalys, själva visualiseringen och validering av resultaten, vilket vid behov
kan kräva eventuella förändringar i data.
I denna avhandling ligger fokuset på datavisualisering. Det är viktigt att först analysera
betydelsen av data genom att utforska vilka frågor de svarar på. Med hjälp av detta kan
typen av visualisering bestämmas. Avslutningsvis kan illustrationen skapas genom att
omvandla data till grafiska variabler, vilka innehåller informationen om färg, placering
och utseende. En mycket viktig aspekt i varje grafisk representation är färg, eftersom
det hjälper att påpeka skillnader och likheter i data samt gör visualiseringen mer
attraktiv.
Data kan visualiseras med hjälp av två typer av verktyg. Den ena kräver användarens
insats och den andra är mer traditionella ramverk. Vart och ett av dessa verktyg
erbjuder användare olika möjligheter och har sina för- och nackdelar.
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1 Inledning
Vi lever i en datadriven värld, där mängden av information växer exponentiellt. För att
kunna få värde av data, är det viktigt att behandla och demonstrera dem på rätt sätt. För
människor är det lättast att förstå data genom visualisering, eftersom grafisk
representation av data åskådliggör dess betydelse som inte kan märkas i obehandlade
rådata. Att visa data genom visuella representationer har en stark koppling med
dataanalys, som använder olika algoritmer för att undersöka möjliga mönster och
förbindelser i datamängder.
Datavisualiseringen har alltid funnits i vårt samhälle. Först kunde människor skapa
olika slags teckningar på väggar i grottor, sedan genom den tekniska utvecklingen
flyttades fokuset till de digitala och tryckta versionerna [1]. Tekniska framsteg ställer
högre krav på hur data ska visualiseras. Formen, layouten och färgerna ska tas i
beaktande och kombineras med varandra på ett lämpligt sätt för att hjälpa framföra idén
med visualiseringen.
Avhandlingens fokus ligger på konsten att visualisera data. För att lyckas med att
åskådliggöra data, räcker det inte att ha en fin grafik. Det måste vara tydlig och enkel
berättelse, så att användare kan förstå vad som är gömt bakom siffror och ord. Data ska
vara behandlade på rätt sätt innan de omvandlas till grafiska variabler. Färger är en
viktig komponent i grafiken, eftersom de påverkar visualiseringens uppfattning och
hjälper att uppvisa skillnader och likheter i data. Då kan människor hitta dold kunskap,
som kan ha en stor betydelse. [1]
Syftet med denna avhandling är att undersöka och beskriva den allmänna processen
som krävs för genomförande av datavisualisering samt presentera och jämföra hur data
kan visualiseras med hjälp av programmeringsspråk respektive verktyg. Som ett
exempel på programmeringsspråk valdes Python, medan Tableau beskrivs som ett
exempel på verktyg för datavisualisering. För att jämföra två sätt att visualisera data,
implementerades eget exempel som visar distributionen av svenskspråkig minderårig
befolkning i Helsingfors med tre års mellanrum [3]. Processen inleddes genom att välja
en fråga som kunde ställas till data, vilken i efterhand hjälpte att välja en lämplig typ
av visualisering och att bestämma kombinationen av färger. Vid utförandet av
projektet har specifika användargrupper inte tagits i beaktande.
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2 Historia: utveckling av data och visualisering
Grundstenar i datavisualiseringen är data. Data i en eller en annan form har alltid
funnits i vårt samhälle, dock har mängderna och formerna av data varierat under olika
tider, vilket har hängt ihop med den tekniska utvecklingen. Ändringar i
informationsanvändning i samhället kan beskrivas som tre vågor: jordbruks- och
hantverkseran, den urbaniserade maskineran och informationseran. Under de två första
vågorna kunde informationen spridas endast verbalt. På 1400-talet utvecklades
tryckkonsten, som öppnade nya perspektiv för informationsspridning samt vidare
utveckling. Informationen kunde sparas, behandlas och distribueras mycket snabbare.
[2]
En viktig del av informationsspridning har i alla tider varit infografik, som är en visuell
representation av data. Det fanns redan under den paleolitiska tiden, när människor
använde bilder för att förmedla information och för att kommunicera. Många
århundraden senare började bilder användas inom tryckkonsten under 1900-talet för att
komplettera texten och spred sig i alla grenar av vetenskap, till exempel i matematiken
och fysiken. Ju fler möjligheter tekniska framsteg gav, desto mer lockande blev
grafiken: olika färger, fotografier, interaktiva element. Användning av nätet gav ännu
större kraft till grafikens utveckling.
Som en följd av tekniska framsteg utvecklades visualiseringsbibliotek för
programmeringsspråk och verktyg för datavisualisering, vilka gav oändliga alternativ
för att förvandla insamlade data till en berättelse. Denna berättelse kan vara
övertygande för att nå ett visst mål, förklarande för att rapportera ett visst resultat och
framtidsplaner samt även lärorik för att framföra kunskaper. För varje datavisualisering
är det väsentligt att bestämma bland annat syftet, målgruppen och nödvändiga data. [3]

3 Dataanalys och visualisering
3.1 Allmänt
För att kunna hitta i de önskade värdena från data, krävs en analys. Enligt Börner och
Polley [4] kan analysen användas för olika ändamål, som kan vara bland annat att tolka
data, att genomföra statistisk analys och att få ny kunskap. Varje dataanalys förutsätter
datainsamling och således är första steget att förstå vad intressenter vill, samt hur
analysen kan påverka beslutsfattande. Efter det ska data förbehandlas, analyseras och
visualiseras. [5]
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3.2 Arbetsflöde för datavisualisering
Arbetsflödet för datavisualisering är en ordnad samling av väsentliga riktlinjer som
behöver följas för att bygga processen på ett rätt sätt. Dessa riktlinjer presenteras i figur
1 och består av tre steg, som är validering, dataförberedelse och visualisering. Börner
och Polley [4] beskriver arbetsflödet som cykliskt, således kan det första steget
upprepas för att tolka den färdiga representationen och vid behov göra korrigeringar
med hjälp av följande steg.
Det första steget i flödet är validering med intressenter och val av målgruppen, i vilket
också ingår datainsamling och tolkning av resultat vid upprepning av procesessen. När
det finns ett klart syfte med projektet, blir det möjligt att förstå hur stora datamängder
som kommer att behövas och sedan definiera metoden för dataanalys. Data kan samlas
in eller laddas ner antigen från privata leverantörer eller från öppna datakällor. Dessa
källor kan innehålla data i textformat, tabellformat eller databasformat. Exempel på
filformat som kan användas är bland annat JSON, CSV, TXT och XLS/XLSX.

Figur 1. Arbetsflöde för datavisualisering. Omarbetad och översatt från [4, s. 18].

Beroende på om den valda resursen innehåller numeriska och/eller icke-numeriska
data, kan analysens syften vara olika. Eftersom med numeriska data avses ursprungliga
och härledda data, ska analysens mål vara att utforska kunskap. Om källan innehåller
icke-numeriska data, som är omätbara till sin natur, ska syftet ändras till att hitta
attribut, regel och förhållanden mellan olika aktörer. För att strukturera processen, ska
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en av tre metoder för dataanalysen väljas. Dessa metoder är kvalitativa, kvantitativa
och halvkvantitativa. [4], [1]
Kvalitativa metoder kräver logiskt och vetenskapligt tänkande och används för att
förstå underliggande orsak, åsikter och motiveringar ur oberäkneliga data. Data som
används är ostrukturerade eller halvstrukturerade och kan bestå bland annat av text,
bilder, videor. Dessa metoder kan användas för att klassificera, jämföra och analysera
data. Det ger insyn i problem samt hjälper att utveckla idéer och kan även tjäna som en
grund för kvantitativ forskning.
Kvantitativa metoder syftar på att lösa problem genom att generera numeriska data som
kan omvandlas till en användbar statistik. Data som används är strukturerade. Det
hjälper att få insikt i attityd, åsikt och beteende, samt få en översikt över resultat för en
datamängd.
Halvkvantitativa metoder innebär främst analys av innehållet med syfte att bygga
hierarki. Dessa metoder ger poäng och är designade främst för beslutsfattande med
avseende på prioriteter, vilket innebär att de används för att beskriva data som en skala
och hierarki av kategorier. Dessa kategorier motsvarar sannolikheten av händelser och
deras konsekvenser. Halvkvantitativa metoder kräver inte korrekta och exakta data. [1]
Det andra steget i flödet för datavisualisering är förberedelse av data. Data kan vara råa
och/eller formaterade. Rådata har inget värde och består endast av symboler, som kan
vara ord och tal, medan formaterade data presenteras i en kontext med ett tydligt
sammanhang mellan element. Bara formaterade och behandlade data kan vara
användbara. Därför behövs datarensning, vilken kräver normalisering av dataformat,
filtrering av data beroende på önskemål, behandling av avvikelser och upprepningar
samt även tilläggning av vissa förklaringar. Om datamängder hör till olika källor, kan
de också behöva integreras och kopplas ihop. När data är färdigt transformerade, ska
de analyseras genom att identifiera tendenser och mönster.
Efter att data är insamlade och förbehandlade, kan de slutligen visualiseras. Till att
börja med ska typen av visualisering väljas (se närmare kapitel 4.2). Efter det kan data
behöva ändras genom att modifiera referenssystem, lägga till register och länkar. Därpå
fortsätts processen med visuell chiffrering, som omvandlar variabler till grafiska
format. Några tillägg som titel, märke, teckenförklaring och textbeskrivning kan också
behövas. Till sist ska det bestämmas hur visualiseringen kommer att presenteras:
antingen i ett tryckt eller i ett digitalt format, som i sin tur påverkar designvalet.
Visualiseringsprocessen beskrivs i detalj i kapitel 4. [4]
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4 Visualisering
4.1 Allmänt
Visualisering kan ske på tre olika nivåer: mikronivå (små datamängder med 1–100
entiteter), mezzonivå (datamängder med 101–10 000 entiteter, som innebär en viss
gruppering) och makronivå (global nivå, med mer än 10 000 entiteter). På varje enskild
nivå finns det fem möjliga typer av analys: statistisk, temporär, geospatial, tematisk
och nätverksanalys. Beroende på typen av analys kan olika typer av visualiseringen
väljas. [4]
Förutom nivåer är det också viktigt att beakta olika typer av skalor för data.
Nominalskala består av icke-överlappande kategorier och kan bland annat vara namn
och siffror, som beskriver människor, platser, saker och händelser. Ordinalskala
betyder sekvens av data eller rangordnad skala som inte kan tilldelas ett numerisk värde
för att mäta skillnaden. Det kan till exempel vara veckodagar eller rankingar.
Intervallskala kan innehålla konstant distans mellan närliggande värden eller
intervaller med en godtycklig nollpunkt och kan representera grader i Celsius eller tid
i timmar. Kvotskala representerar värden som är organiserade som ordnad sekvens med
ett jämförbart avstånd mellan värdena, till exempel vikt eller höjd.

4.2 Stödfrågor för visualiseringen
För att vara värdefulla, ska data analyseras med ett specifikt mål. Därför finns det fyra
kategorier för dataanalysen beroende på vilka frågor som data svarar på. Enligt Börner
och Polley [4] är dessa frågor ”med vem?”, ”vad?”, ”var?” och ”när?”. De hjälper att
välja den rätta typen av visualisering. Var och en av dessa frågebaserade analyser har
sitt eget referenssystem och förbinder data på ett specifikt sätt. Vi kommer att gå genom
alla.
4.2.1 När?
Frågan ”när?” används för tidsdata. I detta fall ligger fokusen på att förstå
tidsdistributionen av datamängder för att se mönster i data för tidsserier, som är en
sekvens av händelser och observationer ordnade enligt tid. Data i tidserier kan antigen
ha begränsade eller varierande värden inom ett givet intervall. Dessa data ska
förbehandlas med hjälp av tidsskivning (eng. time slicing) som kan ordnas på tre olika
sätt. Det första är att varje rad i data kan motsvara ett tidskvantum, det vill säga
tidsskiva. Det andra är att vissa rader kan finnas i flera tidskvantum, och det tredje är
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att varje rad i tidskvantumet kan finnas i alla efterkommande. Dessa visualiseringar
hjälper att upptäcka ökande, minskande, stabila och cykliska mönster. Den viktigaste
idén för denna typ av analys är säsongsmässighet och relationer mellan variabler. För
detta skäl används diagram, grafer och tabeller.
4.2.2 Var?
Frågan ”var?” är typisk for geografi och kartografi, samt även mycket vanlig inom
bland annat statistik och informationsvisualisering. Det finns många kategorier av
kartor, men betoningen är alltid på en viss plats. Det kan vara referenskartor,
topografiska och tematiska kartor. Referenskartor visar placeringen av geografiska
gränser, fysiska egenskaper av jorden och kulturella egenskaper. Några exempel på
dessa är politiska och fysiska kartor. I likheten med referenskartor visar topografiska
kartor landskapets egenskaper, dock i topografi visas också förhöjning i ytan.
Tematiska kartor koncentrerar sig på geokoder, som identifierar en viss plats.
Dessutom representeras varje mängd av data genom geografiska koordinater, som är
latitud- och longitudvärde för ett visst ställe på jorden. Det är möjligt att få en lista med
geografiska ställen och geokoder samt få dess koordinater. Beroende på dess
egenskaper , kan de kodade data innehålla informationen om storlek, färg och form.
För denna typ av visualisering används geospatiala data. De kan finnas i olika format:
vektorer, raster (representation av bilder genom ett system av punkter och linjer), CSV
och även mjukvaru-specifika format. Det är också viktigt att försäkra sig att data har
den förväntade tids-, geografisk och ämnes-relaterad bevakning.
4.2.3 Vad?
Frågan ”vad?” används för analysen av skriftliga, lingvistiska och semantiska data.
Exempelvis en samling av unika ord och deras frekvenser tas för att analysera ett
huvudtema av hela texten och hur bra ämnet förklaras. Ett av de viktigaste målen är att
identifiera ämne i ostrukturerade texter. Den viktigaste är själva texten, därför är det
viktigt att analysera hela texten. Det kan behövas ändra bokstäver till små, dela texten
i ensamstående ord – då behandlas varje ord som ett skilt tecken. Vissa så kallade
stoppord borde rensas bort före analysen, exempelvis en, ett och eller. Dessutom är det
viktigt att förbereda orden, så att ändelser rensas bort och endast stammen finns kvar.
Med hjälp av detta kopplas alla ord med en likadan stam och antal ord för analysen
minskas. Svårigheter kan orsakas av exempelvis synonymer eller ord som skrivs på
samma sätt men kan ha olika betydelser. Därför är det viktigt att analysera kontexten.
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Själva analysen betyder att dela upp texten i hög-dimensionell ämnesmängd. Det finns
bibliotek och samling av synonymer och relaterade ord för att identifiera betydelse av
dessa ord och kategorisera dem. En väldigt allmän typ av visualisering är ordmoln.
Dessutom kan diagram, tabeller, grafer, geospatiala kartor och nätverksgrafer
användas.
4.2.4 Med vem?
Frågan ”med vem?” ställs inför data som innehåller förbindelser eller hierarkier.
Sådana data visualiseras främst med hjälp av närverksgrafer, dock kan
tillvägagångssätt vara olika. Det beror på att data kan vara strukturerade antigen som
träd eller som närverk.
Träddatamängder är bland annat kataloger, organisationens hierarkier eller
klassificerings hierarkier, som visas ofta som trädrepresentationer, trädkartor och
trädgrafer. Varje träd består av förälder- och barnnoder som kopplas med bågar. Träd
analyseras ofta för att beräkna deras storlek och djup. Träddata kan finnas i olika
format, men oftast är det nätverksformat som GraphML, TreeML, speciella XMLscheman, Edgelist (textformat som visar förbindelse mellan noder) och CSV. Träd kan
modifieras genom att förenkla strukturen eller genom att extrahera delträd.
Visualiseringen börjas med att beräkna trädets beläggning. Det finns olika algoritmer
för det, till exempel cirkulär layout, trädrepresentation, radiellt träd, ballonggraf och
trädkarta. Val av algoritmen bestämmer hur rotnoden och barnnoder kommer att
placeras samt avståndet mellan nivåer av trädet.
Nätverksdatamängder, precis som träd, består av noder och bågar mellan dem. Noder
kan vara isolerade, samt ha beteckning och attribut. Nätverk kan vara riktade och
oriktade, beroende på om riktning av bågar har en betydelse. För själva nätverket är det
viktigt hur många noder och bågar som finns, hur många noder är sammankopplade
och bildar klungor samt vilken diameter nätverket har. Nätverksdata är tillgängliga i
olika format, exempelvis GraphML, XGML, .NET, matris och CSV. Dataförberedelse
innebär förening, och om data är i formen av text borde de förbereddas på samma sätt
som i vad-analysen. Isolerade noder eller självslingor kan tas bort, och beroende på
syftet kan det även behövas koppla flera nätverk. Om ett givet nätverk är stort, kan
vissa noder ignoreras. Det finns algoritmer för att beräkna nod-, båg- och
nätverksegenskaper samt för att hitta klusternätverk och identifiera kärnan. Det finns
standardiserade layout för nätverk: randomiserad, som tar in nätverksegenskaper som
input och sedan ger varje nod en slumpmässig x- och y-koordinat; cirkulär, som tar in
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dimensioner av tillgängligt visningsområde på skärmen och själva nätverket som input
och därefter beräknar en cirkel som bestämmer vart noder ska placeras; kraftstyrd, som
tar in samma variabler som cirkulär layout, men beräknar placeringsställen genom att
analysera likheten och avståndet mellan värden; binär, som används för nätverk med
två typer av noder och representerar dem som två kopplade listor, samt kan använda en
ytterligare visuell kodning; tunnelkartlayout, som försöker jämna ut distributionen av
noder och standardisera längden av kanter, samt minskar på ytan, kanter och maximerar
konsekvent flöde i riktade nätverk. [4]

4.3 Visualiseringstyper
Enligt Börner och Polley kan visualiseringen delas upp i fem typer eller kategorier:
diagram, tabeller, grafer, geospatiala kartor och nätverksgrafer. [4]
Diagram är visualisering utan ett egentligt referenssystem vilket visar förhållanden
mellan variabler och tillämpas för tids- och ämnesdata. De används ofta för att jämföra
värden av oberoende variabler och påpeka skillnader samt för att visa hur variabler
ändrar sina värden i ett givet sammanhang för att hitta trender. De mest populära
diagram är stapeldiagram, cirkeldiagram och ordmoln. Stapeldiagram består av
fyrkantiga staplar som visar olika kvantiteter av data från den enda variabeln. För att
jämföra olika variabler, kan mer komplicerade staplade stapeldiagram och
flermängdsstapeldiagram användas. Till skillnad från stapeldiagram visar
cirkeldiagram proportionella skillnader mellan värden, medan för att visa hur
variabelns värde förändras vid tiden och hur olika variablers värde är relaterade till
varandra kan linjära diagram utnyttjas, eftersom de kopplar flera enskilda datapunkter
och visar dem som en kontinuerlig utveckling. För att arbeta med textdata används
ordmoln. Det åskådliggör enskilda ord i en given text och genom avvikelser i storlek
visar hur ofta de förekommer i texten. [6]
För att förmedla data utan betoningen på grafiken kan det löna sig att använda tabeller.
De består av dataceller som är grupperade i rader och kolumner. Tabellceller kan vara
kodade enligt färg eller sorterade, de kan innehålla grafiska symboler och små ikoner,
medan datasökning kan förenklas genom att använda kategoriska axlar. Tabeller som
använder sig av färgkodning kallas för värmekartor. Deras struktur liknar en tabell,
medan skillnader i variablernas värden visas genom olikheter i färg. Den typen av
visualisering kan användas för plats-, tids- och ämnesdata.
Grafer är en av de mest användbara visualiseringarna. De visar kvalitativa och
kvantitativa data och hur deras värde förändras över tid. Grafer byggs genom att
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presentera data som kopplade noder och kan innehålla olika datamängder för att kunna
jämföra dem. Exempel på grafer är tidslinjer, stapelgrafer och spridningsdiagram.
Spridningsdiagram är ett användbart sätt att reda ut förhållanden mellan olika variabler
och kan användas inom kluster- och trendanalys. [7]
Geospatiala kartor behövs för att visa data som är relevanta för en viss plats eller
område och visar ett samband mellan plats och trender i data. Exempel på data som kan
användas är postnumren och namn på geografiska områden. Dessa kartor använder
latitud- och longitudreferenssystem och kan vara i formen av topografiska kartor och
även världs-, stads- samt densitetskartor. [6]
Förbindelse mellan olika entiteter i data kan visas i nätverksgrafer. De består av träd,
som betyder hierarkier av vissa objekt. Dessa grafer tillämpas genom att visuellt
förbinda noder som är logiskt kopplade. De ursprungliga data kan vara bland annat
sociala nätverk och migrationsflöde. Dessutom kan nätverk representeras som
träddiagram. De användas för att visa en strikt hierarki (exempelvis familjeträd eller
hur data lagras i datorsystem). [4]

4.4 Grafiska variabler: färg
För att skapa visualiseringen används grafiska variabler, så kallade markörer, som kan
innehålla egenskaper som layout, form och färg. Layout är variabelns position och
består av x-, y-, (och z-) koordinat. Form omfattar storlek och konstruktion, samt
placeringen av former kan också spela en viktig roll. Färg kan tilldelas till markörer
oberoende av andra attribut och kan förenkla samt effektivera hur människor mottar
visualiseringen.
Det finns olika sätt att representera färg. Huvudprincipen är att det finns modeller som
består av tre fasta färger, som i sin tur blandas med varandra för att få andra färger.
Misue och Kitajima [8] beskriver röd-grön-blå-modellen, förkortat RGB-modellen,
som är populär inom programmering och grundar sig på en geometrisk representation
av färger, vilka kopplas bra med färgmetoden som används på olika slags skärmar och
anses som en standard när datorprogram behandlar färg. Modellen använder sig av tre
primära färger: rött, grönt och blått, som i sin tur bildar de andra. Gosett och Chen [9]
berättar om ett annat exempel på färgmodell, röd-gul-blå (eng. red-yellow-blue),
förkortat RYB. Det kan vara lämpligare för människor som är mer vana med en annan
kombination av färger, eftersom det använder rött, gult och blått som primära och det
är just de färgerna som många människor är vana att blanda när de målar.
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De färdiga färgerna som bildades med hjälp av färgmodeller kan i efterhand
kombineras i paletter, eller så kallade färgscheman. Enligt Börner och Polley [4] kan
färgscheman bestå av två motsatta färger, ha en neutral variabel i mitten eller betona
höga och låga värden genom färgstyrkan, ordna data genom att använda samma ton
och olika mättnad och använda olika färgtoner för att skilja mellan olika grupper av
variabler. Ett sådant färgschema beskrivs i [8]. Det är HSV (eng. hue, saturation och
value), som betyder kulörton, mättnad och värde för ljusintensitet. De skriver att det
använder sig av kulörton, mättnad och ljusintensitet och dessa egenskaper kan även
ändras oberoende av varandra samt färgschemat kan användas som en grund för att
skapa nya scheman. HSV kan också anses som ett färgsystem för att blanda färger.
Kulörton och mättnad representeras av punkter som definieras av avståndet från en
bestämd punkt och vinkel mellan dessa datapunkter. Koordinater för ljusintensitet
beror på x- och y- koordinat. Alla egenskaper är förbindande, om en ändras – ändras
den andra också.
I visualiseringar som använder sig av färgscheman med märkbara skillnader i färger
behövs det att människor är uppmärksamma på att läsa värden som dessa färger
åskådliggör. För att underlätta uppfattningen kan överlappande färger ha områden var
en viss färg dominerar, då är det lättare att identifiera färg. Gränser är viktiga för att
kunna skilja på olika färger. Beroende av datatypen, kan sekventiella scheman
användas för ordinala data, avvikande – för grupper av ordinala data och kvalitativa –
för nominala data. Färgscheman kan också kategoriseras som bland annat anpassade
för färgblinda, lämpliga för utprint. [8], [9]
För nominala data ska det utforskas om värden är likadana eller inte, dock är det inte
möjligt att jämföra dem med varandra. Därför är det viktigt att det framgår tydligt.
Misue och Kitajima [8] hänvisar till Jock Mackinlays rapport, som visar att färgton är
det bästa sättet att se eventuella olikheter i data. Många färgtoner som är åtskiljbara
kan inte användas. För binära data kan vitt och svart färg användas, dock kan det leda
till problem om det finns många variabler.
Ordinala data kan jämföras, och därför är det möjligt att visa eventuella likheter och
skillnader. Variabler som är naturligt relaterade kan kopplas ihop med varandra och
ordnas samt sparas på ett förbestämt sätt. Misue och Kitajima [8] hänvisar till
Mackinlays rapport som förmedlar att kulörton, mättnad och ljusstyrka kan användas
för att representera data. De skriver också att David Rorland och Russel M. Taylor i
sina studier har uteslutit möjligheten att använda regnbågsfärg för ordinala data. För
dessa data ska bara en del av färgrymden användas.
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Dessutom finns det intervall- och kvotskala. För att arbeta med exakta värden, kan
system med uppdelningen i olika färgtoner användas. Om det finns negativa och
positiva värden, kan till exempel färger på gränsen mellan blå och grå användas för
negativa värden, där grå används oftast som noll.

5 Exempel: beskrivning
För att visa hur data kan visualiseras i praktiken, implementerades ett eget exempel.
Processen ordnades enligt arbetsflödet för datavisualisering som beskrevs i kapitel 3.2.
Den valda datakällan [10] var i XLS-format och innehöll information om distributionen
av svenskspråkig befolkning i Helsingfors mellan 2004 och 2019 samt visade
uppdelningen enligt ålder, kön och kommun. Syftet med visualiseringen var att visa
skillnader i antalet svenskspråkiga invånare i Helsingfors i olika år. Som målgruppen
valdes minderårig befolkning mellan 0 och 17 år, och för en jämnare distribution av
resultat grupperades åldrar med tre års mellanrum. Eftersom visualiseringens
publiceringssätt är textformat, grupperades år med samma intervall som åldrar för att
få en kompaktare representation. Följaktligen åskådliggör visualiseringen årsvisa
förändringar i antalet invånare i de valda åldersgrupperna på ett begripligt sätt, som i
sin tur underlättar jämförelse och upptäckt av trender. I enlighet med arbetsflödet för
datavisualisering uppdelades processen i följande steg:
1. (Validering och tolkning.) Befolkningsdata som användes var redan insamlade och
volymen identifierades som kopplad till mezzonivå, eftersom källan innehöll mer
än 100 entiteter. På grund av att data var strukturerade och numeriska, valdes
kvantitativ analysmetoden som en riktlinje. Med hänsyn till visualiseringens syfte
som nämndes ovan är detta val det mest motsvarande projektets mål.
2. (Förbehandling av data.) Källan bestod av skilda tabeller, som var ordnade enligt
år. Eftersom det fanns kolumner och rader som inte motsvarade visualiseringens
syfte, krävdes en del rensning. Ytterligare åtgärder som utfördes var att gruppera
data enligt år och åldersgrupper med tre års mellanrum. Finska benämningar för
kolumner ändrades till en motsvarighet på svenska. Efter att data var färdigt
rensade, associerades varje åldersgrupp med ett visst år och de färdiga resultaten
samlades i en gemensam tabell.
3. (Datavisualisering.) Efter att alla nödvändiga länkar mellan dataenheter skapades i
steg 2, kunde planering av själva visualiseringen påbörjas. I samband med
egenskaper av data och det definierade syftet med projektet definierades data som
temporär och frågan ”när?” valdes som utgångspunkten för en vidare process.
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Eftersom åldersgrupper i den gemensamma tabellen kunde anses som olika
jämförbara kategorier, valdes staplade stapeldiagram som en visualiseringstyp.
Representationen uppdelades i tidsskivor bestående av staplar som motsvarade
dessa kategorier. För ett bättre utseende och lättare jämförelse av antalet
minderåriga invånare tilldelades åldersgrupper åtskiljbara färger som visade sig
bättre på en bakgrund av en neutral färg.
Data visualiserades enligt de ovannämnda stegen med både Tableau och Python för
att kunna jämföra två olika typer av verktyg. Tableau valdes som ett exempel på
verktyg med ett färdigt användargränssnitt och presenteras i kapitel 6. I [11]
beskrivs Tableau som intuitiv och användarvänlig sätt att visualisera data samt
utföra processen relativt snabbt även för människor utan tidigare erfarenhet.
Verktygets hemsida [12] ger en översikt av dess egenskaper och informationen om
vilka slags visualiseringar som kan skapas. Valet av verktyget var ytterligare
påverkat av en lista över Tableaus kunder, till vilka hör stora företag som
Lufthansa, Telia och Henkel. I kapitel 7 presenteras datavisualiseringen med hjälp
av ett programmeringsspråk. För detta ändamål utsågs Python, som var redan
bekant för skribenten. Dessutom enligt [13] anses detta språk som pålitligt för
utvecklare. Det klarar av olika datamängder och möjliggör att skapa uppenbara
visualiseringar. Python innehåller flera visualiseringsbibliotek, som kan väljas
beroende på typen av data och den önskade typen av visualisering. I överlag är
programmeringsspråket mångsidig med enkel syntax som liknar mänskligt språk.
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6 Tableau
6.1 Allmänt
Tableau är en fullständig analytisk plattform, vars uppgift är att hjälpa se och förstå
data och att öppna nya gränser för problemlösning. Plattformen styr hela
dataanalysprocessen fram till publicering. Användargränssnittet är intuitivt, vilket
förbättrar användarupplevelse och tillåter fokusera sig just på att arbeta med data. En
omedelbar återkoppling under varje steg i processen gör arbete interaktivt. Plattformen
erbjuder skilda verktyg för olika ändamål, och användare kan även ställa frågor, stöda
varandra och dela erfarenheter i Tableau samfund. [12]
En positiv egenskap hos Tableau är flexibilitet: det är möjligt att distribuera analysen
och koppla ihop data oberoende av dess lagring. Arbetet kan ske både på datorns
skrivbord (eng. computer desktop), i webbläsare och i servern, och plattformen
erbjuder breda integreringsmöjligheter. Dessutom uppfyller plattformen även
säkerhetskrav, eftersom det är möjligt att bevilja åtkomsten till data endast åt
berättigade personer.
För att skapa visualiseringen på egen dator kan applikationer som Tableau Desktop
Professional Edition eller en gratis Tableau Desktop Public Edition användas. Dock
krävs det att data som importeras redan är förbehandlade. När filen är uppladdad i
verktyget, räcker det att dra och droppa för att producera anpassningsbara
visualiseringar. Varje projekt sparas i en skild arbetsbok. Enskild visualisering kan
skapas i ett kalkylblad, medan flera vyer kan kombineras i en instrumentpanel eller i
en berättelse för att skapa mer interaktiva visualiseringar.
Eftersom visualiseringsmjukvara inte erbjuder möjligheter för en avancerad
dataförbehandling, finns det applikationen Tableau Prep, som möjliggör att förberedda
data inför analysen och består av två skilda verktyg. Det första är Tableau Prep Builder,
som används för att förbehandla data som presenteras i tre olika vyer: data förberedelse
med alla förbindelser som byggs, profilen med statistiken för varje kolumn och rådata
i kolumner. Det är möjligt att korrigera vilket värde som helst, och det finns inbyggda
funktioner som automatiserar händelser som upprepas. Det andra verktyget är Tableau
Prep Conductor, vars uppgift är att schemalägga, övervaka och hantera dataflöden för
att automatisera dataförberedelse. Förutom det finns det också bland annat
ämnesbaserad visualiserings- och publiceringsverktyg, verktyg och tillägg för en bättre
datastyrning samt verktyg för inbäddad analys. [3], [12]
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6.2 Visualiseringen med Tableau
6.2.1 Steg 1: dataförbehandling
Det första som krävs för att skapa visualisering är förbehandling av data. För detta skäl
användes Tableau Prep Builder för att rensa, förändra och kombinera data. Processen
inleddes med att plocka tabeller som innehöll data för de valda åren och att radera
onödiga data med hjälp av Clean Step (vilket kan beskrivas som rensningssteg). Efter
det implementerades Aggregate-funktionen (ungefär ”samla ihop”) för att skapa logisk
förbindelse mellan år och åldersgrupper. Följande steg blev att kombinera data från de
enskilda åren genom att välja funktionen Union (vilket på svenska kunde översättas
med förening). Clean Step behövdes igen för att ordna om åldersgrupper och få tre års
mellanrum mellan varje. Eftersom Aggregate användes förut för att associera år med
åldersgrupper, behandlades data automatiskt på det önskade sättet. För varje steg i
processen sparade verktyget alla utförda ändringar. Det underlättar uppföljning av
arbetsprocessen och dessutom möjliggör att radera oönskade ändringar. Den färdiga
tabellen sparades som en CSV-fil med hjälp av funktionen Output (ungefär
”utmatning”). I figur 2 visas dataflödet som skapades under processens gång.

Figur 2. Dataflödet i Tableau Prep Builder.
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6.2.2 Steg 2: visualisering
Efter att data var färdigt förbehandlade blev det möjligt att börja skapa visualiseringen.
Processen utfördes med hjälp av Tableau Desktop (versionen för studerande).
Verktygets användargränssnitt består av datakällor, kalkylblad och alternativa delar
som instrumentpanel och berättelse. Det är också möjligt att utföra enkla förändringar
i data, dock är möjligheter inte lika breda som i Tableau Prep Builder. Skapande av
visualiseringen börjades på kalkylbladet. Först valdes typen av visualisering till
stapeldiagram genom att välja ett motsvarande alternativ från en rullmeny i fältet
Marks (vilket på svenska kunde översättas med märken). Arbetet fortsattes med layout:
eftersom visualiseringen planerades kring data som svarade på frågan ”när?”,
adderades år som kolumner för att uppvisa hur datavärden förändras med tiden. Antalet
invånare valdes som rader. Dessutom för att åskådliggöra åldersgrupper skapades en
uppsättning av underkolumner. [14]
Avslutningsvis valdes färger för att visa olika åldersgrupper. För detta ändamål finns
det färgkort, som kan nås genom fältet Marks. Användaren kan antigen välja färdiga
paletter eller söka efter lämpliga färger manuellt. Dessutom är det också möjligt att
ändra på färgernas egenskaper, vilka är bland annat färgton och mättnad. Verktyget är
väldigt intuitiv och automatiskt erbjuder paletter som är relevanta för data. I figur 3
visas den färdiga visualiseringen, där åldersgrupper skiljer sig med kontrasterade färg.
Det hjälper att enkelt märka de olika uppsättningarna och kunna jämföra dem. En
neutral vit bakgrund valdes som en lämplig kombination med de mustiga färgerna.

Figur 3. Stapeldiagram i Tableau Desktop.
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Ur visualiseringen i figur 3 framgår att barn mellan 0 och 2 år är den dominerande
gruppen, medan gruppen med det lägsta antalet varierar. I de flesta fallen efter en
ökning av antalet invånare i en grupp ökar antalet invånare i följande åldersgrupp i
nästa tidsperiod, dock märks det en tendens av utflyttning av barn som är äldre än 2 år.
Exempelvis är antalet ungdomar i 12–17-årsåldern betydligt mindre år 2016 och 2019,
vilket visar att en del flyttar ut från Helsingfors. Nästan i alla tidsskivor är majoriteten
av barn mellan 0 och 5 år.
För en mångsidigare representation kan andra aspekter av data visualiseras i ett nytt
kalkylblad. Exempelvis kan det skapas ett cirkeldiagram för att uppvisa proportionell
skillnad i antalet pojkar och flickor eller så kan platsdata som inte tagits med i det
utförda projektet användas för att generera en geospatial karta med områdesspecifik
utspridning av svenskspråkig befolkning i Helsingfors. Efter det är det dessutom
möjligt att fortsätta arbetet i två separata flikar. Dessa flikar kallas för instrumentbrädan
och berättelsen och tillåter kombination av visualiseringar från olika kalkylblad. På det
sättet kan data analyseras från olika synvinklar och utseendet blir mer avancerat och
attraktivt.
Exempel på interaktiva visualiseringar som kan skapas i Tableau finns i bilaga 1. De
valdes enligt de kvarstående frågorna som data kan svara på. Dessa frågor är ”var?”,
”vad?” och ”med vem?”.

7 Python
7.1 Allmänt
Som nämndes i kapitel 5, är Python ett programmeringsspråk med enkelt strukturerad
syntax, som leder till en kompaktare kod och bra läsbarhet. Språket innehåller en
mångfald av tillgängliga bibliotek för olika ändamål. För visualiseringsprocessen finns
det skilda bibliotek för dataanalysen och visualiseringen. Enligt A. Fandango [15] är
Pandas populär för databehandling och analys. Av bibliotek för datavisualiseringen
nämner Stancin och Jovic [7] Plotly, Seaborn och Matplotlib som de mest användbara.
Matplotlib är lätt att anpassa för egna behov och att skapa individuella grafiska
lösningar, men syntaxen kan vara väldigt komplicerad i början. Detta så kallade
matematiska plottningsbibliotek [13] stöder olika grafiska användargränssnitt,
integreras med backend på alla operativsystem och kan exportera visualiseringar till
olika format (PDF, SVG, JPG, PNG, BMP, GIF med mera). Seaborn är ett annat
exempel på bibliotek för att visualisera data. Biblioteket har ärvt numera
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tilläggsverktygssats för datavisualisering från Matplotlib och använder dem för sin
underliggande plottning. Dock har båda dessa bibliotek relativt låg
anpassningsförmåga och mindre brett utbud än biblioteket som presenteras härnäst.
[16]
Plotly kan kallas för det mest kraftfulla biblioteket, eftersom det stöder de flesta typerna
av visualisering, är lätt att använda och tillåter resultat väldigt snabbt. Det fungerar bra
på olika slags enheter genom att skapa visualiseringar som automatiskt kan anpassa
storleken för en viss enhet. Dessutom kan dessa representationer tilldelas interaktiva
egenskaper, exempelvis genom att visa ytterligare värden när musen förs över en viss
datapunkt. Detta bibliotek beskrivs mer detaljerat i kapitel 7.1.2 och valdes för att skapa
visualiseringen. [17]
7.1.1 Pandas
Eftersom inget av visualiseringsbiblioteken möjliggör en fullständig förberedelse av
data, finns det skilda lösningar för dataanalys. Ett av sådana bibliotek är Pandas. Det
är uppkallat efter paneldata och dataanalys i Python och har öppen källkod. Pandas
används ofta med numeriska datorverktyg som NumPy och SciPy, analytiska bibliotek
som Statsmodels och Scikit-learn samt bibliotek för visualiseringen som Matplotlib,
Seaborn och Plotly. Biblioteket valdes för dataförbehandling i exemplet som beskrivs
i kapitel 7.2. [16], [15]
För att kunna arbeta med Pandas, är det viktigt att lära sig grundfunktionaliteter,
datastrukturer och möjliga operationer med data. Några exempel på dessa operationer
är indexering, urval, filtrering, förbindelse, aritmetiska och statistiska beräkningar. Det
är viktigt att känna till vilka dataramar och dataserier som existerar i Pandas och förstå
skillnaden mellan dem. Serier är en lista med olika variabler av olika datatyper, medan
dataramar kan innehålla flera serier. En dataserie består av en endimensionell räcka
som innehåller en sekvens av värden och en samhörande räcka av dataetiketter som
kallas för index. Till skillnad från dataserie är dataram en tabell med data med både
rad- och kolumnindex, vilken innehåller en ordnad samling av kolumner, i vilka var
och en kan bestå av variabler av olika typer. Data placeras som en- eller
flerdimensionella block.
Pandas innehåller datastrukturer och designade verktyg för datamanipulering, som
innebär bland annat rensning och normalisering. Dessutom finns det underbibliotek,
vars namn motsvarar funktionaliteten. Biblioteket är utvecklat för att bearbeta
tabellformade och heterogena data, som sparas i ett Pandas-objekt. Det är möjligt att
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välja en viss dataserie med angivna parametrar och filtrera, sortera samt gruppera data
med hjälp av inbyggda funktioner. Under förberedelse av data kan bland annat
nollvärden identifieras med funktionen isnull(), som utvärderar om det finns värden
som saknas. Innehållet kan korrigeras och transformeras med hjälp av funktioner som
append() för att lägga till värden, concat() för att sammanbinda olika objekt och join()
för att sätta ihop dataramar. Några exempel på funktioner för statistiska beräkningar är
count() som beräknar antalet objekt utan ett angivet värde, sum() vilken returnerar
summan av värden och std() som är ansvarig för att beräkna standardavvikelser. [16],
[15], [18]
7.1.2 Plotly
Plotly är ett Python-bibliotek för datavisualisering. Det erbjuder ett stort urval av
anpassningsbara visualiseringar, med idén att dataserier kan skrivas som ett par av
nyckel och värde. Plotly genererar interaktiva visualiseringar som automatiskt kan
ändra på storleken för att anpassa sig till en given enhet. [13]
Biblioteket består av tre huvudmoduler: plotly, graph_objs och tools. Plotly-modulen
innehåller funktioner som kräver respons från Plotlys servrar som fungerar som
gränssnittet mellan datorn och Plotly. Plotly.graph_objs-modulen är grundläggande,
eftersom den innehåller klassdefinitioner av objekt som skapar visualiseringar som vi
ser. Plotly.tools-modulen innehåller många funktioner för att underlätta och förbättra
användarupplevelsen.
Visualiseringar representeras av Figure-objektet, som utvidgar Figure-klassen
definierad av plotly.graph_objs-modulen. Konstruktorn av denna klass kräver data,
layout och ramar. Figurer representeras som träd med noder vilka kallas för attribut.
Rotnoden har tre attribut, vilka motsvarar argument i klassens konstruktorn. Dessa
attribut refereras i koden genom att ange en punkt-uppdelad sammanfogning av alla
föräldrar på stigen. Till exempel, layout.width refererar till attributen med nyckeln
width (sv. bredd) inne i biblioteket vars värde associeras med nyckeln layout som finns
i roten.
Modulen plotly.express, som importeras oftast som px i koden, möjliggör att skapa hela
figuren på en och samma gång. Det innehåller mer än 30 olika funktioner och använder
sig av grafiskta objekt från modulen graph_objects som en bas. En annan modul som
kan användas för att skapa visualiseringar är plotly.graph_objects. I koden importeras
det oftast som go och innehåller en hierarki av mer än 40 klasser, som representeras
som noder utan löv. Termen graph_object betyder instanser av dessa klasser. De
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primära klasserna är Figure och FigureWidget, och båda representerar hela figurer.
Instanser av dessa klasser har många användbara metoder för att manipulera deras
attribut, vilka representeras av instansen av en given klass i hierarkien av modulen
graph_objects. [19]

7.2 Visualiseringen med Python
För att skapa visualiseringen strukturerades processen på samma sätt som i kapitel 6.2.
Först förbehandlades data med hjälp av Pandas. Data importerades från XLS-filen och
icke-nödvändiga rader har tagits bort med hjälp av funktionen skiprows (ungefär
”hoppa över rader”). Data i källan var ordnade enligt år och på det sättet fanns det
skilda flikar med data för varje år. Under första steget skapades en skild dataram för
varje år. För att gruppera åldersgrupper användes funktionen replace(), som söker efter
de givna värdena och byter dem mot de önskade. Efter det grupperades data i varje
dataram samt aggregerades summan av det totala antalet invånare, av antalet män och
av antalet kvinnor (se närmare figur 4). På det sättet associerades antalet invånare i
varje åldersgrupp med ett givet år. Efter det har enskilda dataramar sammanfogats
genom med hjälp av funktionen concat().

Figur 4. Gruppering och aggregation av data i Pandas.

För själva visualiseringen användes modulen plotly.graph_objects, eftersom den
möjliggör att skapa staplade stapeldiagram. För att associera staplar med motsvarande
åldersgrupp användes funktionen Bar(), som tillåter användaren att skapa olika
diagram genom att manuellt ange de önskade egenskaperna. Eftersom i avseende på
syftet med visualiseringen var det viktigt att välja åtskiljbara färger som skulle vara i
en bra kontrast till varandra, användes samma färger som i visualiseringen med
Tableau. I Plotly finns det inbyggda färgpaletter och alternativt kan färger också anges
manuellt. För ytterligare skillnader i valören kan parametrar som till exempel mättnad
förändras genom att ange olika numeriska värden. Detta kan göras med hjälp av
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modulen Plotly.colors, som innehåller funktioner som ändrar på angivna färgernas
parametrar. Figur 5 visar koden för diagram, vars färger har angetts genom en numerisk
kod. I figur 6 visas den färdiga visualiseringen. Som bakgrundsfärg användes den
fördefinierade färgen, vilken passar bra ihop med färgvalet för staplar.

Figur 5. Koden för stapeldiagram i Plotly.

Figur 6. Det färdiga stapeldiagrammet.

Eftersom de ursprungliga data och tillvägagångssätt för visualiseringen är detsamma
som utfördes med hjälp av Tableau, kan resultaten betraktas på samma sätt. Data som
användes svarar på frågan ”när?”. Exempel på andra visualiseringar som kan skapas
med hjälp av Plotly finns i bilaga 2. De valdes enligt de kvarstående frågorna som data
kan svara på. Dessa frågor är ”var?”, ”vad?” och ”med vem?”.
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8 Diskussion och sammanfattning
Datavisualiseringen är ett kraftigt sätt att utforska data. Processen måste planeras i
detalj på förhand och de givna riktlinjerna följas. De insamlade data ska vara
förbehandlade före analysen påbörjas. Om det behövs, ska data grupperas, förbindelser
skapas och matematiska beräkningar utföras. När data omvandlas till grafiska variabler
är färger viktiga. Beroende på målet med visualiseringen kan de antigen vara i kontrast
med varandra eller ha olika mättnad för att visa skillnader i värden.
Visualiseringsprocessen kan vara olika beroende på tillvägagångssättet. Om data
visualiseras med verktyg, behöver endast gränssnittet användas. I Tableau är det
intuitivt, men det är ändå viktigt att lära sig reglerna och huvudprinciperna för arbete i
verktyget. För att förbehandla data på ett grundligt sätt och utföra dataanalysen finns
applikationen Tableau PrepBuilder. De färdiga data importeras sedan i den andra
applikationen Tableau Desktop där själva visualiseringen skapas. Programmet
innehåller ett stort utbud av funktionaliteter och ett grafiskt användargränssnitt, vilket
underlättar interaktionen med verktyget och gör processen användarvänligare. Det
finns olika färgpaletter som erbjuder ett stort val av färger som också kan väljas
manuellt. Alternativt kan skillnader i grafiska variabler visas genom att ändra på
färgernas egenskaper som färgton, mättnad och ljusstyrka. Tableau kräver inte
förkunskaper och är lätt att använda.
Python valdes som ett exempel på programmeringsspråk för att visualisera data. Det
finns inget bibliotek som kan både förberedda och analysera data. Data kan
förbehandlas och analyseras till exempel med hjälp av Pandas och sedan visualiseras
med hjälp av Plotly. Denna process kräver en bra grund i programmering, matematisk
kunskap och kännedom om bibliotekets uppbyggnad. Själva Python är relativt enkelt
att använda tack vare den okomplicerade syntaxen vars struktur liknar ett mänskligt
språk som vi alla är vana med. Vissa funktionaliteter kan vara begränsade och till
skillnaden från Tableau kan användaren inte se resultatet direkt i programmet, utan
koden måste exekveras och till exempel visualiseringen visas i webbläsare. Python
erbjuder inte ett färdigt gränssnitt där data kan förbehandlas och visualiseras, utan alla
kommandon måste skrivas på dator. Sådan arbetsprocess kräver en hel del manuellt
arbete. Till skillnad från verktyg som kräver att man lär sig logiken som är specifik för
ett valt verktyg, kan programmeringsspråk vara lättare att använda ifall det finns
förkunskap inom logiken bakom programmeringen och kännedom om nödvändiga steg
som behövs för att gå till väga.
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Båda metoder visade fullständiga och nästan likadana resultat. Vissa skillnader märktes
i antalet tillgängliga funktioner och några fördefinierade inställningar.
Grundprinciperna inom förbehandling av data, dataanalys, skapande av visualiseringen
och justering av färgernas egenskaper är likadana för Tableau och Python. Båda
metoderna har sina för- och nackdelar. Tableau är bra integrerad och har ett grafiskt
användargränssnitt, som bidrar till en effektiv arbetsprocess. Nackdelen är att ett stort
utbud av tillgängliga funktionaliteter och en verktygsspecifik logik kräver extra tid för
att komma igång för nybörjare. Eftersom visualiseringen skapades först i Tableau blev
det mycket lättare att komma igång med Python, i och med kännedomen om funktioner
och moduler som motsvarar projektets önskemål.
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Bilaga 1. Visualisering av data i Tableau
Frågan ”var?”. Visualiseringen i figur 1A åskådliggör data som svarar på frågan
”var?”. Syftet är att visa hur mycket ljus som produceras i världen. Intensiteten av
ljusanvändningen visas genom kulörmättnad och storleken på noder. Interaktiviteten
har uppnåtts genom att visa namnet på landet och staden samt antalet invånare vid
musdrag.

Figur 1A. Night Lights. Hämtad från [20].

Frågan ”vad?”. Visualiseringen i figur 1B ger en bild av ord som användes i vissa
Tableaus publikationer och data som har använts svarar på frågan ”vad?”. Ju större är
ordet, desto oftare användes det. När användaren drar musen, visas namnet på
publikationen, författarens namn och datum. Dessutom syns antalet publikationer i
vilka ordet användes. Färger har ingen särskild betydelse, utan dess val är baserad på
att bilda en positiv visuell upplevelse.

Figur 1B. Viz of the day in 2020. Hämtad från [21].

Frågan ”med vem?”. Visualiseringen i figur 1C belyser hur stjärnor är kopplade med
varandra. Data svarar på frågan ”med vem?”. Förbindelser kan utforskas genom att
vrida på representationen av jorden. När musen dras över en viss nod visas namnet på
stjärnan. Visualiseringen använder kombinationen av svart, vit och grå färger vilka
bildar en lämplig visuell representation och motsvarar det valda temat.

Figur 1C. Constellations born of mythology. Hämtad från [22].

Bilaga 2. Visualisering av data i Python
Frågan ”var?”. Visualiseringen i figur 2A ger en bild av värdena för
bruttonationalprodukt i olika länder i världen. Data som representeras på kartan svarar
på frågan ”var?”. För att jämföra måtten används en färgpalett som genom att variera
på ljusstyrkan visar skillnader i värdena.

Figur 2A. World Choropleth Map 2014. Hämtad från [23].

Frågan ”vad?”. Visualiseringen i figur 2B åskådliggör svaren på en enkät. Data som
visas i ett horisontalt stapeldiagram svarar på frågan ”vad?” och betoningen är på
procentuell distributionen av de samlade svaren. Skillnaden i värdena visas genom
ljusstyrkan.

Figur 2B. Color palette for bar chart. Hämtad från [24].

Frågan ”med vem?”. Visualiseringen i figur 2C belyser flygbanor för bolaget
American airlines. Data svarar på frågan ”med vem?”, och förbindelser mellan noder
visas på kartan som ett nätverk. Färger har ingen särskild betydelse i denna
representation. Röda linjer på en ljus bakgrund hjälper att fånga uppmärksamheten.

Figur 2C. American airline flight paths (February 2011). Hämtad från [25].

