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DI GI TA LI SE RING

Kom mu ni ka sjon med data
Den best eg ne de vi sua li se rin gen av 
in for ma sjon kan va ri e re, men for å 
op ti ma li se re til nær min gen er det vik tig 
å for stå hvor dan vi su ell opp fat ning 
på vir ker for stå el sen hos bru ke ren. 
Den ne ar tik ke len er ba sert på ar bei det 
til datavisualiseringsguruen Ste ven 
Few1 og for kla rer noen grunn leg gen de 
prin sip per for de sign av ef fek ti ve 
vi sua li se rin ger av data.

Da ta drev ne be slut nin ger
Or ga ni sa sjo ner som øns ker å være 
da ta drev ne – alt så ta gode be slut nin ger 
ba sert på data – vet at dår lig da ta kva li-
tet i vers te fall kan føre til feil be slut-
nin ger. Or ga ni sa sjo ner bruker mye tid 
og kref ter på å sik re et kor rekt da ta-
grunn lag. Data er ikke nyt tige i seg 
selv. De må pre sen te res på en måte 
som gir bru ke ren vik tig, me nings full 
og nyt tig inn sikt. Først da har bru ke-
ren et godt grunn lag for å ta de rik ti ge 
be slut nin ge ne.

Det er ikke en kelt å finne sta tis tikk om 
hvor ofte be slut nin ger er blitt tatt på 
feil grunn lag som føl ge av dår lig de sig-
ne de datavisualiseringer. Det er li ke vel 
1 Steven Few (2012) Show me the numbers. 

grunn til å anta at man ge snub ler på 
mål stre ken for di vi su ell kom mu ni ka-
sjon av in for ma sjon ikke får den opp-
merk som he ten den for tje ner. Det 
skor ter ikke på mu lig he ter. Gra fer og 
ta bel ler er lett til gjen ge lig i de fles te 
pro gram va re pak ker som hånd te rer 
data, som for eks em pel i Ex cel, men få 
av oss har fått opp læ ring i de sign av 
gra fer og ta bel ler.

Gjør det en kelt
Vi su ell pre sen ta sjon av data bør gjø res 
en kelt. Gra fer og ta bel ler skal være 

in tui ti ve og en ty di ge, og for stås ved 
før s te blikk uten å måt te tol kes.

Det er en kelt å opp da ge en ørn i en 
him mel full av duer, men hvis him me-
len er full av man ge for skjel li ge fug ler 
er det van ske li ge re å iden ti fi se re den 
ene ør nen. Det sam me gjel der for gra-
fer. Det er om å gjø re å be gren se an tall 
far ger, for mer og stør rel ser for å 
ut nyt te un der be visst he ten slik at bru-
ke ren raskt og en kelt for står den vi su-
el le pre sen ta sjo nen av data. 

Bu si ness Analytics:

Data vi sua li se ring
Vik ti ge be slut nin ger gjø res ofte ba sert på inn sikt i data. For mid ling av den ne inn sik ten 
hand ler i stor grad om vi su ell frem stil ling ved bruk av gra fer og ta bel ler. Den ne fem te  
ar tik ke len i se ri en om da ta ana ly ser vi ser hvor dan data bør vi su ali se res og for mid les på  
en pre sis og for ståe lig måte.
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Artikkelserie om Business Analytics
I en artikkelserie vil Henning Torgersen og noen av hans kolleger i BDO 
skrive om hva Business Analytics er og hva det kan brukes til. Her skrives 
blant annet om datafangst og datahåndtering i revisjon og om hvordan data-
analyser kan brukes både i revisjon og regnskap.

Figur 1

Eksempel 1:
Ved å begrense antall farger og former slik som i figuren til venstre, er det 
enkelt raskt å identifisere objektet som skiller seg ut. Det samme objektet 
befinner seg i figuren til høyre, men på grunn av mylderet av former og 
farger er det ikke lenger like enkelt å oppdage den mørkegrå sirkelen. 

Good communication 
doesn’t just happen. It is 
the result of good design. 

- Steven Few
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For å frem he ve det man øns ker å kom-
mu ni se re, er det lurt å fjer ne så mye 
som mu lig av unød ven di ge el ler for styr-
ren de ele men ter. 3D-ef fek ter, skyg ger 
og bak grunns bil der er eks emp ler på 
ele men ter og ef fek ter som fak tisk van-

ske lig gjør av le sing av dia gram mer. And-
re eks emp ler på så kalt «chart junk» er 
støt te lin jer, som kun er et hjelpe verk tøy 
og som med for del kan være så vidt 
syn li ge. En ge ne rell an be fa ling er å 
spør re seg selv: «hva kan jeg fjer ne?»

Gra fer
Gra fer set ter bru ke re av in for ma sjon i 
stand til å se det sto re bil det. Det er 
en kelt å sam men lig ne stør rel ser og å se 
tren der sam ti dig som det er lett å 
av dek ke mønst re og av vik.

Valg av graf
Hvil ken type graf som best kom mu ni-
se rer in for ma sjo nen, kom mer an på 
da ta ene, mot ta ker og hva man øns ker 
å for mid le. Li ke vel fin nes noen ret te-
sno rer ba sert på hvor dan vi men nes ker 
opp fat ter for mer. Ofte er stol per og 
lin jer nok til å dekke de fles te be hov.

Kake dia gram
Kake dia gram er sjel den det beste al ter-
na ti vet for vi sua li se ring av stør rel ser. 
Det er for di det er van ske lig å es ti me re 
for hol det mel lom to are a ler, som vist i 
eks em pel 3.

Det kan være fris ten de li ke vel å ty til 
kake dia gram met ved å leg ge til pro-
sent an de le ne til hver kake, men da er 
det dis se tal le ne som gir inn sik ten, 
ikke den vi su el le frem stil lin gen. Å pre-
sen te re pro sent an de le ne kun i en ta bell 
iste den for et kake dia gram, ville alt så 
ha re du sert meng den in for ma sjon 
hjer nen måt te pro ses se re, og gitt ras-
ke re og mer pre sis inn sikt.

Et stol pe dia gram vil i de al ler fles te 
til fel le ne være et mye bedre al ter na tiv 
et ter som det tar mind re plass i en rap-
port el ler på et dashboard, sam ti dig 
som det opp rett hol der in for ma sjons-
ver di en.

Stol pe dia gram
Stol pe dia gram er godt eg net for å vi su-
ali se re data som sor te res i ikke-nu me-
ris ke ka te go ri er. Det er en kelt å kjen ne 
igjen dis se ka te go ri ene et ter som de i 
seg selv ikke lar seg sor te re fra minst til 

Figur 2

Eksempel 2:
Som figur 2 illustrerer, kan 3D-effekter, farger og skygger gjøre grafer feiende 
flotte. Det kan være greit for å få et raskt overblikk, men det kompliserer 
avlesing og reduserer presisjon. Det er ikke enkelt å lese av inntjeningen på 
Produkt 5 i første kvartal uten å bruke linjal. Og hva var egentlig 
inntjeningen fra Produkt 2 i fjerde kvartal?
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Eksempel 3:
Vi ønsker å vise posisjonen til Selskap C i markedet. I figur 3 er det enkelt å 
se at Selskap A er størst, men 3D-effekten gjør at kakestykker som er i front 
oppleves større enn de som er bak, slik som her hvor 9 % ser større ut enn 
13 %. figur 4, derimot, gir oss på en enkel måte oversikt over markedet samt 
presise markedsandeler. Selv om den mangler flotte farger, kommuniserer 
dette stolpediagrammet enkelt og elegant all informasjon som brukeren 
 trenger. 
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Having the means to 
create graphs with a 
computer doesn’t 
guarantee that we’ll do it 
effectively any more than 

having word processing 
software makes us great 
writers.

- Steven Few
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størst. Av de lin ger i en or ga ni sa sjon er 
et eks em pel på en slik ka te go ri med 
ikke-nu me ris ke ver di er.

Det som gjør stol pe dia gram så bra, er 
at det går en kelt og raskt å lese av leng-

der. For di vår opp fat ning av leng der 
pro ses se res i vår un der be visst het, bru-
ker hjer nen mi ni malt med ka pa si tet 
for å sam men lig ne dem.

Det er fak tisk like lett stå en de som 
lig gen de, bruk der for gjer ne lig gen de 
hvis du har lang tekst. Da tren ger ikke 
le se ren å bru ke unød ven di ge kref ter på å 
leg ge ho det på skak ke for å prø ve å lese 
den ver ti ka le teks ten. Se figur 5 og 6.

Lin je dia gram
For data med nu me ris ke ka te go ri er er 
ofte lin je dia gram det beste, og lin je dia-
gram el ler punkt dia gram blir som 
of test brukt for å vise trend over tid.

I lik het med stol pe dia gram met, er 
lin je dia gram også en kelt og raskt å 
lese. Det te er for di opp fat ning av po si-
sjo ner i 2D slik som lin jens hel ning og 
ret ning også er en pro sess som skjer i 
un der be visst he ten. Se Fi gur 8 for eks-
emp ler på lin je dia gram mer.

En be slek tet dia gram type er scatter-
plott, en type punkt dia gram som kan 
bru kes for å vise kor re la sjon mel lom to 
ver di er og som eg ner seg godt for raskt 
å iden ti fi se re sam men hen ger el ler 
av vik.

Én graf til å for kla re alt
Man ge va riab ler kan for le de til for søk 
på å vise alt i sam me graf. Pro ble met er 
at det ofte er van ske lig å lese man ge 
di men sjo ner av et da ta sett i én en kelt 
graf. Det ge ne rel le rå det er der for å 
dele opp in for ma sjo nen som skal pre-
sen te res frem for å presse alt inn i én 
graf. Det be hø ver ikke ta så mye mer 
plass, og kom mu ni se rer på en mye 
enk le re måte in for ma sjo nen som lig ger 
i da ta ene. 

Far ge valg
Far ge valg er vik ti ge re enn man ge tror 
og et om rå de det syn des på, men det 
fin nes noen gode kjø re reg ler.

Far ge ne i en graf bør være dis tink te 
slik at det er en kelt å skille ele men te ne 
fra hver and re. Vi de re bør far ge ne være 
duse et ter som det er mer na tur lig for 
øyet. Det gjør det også let te re å bru ke 
ster ke far ger om man øns ker å frem-
he ve spe si el le ele men ter. Er alle far ger 
frem tre den de el ler ster ke, opp fat tes 
det te som at alt skri ker et ter opp merk-
som het, og re sul ta tet blir at alt druk-
ner.

Figur 5                
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Eksempel 4:
Vi ønsker å vise avdelingskostnader over tid. Figur 7 viser dette, men vi får 
umiddelbart inntrykk av en nedadgående trend, samtidig som det er kre-
vende å lese av farge, forklaring og trend på samme tid. Figur 8 viser det 
samme, men data er delt opp i såkalt «small multiples». Disse er sortert fra 
størst til minst samtidig som både y- og x-aksene er like, noe som gjør det 
enkelt å se avdelingers kostnadsstørrelse. Videre er det enkelt og raskt å iden-
tifisere den enkelte avdelingen og se hvordan utviklingen i kostnader har vært 
over tid.
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Far ger som har en klar as so sia sjon til noe, bør bru kes med omhu. Rød as so sie res 
ofte med fare, for bud el ler ne ga ti ve tall, mens grønn ofte as so sie res med noe po si-
tivt.

Er man bun det av or ga ni sa sjo nens far ge pa lett, er min an be fa ling å ut ford re tvun-
gen bruk av far ge pa let ten til data vi sua li se ring. En pa lett av skri ken de far ger bør 
ikke få lov til å kom pli se re bru ke rens for stå el se. En løs ning kan være å ta ut gangs-
punkt i or ga ni sa sjo nens pa lett og lage va ri an ter av den ne med mer el ler mind re 
tint (far gen blan det med mer svart el ler mer hvit).

Far ge teo ri ge ne relt, og i data vi sua li se ring spe si elt, er egne fag felt. Det fin nes 
 man ge ar tik ler og gra tis verk tøy for å ut fors ke det te vik ti ge om rå det in nen data-
vi sua li se ring der man kan prø ve seg frem og for eks em pel se hvor dan ens far ge -
palett vil se ut for en som er far ge blind.

Figur 9

Eksempel 5:
Eksempel på distinkte farger. Myke farger på venstre side og sterke, opp-
merksomhetssøkende farger på høyre side. 
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Ta bel ler

I mot set ning til gra fer er det van ske lig å 
sam men lig ne stør rel ser, lese tren der og 
opp da ge mønst re el ler av vik fra en ta bell. 
Det kan li ke vel være enk le re å frem stil le 
in for ma sjon i en ta bell selv om gra fen 
ofte er det før s te man tyr til. Man kan 
ofte få mer in for ma sjon inn i en ta bell, 
sam ti dig som ta bel ler gjør det en kelt å 
slå opp pre si se ver di er. Fi gur 10 vi ser de 
sam me da ta ene som gra fen i eks em pel 2 
over, men i ta bell for mat. Det er nå 
en kelt å finne den eks ak te inn tje nin gen 
fra Pro dukt 2 i fjer de kvar tal, og vi tren-
ger ikke lin jal for å lese av inn tje ning.

Ikke-data blekk
Ikke-data blekk er kan skje et nytt 
be grep for noen, men det er ikke avan-
sert. I lik het med chart junk nevnt i 
inn led nin gen, hand ler det om å re du-
se re det to ta le vi su el le inn tryk ket som 
hjer nen må pro ses se re.

Hvis vi ser for oss at en ta bell skal skri-
ves ut med en gam mel dags blekkprin-
ter, er ikke-data blekk alt det blek ket 
som bru kes på å tryk ke ele men ter som 
ikke har med sel ve da ta ene å gjø re. 
Ta bel len i Fi gur 11 vi ser den sam me 
in for ma sjo nen som ta bel len i Fi gur 10, 
men med mye vi su elt fo kus på ele men-
ter som ikke pre sen te rer data. Det bør 
være et mål å re du se re ikke-data blekk så 
mye som mu lig for å fjer ne det unød-
ven di ge og frem he ve det vik ti ge.

Gjør det en kelt

Et ter som data sta dig blir mer til gjen-
ge li ge, be nyt tes de i øken de grad til å 
ta gode be slut nin ger. Der for har data 
ofte stor ver di, og det er vik tig at de er 
kor rek te.

Skul le man der imot ikke evne å kom-
mu ni se re inn sik ten som da ta ene re pre-
sen te rer på en god måte, er de til li ten 
nyt te og ver di.

For å vite mer, er bo ken «Show me the 
num bers» av Ste ven Few et godt sted å 
be gyn ne for forsk nings ba sert in for ma-
sjon om data vi sua li se ring.

Ikke la dår li ge gra fer, dia gram mer og 
ta bel ler føre til dår li ge be slut nin ger. 
Gjør det en kelt.

Figur 10

Figur 11
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