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Systemarkitekturutbildningen är en kandidatutbildning med fokus på programutveckling. Utbildningen 
ger studenterna god bredd inom traditionell program- och systemutveckling, samt en spets mot modern 
utveckling för webben, mobila enheter och spel. Systemarkitekten blir en tekniskt skicklig och mycket bred 
programutvecklare. Typiska roller är därför programmerare och lösningsarkitekt. Styrkan hos utbildningen 
är främst bredden på de mjukvaruprojekt den färdige studenten är förberedd för. Efter examen skall 
systemarkitekter fungera dels som självständiga programutvecklare och dels som medarbetare i en större 
utvecklingsgrupp, vilket innebär förtrogenhet med olika arbetssätt inom programutveckling.  

I utbildningen läggs stor vikt vid användning av de senaste teknikerna, miljöerna, verktygen och metoderna. 
Tillsammans med ovanstående teoretiska grund innebär detta att systemarkitekter skall vara anställningsbara 
som programutvecklare direkt efter examen. Det är lika naturligt för en nyutexaminerad systemarkitekt att 
arbeta som programutvecklare på ett stort företags IT-avdelning, som en konsultfirma. Systemarkitekten är 
också lämpad att arbeta inom teknik- och idédrivna verksamheter, vilka till exempel kan vara spelutveckling, 
webbapplikationer eller mobila tjänster.  

Syftet med examensarbetet på systemarkitekturutbildningen är att studenten skall visa förmåga att delta i 
forsknings- eller utvecklingsarbete och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen inom ämnet och 
avrapportera detta på ett vetenskapligt sätt. Således måste de projekt som utförs ha tillräcklig vetenskaplig 
och/eller innovativ höJD: för att generera ny och generellt intressant kunskap.  

Examensarbetet genomförs vanligen i samarbete med en extern uppdragsgivare eller forskningsgrupp. Det 
huvudsakliga resultatet utgörs av en skriftlig rapport på engelska eller svenska, samt eventuell produkt (t.ex. 
programvara eller rapport) levererad till extern uppdragsgivare. I examinationen ingår även presentation av 
arbetet, samt muntlig och skriftlig opposition på ett annat examensarbete vid ett examinationsseminarium. 
Examensarbetet bedöms och betygssätts baserat på delarna ovan, specifikt tas även hänsyn till kvaliteten på 
eventuell framtagen mjukvara. Examinator rådfrågar handledare och eventuell extern kontaktperson vid 
betygssättning.  
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Abstract 
In today's society there are many companies that handle large amounts of information every 

day, which makes it difficult to manually interpret data. The large amount of data requires 

automated processes for extracting interesting patterns that people can then interpret and use as 

a basis for further analysis. Such a process is cluster analysis which aims to divide the data set 

into different segments in order to gain a deeper understanding of how various factors influence. 

High expectations are made for the presentation to convey information in an efficient and 

simple manner if they are to be used by people who do not come into contact with the data 

mining work but, only use the results as a basis in their professional role. Cluster analysis 

greatest strength is when it combines modern computing power with a presentation by varying 

color, shape and size helps make it easier to distinguish the result by the human eye. 

 

The main question "How can a data-intensive business use of cluster analysis as a tool to present 

the data?" is answered by two issues:  

 

● How can clustering be done in the transport sector? 

● How can clustering results be presented for the convenience of those who will use the 

results?  

 

The study is conducted using a qualitative approach and the overall research strategy was a 

qualitative studie, followed by a comparative analysis of the theory and empirical data. The 

chosen presentation techniques were used as a basis for the semi-structured interviews that were 

then analyzed based on the theory to lead to the conclusion. 

 

The study's conclusions is that K-means can be used as cluster algorithm. The number of natural 

clusters can be estimated with the elbowmethod and normalization can be done with Z-score. 

Clustering results in data-intensive business are best presented through parallel coordinates and 

scatter plots depending on whether the purpose is to present the situation or to use as a basis for 

decisions. 

 

The study's contribution and consequence is that data-intensive businesses can use the 

conclusions drawn in this study as a guide for how to get started with cluster analysis. A similar 

study on data-intensive business in the transport sector are rare and it is therefore a significant 

and original contribution to the data-intensive businesses such as transport. 
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Sammanfattning 
I dagens samhälle finns många företag som hanterar stora mängder information varje dag. Dessa 

företag har svårt att manuellt överblicka all information. Den stora mängden data kräver 

automatiserade processer för att utvinna intressanta mönster som människor sedan kan tolka 

och använda som underlag för vidare analys. En sådan process är klusteranalys vars syfte är att 

dela upp datamängden i olika segment för att kunna få en djupare förståelse för hur olika 

faktorer påverkar. Det ställs höga krav på att presentationen kan förmedla informationen på ett 

effektivt och enkelt sätt ifall de ska kunna användas av människor som, inte själva kommer i 

kontakt med arbetet med utan, bara använder resultaten som ett underlag i sin yrkesroll. Det är 

klusteranalysens stora styrka är då det kombinerar modern beräkningskraft med en presentation 

som med hjälp av varierande färg, form och storlek bidrar till att det blir enklare att urskilja 

resultatet med det mänskliga ögat. 

 

Huvudfrågan “Hur kan ett dataintensivt företag använda sig av klusteranalys som verktyg för 

att presentera data?” besvaras genom två delfrågor: 

 

● Hur kan klustring av göras inom transportsektorn? 

● Hur kan klustringsresultat presenteras för att underlätta för dem som skall använda 

resultaten? 

 

Studien bedrivs med en kvalitativ ansats och den övergripande forskningsstrategin var en 

kvalitativ kartläggning som följdes av en komparativ analys av teorin och empirin. De 

framtagna presentationsteknikerna användes som underlag i halv strukturerade intervjuer som 

sedan analyserades utifrån teorin för att leda fram till slutsatsen. 

 

Studiens slutsatser är att K-means kan användas som klusteringsalgoritm. Antalet naturliga 

kluster kan uppskattas med knäböjsmetoden och normalisering kan göras med Z-score.  

Klustringsresultat inom dataintensiva företag presenteras bäst genom parallella koordinater 

eller spridningsdiagram beroende på om syftet är att presentera läget eller ta fram 

beslutsunderlag. 

 

Studiens bidrag och konsekvens är att dataintensiva företag kan använda de slutsatser som 

dragits i denna studie som riktlinjer för hur de skall komma igång med klusteranalys. En 

liknande studie på ett dataintensivt företag inom transportsektorn är sällsynt och därför är det 

signifikant och originellt bidrag för dataintensiva företag som exempelvis inom 

transportsektorn.  
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1 Inledning 
Syftet med detta kapitel är att beskriva bakgrunden till det problemområde som skall 

undersökas. Inledningen motiverar det aktuella problemområdet och de förväntade resultatet. 

Den beskrivning av begrepp som presenteras syftar till att ge en tydligare, förklarande bild av 

problemområdet. 

1.1 Bakgrund 

Datorernas snabba framväxt har gjort det möjligt att lagra stora mängder data om köp, 

transporter och annan information som kan analyseras för att förbättra och effektivisera en 

verksamhet. Den stora mängden data som samlats i dagens databaser gör det samtidigt svårt att 

manuellt överblicka datan, utan det krävs automatiserade processer för det.  

 

Data mining betecknar sökandet efter meningsfulla mönster i stora datamängder. Det 

huvudsakliga syftet med data mining är att utvinna information från en datamängd och 

transformera det till en struktur som är lättare att förstå för framtida bruk. Det gör att man bättre 

kan visualisera och utnyttja den komplexa informationen. 

 

En del av data mining är klusteranalys som ofta används inom statistik och mönsterigenkänning. 

Syftet med klusteranalys är att dela upp datamängden i olika segment för att kunna få en djupare 

förståelse för hur olika faktorer påverkar (Jain, Murty & Flynn 1999). Det kan exempelvis 

handla om att gruppera kunder i segment för att kunna förstå de bättre och därigenom rikta 

reklam som passar det specifika segmentet. 

 

Klusteranalys är kraftfullt då det kombinerar modern beräkningskraft med en presentation som 

med hjälp av varierande färg, form och storlek bidrar till att det blir enklare att urskilja resultatet 

med det mänskliga ögat. Det blir enkelt att urskilja avvikelser och mönster, det är därför som 

klusteranalys är ett kraftfullt analysverktyg. (Soukup & Davidson 2002. s. xxii) 

 

För dataintensiva företag är det extra viktigt med klusteranalys eftersom den stora datamängden 

göra det svårt att tolka datan annars. Genom att exempelvis transportföretagens sändningar 

placeras i olika kluster baserat på hur lönsamma de är så är det lättare att identifiera vilka 

aspekter som påverkar hur lönsam en kund är samt ta fram underlag för hur man lär känna sina 

kunder och deras beteenden bättre. Det är även ett bra beslutsunderlag när man ska anpassa 

verksamheten för att kunna växa sig starkare på marknaden. Men transportföretagen skiljer sig 

mot andra branscher eftersom att det inte bara är en stor datamängd utan även ett stort antal 

attribut som påverkar hur lönsamma sändningar blir. Det ställer stora krav på klustrings- och 

presentationsteknikernas förmåga att kunna hantera många attribut. 

 

Det finns många klustringsalgoritmer för att finna mönster och avvikelser. Algoritmerna är ofta 

specialiserade för att kunna hantera specifika problemområden. En algoritm som är bäst lämpad 

i en situation kan vara oanvändbar i en annan. Faktorer som har stor inverkan på vilka algoritmer 

som kan användas är algoritmens beräkningskomplexitet, vilket sammanhang den skall 

användas i och dess förmåga att hantera olika datastrukturer.   

 

Ett resultat som inte kan tolkas är helt oanvändbart och hur lätt det är att tolka resultatet är oftast 

mycket viktigare än hur väl klustringsalgoritmen presterar. En problematik som inte har fått så 

mycket uppmärksamhet inom forskarvärlden är hur företagens egna avdelningar skall kunna 

dra nytta av resultaten som tas fram. Hos dataintensiva företag finns det ofta personal med 

varierande kunskaper kring hur klustringen går till. Men det optimala för företagen vore att all 
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den berörda personalen kan förstå och arbeta med resultaten från de avancerade statistiska 

beräkningarna som görs under klustringen. Det ställer stora krav på presentationsteknikerna 

som behöver vara av en sådan kvalité att det är möjligt för olika personer med olika yrkesroller 

att kunna diskutera och basera slutsatser utifrån det givna resultatet som underlag. 

1.2 Problemformulering 

Det finns många dataintensiva företag som forfarande inte börjat använda klusteranalys som ett 

verktyg för att analysera informationen de samlat in. Den stora datamängden ställer stora krav 

på presentationsteknikerna som behöver vara av en sådan kvalité att det blir möjligt att diskutera 

och dra slutsatser om resultatet trots begränsade förkunskaper. 

 

Huvudfråga: 
 

Hur kan ett dataintensivt företag använda sig av klusteranalys som verktyg för att 

presentera data?  

 

För att komma fram till hur ett dataintensivt företag kan använda sig av klusteranalys som 

verktyg för att presentera data behöver en klusteranalys genomföras och dess resultat 

presenteras på ett användbart och begripligt sätt. Därför är det naturligt att dela upp huvudfrågan 

i följande två delfrågor.  

 

Delfrågor: 
 

Hur kan klustring göras inom transportsektorn? 

 

Klustringen behöver kunna hantera stora datamängder som innehåller många attribut. Därför 

behöver möjliga sätt att genomföra klustring undersökas. Eftersom transportsektorn är 

dataintensiv så kan den representera ett typiskt dataintensivt företag. 

 

Hur kan klustringsresultat presenteras för att underlätta för dem som skall använda 

resultaten? 

 

Presentationerna behöver förmedla klustringsresultatet på ett användbart och begripligt sätt för 

att underlätta för de som ska använda resultatet även om de har begränsade förkunskaper. 

1.3 Syfte och målgrupp 

Studien riktar sig huvudsakligen till företag eller personer inom dataintensiva branscher. Den 

är av särskilt intresse för dem som precis har börjat undersöka möjligheterna med att använda 

Data Mining.  

 

Syftet med studien är att undersöka hur man kan använda olika presentationstekniker för att 

underlätta förståelsen av klustringsresultat inom dataintensiva företag. För en person som inte 

är så bekant med data mining och klustring så kan det vara svårt att tolka, överblicka och 

använda klustringsresultat. Den här studien är ämnad att belysa hur presentation av klustring 

skall göras för att en person med begränsad eller ingen förkunskap inom ämnet ska kunna 

använda och dra nytta av klustring.  
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1.4 Avgränsningar 

Det är inte praktiskt möjligt att undersöka alla dataintensiva företag därför kommer denna studie 

att bygga på data från ett av Sveriges ledande transportföretag. Den lagrade informationen om 

den stora mängden transporter gör att företaget kan klassas som ett dataintensivt företag och 

därmed passar bra som representant för dataintensiva företag i den här studien. 

 

Valet av data mining verktyg har en stor påverkan på vad för klustringsalgoritmer och 

presentationstekniker som finns tillgängliga. Om ett företag nyligen börjat använda sig av data 

mining brukar företaget vilja använda sig av lösningar som inte innebär en stor ekonomisk 

investering och/eller allt finns integrerat i deras befintliga IT-plattform. Därför står ofta valet 

mellan kommersiella alternativ med tätintegrering eller open source verktyg som inte kostar 

något. Många företag använder sig av Microsofts plattform och skulle därför kunna använda 

Microsoft Analysis Services som ingår i SQL Server. Genom att den täta integrationen blir det 

både enklare och effektivare att hantera stora datamängder. En annan möjlighet är att använda 

sig av open source verktyg som t.ex. Knime (Konstanz Information Miner) som är en 

dataanalys-, rapport- och integrationsplattform byggt på öppen källkod. I denna studie valdes 

Knime som data mining verktyg då Knime är fritt tillgängligt och tillhandahåller vanliga 

klustrings- och presentationstekniker. 

1.5 Begreppsbeskrivning 

● Presentationstekniker 

Definitionen av presentationsteknik i den här studien är att det är en teknik för att 

presentera klustringsresultat grafiskt eller i tabellformat. 

● Varians 

Genomsnittet av de kvadrerade avvikelserna för attributen från genomsnittet. (Mirkin 

2005, s. 39) 

1.6 Relaterad forskning 

Nocke, Schumann & Böhm (2004) beskriver en strategi för att integrera klusteranalys med 

presentationstekniker för att utforska klimatdata. För att utforska klustren använder de sig utav 

presentationstekniker kombinerat med interaktionsparadigmer som borstning (brushing). Den 

är relevant för denna studien då den gör en liknande studie men inriktad på klimatdata istället 

för transport. 

 

Peterson (2009) har bedrivit en studie som går ut på att undersöka användningen av parallella 

koordinater i visuell data mining. Liksom denna studien används K-means där K-värdet 

bestäms genom knäböjsmetoden. 

 

Hoffman & Grinstein (1997) presenterar presentationsteknikerna: linjediagram, 

spridningsdiagram, histogram, dendrogram, parallella koordinater och ett flertal andra som kan 

användas för att visualisera tabelldata. Utöver att presentera dem diskuterar de teknikernas 

respektive styrkor och svagheter. De kommer även fram till att det inte finns någon optimal 

presentationsteknik för högdimensionell data utan att valet måste baseras på vad som är syftet 

med visualiseringen och att det bästa är att använda flera presentationstekniker som 

kompletterar varandra. Grinstein, Trutschl & Cvek (2001) gör en liknande presentation av 

linjediagram, spridningsdiagram, parallella koordinater och ett flertal andra tekniker. De 

konstaterar att flera av teknikerna hanterar stora dimensioner ganska bra och att de främst 
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begränsas av skärmupplösning och färgseende. Dessa problem kan lösas genom att kombinera 

flera presentationstekniker.  

 

Wang, Giesen, McDonnell, Zolliker & Mueller (2008) har studerat färgens betydelse för hur 

människor uppfattar presentationer och hur 2D & 3D visualiseringar kan optimeras för att få en 

så bra visualisering som möjligt. De kom fram till ett regelverk för hur färger och nyanser 

lämpligast väljs för att göra presentationen så lätt arbeta med som möjligt. Deras slutsatser är 

av relevans för denna studien då den andra delfrågan syftar till att underlätta för de som ska 

arbeta med resultatet. Yusof, Zainuddin & Yusoff (2011) jämför parallella koordinater och 

spridningsdiagram och konstaterar att litteraturen visar på liknande resultat i form av funktioner 

diagramen stödjer. De får liknande betyg i de flesta viktiga termer men spridningsdiagram är i 

allmänhet mer populära och har en bättre uppfattbarhet hos användare. Däremot så finns det 

empiriska bevis för att prestandan för nybörjaranvändare är bättre med parallella koordinater.  

 

Rokach & O. Maimon (2010) presenterar flera vanliga klustringsalgoritmer så som hierarkiska, 

partionella, densitetsbaserade och prototypbaserade klustringsalgoritmer. Det diskuteras också 

om hur stora datamängder som kan klustras då olika algoritmer ställs mot varandra. Mercer 

(2003) diskuterar om hur och om det är värt att utveckla traditionella klusteringstekniker. De 

kommer fram till att alla de nya klustringstekniker accelererar befintliga klusteringsteknikerna 

genom att arbeta med statistiska sammanfattnignar av den faktiska datan och på så sätt bli mer 

effektiva. Dessa två studier diskuterar välkända klustringsalgoritmer vilket också görs i denna 

studie. Steinhaeuser, Chawla & Ganguly (2011) presenterar en empirisk jämförelse av 

klustringsalgoritmer för klimatdata. Deras slutsats visar att valet av klustringsalgoritm har en 

stor betydelse. 

1.7 Forskningsbidrag 

Studien har för avsikt att ge läsaren kunskap i hur man kan presentera klustringsresultat i 

transportsektorn för att göra den så begriplig och användbar som möjligt. För att uppnå detta 

redovisas klustringsalgoritmer och presentationstekniker som kan användas för den 

presentationen. Lösningen presenteras sedan genom en analys av presentationsteknikerna 

utifrån både intervjuer med anställda inom sektorn och principer för vad som gör presentationer 

effektiva. 

1.8 Disposition 

Dispositionen är till för att öka läsarens förståelse för uppsatsens upplägg. Syftet för varje 

kapitel får en kort förklaring samt en beskrivning över hur de är relaterade till varandra. 

 

1. Inledning 
Syftet med detta kapitel är att beskriva den bakgrund som har lagt grunden till funderingarna 

kring det problemområdet som skall undersökas. Inledningen motiverar det aktuella 

problemområdet och det förväntade resultatet. Den beskrivning av begrepp som presenteras 

syftar till att ge en tydligare, förklarande bild av problemområdet. 

 

2. Metod 
Syftet med detta kapitel är att beskriva och argumentera för undersökningens valda metod. Här 

redogörs det vetenskapliga förhållningssättet, vilket även knyts till redan etablerade källor inom 

vetenskapsteorin. Detta förhållningssätt grundas utifrån kunskapsbehovet och dess karaktär. 
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3. Teori 
Syftet med detta kapitel är att beskriva teorin som ska ge förståelse inom området data mining. 

Teorin som presenteras har tillsammans med den tidigare foskningen format den ursprungliga 

forskningsidén till en frågeställning. Den ligger också till grund för det empiriska arbetet. 

 

4. Empiri 
Syftet med detta kapitel är att beskriva och presentera delar av resultatet från det empiriska 

arbetet. 

 

5. Analys och Resultat 

I detta kapitel görs en jämförelse mellan det empiriska resultatet och den teoretiska 

undersökningen. 

 

6. Slutsats 
Syftet med detta kapitel är att presentera de slutsatser som studien har lett fram till. Slutsatsen 

är resultatet av analysen och skall besvara de frågeställningar som ställdes inledningsvis. 

 

7. Diskussion 
Syftet med detta kapitel är att reflektera över vad studien lett fram till. Har studien uppfyllt sitt 

syfte? Metoden kommer att utvärderas utifrån den beskrivna metoden och en diskussion om 

fortsatt forskning presenteras. 

 

8 Referenser 
Syftet med detta kapitel är att visa de källor som använts för denna studien. 

 

9. Appendix 
Syftet med detta kapitel är att presentera källmaterial som tagits fram under studiens gång. 
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2 Metod 
I detta följande kapitel kommer vi att presentera de metoder vi har valt att använda oss av i vår 

studie samt en motivering till vårt metodval.  

2.1 Övergripande metod 

Den övergripande forskningsstrategin är en kvalitativ kartläggning som följdes av en 

komparativ analys av teorin och empirin. 

2.2 Metodval och motivering 

“Hur kan klustring göras inom transportsektorn?” 
Delfrågan besvaras med både teoretisk och empirisk kunskap. Den teoretiska kunskapen erhålls 

genom att göra en litteraturstudie (Höst, Regnell & Runeson 2006. s. 59) kring vilka 

klustringsalgoritmer som är vanliga för att introducera data mining. Genom att resonera kring 

vilken av dem som passar för den här klusteranalysen och deras för- och nackdelar så kan en 

slutsats dras kring den lämpligaste algoritmen för den här studien. 

 

Den empiriska kunskapen erhålls genom ett experiment (Höst, Regnell & Runesson 2006. s. 

36) där en klusteranalys genomförs med den valda algoritmen på data från ett företag inom 

transportsektorn. Utifrån det experimentet kan en slutsats kring hur klustringen kan göras dras 

och delfrågan besvaras. 

 

“Hur kan klustringsresultat presenteras för att underlätta för dem som skall använda 

resultaten?” 
Delfrågan besvaras med både teoretisk och empirisk kunskap. Den teoretiska kunskapen erhålls 

genom att göra en kvantitativ kartläggning (Höst, Regnell & Runesson 2006. s. 31) över de 

vanligaste presentationsteknikerna, vilka klustringsalgoritmer de används tillsammans med 

samt deras för- och nackdelar. Dessa sammanställs sedan i teorikapitlet. 

 

Den empiriska kunskapen om hur man kan presentera klustringsresultatet erhålls genom en 

komparativ analys där de olika presentationsteknikerna jämförs efter hur de förhåller sig till 

teorin och kvalitativa intervjuer som görs för att få med målgruppens synpunkter. Utifrån det 

resonemanget kan en slutsats dras om vilken eller vilka presentationstekniker som är lämpligast 

för ändamålet. 

 

Kvalitativa intervjuer (Höst, Regnell & Runesson 2006. s. 89) valdes då det möjliggör djupare 

förståelse genom att det ger en helt annan möjlighet att ta del av respondenternas motiveringar 

och resonemang. Intervjuerna genomförs som halvstrukturerade intervjuer (Oates 2006, s. 188) 

för att låta respondenterna styra diskussionen men fortfarande ha en viss kontroll över vilka 

frågor som tas upp. Populationen till urvalet av respondenterna är de anställa på företaget och 

urvalet görs genom ett stratifierat urval där strata är detsamma som rollen på företaget. Ur de 

rollerna som berörs av studien väljs sedan respondenterna ut. Urvalets storlek bestämdes till 3-

6 personer vilket ansågs vara lagom för en kvalitativ studie och tillräckligt för att få med de 

relevanta rollerna på företaget. 

 

“Hur kan ett dataintensivt företag använda sig av klusteranalys som verktyg för att 

presentera data?” 
Delfrågorna täcker in både själva klustringsprocessen och presentationen av klustringsresultatet 

och kan därför anses besvara huvudfrågan.  
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3 Teori 

3.1 Klusteranalys 

Källa är Tan, Steinbach & Kumar (2005) om inget annat anges.  

 

Klusteranalys har länge spelat en viktig roll i en stor mängd fält som: mönsterigenkänning, 

maskininlärning och data mining och appliceras på bland annat psykologi, biologi och statistik. 

Klusteranalys syftar till att gruppera olika instanser i datamängd baserat på attribut som 

beskriver instanser och deras relationer. Målet med klusteranalys är att objekt i en grupp ska 

vara liknande eller relaterade och vara olika eller orelaterade till objekt i andra grupper. Ju mer 

homogena objekten i en grupp är eller ju större olikheterna mellan grupperna är, ju mer distinkt 

är klustringsresultatet. 

 

Syftet med klustring kan delas in i två huvudsakliga grupper, förståelse och nytta (ofta 

startpunkt för andra ändamål som t.ex. data summering). 

 

Klustring för förståelse 
Ifall syftet med klustringen är att främja förståelse så borde klustren fånga den naturliga 

strukturen av datan. Resultatet blir då konceptuellt meningsfulla grupper av objekt som delar 

egenskaper. Sådana resultat spelar en viktig roll i hur vi människor analyserar och beskriver 

världen. 

 

Klustring för förståelse kan t.ex. vara att sortera sökresultat i grupper av mindre kluster, där var 

och en fångar en aspekt av sökfrågan. En sökning på data mining skulle t.ex. kunna klustras i 

resultat för klusteranalys, klassificering osv. Var och en av de kategorierna skulle sedan kunna 

brytas ner i mindre kluster för att skapa ett hierarkiskt kluster för att guida användaren rätt. 

 

Klustring för nytta 
Klusteranalys ger en abstraktion från individuella dataobjekt till klustren de ligger i. Det kan 

därmed vara en bra startpunkt för andra ändamål och används ofta till summeringar, 

komprimering eller att effektivt hitta den närmaste grannen. 

3.1.1 Typer av klustringar 

Det finns många olika algoritmer för att genomföra en klustring. Begrepp som brukar användas 

vid diskussion av klustring är om klustringen är: hierarkisk eller partitionell, exklusiv, 

överlappande eller fuzzy, samt om den är komplett eller delvis klustrad.  

 

Hierarkisk eller Partitionell klustring 
Den vanligaste distinktionen bland olika typer av klustringar är ifall klustren är nästlade eller 

inte, eller i en mer traditionell terminologi, hierarkisk eller partitionell. Partitionell klustring 

innebär att man delar upp datamängden i kluster som inte överlappar så att varje objekt bara 

tillhör ett kluster. Ifall delklustren tillåts att ha delkluster så är det en hierarkisk klustring, vilket 

är en mängd med nästlade kluster som är organiserade som ett träd. Varje nod (kluster) är en 

förening av sina barn (delkluster), och roten av trädet är klustret som innehåller alla objekten. 

 

Exklusiv, överlappande och fuzzy 
Det finns många tillfällen när det finns anledningar till att ett objekt ska kunna placeras i mer 

än ett kluster, det kallas ofta för icke-exklusiv klustring. Överlappande eller icke-exklusiv 

klustring används när ett objekt samtidigt kan tillhöra mer än en grupp (kluster). Överlappande 

kan t.ex. användas då ett objekt kan tillhöra flera olika kluster men olika mycket. I 
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fuzzyklustring så tillhör varje objekt alla kluster med en vikt mellan 0 (ingen tillhörighet) och 

1 (fullständig tillhörighet). Fuzzyklustring kallas även ofta för soft clustering och dess motsats 

är hard clustering där varje objekt antingen tillhör ett kluster eller inte. 

 

Komplett eller partiell 
I komplett klustring krävs det att alla instanserna tillhör ett kluster. I partiella kluster så behöver 

inte alla instanserna vara tilldelade till kluster. Partiell klustring har en fördel i hantering av brus 

och extremvärden då den inte behöver tilldela de instanserna till ett kluster. På så sätt skapar 

den en bättre klustring eftersom man ofta vill hitta objekt som är tydligt relaterade till varandra. 

En komplett klustring tvingar in alla objekt i något kluster och extremvärden kan därigenom 

påverka klustrens relevans negativt. 

3.1.2 Olika typer av kluster 

Klustring syftar till att hitta användbara grupper (kluster) av objekt, där användbarheten 

definieras av målen för dataanalysen. 

 

Väl separerade kluster är en samling objekt där varje objekt är närmre (eller mer lik) objekten 

i klustret än övriga objekt. Ibland används ett gränsvärde för att specificera att alla objekten i 

ett kluster måste vara tillräckligt nära (eller lika) varandra. Den ideala definitionen av kluster 

är när datan innehåller naturliga kluster som är väl separerade från varandra. Det innebär att 

avståndet mellan två punkter i olika kluster är större än avståndet mellan två punkter inom ett 

kluster. 

 

Prototypbaserade kluster är en samling objekt där varje objekt är närmare (eller mer lik) 

prototypen som definierar klustret än prototypen i något av de andra klustren. För data med 

kontinuerliga attribut så är ofta prototypen en centroid, dvs. medeltalet (mean) av alla punkter 

i klustret. När en centroid inte är meningsfull, t.ex. när datan har kategoriska attribut så är ofta 

prototypen en medoid, dvs. den mest representativa punkten i klustret. För många typer av data 

så kan prototypen anses vara den mest centrala punkten och de refererar man till som center-

baserat kluster. 

 

Grafbaserade kluster kan beskrivas som att ifall datan representeras som en graf där noderna 

är objekt och länkarna representerar kopplingar mellan objekten så kan ett kluster definieras 

som en connected component. Dvs. en grupp av objekt som är kopplade till varandra, men som 

inte har kopplingar till objekt utanför gruppen. Grafbaserade kluster kan också begränsas 

genom att kopplingarna bara räknas ifall objekten är inom ett visst avstånd ifrån varandra och 

klustren kallas i så fall för berörings-baserade kluster. 

 

Densitetsbaserade kluster är ett tätt område av objekt som är omgiven av ett område med låg 

densitet. En densitetsbaserad klustring används ofta när klustren är oregelbundna eller 

sammanflätade, och när brus och extremvärden förekommer. 

 

Konceptuella kluster (Shared Property) kan definieras som en samling av objekt som delar 

någon egenskap. Den definitionen omfattar alla tidigare definitioner av kluster, t.ex. objekt i ett 

center-baserat kluster delar egenskapen att de alla är närmast samma centroid eller medoid. 

Men konceptuella kluster inkluderar också nya typer av kluster. 
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3.2 Klustringsalgoritmer 

Källa är Tan, Steinbach & Kumar (2005) om inget annat anges.  

3.2.1 K-means 

K-means är en prototypbaserad och partionell klustringsteknik. Den definierar en prototyp i 

form av en centroid, som vanligtvis är medelvärdet av en grupp av observationer och appliceras 

vanligtvis på objekt av en kontinuerlig n-dimensionell rymd.  

 

Det finns även ett alternativ som heter K-medoid som definierar prototypen i form av en medoid 

vilken är den mest representativa punkten för en grupp av punkter, och kan appliceras på ett 

brett spektrum av data eftersom den bara kräver ett mått på närheten för ett par objekt. Medan 

en centroid nästan aldrig motsvarar en faktisk datapunkt måste en medoid genom sin definition 

bestå av attributvärden från verkliga datapunkter. 

 

K-means-algoritmen hittar grupper av instanser som ligger nära varandra samtidigt som den 

försöker maximera avståndet mellan de olika klustren.  

 

Hur den fungerar 
K-means algoritmen går ut på att den skall placera ut centroiderna så att de formar så bra kluster 

som möjligt. Den kräver att det är förbestämt hur många kluster som skall finnas, det vill säga 

det K antal kluster som algoritmen skall skapa. Algoritmen fungerar såhär: 

  

1. K antal centroider och dess initiala positioner bestäms (slumpas vanligtvis ut). 

2. upprepa 

3. Varje instans placeras i det kluster som den ligger närmast. 

4. Alla klusters centroider flyttas till klustrets nya mittpunkt. 

5. tills mittpunkten inte ändras för något kluster. 

 

Valet av beräkningsmetod avgörs delvis beroende på vad för typ av data som ska klustras. 

Avståndsfunktioner i k-means spelar en viktig roll då det går att mäta avståndet mellan 

dataobjekt på olika sätt. Den vanligaste beräkninsmetoden är att använda det euklidiska 

avståndsmåttet. Det euklidiska avståndsmåttet baseras på pythagoras sats för att beräkna 

avståndet mellan punkterna. Svagheten med det euklidiska avståndsmåttet är att om ett attribut 

har ett relativt stort intervall så kan det överrösta de andra attributen. (Loohach & Garg 2012, 

s. 8) 

 

Fördelar och nackdelar 
En mycket vanligt problem med denna algoritmen är att användaren måste bestämma antalet 

kluster. Det gör att ett dåligt val kommer att leda till en dålig klustring. För om fler centroider 

än naturliga kluster väljs så kan det leda till att ett naturligt kluster blir delat eller orsaka andra 

förskjutningar mellan centroiderna. Eller om färre centroider väljs än det finns naturliga kluster 

så kommer det leda till att fler än ett naturligt kluster kommer att representeras av en centroid 

vilket kommer göra att centroiden hamnar mellan de naturliga klustren. En nackdel är att K-

means alltid gör en unik placering av de initiala centroiderna vilket leder till att olika körningar 

ger olika resultat. Det är allmänt känt att K-means har problem med att finna naturliga kluster 

om klustren inte är sfäriska samt att den är dålig på att hantera brus och extremvärden. 
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3.2.2 Hierarkisk klustring 

Hierarkisk klustring är en approach för klustring som baseras på en representation av data som 

en hierarki av kluster. Hierarkisk klustring kan delas upp i två grundläggande kategorier: 

 

Agglomerande 

En bottom-up approach där man börjar med observationerna som individuella 

kluster och för varje steg slår ihop det närmaste paret av kluster. Det kräver att man 

definierar ett mått för närhet mellan kluster. Den här approachen är den vanligaste 

av de två. (Mirkin 2005, s. 113) 

Splittrande 

En top-down approach där man börjar med ett kluster som innehåller alla 

observationer och sedan rekursivt splittar medan man går ner i hierarkin tills bara 

singleton kluster med individuella objekt återstår. (Mirkin 2005, s. 117) 

 

En hierarkisk klustring presenteras oftast grafiskt som ett dendrogram. Ett dendrogram visar 

både cluster-subcluster relationer och ordningen som de slås ihop (agglomerative) eller splittas 

(divisive). För samlingar av två-dimensionella punkter så kan ett hierarkiskt kluster även 

representeras som ett nästlat klusterdiagram. 

 

Hur fungerar den? 
Agglomerative klustring finns i olika varianter. Men de flesta är varianter på samma approach 

som är att börja med individuella punkter som kluster, och sedan successivt slå ihop de två 

närmaste klustren tills bara ett kluster återstår. 

 

En närhetsmatris (proximity matrix) är en matris där varje cell är en beräkning av likheten (eller 

avståndet) mellan instanserna som raden och kolumnen motsvarar. Ju lägre värdet är desto 

närmre är de två klustren.  

 

Agglomerande hierarkisk klustrings algoritm: 

1. Räkna ut närhetsmatrisen, ifall nödvändigt. 

2. upprepa 

3. Slå ihop de närmaste klustren. 

4. Uppdatera och spara närhetsmatrisen för att återspegla närheten mellan det nya 

klustret och de ursprungliga klustren. 

5. tills bara ett kluster återstår. 

 

Definiera närhet mellan kluster 
Nyckeloperationen i algoritmen är uträkningen av närheten mellan två kluster och det är den 

definitionen som är den stora skillnaden mellan de olika varianterna av algoritmen. Närheten 

definieras vanligtvis med en specifik typ av klustring i åtanken. Det finns tre vanliga typer av 

definitioner av närhet ifall man använder sig av en graf-baserad vy (se kapitel 3.1.2). 

 

En länk är avståndet mellan två punkter och används när man ska räkna ut närheten genom att 

man jämför avståndet mellan instanser i de två klustren som jämförs. 

 

● MIN (single link) 

○ Närheten definieras som den kortaste länken mellan de två klustren, men är 

känslig för brus och extremvärden. 

 



 

- 12 - 

● MAX (complete link) 

○ Närheten definieras som den längsta länken mellan de två klustren. 

● Group Average 

○ Närheten definieras som den genomsnittliga länken mellan de två klustren. Det 

är en mer naturlig definition av närhet då en prototyp-baserad vy används och 

varje kluster representeras av en centroid. 

 

Ett annat alternativ är Ward’s metod där man mäter närheten genom ökningen i SSE (Sum of 

Squared Errors) som är resultatet av att slå ihop två kluster. Precis som K-means försöker 

Ward’s metod att minimera de kvadrerade avstånden mellan punkterna och deras centroider. 

 

Fördelar och nackdelar 
Generellt sett används hierarkiska algoritmer för att den underliggande applikationen kräver 

hierarkier, men det kan även ge bättre kluster. Hierarkiska algoritmer kan även vara kostsamma 

genom den ökade beräkningstiden och minneskraven. Det kan även vara ett problem att 

sammanslagningar är slutgiltiga vilket kan orsaka problem ifall data är brusig eller 

högdimensionell. De problemen kan delvis lösas genom att man klustrar data med en annan 

teknik innan, som t.ex. K-means.  

3.2.3 Densitetsbaserad klustring 

Lokaliserar regioner av hög densitet som är separerade från andra genom regioner av låg 

densitet. Det finns olika sätt att definiera område med densitet. Ett sätt är att använda en 

centerbaserad approach som går ut på att räkna antalet punkter som befinner sig inom en viss 

radie (Eps) från en kärnpunkt (klustrets centrum). 

 

Det gör det möjligt att definiera olika regioner med densitet. Begrepp som är viktiga att känna 

till vid förståelse av denna algoritm är; 

1. Eps, är radieavståndet från en punkt. 

2. Kärnpunkter, är de mittpunkter i regioner med högre desitet. En punkt blir en 

kärnpunkt om den har tillräckligt många grannpunkter (MinPts) inom sin Eps radie.  

3. Gränspunkter är en punkt som befinner sig inom en eller flera kärnpunkters Eps men 

inte är en kärnpunkt.   

4. Bruspunkter är punkter som inte är gränspunkter eller kärnpunkter. Det vill säga de 

punkterna finns inte inom någon kärnpunkts Eps.   
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Bild 3.1. DBSCAN algoritmen 

 

DBSCAN algoritmen 

1. Märk alla punkter som kärn-, gräns- eller bruspunkt.   

2. Ta bort alla bruspunkter. 

3. Skapa en gräns mellan alla mittpunkter som är inom Eps avstånd från varandra. 

4. De punkter som är i kontakt med varandra bildar ett separat kluster. 

5. Lägg till varje gränspunkt till det kluster som den har sin kärnpunkt i. 

Användaren måste innan algoritmen körs bestämma MinPts och Eps. 

 

Fördelar och nackdelar 
Styrkan hos denna algoritm är att den kan finna kluster med olika former och storlekar. Den är 

dessutom relativt bra på att hantera brus. Med dessa fördelar kan algoritmen finna kluster som 

t.ex. K-means inte klarar av att finna. Bristerna med denna algoritmen är att den har problem 

med att hantera då de naturliga klustren har olika densitet. Det kan även vara svårt att 

representera högdimensionell data. Beräkningskraften som krävs vid körning är dyr då 

beräkningen av närmsta grannarna kräver mycket beräkningskraft.  
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3.2.4 Tidskomplexitet 

 
Tabell 3.1. Tidskomplexitet för klustringsalgoritmer 

Kluster algoritm Komplexitet 

K-means O (N) tids 

O (N) minnes 

Hierarkisk klustring O (N2) tids 

O (N2) minnes 

DBSCAN O (N log N) tids 

 

O står för ordo och beskriver hur effektiv algoritmen är och N står för antalet instanser i 

datamängden. Vilket betyder att relativt till antalet instanser i datamängden så är K-means 

linjär, hierarkisk klustring är exponentiell och DBSCAN har logaritmisk större komplexitet än 

linjär komplexitet. Mer utförlig beskrivning kan läsas i Xu & Wunsch (2005 s. 649). 

 

En empirisk studie av K-means, SA, TS, och GA presenterades av Al-Sultan & Khan (1996). 

Det visade sig att K-means är den mest effektiva när det gäller exekveringstid. Det är värt att 

notera att de andra algoritmerna hade mycket längre exekveringstid men att de skapade bättre 

kluster kvalité i jämförelse med K-means. 

 

3.3 Presentationstekniker 

Visualisering av data innebär att presentera information grafiskt eller i tabellformat. Lyckad 

visualisering kräver att datan konverteras till ett visuellt format så att karaktären eller 

relationerna mellan attributen kan analyseras. Målet med visualisering är att en person ska 

kunna tolka informationen och få en bild av hur informationen hänger ihop. Genom sin 

domänkunskap kan personer som analyserar visualiseringen ofta snabbt exkludera ointressanta 

mönster och fokusera på de intressanta. (Tan, Steinbach & Kumar 2005, ss. 105-106) 

 

ACCENT principerna 
En effektiv statistisk graf är ett verk av konst och vetenskap. För att göra en effektiv statistisk 

graf, måste vi förstå konsten om grafisk design och vetenskapen om statistiken. Principerna för 

att utforma en effektiv graf är att kombinera dessa två synvinklar. Genom att tillämpa D. A. 

Burn’s (1993) ACCENT principer, kan vi göra bättre och mer välgrundade beslut i hur vi 

representerar data. 

 

Vi tillämpar de här principerna genom att ställa enkla frågor om hur väl presentationerna 

uppfyller varje princip. 

 

Apprehension (Gripande) 
Principen avser förmågan att korrekt uppfatta eller förstå relationer mellan variabler. 

När vi kollar på grafer gör vi visuella jämförelser mellan de olika elementen i grafen 

och ofta kan valet av design, ram, skala och datamängd underlätta avkodningen av 

informationen. 
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För att avgöra om presentationen följer principen så behöver man ställa två frågor. Den 

första är om grafen gör det möjligt att gripa relationer mellan variablerna. Den andra 

frågan man ska ställa är ifall delarna i grafen samverkar för att maximera vår 

uppfattning om relationerna mellan variablerna? 

 

Clarity (tydlighet) 
Principen avser förmågan att visuellt särskilja alla aspekterna av en graf. När vi betonar 

mönstret och eliminerar bruset i en bild, gör vi det möjligt att se vad som är viktigt utan 

att distraheras av vad som inte är viktigt. 

 

För att avgöra om presentationen följer principen så behöver man ställa två frågor. Den 

första frågan är ifall alla aspekterna i grafen går att särskilja. Den andra frågan är ifall 

de viktigaste delarna i grafen är visuellt framträdande. 

 

Consistency (konsistens) 
Principen avser förmågan att tolka en graf baserat på hur lik den är tidigare grafer. 

Elementen i en graf motsvarar "ord" i text och måste definieras och användas 

konsekvent i alla våra grafer. Annars krävs varje graf kunskap om en unik vokabulär, 

vilket gör uppgiften att förstå en graf svårare och mer tidskrävande. 

 

För att avgöra om presentationen följer principen så behöver man ställa två frågor. Den 

första frågan är ifall delarna av grafen överensstämmer med deras användning i tidigare 

grafer. Den andra frågan är ifall det finns nya inslag i grafen som kräver ytterligare 

beskrivning. 

 

Efficiency (effektivitet) 
Principen avser förmågan hos ett diagram för att beskriva en komplex relation i data 

på ett så enkelt sätt som möjligt. En graf är effektiv när den effektivt utnyttjar den 

minsta uppsättningen av element för att förmedla informationen. I The Elements of 

Programming Style, så ger Kernighan och Plaugher (1978, s. 123) följande varnande 

anmärkning som gäller lika väl för att göra grafer: "Effektivitet behöver inte offras till 

förmån för att skriva läsbar kod - snarare så är att skriva läsbar kod ofta det enda sättet 

att garantera effektiva program som är lätta att underhålla och modifiera." Likaså måste 

en effektivt utformad graf vara lätt att tolka, och kommer förmodligen att vara lätt att 

förbättra. 

 

För att avgöra om en presentation följer principen så behöver man ställa två frågor. 

Den första är ifall delarna av grafen effektivt representerar datamängden? Den andra 

är ifall det finns delar av grafen som kan tjäna mer än ett syfte? 

 

Necessity (nödvändighet) 
Principen gäller behovet av en graf eller vissa delar av en graf för att representera data. 

Ibland är kanske inte en graf det bästa sättet eller ens ett lämpligt sätt att få ett budskap. 

Statistiska sammanfattningar av en kvantitativ variabel kan oftast uttryckas bättre i 

tabellform. Eller, ifall en graf förefaller lämpligt, så kanske vissa diagramelement inte 

längre är nödvändiga. Som Strunk och White (1979, s. xiv.) uttryckte det: "En mening 

bör inte innehålla några onödiga ord, ett stycke inga onödiga meningar, av samma skäl 

som en ritning inte bör ha några onödiga linjer och en maskin inga onödiga delar." Med 

andra ord, vara kortfattad. 
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För att avgöra om en presentation följer principen så behöver man ställa två frågor. 

Den första är ifall grafen är ett användbart sätt att representera datamängden? Den 

andra är ifall varje del av grafen är användbar? 

 

Truthfulness (sannfärdighet)  
Principen avser möjligheten att bestämma det sanna värdet av varje punkt på en graf 

genom dess läge i förhållande till skalan. Eftersom ett fundamentalt mål hos en 

statistisk graf är att ge en ärlig representation av datamängden, måste en graf visa 

korrekt data i ett väldefinierat koordinatsystem. I How to Lie with Statistics, säger Huff 

(1954, s. 82.): "Det finns ofta många sätt att uttrycka en siffra på. Metoden är att välja 

det som låter bäst för ändamålet och lita på att få som läser den kommer att inse hur 

ofullkomligt det återspeglar situationen." Faktum är att om en statistisk graf ska vara 

användbar, så måste den först och främst vara exakt. 

 

För att avgöra om presentationen följer principen så behöver man ställa två frågor. Den 

första är ifall datamängderna positioneras riktigt i dataområdet. Den andra frågan är 

ifall skalan gäller för all data i skalans riktning. 

3.3.1 Tabell 

Tabeller är en av de enklaste teknikerna för att visualisera både datamängder och kluster 

eftersom det bara är att skriva ut hela datamängden. En av de största fördelarna med tabeller är 

att användaren själv kan sortera tabellen efter valfritt attribut. Det är användbart om man vill 

plocka ut instanser eller kluster som presterar bäst eller sämst för ett specifikt attribut. Tabeller 

fungerar med de flesta klustringsteknikerna men klarar inte av att presentera hierarkiska kluster 

på ett bra sätt. Tabeller är väldigt svåra att använda tillsammans med större datamängder. 

 

Eftersom en tabell ofta har väldigt många värden så kan det bli svårt att hitta värdet man letar 

efter. En lösning på det är att färgkoda tabellen så att man färgkodar cellerna med en 

bakgrundsfärg som representerar cellens värde i förhållande till det lägsta eller högsta värdet. 

Beroende på vad man vill få ut så kan man välja ut färgen i förhållande till alla celler eller bara 

de på samma rad eller kolumn. 

 

Fördelen med färgkodning är att det gör det enkelt att få en överskådlig bild över vilka attribut 

eller värden som är viktiga för de olika klustren eller attributen. Nackdelen är att den bara säger 

hur värdet ser ut i förhållande till de andra cellerna och inte förhållandet till vad som är ett bra 

värde i verkligheten 
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3.3.2 Dendrogram 

 
Bild 3.2. Dendrogram 

Dendrogram kommer från grekiskans dendron (träd) och gamma (ritning). Dendrogram är ett 

träddiagram som ofta används för att illustrera klustren producerade av en hierarkisk 

klustringsalgoritm och är en matematisk och grafisk representation av klustringsproceduren. 

Noderna i ett dendrogram representerar kluster och längden på stammarna (höjden) 

representerar distansen på vilken kluster slås samman. Dendrogram som inte har numeriska 

värden knutna till stammarna kallas för oviktade eller orankade. De flesta dendogramen har två 

kanter som härrör från varje nod (binära träd). Arrangemanget med noder och stammar är 

topologin för ett träd. (Everitt, Landau, Leese 2001) 

3.3.3 Nästlat klusterdiagram 

 
Bild 3.3. Nästlat klusterdiagram 

Ett diagram där punkterna placeras ut tvådimensionellt och klustren sedan markeras ut genom 

att instanserna som ingår i klustret ringas in. Används bara med hierarkiska 

klustringsalgoritmer. 

 

Fördelen med det här sättet att presentera kluster är att det gör det väldigt enkelt att se klustrens 

hierarki och därmed få en överskådlig bild över klustren. Nackdelen är att det blir svårare att 

urskilja klustren i takt med att datamängden växer. 
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3.3.4 Parallella koordinater 

 
Bild 3.4. Parallella koordinater 

Parallella koordinater har en axel för varje attribut och instanserna representeras av linjer som 

korsar attributen på positionen som motsvarar instansens värde för det attributet. Det är vanligt 

att man är oroad för att diagrammet ska uppfattas som rörigt, men i många fall så faller 

instanserna in i mindre kluster där en del punkter i klustret liknar varandra och bildar något som 

kan ses som ett underkluster. (Tan, Steinbach & Kumar 2005, s. 126) Parallella koordinater kan 

användas med alla de vanliga klustringsalgoritmerna. 

 

För att kunna använda parallella koordinater så måste datamängden vara standardiserad. Det 

innebär att alla värdena är i samma skala och det görs oftast genom att använda z-score 

standardisering. (Kapitel 3.4.2) 

 

Ett bra sätt att förbättra resultatet i flerdimensionella visualiseringtekniker är att använda sig av 

likheten för att sortera dimensionerna. Genom att använda enkla avståndsmått som Euclidiskt 

eller mer komplexa (t.ex. Fourier-baserade) kan man avgöra (globalt eller delvis) likheten hos 

de aktuella dimensionerna. Likheten hos dimensionerna är en viktig förutsättning för att hitta 

den optimala sorteringen på en eller tvådimensionella visualiseringar. Nackdelen är att det är 

ett väldigt beräkningsmässigt komplext problem. (Ankerst, Berchtold & Keim 1998) 

 

Ifall datamängden är stor kan man, ifall man använt hierarkisk klustring, göra hierarkiska 

förbättringar på parallella koordinater. De hierarkiska förbättringarna ger möjligheten att 

avslöja trander i datamängden vid olika grader av summering. Med ett närhetsbaserat 

färgschema ser man till att data och kluster från liknande delar av den hierarkiska strukturen 

visas i liknande färger. Ett färgschema har inte bara en visuell påverkan, utan hjälper också till 

så att man kan välja data baserat på färgen. Genom att komplettera med olika former av 

navigeringskontroller, för att gå djupare ner i informationen utan att förlora kontexten, så blir 

parallella koordinater en ännu bättre presentationsteknik med de hierarkiska förbättringarna. 

(Fua, Ward & Rundensteiner 1999) 
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Fördelen med parallella koordinater är att den är bra när man på ett enkelt sätt vill visualisera 

olika klusters egenskaper och möjliggöra enkla jämförelser mellan dem. För när det skiljer 

mycket i y-led mellan klustren för ett attribut så betyder det att attributet utgör en särskiljande 

egenskap för de olika klustren. Nackdelen är att ifall flera linjer korsar en punkt så är det svårt 

att följa linjerna efter att de korsat varandra. En möjlig lösning på detta är att färgkoda alla linjer 

och en annan är att rita ut alla linjer som kurvor. 

3.3.5 Spridningsdiagram 

 
Bild 3.5. Spridningsdiagram 

Ett spridningsdiagram består av två attribut och varje instans presenteras som en punkt genom 

att använda värdet på de två attributen som x och y-koordinater. De främsta användningarna för 

spridningsdiagram är att grafiskt presentera relationen mellan två attribut och den andra är ifall 

kluster är tillgängliga så går det att se till vilken grad två attribut separerar klustren. Ifall det går 

att dra en linje som delar upp diagrammet i regioner som huvudsakligen består av ett kluster så 

kan man konstruera en klassificera av diagrammet. Den kan sedan användas för att bedöma 

vilket kluster en instans kommer att tillhöra genom att se vilken region den hamnar i. Genom 

att använda aspekter som storlek, färg och form kan man få in 5-6 dimensioner i samma 

diagram. (Tan, Steinbach & Kumar 2005, ss. 116-119) 

 

Keim, Hao, Dayal, Janetzko & Bak (2010) föreslår en modifierad variant av spridningsdiagram 

som de kallar generaliserat spridningsdiagram (generalized scatter plots). Deras variant skall 

göra den enklare att analysera genom att den bättre hanterar överlappningsproblem som är 

vanligt vid användning av vanliga spridningsdiagram och stora datamängder. Tekniken har 

tillämpats med framgång på övervakning av serverprestanda, analys av 

telefontjänstsanvändning och finansiella data. Presentationstekniken skulle även vara intressant 

att använda inom transportsektorn.  

 

Fördelen är att spridningsdiagram är bra på att visa trender i instansers relationer till varandra. 

Den behåller även exakta datavärden och storlek på en sampling. Den visar även de minimala 

och maximala värdena samt ytterligheter. Nackdelen med spridningsdiagram är att den 

begränsar användningsområdet till lågdimensionell data vilket kan vara ett stort problem. En 

annan nackdel är att om flera instanser delar koordinat så blir bara en synlig för användaren. 

Det här problemet kallas även för overplotting. Värdena på bägge axlarna behöver vara 

kontinuerliga och det blir svårt att visualisera stora datamängder.  
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3.3.6 Spridningsmatris 

 
Bild 3.6. Spridningsmatris 

I en spridningsmatris så är varje element ett spridningsdiagram där varje valt attribut 

förekommer i både x- och y-axeln. Det gör att man kan se kombinationerna av alla 

spridningsdiagrammen.  

 

Fördelen med spridningsmatrisen är att man på ett bra sätt kan presentera många attribut och 

identifiera vilka kombinationer som är intressantare att kolla på. De kan sedan plockas ut som 

ett separat spridningsdiagram. Nackdelen är att den fortfarande är begränsad till 

lågdimensionell data eftersom spridningsdiagramen fortfarande bara kan visa två attribut i taget. 

Den blir även väldigt otydlig vid många attribut om man inte har en väldigt stor yta eftersom 

varje kombination av attribut får sitt eget spridningsdiagram. 
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3.3.7 Linjediagram 

 

Till skillnad från spridningsdiagram eller parallella koordinater så är det inte värdet på instansen 

utan värdet på ett attribut eller kolumn som ritas ut i ett linjediagram. De numeriska kolumnerna 

från datamängden eller klustren presenteras som linjer. Alla värden mappas till en y-koordinat. 

Det gör att visualiseringen kan förvrängas om skillnaderna bland värdena i kolumnerna är för 

stor. 

 

Fördelen med linjediagram är att det är snabbt att göra lätt överskådliga analyser av datan och 

behåller de exakta värdena. Det går även enkelt att urskilja maximala och minimala värdena, 

samt gap och avstånd mellan värden. Det gör att den är bra om man enkelt vill kunna göra en 

överskådlig jämförelse mellan de olika klustren eftersom varje kluster representeras av en linje 

där y-värdet bestäms av det aktuella attributet som är på x-axeln. Nackdelen är att den inte är 

så visuellt bra och att den främst går att använda när data mängden är relativt liten. Det blir 

även problem när det är många attribut eftersom att den då växer väldigt fort i storlek. 

Bild 3.7. Linjediagram 
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3.3.8 Radardiagram 

 
Bild 3.8. Radardiagram 

Radardiagram är ett alternativt sätt att presentera ett linjediagram där linjernas representeras 

som en cirkel. Värdena och proportionerna är fortfarande desamma, skillnaden är att varje 

attribut representeras som en linje ut från cirkelns mittpunkt. 

 

Fördelen är att det går att få med många fler attribut på en mindre yta och att det kan vara 

enklare att se vilka kluster som avviker extra mycket. Nackdelen är att det blir svårt att tyda 

värden och att den kan upplevas som rörig. 

3.3.9 Stapeldiagram 

 
Bild 3.9. Stapeldiagram 

Ett liggande stapeldiagram är ett bra alternativ till linjediagram när man har många attribut. 

Eftersom att många attribut gör att ett linjediagram blir väldigt brett så kan det vara 

problematiskt ifall man vill få med diagrammet i t.ex. A4-dokument. Det problemet löser det 

liggande stapeldiagrammet då varje attribut blir en ny rad och således utgör inte bredden längre 

ett problem. 
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Fördelen är att den liksom linjediagrammet gör att det är snabbt att göra lätt överskådliga 

analyser av datan och behålla de exakta värdena. Det går även enkelt att urskilja de maximala 

och minimala värdena, samt gap och avstånd mellan värden. Nackdelen är att den inte är så 

visuellt bra och att den inte klarar stora datamängder. 

3.3.10 Histogram 

 
Bild 3.10. Histogram 

Histogram är en grafisk presentation som visar fördelningena av värden för attributen genom 

att dela in de möjliga värdena i fack och visar antalet som faller in i varje fack. För kategorisk 

data är varje värde ett eget fack, men ifall det resulterar i för många värden så grupperas de ihop 

på något sätt. För kontinuerliga värden så delas serier med värden in i olika fack och räknas 

sedan. Vanligtvis så är facken för kontinuerliga värden lika breda men de är inte nödvändigt. 

Sedan representeras de olika facken som ett stapeldiagram där antalet värden motsvaras av 

höjden på stapeln. (Tan, Steinbach & Kumar 2005, ss. 111-112) 

 

Den största fördelen med Histogram är att tekniken gör sig väldigt bra visuellt. Det går även att 

använda dem för att representera fördelningen av antalet instanser mellan de olika klustren 

vilket i många fall är användbart. Nackdelen är att de förlorar dem exakta värdena eftersom att 

datamängden grupperas i kategorier vilket gör att det är svårt att dra djupa slutsatser eller 

jämföra olika datamängder med den. 

3.3.11 Cirkeldiagram 

 
Bild 3.11. Cirkeldiagram 

Cirkeldiagram är ganska lik histogram men används normalt sett med kategoriska attribut som 

har ett relativt litet antal värden. Istället för att presentera den relativa frekvensen som staplar 
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så presenterar ett cirkeldiagram det som den relativa arean av en cirkel. Cirkeldiagram används 

inte så ofta i tekniska beskrivningar då storleken av relativ area kan vara svår att bedömma 

vilket gör histogram mer användbara. (Tan, Steinbach & Kumar 2005, ss. 114-115) 

 

Fördelen med cirkeldiagram är att de fungerar bra även med extremt stora datamängder vilket 

få andra presentationstekniker gör. De ser även bra ut visuellt och att de på ett väldigt enkelt 

sätt kan visualisera procentuella andelar. Nackdelen är att den inte visar någon exakt numerär 

data vilket gör att det inte går att jämföra olika datamängder och att de bara går att använda 

tillsammans med diskret data. Cirkeldiagrammen passar främst när det är 3-7 kluster vilket kan 

bli problematiskt ifall det är ett annat antal. 

3.3.12 Lådagram (Box plot) 

 
Bild 3.12. Lådagram 

Ett lådagram är en alternativ metod till Histogram för att visa distributionen av ett numerärt 

attribut. Den nedre och övre sidorna av boxen visar 25.e och 75.e percentilerna, medan linjen i 

mitten representerar 50.e percentilen. Den översta och lägsta linjerna visar 90.e respektive 10e 

percentilerna, och outliers kan representeras som +. Lådagram är relativt kompakta och därför 

kan flera diagram få plats på samma bild. (Tan, Steinbach & Kumar 2005, s. 114) 

 

Fördelen med ett lådagram är att den visar en enkel summering av olika värden för att definiera 

ett kluster. Det gör det enkelt att jämföra två eller fler datamängder. De är dessutom användbara 

ifall man vill kunna få en snabb översikt över spridningen bland värdena. Till skillnad mot 

många andra presentationstekniker är de även väldigt bra på att hantera stora datamängder. 

Nackdelen är att de inte behåller de exakta värdena och inte är lika bra för att presentera då den 

kräver en omfattande förklaring. 
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3.4 Databehandling 

3.4.1 Brus och extremväden 

Instansvärden som sticker ut från den stora mängden genom att de har extrema värden kallas 

för brus eller extremvärden. Brus kan vara ett väsentligt problem som kan ha stor påverkan på 

klustringsalgoritmers arbetsprocess då de försöker finna klusterstrukturer. Genom att införa 

restriktioner för instansvärdena så går det att upptäcka brus / extremvärderna och avlägsna dem 

genom att exempelvis använda någon av följande metoder: (Krzysztof, Pedrycz, Swiniarski & 

Kurgan 2007, ss. 42-44) 

 

● Manuell kontroll med användning av fördefinerade begränsningar för särdragsvärden 

fungerar enkelt så att värdena som inte uppfyller de fördefinerade begränsningarna tas 

bort.   

● Binning, innebär att brus eller extremvärden identifieras och ersätt med ett medelvärde 

eller medianvärde av de punkter som inte anses vara utstickande. 

3.4.2 Standardisering 

Standardisering av data görs antingen baserat på attribut eller instans för att göra dem 

jämförbara. Genom att standardisera datan ser man till att inga attribut eller instanser kan vara 

tusentals gånger större än någon annan. (Mirkin 2005, s. 218) 

 

Z-score standardisering 
I studier är det vanligt att vilja presentera resultat som är baserade på flera attribut som är 

uppmätta på helt olika sätt med olika skalor. För att göra det måste måttenhet elimineras, denna 

operation kallas för att normalisera data. Z-score sker genom två normaliseringssteg. Det första 

steget härstammar från linjär algebra och behandlar data som en vektor i ett mångdimensionell 

utrymme för att normalisera uppgifterna så omvandlas datavektorn till en ny vektor vars längd 

är lika med ett. Det andra steget kommer från statistik, och eliminerar måttenhet genom 

transformering av data till ett nytt värde med ett medelvärde av 0 och en standardavvikelse av 

1.(Abdi 2010) 

Zn =  
Yn  −  Y  

Ŝ
    

Formel 3.1. Teoretisk beskrivning av Z-score normaliseringen 

 

Ŝär standardavvikelsen, Ynär de N värden som normaliseras, Yär medelvärdet över Noch När de 

värden som skall normaliseras. 

Ŝ =  √∑(Yn − Y)
2

N −  1
    

Formel 3.2. Teoretisk beskrivning av Z-score normaliseringen (2) 

 

Stegvis förklaring kan fås genom att läsa Abdi (2010). 
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En effekt som är värd att notera som kan uppstå vid standardisering av variabler med z-score är 

att ursprungsklustrena kan tappa sin sanna presentation genom att standardisering kan straffa 

kluster som har förhållandevis hög instans koncentration. Orsaken till fenomenet är att kluster 

som är mer koncentrerade skalas om mindre än kluster med hög spridning. Standardisering med 

z-score kan därför leda till att klusterstrukturen försämras. (Chen, C. Liu, Q. Liu & Deng 2009)  

3.4.3 Knäböjsmetoden 

Denna metoden kallas ofta knäbörjsmetoden eller “gap statistic”. Den bygger på att   

det vanligtvis finns en typisk kurva som kan visualiseras när felvärde för kluster mäts och det 

sätts i förhållande till antalet kluster. Felmåttet minskar när antalet kluster k ökar, men från 

några kluster antal framåt planar minskningen av markant. Folksagor inom statistiken påstår att 

platsen för en sådan "armbåge" anger ett lämpligt antal kluster. Metoden är mycket generell och 

fungerar i stort sett med vilken klustringsalgoritm som helst. Metoden fungerar bäst om klustren 

är väl separerade (kapitel 3.1.2). (Tibshirani, Walther & Hastie. 2001) 

 

Felmåttet brukar benämnas Wk, det representerar ett mått på klustrens dispersion vilket anses 

vara ett felmått över klustringen. En exempelbild visas nedan.  

 

 
Bild 3.13. Knäböjsmetoden 

Figuren visar en typisk graf över klustrets finfördelning eller felmått kontra antalet kluster. 

Denna graf indikerar en knäpunkt då antalet kluster är 2, lämpligt klusterantal är därför 2.  

 

Det är lätt att se att Wk är en minskande funktion av k. Minskningstakten toppar vid vissa 

“knäpunkter", varefter minskningen avtar markant. Vanligvis brukar olika heuristiska 

algoritmer användas för att finna denna “knäpunkten”, vilket skulle vara ett lämpligt antal av 

kluster i datamängden. (Bies, Dabbs & Zou. 2009) 
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4 Empiri 
Syftet med detta kapitel är att beskriva och presentera delar av resultatet från det empiriska 

arbetet. Arbetssättet och de använda metoder som används under det empiriska arbetet kommer 

presenteras och beskrivas.  

4.1 Förberedelser 

4.1.1 Val av attribut 

En viktig del av förberedelserna inför klustringen är att välja ut den data som är relevant för 

klustringen. För att lyckas med det här steget behöver man ha insyn inom området, i det här 

fallet transportsektorn, så att man kan välja de attributen som kan ha betydelse för hur lönsam 

en sändning blir. 

 

Målet med klustringen är att hitta lönsamma sändningar så det gäller att välja ut attribut som är 

intressanta ur ett lönsamhetsperspektiv. Därför är det viktigt att det går att representera 

“lönsamhet” gärna med flera olika variabler som är på olika nivåer. Alla attribut som kan 

påverka lönsamhet bör också finnas med som attribut. 

 

Lönsamhet 
Lönsamheten beskrivs som ett attribut (Lönsamhet) och det är ett mått på hur mycket företaget 

tjänar på en sändning. Lönsamheten representeras även på en lägre nivå genom att attributen 

som används för att beräkna lönsamheten ingår. Attributet lönsamhet räknas ut med hjälp av de 

underliggande attributen gross profit och internakostnader genom att subtrahera interna 

kostnader från Grossprofit. 

 

Gross profit attributet räknas ut genom de underliggande attributen transportsaldo och 

transportsaldo avgifter 

 

De interna kostnaderna kan i sin tur räknas ut genom de underliggande attributen Fsg kostnad, 

Administrativ kostnad, termkostnad och HK kostnad. De här attributen är olika typer av interna 

verksamhetskostnader, summan av de här attributen är internakostnader. 

 

Övriga attribut 
För samtliga attribut se Appendix D (kapitel 9.4). 

4.1.2 Bearbetning av data 

En mycket vital arbetsprocess som ofta är avgörande för en god klustringsstudie är förarbetet 

med bearbetning av data. Bra bearbetning leder till att klustren blir tydligare och enklare att 

förstå. Det gör också att klusterprocessen går fortare då onödig data kan exkluderas från datan 

innan klustringen görs. 

 

Den här studiens experiment baserades på data som hade en population på 18 miljoner 

sändningar. Den första bearbetningen är att hantera saknade värden, i det här fallet ta bort alla 

saknade värden helt och hållet. 

 

Sampling 
En miljon individer slumpades ut från populationen genom en slumpad seed och användes 

sedan i alla körningarna. Det finns en tradeoff mellan storleken och tiden det tar att genomföra 

klustringen. Ifall de valda individerna utgör en för liten del av populationen så är det svårare att 
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dra generella slutsatser om hela populationen. Ifall de valda individerna istället är för många så 

kan själva klustringen istället ta för lång tid. Därför var en miljon individer en bra medelväg. 

 

Normalisering 
I denna studie så normaliserades datan genom att använda z-score (kapitel 3.4.2) eftersom den 

anses tillfredsställa studiens behov av normalisering.  

4.2 Klustring inom transportsektorn 

Det här kapitlet svarar på frågan “Hur kan klustring av lönsamma kunder göras inom 

transportsektorn?”.  

4.2.1 Val av algoritmer 

Urval av algoritmer som skall ingå i studien har bestäms genom att välja bland välkända 

algoritmer som nämns i teorikapitlet. I denna studien har vi fokuserat på att få in flera olika 

sorters algoritmer. 

 

DBSCAN och Hierarkisk klustring 
Den enorma mängden data som samlas inom transportsektorn gör att mer beräkningskrävande 

algoritmer som densitetsbaserade (DBSCAN) och hierarkiska algoritmer blir svåra att använda. 

De algoritmerna skulle bli alldeles för tidskrävande för att vara ett alternativ, se kapitel 3.2.4 

angående beräkningskomplexitet.  

 

I experimenten som har gjorts i studien har det visat sig att exempelmängden på 18,5 miljoner 

skulle behöva samplas till endast 5 000 för att experimentet skulle gå att köra inom en rimlig 

tid. Annars tar det för lång tid och det märks mycket tidigt i praktiska exempel såsom teorin 

antyder. Studien kommer därför inte att använda sig av densitetsbaserad eller hierarkisk 

klustring.  

 

K-means 
K-means är en av de mest välkända algoritmerna och används ofta för att introducera data 

mining området. Den är en väldigt effektiv algoritm och det visar sig tydligt i de testkörningar 

som gjorts i studien. Styrkan med K-means är att det är möjligt att bearbeta stora datamängder 

och trots det få en acceptabel körningstid, överensstämmer med teorin i kapitel 3.2.1 och 3.2.4. 

4.2.2 Den valda algoritmen 

K-means är den mest lämpade algoritmen och den som kommer att användas som 

klustringsalgoritm då andra algoritmer inte kan uppfylla de krav som ställs. K-means är den 

enda algoritmen av de algoritmer som granskades som skulle kunna klustra inom 

transportsektorn då det ställs stora krav på att kunna hantera stora datamängder. K-means är 

dessutom en vanlig algoritm för att introducera data miningområdet vilket gör det lämpligt för 

den här studien som riktar sig till de som börjat undersöka möjligheterna med att använda data 

mining. 

4.2.3 Rådataanalys 

K-means är mycket dålig på att hantera brus och extremvärden (kapitel 3.2.1). Därför görs en 

manuell analys över alla aktuella klusterstorlekar. I denna studien valdes det att undersöka 

klusterstorlekarna 2-8 med motivering de olika sändningstyper som finns i domänområdet bör 

vara ett rimligt antal samt att en större undersökning skulle vara för tidskrävande.  
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Datarening som hanterar brus och extrempunkter görs genom att följa metoden “manuell 

kontroll med användning av fördefinerade begränsningar” (kapitel 3.4.1). De fördefinerade 

begränsningarna som används i studien är att de kluster som har hög medelvarians och låg 

storlek bör tas bort därför att de troligvis är brus och extremvärden(kapitel 3.4.1). Varje 

klustringsresultat utvärderas enskilt och alla klusterattribut överblickas för att kontrollera att ett 

obetydande attribut inte påverkar bedömningen hurvida ett kluster skall tas bort utan bedömning 

görs med hänsyn till vilka attribut som påvisar hög varians, klusterstorlek, medel och 

medianvarians över hela klustret. Riktlinjer för de fördefinerade begränsningarna är följande:  

 

● Klustringar med kluster på under 2 000 instanser och med en medelvarians på över 5 

bör tas bort.  

● Klustringar med kluster på under 15 000 instanser och med en medelvarians på över 

10 bör tas bort. Ifall viktiga lönsamhetsattribut har en låg spridning så tas inte klustret 

bort. (kapitel 4.1.1) 

 

Processen finns mer beskriven i Appendix C (kapitel 9.3) 

4.2.4 Val av klustermängd 

Efter att datan i de olika klustermängderna har rensats från brus, se kapitel 4.2.3, är nästa steg 

att bestämma vilken klustermängd som ger bäst representation av datamängden. 

Knäböjsmetoden (kapitel 3.4.3) har valts att används för att bestämma lämpligt antal kluster 

eftersom metoden är enkel att implementera och enkel att interpretera. Som felmått används 

medelvariansen hos attributen i klustermängden. 

 
Bild 4.1. Val av klustermängd 

 

Diagrammet antyder att klustermängd tre eller sex är de mest lämpade klustermängderna, enligt 

knäböjsmetoden (kapitel 3.4.3). Klustermängd tre väljs med motiveringen att det är den 

tydligaste knäpunkten och att tre kluster är ett lämpligt antal. Ett större antal kluster än tre skulle 

kunna uppfattas som mer svåruppfattat och rörigt och i värsta fall förvirra mer än vad det gör 

nytta. Intervjuerna är tidsbegränsade och en generell diskussion är bättre än att fastna på 

klusteringsresultats detaljer. Ett klusterantal med storlek ett skulle inte vara intressant då det 

inte bidrar med någon ny information.   
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4.2.5 Presentation av resultat 

Denna studien baserar sina resultat på data som är hämtat från ett stort transportföretag. Ett krav 

från företaget var att ingen information som skulle kunna avslöja verksamhets känsliga 

uppgifter fick presenteras. Därför finns inte klustringsresultatet presenterat i denna rapport.  

4.3 Visualisering av klustringsresultat inom transportsektorn 

Hur klustringsresultatet analyseras är en av de faktorerna för om en klusterundersökning blir 

lyckad. Det gäller att veta hur resultatet ska presenteras för att göra det möjligt att på ett 

förståeligt sätt kunna dra enkla och komplexa slutsatser utifrån enorma mängder data.  

 

I teorikapitlet beskrevs ett antal klustringsalgoritmer och i kapitel 4.2 så väljs algoritmer som 

är lämpliga för transportsektorn ut. I det här kapitlet jämförs olika presentationstekniker som 

kan användas för att visualisera resultatet av klustringen. Resultatet av den jämförelsen är en 

lista på presentationstekniker som är lämpliga för klustring inom transportsektorn. 

4.3.1 Val av presentationstekniker 

Eftersom K-means är den valda algoritmen så faller Dendrogram (se kap 3.3.2) och Nästlat 

klusterdiagram (se kap. 3.3.3) bort eftersom de används för att visualisera hierarkiska kluster 

vilket inte skapas av K-means. 

 

Tabell 
Den vanligaste och enklaste presentationstekniken är tabeller. Som det beskrivs i teorin (kapitel 

3.3.1) så är färgkodning ett bra sätt för att snabbt kunna se vilka kluster som utmärker sig. Om 

färgkodningen sker varje attribut för sig så kan man genom att kolla på färgen se vilket kluster 

som utmärker sig positivt eller negativt för det attributet. Det gör det till en kandidat för att 

presentera klustringsresultat. 

 

Parallella koordinater 

Som det beskrivs i teorikapitlet 3.3.4 så är parallella koordinater en mycket bra teknik då man 

vill jämföra olika kluster och deras egenskaper men fortfarande se tendenser till avvikelser 

inom klustret. Eftersom underlaget inte har är gjort med hierarkisk klustring så faller 

varianten som används för att visualisera hierarkiska förbättringar. 

 

Spridningsdiagram 
Spridningsdiagram (Kapitel 3.3.5) är bra på att visa trender i instansers relationer till varandra 

och behåller exakta värden och storlek på populationen vilket gör den till en väldigt intressant 

teknik. Den modifierade varianten, generaliserat spridningsdiagram (Keim et al. 2010), faller 

då den inte finns implementerad i Knime. 

 

Spridningsmatris 
Spridningsmatrisen (Kapitel 3.3.6) är bara en alternativ form där flera spridningsdiagram 

presenteras tillsammans. Den enda skillnaden den tillför är att man kan identifiera vilka attribut 

som är intressanta att kolla närmare på vilket är väldigt intressant för beslutsunderlag. 

 

Linjediagram 
Linjediagram (Kapitel 3.3.7) är en väldigt enkel och tydlig presentationsteknik vilket gör den 

intressant för enklare presentationer. 
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Radardiagram 
Radardiagram (Kapitel 3.3.8) är en intressant variant av linjediagrammet som är intressant att 

pröva för att visualisera kluster med många attribut. 

 

Stapeldiagram 
Stapeldiagram (kapitel 3.3.9) passar bara för kategorisk data vilket inte gör den lämpad som en 

av våra utvalda tekniker. 

 

Cirkeldiagram 
Cirkeldiagram (Kapitel 3.3.11) tillför någonting unikt då ingen annan presentationsteknik så 

enkelt kan visualisera den relativa frekvensen hos ett antal variabler. 

 

Histogram 
Histogram (kapitel 3.3.10) är en kraftfull presentationsteknik för att presentera fördelningen av 

värden för ett attribut och den gör sig bra visuellt vilket gör den till en bra kandidat. 

 

Lådagram 
Lådagram (box plot) är som det beskrivs i teorikapitlet 3.3.12 en presentationsteknik som visar 

robusta statistiska parametrar. Den största skillnaden mot Histogram är att den på ett bra sätt 

ställer flera olika kluster mot varandra. Då det snabbt går att identifiera median värde och vart 

de lägsta och högsta medierna är så kan man lätt identifiera extremer vilket gör den till en 

intressant kandidat. 

4.4 Intervjuerna 

Syftet med detta kapitel är att presentera respondenterna i intervjuerna. Resultaten beskrivs i 

form av sammanfattningar i kapitel 5 Analys och Resultat. Intervjufrågorna finns beskrivna i 

Appendix A (kapitel 9.1) och intervjuerna i sin helhet finns transkriberade i Appendix B (kapitel 

9.2). 

4.4.1 Respondent 1 

Den första respondenten jobbar som BI-arkitekt på Schenker i Göteborg och kommer i detta 

kapitel att hänvisas till som R1. 

 

R1 säger att de i sin verksamhet använder sig utav presentationstekniker när de får uppdraget 

att göra analyser. Då kan de använda visualisering som ett uttrycksätt. Sen har de även konkret 

med en dashboard, R1 är osäker på om det är kopplat till det här, men det är också en stor 

portion visualisering i en dashboard. Visualisering är en kandidat till att presentera analyser 

som beställs av dem. De beställda analyserna kan vara trender, och samband mellan olika saker, 

t.ex. avstånd, lönsamhetssamband. Samband och mönster kan dyka upp som en frågeställning 

då det finns sådana och då kan man ju visualisera det på något sätt. Olika presentationstekniker 

skapar en stor nytta i verksamheten ur R1:s perspektiv. 

 

4.4.2 Respondent 2 

Den andra respondenten jobbar som marknadsassistent på Schenker i Göteborg och jobbar 

framförallt med statistikunderlag till kunderna. De gånger R2 använder sig av presentation så 

är det rena Excelfiler. 
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4.4.3 Respondent 3 

Den tredje respondenten jobbar som trafikutvecklare på Schenker i Göteborg och kommer i 

detta kapitel att hänvisas till som R3. 

 

I rollen som trafikutvecklare jobbar han mycket mot transportörerna och samarbetar med dem, 

det är också de som äger transportörsavtalen. Det är mycket statistik och data som ska tas fram 

för att se hur det ser ut hos deras transportörer. Genom att kolla mycket på hur 

balansförhållandet och ekonomin bär sig på olika linjer och relationer. Han jobbar framförallt 

med totalsiffror på längre intervall (kanske ett år eller så) och inte så mycket på enskilda 

sändningar. Sen är de även inblandade i större kundförfrågningar och de försöker ha en 

helikoptersyn på det hela och bygga ett så effektiv nätverk som möjligt med olika lösningar. 

 

R3 använder sig av presentationstekniker och får förfrågningar dagligen om vissa flöden, ibland 

på detaljnivå och ibland mer generellt. Han använder framförallt Excel-filer och använder 

pivottabeller när han ska presentera statistik. Den största nyttan med presentationstekniker i 

verksamheten är när man behöver diskussions- eller beslutsunderlag. De är värdefulla när man 

ska undersöka en tanke eller fundering någon har, exempelvis får de ofta påståenden från 

transportören om knackig ekonomi på någon relation. Då vill man ju undersöka det och få ett 

underlag svart på vitt hur det ser ut genom att ta fram verkligheten på något sätt. 

4.4.4 Respondent 4 

Den fjärde respondenten jobbar med Schenkers trafiksystem. Han arbetar med bla, 

avräkningssystemet samt centrala systemen, turlistor, godsregister, pallsystemet och 

pallcentralen. Han jobbar med systemen och innehållet i systemen, gör uppdateringar osv, 

svarar på frågor om sändningar. Det är distrikten som håller koll på trafikförändringarna, det är 

de som skickar in underlagen för trafiken. Distrikten gör upp med de lokala transportörerna hur 

transporterna ska ske, sedan är det han som ser till att turlistan i det centrala systemet blir 

uppdaterad så den stämmer. Analyser om lönsamhet är ett ganska okänt område för den 

intervjuade som i detta kapitlet kommer att hänvisas till som R4. 
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5 Analys och resultat 
I detta kapitel görs en jämförelse mellan det empiriska resultatet och den teoretiska 

undersökningen. 

5.1 Färgkodade tabeller 

Majoriteten av respondenterna anser att den är enkel och lätt att förstå och R4 tycker att det är 

lätt att forma sig en uppfattning av vad färgkodningen betyder. R2 tyckte att den var svår och 

förvirrande eftersom det fanns så mycket siffror, attribut och färger. Hon hade därför föredragit 

en annan presentationsteknik. R1 tyckte att färgerna var ett mycket bra sätt att underlätta 

tolkandet av informationen. Han tycker att tre färger är perfekt eftersom det är vad hjärnan kan 

tolka samtidigt (kanalkapaciteten). R3 håller med R1 om att färgkodningen gjorde det enklare 

att snabbt bilda sig en uppfattning. R4 däremot höll med R2 om att det inte var enkelt att ta till 

sig informationen men tycker att det beror på att det kräver god domänkunskap för att kunna 

knyta samman attributen. 

 

R3 skulle kunna tänka sig att den skulle kunna användas för att pinpointa de bästa/sämsta 

områdena för att möjliggöra gallring av informationen. Det vill säga ett sätt att identifiera 

problemområden för vidare analys. R4 skulle kunna tänka sig att månadsvisa underlag med den 

här tas fram för att sedan jämföras med tidigare månader för att kunna identifiera skillnader. R1 

och R3 tycker att den största nackdelen är att den inte har något fokus eller några kriterier utan 

presenterar all information på en gång. R4 tyckte att det fanns för många decimaler, 1-2 

decimaler hade räckt. 

 

Majoriteten tyckte att färgkodningen hjälpte dem att överblicka värdena. R2 tyckte det vart 

svårt att få en överskådlig bild då hon sällan gör den typen av uppgift medan de andra tyckte 

att färgkodningen gjorde så att det blev enkelt att ta till sig informationen. R1 tyckte det var 

möjligt att skapa sig en detaljerad förståelse genom att analysera sambanden mellan attributen. 

R4 gjorde antaganden med att försöka koppla ihop attributens värden med hans egna verklighet 

vilket han ansåg kräver mycket domänkunskap och att endast kvalificerade gissningar kunde 

göras då mer konkret underlag inte gavs av presentationstekniken. R2 tyckte att presentationen 

inte gav någon detaljerad förståelse. R3 tyckte att det presentationssättet gav mer av en 

överskådlig bild och att presentationstekniken mer var ett renderingsverktyg.  

 

R1 värderar den högt och ger den en 6 av 10 då den sammafattar en stor mängd data i få rader. 

R2 är osäker på värdering av presentationsättet och ger den en mittenplacering. R3 ger 

presentationssättet en 6 av 10 då han anser att ytterligare analysverktyg krävs för att få mer 

förståelse. R4 tycker att det är svårt att bedöma värdet av presentationsättet han är osäker på 

hur den skall värderas. 

5.2 Linjediagram 

Ingen av respondenterna hade någon kommentar kring linjediagrammets intuitivitet, men 

förstod den direkt utan resonemang. Tre av respondenterna tyckte dessutom att linjediagrammet 

gör det enklare att ta till sig informationen. R1 gillade framförallt att den tydligt visade graden 

av påverkan genom höjden på punkten i linjediagrammet. R2 tyckte den var mycket tydligare 

än den färgkodade tabellen. R3 tyckte den var ren och enkel. R4 tyckte inte att det var enkelt 

att ta till sig informationen då det är svårt att läsa av värden och se de som avviker. Den har inte 

heller någon tydlig koppling till lönsamheten. 
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R4 tycker den är användbar eftersom att en linje per kluster gör det enkelt att snabbt få se 

avvikelserna mellan de olika klustren. R1 tycker att den snabbt fångar fokuset men saknar ett 

perspektiv på hur stor frekvensen är och föreslår att man kan kan använda linjens tjocklek för 

att visa hur vanligt ett kluster är. R2 och R3 tycker att sambandet är tydligt och skalan gör det 

tydligare att upptäcka sambanden. R4 tycker det är enkelt att hitta avvikelserna men saknar 

tillsammans med R3 de exakta värdena eftersom det inte går att utläsa dem pga. 

normaliseringen. 

 

R1 tycker att linjediagrammet ger en översiktlig förståelse eftersom man tydligt ser graden på 

avvikelserna och R2 tycker det är lätt att följa kurvorna. Ingen tyckte att linjediagrammet gav 

en detaljerad förståelse eftersom att det enda man kan utläsa är medelvärdet av avvikelserna för 

de olika attributen. 

 

R1 tycker det är minst en åtta och R2 är osäker på om det är sju eller åtta. R3 tycker sjua medan 

R4 tycker det är svårt att avgöra men minst en femma. 

5.3 Radardiagram 

R3 tycker den är snabb och enkel i sin utformning men många ryggar troligen tillbaka om man 

inte är väldigt insatt och R4 tror att man behöver jobba med den för att kunna tolka den. Både 

R1 och R3 tycker att det är en fördel att man får allt på samma bild, men R1 tycker att det är 

jobbigt att man måste vrida på huvudet för att se och att den inte är sorterad. R3 anser att den 

är den man snabbast tar till sig. 

 

R1 tycker att radardiagrammet kan vara användbart vid tillfällen där attributen i ett linjediagram 

inte skulle få plats på ett blad. R3 tycker att det är lätt att följa linjerna precis som 

linjediagrammet. R2 tycker att det är svårt att tolka värdena och se samband, vilket R1 håller 

med eftersom den inte är sorterad och värdena är utspridda runt cirkeln och höjden är svår att 

jämföra. R1 tycker det är en fördel att den är så koncentrerad till en liten yta. Men att den är lite 

spretig. R2 tycker den borde delas upp mer medan R4 saknar en nollgräns och tycker det är 

svårt att uppfatta förhållandena mellan attributen. 

 

R1 tycker att den är översiktlig men att det är svårt att få någon förståelse av den. R3 tror att 

radardiagrammet är bäst eftersom det är den som man snabbast tar till sig. Den är ganska enkel 

till sin utformning även fast han tror att många kanske ryggar tillbaka om man inte är väldigt 

insatt i vad det handlar om.  Man han är övertygad om att radardiagrammet är bäst på att ge ut 

så mycket som möjligt på ett enkelt sätt. Känns mest tydlig och med bakgrundskunskaperna lätt 

att analyser och förstå vilka faktorer som är avgörande. Enligt R1 ger den ingen detaljerad 

förståelse om man inte går in mer på djupet på ett område. Man behöver lyfta fram lönsamheten. 

 

R1 tycker den är jättebra och ger den en åtta medan R3 ger den en sjua. R4 tycker det är samma 

som linjediagrammet men tycker personligen att den är svårare att ta till sig. 

5.4 Cirkeldiagram 

Alla intervjuade kände igen sig och tyckte cirkeldiagrammet var mycket enkelt att ta till sig. 

Samtliga tyckte att visualiseringen gör det enkelt att ta till sig informationen, men R1 anser att 

den tillför komplexitet vid ett stort antal attribut.  

 

R1 anser att cirkeldiagrammet var mest användbar för specifika ändamål. Han skulle kunna 

tänka sig att använda presentationsättet som ett komplement för detaljförståelse kring ett 

attributs fördelning mellan klustren. Han anser också att det kan bli svårt att använda detta 
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presentationssätt om det finns många attribut att ta med i beräkningen. R3 tycker att den är 

klockren på att visa hur saker och ting förhåller sig till varanda. R2 är inte säker på 

användningsområde. R4 anser att användandet av cirkeldiagram kan användas på olika sätt för 

olika syften. R1 anser att det skulle vara oerhört jobbigt att använda ett cirkeldiagram per 

attribut på grund utav att antalet attribut vid analysen är många. R3 poängterar att det finns en 

begränsning i antalet “tårtbitar” som kan finnas med i cirkeldiagrammet för att den skall behålla 

sin tydlighet och begriplighet. R2 och R4 ser risk i att summeringen av datan som presenteras 

möjliggör att viktig information inte finns representerat. R4 anser att det går medvetet att 

undanhålla viktig information och på så sätt vinkla den information som presenteras.  

 

Hanterar specifika attribut och därför för ingen överskådlig bild. R3 tycker den bidrar till 

överskådlig inforamtion om hur fördelningarna ser ut bland klustrena. Samtliga anser att 

detaljerad förståelse ges då cirkeldiagrammen presenterar på attributnivå. R1 tycker att den 

bidrar med detaljerad information då kluster kan ställas mot varandra. 

 

R1 ger sjua i betyg för informationen, men som övergripande så får den en trea. R3 anser att en 

sexa på grund utav dess begränsningar och tråkighet. R4 tyckte att ur en fakta synvinkel hade 

den ett lågt värde men ett högt betyg som presentationsteknik. 

5.5 Histogram 

Inga kommentarer från respondenterna kring Histogrammets intuitivitet men den krävde en del 

resonerande för att respondenterna skulle förstå den vilket betyder att den inte var särskilt 

intuitiv. R4 anser att det krävs kompetens och verksamhetskännedom för att kunna ta till sig 

kunskapen. R4 tycker det är lätt att läsa diagrammet då han kopplar vad som visas i 

presentationen till hans verklighet.   

 

Alla de intervjuade anser att denna presentationstekniken är användbar. R1 tycker att 

presentationsättet avger viktig information som kan användas som beslutsunderlag. R3 tycker 

att presentationsättet är mycket bra för att de blir lätt att jämföra då datan ligger intill varandra 

som det gör i histogrammet. R4 tycker presentationen visar mycket intressant fakta han kan se 

samband mellan attributen som relaterar till hans verklighet. Det möjliggör att han kan verifiera 

sitt tankesätt. R1 tycker att det är ett bra sätt att visa spridningen och värdet för olika attribut. 

R3 tycker att man kan utvinna mycket information ur den men det är svårt att se samband mellan 

olika attribut om man inte har bra domänkunskap och vet vad som representerar vad. R4 tycker 

att det går fort och lätt att se mönster, samband och koppla samman data för att få en slutsatts. 

 

R1 och R3 tycker att presentationtekniken bidrar till en detaljerad förståelse. R2 tycker att det 

går att få både en detaljerad och översiktlig förståelse om bakgrundskunskap finns. Alla de 

intervjuade anser att detaljerad förståelse kan fås ut. R1 tycker presentationssättet ger 

information om attribut och hur de utmärker sig. 

 

R4 tycker att presentationssättet ger en mycket intressant infall i hur det går att tolka 

information. R1 värderar presentationsättet till 7 av 10, R2 7-8 av 10, R3 8 av 10.  

5.6 Lådagram 

Ingen tycker att den är intuitiv men R2 tycker att den är jättesvår och säger ingenting. R1 och 

R3 tycker den är ganska svår och att den kräver en omfattande förklaring för nya personer. R2 

och R4 tycker inte att lådagrammet gör det enklare att ta till sig informationen. 
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R4 vet inte hur den ska användas och R3 tror att den kan användas till någon form av ABC-

analys eller klassificering. R1 tycker att den är bra på att visa hur pass homogent och sant ett 

värde är. Är det stor variation i bakgrundsmaterialet så är inte värdet särskilt sant. R1 tycker 

nackdelarna är att man inte ser storleken på klustren men att den är bra på att samla mycket 

information på en liten yta. R3 tycker att den kan vara ganska svår och kan ha väldigt små 

marginaler. Fördelen tycker R3 dock är att man kan få mycket data på en gång om man har ett 

antal kluster som man ställer upp. R4 tycker nackdelen är att den inte ger mer information än 

hur stora avvikelserna är. 

 

Ingen tycker att den ger överskådlig förståelse. R2 tycker inte den ger någon detaljerad 

förståelse. 

 

R3 ger den en sexa och R4 vet inte hur den ska användas. 

5.7 Parallella koordinater 

R1 tycker att den är intuitiv, då man förstår och kan dra slutsatser med en gång. R1 anser att det 

blir enklare att ta till sig informationen medan R4 tycker det är svårt. 

 

R1 tycker presentationstekniken ger en samlad bra bild av läget då det går att tolka 

informationen mycket tydligt. R3 tycker att det är ett mycket bra sätt att presentera data på då 

det är lätt att se hur saker och ting hör ihop. R4 tycker denna presentationstekniken är svår att 

arbeta med för att han är osäker på hur han skall använda informationen. R1 tycker att den är 

bra och sammanfattar en situation bra. R3 anser att den kan hantera stora mängder data utan att 

det blir svårt att tyda. R3 och R2 tycker att en nackdel skulle kunna vara att det blir svårt att 

tyda den vid hög spridning. R4 tycker diagrammet är svårt att arbeta med.  

 

Alla tycker att det går att få en överskådlig förståelse. R4 anser att presentationen skapar en klar 

bild över hur varje kluster ser ut och förhåller sig till de andra klustren. R1 gillar parallella 

koordinater då den bokstavligt ger en väldigt bra överskådlighet samtidigt som den har ett litet 

djup. R1 tycker den visar både hur respektive kluster utmärker sig i förhållande till varandra 

men även om hur klustret ser ut inuti. Det R1 tycker att den saknar är vikten och hur stora 

klustren är jämfört med varandra. R3 instämmer. R2 föredrar parallella koordinater eller 

linjediagram men anser sig sakna bakgrundskunskapen som krävs för att säga vilka delar som 

behövs. Valet av dem gjorde hon för att hon tycker att linjer är en representation som är enkel 

att följa. R1 tycker att det är möjligt att identifiera subkluster och att det ger detaljerad 

förståelse. R3 poängterar att presentationssättet ger detaljerad information då presentationen 

inte baseras på något medelvärde utan på ren data. R4 anser att presentationssättet ställer stora 

krav på domänkunskap. R2 anser att presentationsättet ger en mer översiktlig förståelse. 

 

Parallella koordinater beskriver hur klustren förhåller sig till varandra. Bra på att få med en 

sådan stor mängd data och man får med verkliga värden vilket R3 tycker är värdefullt. Just att 

det inte är någon förenklad bild man får tycker han är värdefullt. R1 och R3 ger betyget 8 av 

10, R2 ger 7-6 av 10. R4 har svårt att värdesätta den. 

5.8 Spridningsdiagram 

R1 tycker att den kräver att man labbar mycket med den. R1 och R2 tycker inte att det är enkelt 

att ta till sig informationen då den har en hög tröskel och att det tar ett tag innan man känner sig 

trygg i den men R1 tycker att den är väldigt exakt och tydligare än de andra diagrammen. R3 

tror att den är enkel att förstå om man får en beskrivning bakom och R4 tycker den är enkel att 

läsa då han kan se förhållandet mellan två egenskaper. R3 tycker det gäller att anpassa de till 
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sin agenda. Prickarna ger en tyngd åt presentationen och det blir tydligt att se. De gör det enkelt 

att hitta brytpunkter och nyckeltalen trots en stor datamängd. Genom att fokusera intressantare 

delar av spridningen mot något annat som är intressant tycker R1. 

 

R1 tycker att den är bra att använda för att se vilken grupp av sändningar som man behöver 

lyfta och att den kan ge mycket spännande information. Man kan ringa in intressanta områden 

och ställa alla attribut mot alla på väggen på ett pedagogiskt sätt. R4 tycker att han direkt kan 

se till exempel attributens inverkan på varandra. Han kan analysera och dra referenser till sin 

verklighet. En nackdel som R2 nämner är att det kan bli ganska plottrigt och R1 säger att den 

kräver förarbete av någon. R1 tycker att den tillför en till dimension eftersom man kan ställa 

olika attribut mot varandra. Man kan utläsa hur stor spridningen är i förhållande till ett annat 

attribut vilket är intressant. R3 gillar att man med spridningsmatrisen kan få med många olika 

attribut i samma diagram och flera dimensioner ifall man använder sig utav olika symboler och 

färger. Att man dessutom får informationen väldigt koncentrerat och att det går snabbt att 

fokusera blicken där det händer någonting gillar han. Man ser snabbt trender och samband, även 

om han inte tycker att det blir någon exakt vetenskap utan mer en indikation på vart man ska 

gräva djupare. Även att man kan hantera så mycket data utan att det blir svårt att förstå. 

Nackdelen tycker R3 är att den kräver ett ganska gediget underlag för att man ska kunna få ut 

tydliga mönster i den. 

 

R2 tycker inte att den ger överskådlig förståelse. R4 tycker att det är enkelt att koppla ihop olika 

attribut för att kunna beskriva sändningarna ur ett lönsamhetsperspektiv. R1 tycker den hade 

gett en väldigt bra överskådlig förståelse om man kombinerat flera attribut till en 

spridningsmatris eftersom man då kan identifiera utmärkande kombinationer. R3 tror att 

mängden data och faktorer som man kan ha i en spridningsmatris gör att man kan pricka in de 

olika avvikelserna och samtidigt se hur saker och ting hänger ihop. I och med att det spretar på 

flera ställen. R4 skulle välja spridningsdiagrammet då han kan använda ihop flera attribut med 

kopplingen till lönsamhet och på så vis få en mycket effektivare presentation. Nackdelen är att 

man bara har ett attribut på ett blad vilket gör det svårare. Det problemet tycker han kan lösas 

genom att komplettera det med ett linjediagram. För då skulle man få en väldigt bra bild. R3 

instämmer 

 

R2 tycker inte att den ger någon detaljerad förståelse medan både R1 och R3 tror att den är bra 

för att dra slutsatser. R1 tycker att den ger en detaljerad förståelse och är ett bra beslutsunderlag. 

Spridningsdiagrammet är speciellt bra på att ringa in väldigt snäva områden för att kunna göra 

åtgärder. Spridningsdiagrammet beskriver hur två attribut förhåller sig till varandra. Bra på att 

få med en sådan stor mängd data och att man får med verkliga värden vilket R3 tycker är 

värdefullt. Just att det inte är någon förenklad bild man får tycker han är värdefullt. R4 håller 

med om spridningsdiagrammet men tycker att en kombination med histogrammet hade varit 

användbart. 

 

R1 tror att man kan hitta många guldkorn i spridningsdiagrammen och när man passerar 

tröskeln och lär sig den så är det högsta betyget. R2 tycker den är någonstans i mitten medan 

R3 skulle ge den en sjua då han har lite svårt för den men tror att det kan bli värdefull om man 

får träna lite med den. R4 värderar den till en sjua eftersom att det är lätt att ta till sig och han 

tycker att han har mycket nytta med den då den ger en klar bild av konkret information. R4 

spridningsdiagrammet då man kan använda flera attribut för att få en effektivare presentation. 

Bara ett per papper är dåligt men kan kompletteras med linjediagram. 
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5.9 Sammanfattande analys 

Respondent 1 skulle välja parallella koordinater för presentationen och sedan använda 

spridningsdiagram som beslutsunderlag. Respondent 3 skulle också välja spridningsdiagram 

för att den är lätt att förstå trots den stora datamängden och detaljnivån. Han skulle även kunna 

tänka sig parallella koordinater som ett analysverktyg och kanske även radardiagrammet. 

Respondent 4 gillar också spridningsdiagrammet eftersom man kan koppla ihop flera attribut 

med en koppling till lönsamhet och på så vis få en väldigt effektiv presentation. Han tycker det 

skulle kunna kompletteras med ett linjediagram om man vill ge en enklare bild som kan visas 

på ett blad. Respondent 2 anser sig inte kunna välja. 

 

Utifrån de intervjuades svar dras slutsatsen att de gärna ser parallella koordinater för 

presentationer och spridningsdiagram som beslutsunderlag. Utifrån D. A. Burns ACCENT 

principer (kapitel 3.3) så kan följande slutsatser dras om presentationsteknikerna. 

 

Gripande (apprehension) 
Principen beskriver förmågan att korrekt uppfatta relationer mellan variabler och om grafen 

maximerar uppfattningen om förhållandena mellan variablerna. Spridningsdiagram är den mest 

gripande tekniken, eftersom den ställer två attribut mot varandra så kan man maximera 

uppfattningen om förhållandet mellan två attribut. Parallella koordinater är även den ganska bra 

på att korrekt uppfatta relationer mellan attributen.  

 

Histogram däremot ger ingen förståelse om förhållandet mellan två attribut även om man 

genom att studera två attribut samtidigt kan få fram vissa slutsatser. 

 

Tydlighet (clarity) 
Principen rör presentationsteknikens förmåga att visuellt särskilja de delar av datan som är av 

intresse. Det vill säga det är den viktigaste informationen som framträder tydligast. Parallella 

koordinater är tydliga då man har linjer som går att följa men det saknas en representation av 

den relativa storleken och parallella koordinater kan bli otydlig om spridningen i ett kluster är 

väldigt stor. Spridningsdiagrammet kan vara tydligt då den har tydliga mönster men eftersom 

den bara visar två attribut i taget behövs en spridningsmatris för att kunna få en tydlig 

överskådlig bild av resultatet. 

 

Färgkodade tabeller och cirkeldiagram är de mest tydliga eftersom man helt enkelt rakt av kan 

kolla på antalet med en viss färg respektive varje färgs andel av den totala kakan. Linjediagram 

är liksom parallella koordinater tydliga då man har linjer som går att följa men det saknas även 

här en representation av den relativa storleken. 

 

Konsistens (consistency) 
Principen handlar om huruvida det går att tolka en graf baserat på hur lik den är tidigare grafer. 

Exempelvis genom en enhetlig färgläggning, storlek och former. Genom att använda samma 

typ av färgläggning för parallella koordinater och spridningsdiagram som på andra 

presentationstekniker så kan man göra det enkelt att tolka parallella koordinater genom att dra 

paralleller till andra tekniker. 

 

Här har linjediagrammet och färgkodade tabellen en fördel då de är enkla att jämföra med 

liknande diagram då de har en enkel utformning som är lätt att med ögonen jämföra. 
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Effektivitet (efficiency) 
Principen handlar om huruvida presentationstekniken på ett så enkelt sätt som möjligt grafiskt 

presentera en möjligt komplex relation. Men även om huruvida elementen i presentationen är 

sparsamt använda och presentationen är enkel att tolka. Parallella koordinater och 

spridningsdiagram kan ses som ineffektiva då de inte är sparsamma med element utan tvärtom 

har väldigt mycket linjer respektive punkter. Åsikterna hos respondenterna går också isär om 

de två teknikerna. 

 

Av respondenternas svar kan vi dra slutsatsen att linjediagrammet och cirkeldiagrammet är 

effektiva då majoriteten ansåg att den var enkel att ta till sig och den använder sig sparsamt av 

element. Motsatsen var känslan respondent 2 fick av tabellen där hon ansåg att siffrorna, färgen 

och de många attributen gjorde att det blev för mycket. 

 

Nödvändighet (necessity) 
Principen går ut på att tekniken ska ifrågasättas utifrån om den är mer användbar för 

presentationen i förhållande till andra tekniker och om alla elementen i tekniken är nödvändiga 

för att skildra relationerna. Utifrån den principen så bidrar alla de extra elementen, som 

parallella koordinater tillför, till att på ett bättre sätt skildra relationerna. Spridningsdiagrammet 

är en presentationsteknik som ger väldigt mycket information och således är färger, form och 

storlekar relevanta för att tillföra de extra dimensionerna. 

 

Utifrån den principen är inte heller färgkodade tabeller nödvändiga då de går att representera 

som ett linjediagram vilket är bättre när man ska dra slutsatser. Det kan däremot finnas en poäng 

att ha de faktiska värdena tillgängliga vilket inte linjediagrammet har. 

 

Sannfärdighet (truthfulness) 
Principen rör förmågan att avgöra det sanna värdet hos ett element i förhållande till dess 

implicita eller explicita skala. Här är den riktigt starka sidan hos parallella koordinater och 

spridningsdiagrammet som är de ända teknikerna som lyfter fram de faktiska värdena. 

 

Färgkodade tabeller visar visserligen det faktiska värdet men liksom för linjediagrammet och 

radardiagrammet så är det baserat på medelvärden. Histogram och Lådagram har även de bara 

statistiska parametrar och cirkeldiagrammet visar bara relativa värden. 

 

Sammanfattning 
Utifrån ovanstående analys så kan slutsatsen dras att Parallella koordinater och 

Spridningsdiagram är de tekniker som utmärker sig mest positivt. Den enda nackdelen de visar 

är att de kan anses vara ineffektiva eftersom de använder väldigt många element för att 

presentera informationen. De utmärker sig positivt kring sannfärdigheten eftersom de har 

faktiska värden och gripande eftersom de är väldigt bra på att visa relationerna mellan 

attributen.  

 

De andra som utmärker sig positivt i analysen är färgkodade tabeller, linjediagram och 

cirkeldiagram. Ingen av dem är gripande eller sannfärdiga vilket är en stor nackdel gentemot 

spridningsdiagram och parallella koordinater. En fördel som cirkeldiagram och linjediagram 

däremot har är effektivitet eftersom de har en väldigt sparsam användning utav element. 

 

Resultatet från analysen speglar till stor del svaren från respondenterna som föredrog parallella 

koordinater och spridningsdiagrammen. 
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6 Slutsats 
Syftet med detta kapitel är att presentera de slutsatser studien har lett fram till. Slutsatsen är 

resultatet av analysen och skall besvara de frågeställningar som ställdes inledningsvis. 

 

Delfrågor: 
 

Hur kan klustring göras inom transportsektorn? 

 

K-means är den mest lämpade algoritmen då de andra algoritmerna inte uppfyller de krav som 

ställs på att kunna hantera stora datamängder med en acceptabel körningstid. K-means är 

dessutom en vanlig algoritm för att introducera klusteranalys vilket gör den lämplig för de som 

börjat undersöka möjligheterna med data mining. Ett sätt att uppskatta antalet naturliga kluster 

är att använda knäböjsmetoden (kapitel 3.4.3).  

 

Innan klustringalgoritmen körs behöver datan normaliseras ifall det finns attribut med flera 

skalor. Ett bra sätt att göra det på är att genom Z-score eliminiera måttenheten. Ifall 

datamängden är stor behöver dessutom ett stickprov (sample) väljas ut från populationen genom 

en slumpad seed. 

 

Hur kan klustringsresultat presenteras för att underlätta för dem som skall använda 

resultaten? 

 

Utifrån de intervjuades åsikter dras slutsatsen att respondenterna föredrar parallella koordinater 

för presentationer och spridningsdiagram för beslutsunderlag. Tre av ACCENT principerna kan 

användas för att extra tydligt förklara vad som gör de här teknikerna extra bra och det är 

gripande (apprehension), sannfärdighet (truthfulness) och tydlighet (clarity). 

 

Spridningsdiagram är den mest gripande tekniken, eftersom den ställer två attribut mot varandra 

så går det att maximera uppfattningen om förhållandet mellan två attribut. Parallella koordinater 

är även den ganska bra på att korrekt uppfatta relationer mellan attributen. Bägge uppfyller till 

en hög grad principen om sannfärdighet (truthfulness) då de är de enda teknikerna som lyfter 

fram faktiska värden. 

 

Parallella koordinater är tydlig då den har linjer som går att följa men det saknas en 

representation av den relativa storleken och parallella koordinater kan bli otydlig om 

spridningen i ett kluster är väldigt stor. Spridningsdiagrammet kan vara tydligt då den har 

tydliga mönster men eftersom den bara visar två attribut i taget behövs en spridningsmatris för 

att kunna få en tydlig överskådlig bild av resultatet. 

 

Huvudfråga: 
 

Hur kan ett dataintensivt företag använda sig av klusteranalys som verktyg för att 

presentera data? 

 

Genom analys av teori och den empiriska undersökningen så är slutsatsen att klustringsresultat 

inom transportsektorn bäst presenteras genom parallella koordinater eller spridningsdiagram 

beroende på om syftet är att presentera läget eller ta fram beslutsunderlag. 
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7 Diskussion 
Syftet med detta kapitel är att reflektera över vad studien har lett fram till. Har studien uppfyllt 

sitt syfte? Metoden kommer att utvärderas utifrån den beskrivna metoden och en diskussion om 

fortsatt forskning presenteras. 

7.1 Metodutvärdering 

Denna studie är gjord med en kvalitativ ansats, där den intervjuade målgruppen består av 

anställda, med varierande roller, på ett företag inom transportsektorn. Metoden har används för 

att få en djupare förståelse för vad målgruppen uppfattar som användbart, enkelt och bidrar till 

mest förståelse. 

 

Eftersom studien baserades på kvalitativ forskning blev det naturligt att använda intervjuer. I 

studien följdes de av en komparativ analys där de olika presentationsteknikerna jämfördes efter 

hur de förhåller sig till den empiriska och teoretiska undersökningen. Den teoretiska 

undersökningen gav studien underlag till den empiriska undersökningen där målgruppens syn 

på de olika presentationsteknikerna ledde fram till svaret på frågeställningen. 

7.2 Resultatutvärdering 

Relevans 
För att studien ska anses vara relevant behöver den hålla sig till ämnet informatik. Idag finns 

det många företag som inte kommit igång med data mining. Den här studien är relevant 

eftersom den bidrar med riktlinjer för hur klustring och presentation kan göras. Frågeställningen 

är direkt kopplad till problemområdet. 

 

Originalitet och tydlighet 
I denna studien är det tydligt vad som är eget bidrag och vad som är hämtat från andra källor 

genom att citera och referera. Vi bedömmer även att vi uppfyllt vårt syfte samt besvarat våra 

frågeställningar. 

 

Vetenskaplig förankring 
Nocke, Schumann & Böhm (2004) gör en liknande studie för klimatdata. En viktig skillnad 

mellan denna och ovanstående studie är att de inte använder samma klustringsalgoritm. De 

behandlar däremot fortfarande stora mängder data och använder sig av z-score för 

normaliseringen. 

 

Peterson (2009) har genomfört en klustringsstudie på ett liknande sätt men har begränsat studien 

till en klustringsalgoritm och en presentationsteknik. 

 

Hoffman & Grinstein (1997) och Grinstein, Trutschl & Cvek (2001) gör liknande jämförelser 

av presentationstekniker och kommer fram till att ingen presentationsteknik är bäst utan att 

syftet avgör vilken som är mest lämpad samt att en lösning kan vara att kombinera flera. Det 

stämmer delvis överens med vår slutsats om att olika tekniker är mer lämpade beroende på om 

syftet är presentation eller beslutsunderlag. 

 

Yusof, Zainuddin & Yusoff (2011) kom fram till slutsatsen att parallella koordinater är mer 

lämpad för nybörjare vilket denna studien delvis bekräftar genom slutsatsen att parallella 

koordinater är den mest lämpade för presentation och spridningsdiagram som beslutsunderlag. 
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Rokach & O. Maimon (2010) och Steinhaeuser, Chawla & Ganguly (2011) presenterar 

jämförelser mellan klustringsalgoritmer allmänt respektive för klimatdata vilket också görs i 

denna studie. Denna studien skiljer sig mot ovanstående två genom att denna studien har ett 

fokus på dataintensiva företag så som i transportsektorn. 

 

Etiskt värde 
De intervjuade har tillåtits vara anonyma för att få mer ärliga svar. Detta anses inte påverka 

trovärdigheten i studien. Vi har dessutom på begäran från företaget valt att inte ta med de 

faktiska resultaten av klustringen i rapporten, 

 

Konsistens 
Det är en röd tråd genom rapporten för att försöka höja läsbarheten. Rapporten utgår från 

forskningsfrågorna för att sedan ta upp relevant teori och sedan skapa en empirisk grund att 

analysera och dra slutsatser ifrån. 

 

Kongruens 
Kopplingen till syftet har upprätthållits genom att vi förklarar relationen mellan 

forskningsfrågor, metod, teori, empiri, resultat, analys och slutsats samt hur de förhåller sig till 

varandra. 

 

Metod 
Under metoddelen har vi behandlat den övergripande insamlings- och analysmetoden. Metod- 

och designvalen finns sedan djupare beskriven i empirikapitlet. 

 

Kommunicerbarhet 
I studien beskrivs de relevanta ämnesområden som vi har använt oss av. De begrepp som 

används i olika ämnesområden förklaras och definieras i uppsatsen för att hjälpa läsaren att 

förstå innehållet i den. 

7.3 Generaliserbarhet 

I den empiriska undersökningen genomfördes fyra intervjuer på ett transportföretag. 

Respondenterna valdes ut utifrån deras olika roller för att få med flera perspektiv. Studien har 

bidragit med en inblick i vad individer med olika kompetensområden anser gör presentationer 

av stora datamängder begripliga och användbara. Hurvida dessa åsikter kan appliceras på andra 

dataintensiva företag är diskuterbart. Studien kan ses som riktlinjer för hur klusteranalys kan 

genomföras på dataintesiva företag. Studien kan även vara en grund för en studie som syftar till 

att lägga grund för mer generella principer för hur klusteranalys bör genomföras. 

7.4 Idéer för fortsatt forskning 

Vidare forskning på området som kan lämpa sig: 

 

● En liknande studie inom samma eller liknande bransch som har liknande krav, på 

datans storlek, struktur och presentation, hade varit intressant att genomföra då det 

skulle kunna ge en uppfattning om de slutsatser som dragits i denna studie stämmer 

överens.  

 

● En liknande studie med alternativ som använder fler än två dimensioner eftersom det 

möjliggör mer information i samma presentation. 
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● En respondent föreslog att linjediagram skulle kunna avge mer information och ge en 

bättre representation genom att en ytterligare dimension skulle läggas till i 

linjediagrammets tjocklek. Ett föreslag var att representera klustrets storlek i tjockleks 

dimensionen då det var något som ansågs saknas. (5.2 Linjediagram) 

 

● En implementering av generaliserat spridningsdiagram (generalized scatter plots) som 

diskuteras i teorin (kapitel 3.3.5) är värd att undersöka då den troligvis skulle 

komplettera de svagheter som finns i vanliga spridningdiagram. 
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9 Appendix 

9.1 Appendix A - Intervjufrågor 

Introduktions frågor 
 

Fråga: “Vad har du för yrkesroll/yrkestitel?” 

Motivering: Olika yrkesroller värderar och använder kunskap på olika sätt. Denna fråga är 

viktig då den kännedomen kan användas för att analysera svaren utifrån den intervjuades roll.. 

 

Fråga: “Hur eller var i er verksamhet använder ni visualisering?” 

Motivering: För att kunna uppskatta nivån av utbredningen och de sätten som datan används 

och presenteras på.  

 

Fråga: Hur eller var skapar datapresentation värde eller nytta i er verksamhet? 

Motivering: För att förstå hur kunskapen används och vad för typ av information som ses som 

värdefull.  

 

Frågor för varje presentationssteknik 

 

Fråga “Vad gör detta presentationssätt användbart för att beskriva sändningar ur ett 

lönsamhetsperspektiv?” 

Motivering: För kunna bedöma hur de intervjuade personerna definierar lönsamhet för 

sändningar.  

 

Fråga:   ”Bidrar presentationen av data till en förståelse över hur attributen relaterar till 

varandra så att det är möjligt att få en översiktlig förståelse?” 

Motivering: För att kunna bedöma hur effektiv presentationstekniken är för att skapa 

översiktlig förståelse. Översiktlig förståelse är en viktig del i helhetsbedömningen av hur 

presentationen underlättar förståelsen av klusterresultatet men också för att bedöma om den 

intervjuade individen har tillräcklig förståelse för att kunna argumentera kring saken i fråga.  

 

Fråga: “Ger presentationstekniken en detaljerad förståelse för vilka egenskaper/attribut som 

påverkar hur lönsamma sändingarna blir?” 

Motivering:  För att kunna bedöma hur effektiv presentationstekniken är för att skapa mer 

detaljerad förståelse. Detaljerad förståelse är en viktig del i helhets bedömningen av hur 

presentationen underlättar förståelsen av klusterresultatet. Frågan är också till för att bedöma 

om den intervjuade individen har tillräcklig förståelse för att kunna argumentera kring saken i 

fråga.  

 

Fråga: “Bidrar presentationstekniken till att göra det enklare att ta till sig informationen?” 

Motivering: Hur enkelt den intervjuade personen tycker det är att ta till sig information är en 

mycket viktigt aspekt. Detta för att vårt mål är att få en helhetsbedömning av hur presentationen 

underlättar förståelsen av klusterresultatet.  

 

Fråga: “Vilka egenskaper gör det enklare att ta till sig informationen som presentationen ger?” 

Motivering: Egenskaper som indikerar på bidraget till underlättad förståelse är av oerhört värde 

då målet är att finna indikatorer som bidrar till en helhetsbedömningen av hur 

presentationstekniken underlättar förståelsen av klusterresultatet.  
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Fråga: “Vad är fördelarna med denna presentationen av data?” 

Motivering: Genom att låta de intervjuade personerna besvara frågan kan deras olika 

argumentationer vara likartade och åtskilda i frågan. De olika infallsvinklarna ger en 

helhetsbedömning av hur presentationen underlättar och kan användas för att tolka 

klusterresultatet.  

 

Fråga: “Vad är nackdelarna med denna presentationen av data?” 

Motivering: Genom att låta de intervjuade personerna besvara frågan kan deras olika 

argumentationer vara likartade och åtskilda i frågan. De olika infallsvinklarna ger en 

helhetsbedömningen av hur presentationen underlättar och kan användas för att tolka 

klusterresultatet.  

 

Fråga: “Hur värdefull anser du att informationen som går att läsa ut genom denna 

presentationen tekniken är på en skala 1 - 10?“ 

Motivering: Vad som anses vara värdefull information kan skiljas från individ till individ. 

Därför är det viktigt att låta invidviden betygsätta. 

 

Överskådlig förståelse genom presentationstekniker 
 

Fråga: “Om syftet är att ge en överskådlig bild över vad som kännetecknar lönsamma 

sändningar, vilken/vilka presentationstekniker är bäst lämpade för det ändamålet?” 

Motivering: Argumentation och resonemang leder till en möjlig selektion av 

presentationsteknik som anses bättre än dess konkurrenter. Det ger en bedömningen av vilka 

presentationstekniker som är mer lämpade en andra för att tolka klusterresultatet i ändamålet.  

 

Fråga: “Vilka faktorer gör att de presentationstekniker är bättre lämpade för att ge en 

överskådlig blick?” 

Motivering: Argumentation och resonemang leder till en möjlig selektion av 

presentationsteknik. Det ger en bedömningen av vilka presentationstekniker som är mer 

lämpade en andra för att tolka klusterresultatet. 

 

Detaljerad förståelse genom presentationstekniker 
 

Fråga: “Om syftet är ett ge en detaljerad förståelse över vad som kännetecknar lönsamma 

sändningar, vilken/vilka presentationstekniker är bäst lämpade för det ändamålet?” 

Motivering: Argumentation och resonemang leder till en möjlig selektion av presentations 

teknik. Det ger en bedömningen av vilka presentationstekniker som är mer lämpade en andra 

för att tolka klusterresultatet. 

 

Fråga: “Vilka faktorer gör att de presentationsteknikerna är bäst lämpade för att ge en 

detaljerad förståelse över sändningars lönsamhet?” 

Motivering: Det är önskvärt att kunna finna faktorer som gör presentationstekniken lättare att 

förstå då det är grundstenar till att vissa presentationstekniker är lättare att tolka än andra. 

 

Sammanfattning  
 

Fråga: “Hur presenteras klustringsresultat bäst för lönsamma sändningar i transportsektorn?” 

Motivering: Argumentationen och diskussion som föregående frågor gett upphov till har lagt 

en grund och kan sammanställas. Den intervjuade individen kan göra en bedömning vad hen 
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anser och bidrar då med en infallvinkel om hur klustringsresultat bäst bör presenteras för 

lönsamma sändningar i transportsektorn.  

9.2 Appendix B - Intervjusvar 

9.2.1 Respondent 1 

AW: Första frågan lyder så här, vad har du för yrkesroll/yrkestitel? 

AJ: BI-arkitekt 

 

AW: Yes, och hur eller var i er verksamhet använder ni er av visualisering eller olika former 

av presentationstekniker av den här typen som vi har... 

AW: Hur Hur passar det in? Har du kommit i kontakt? Hur är din roll i kontakt med den? 

AJ: Precis, det är när vi får uppdraget att göra analyser, så kan man använda visualisering som 

ett uttrycksätt. Det är en bit, sen har vi där faktiskt konkret också med dashboard, jag vet inte 

om det är kopplat till det här, men där är ju också en stor portion visualisering i en dashboard. 

Nyckeltal och... det är ett eget område kring visualisering. Kopplat till det här så är ju i samband 

med att de begär analyser av oss så är ju visualisering en kandidat till att presentera det. 

AW: Ah, precis. Vad för form av analyser … bara grovt 

AJ: Oj, ja det kan vara. Ja det kan vara trender, samband. Som jag tror att ni är inne på, samband 

mellan olika saker. Avstånd, ja, lönsamhetssamband t.ex. Samband och mönster kan dyka upp 

som en frågeställning då om det finns sådana och då kan man ju visualisera de på något sätt 

eventuellt 

AW: Nästa fråga är vart skapar data presentationer värde eller nytta i verksamheten, men det 

var ju lite det vi redan har. 

AJ: Ah det är ju faktiskt, ur vårt perspektiv så är det ju alla delar 

Färgkodade tabeller: 

AW: Ah precis, men det är ju så. Ja men vi börjar gå in på lite om olika persentationstekniker 

då. 

JD: Precis, så vi kommer att gå igenom en i taget och den första heter då färgkodade tabeller. 

Och den kan se ut så här (lägger fram ett exempel). Så det är ju helt enkelt att man visar attribut 

i en lista liksom och så har man de olika klustren då. Och det finns ju olika sätt man kan göra 

på och det är helt enkelt en vanlig tabell och i det här fallet så visar vi medelpunkterna i de olika 

klustren för det aktuella attributet. Så att t.ex. medelvärdet för viktklassen i första klustret är 

2,62 då. Så det som utmärker färgkodade tabeller i jämförelse med vanliga är helt enkelt att 

man sätter en färg på hur värdet är i förhållande till de andra så att man snabbt kan se den som 

är högst och lägst t.ex. då. I den här så är då det röda värdet den högsta och den gröna den 

lägsta. Men det finns ju olika sätt, man kan ju lika gärna ha tvärtom eller att dem som för 

verksamheten är positiva värden har högst och de dåliga värdena har lågt. T.ex. rabatt vill man 

ju ha lågt så då skulle ju rabatt kunna vara grön när den är låg medans lönsamheten vill man ha 

hög då så då kan ju lönsamhetsvärdet få grönt när den är hög istället för låg. Så det är lite kort 

om hur den funkar då liksom. 

AJ: Just det precis, just det, här har vi lönsamheten då ja. Klustret säger ju någonting, nu har vi 

ju, kan man tolka det som att. 

JD: Det kan man tolka som är ju att för det här klustret är det mycket mer lönsamt då eftersom 

den är högre medan det här klustret är mindre lönsamt. Eftersom det är negativt 

AJ: Och den är mitt-emellan då. Och det som utmärker det mest lönsamma klustret är också att 

det är höga värden på de flesta här jämfört med de andra. 

JD: Och att det är låg rabatt då t.ex. 
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AJ: Just det så att varor med högre vikt är mer lönsamma. Varor med låg vikt är mindre 

lönsamma. 

AJ: Just det, det var det jag tänkte. Detta får man ju stryka under för. Klustret uttrycker ju något 

givetvis, a men jag är med. 

AW: Med det här presentationssättet, hur är det användbart för att beskriva lönsamma 

sändningar? 

AJ: Jag tycker det här är rätt häftigt faktiskt i sin enkelhet då. Man ser ju att de har helt olika 

karaktär, de här tre grupperna, de är väldigt kan säga homogena som helhet, du har ju en röd-

gul-grön grupp. Det skulle kunna vara väldigt mer blandat antar jag. De är ju väldigt homogena 

och snygga och bara det att du ser färgen här. Att den är homogent röd i det stora hela och 

homogent grön i det stora hela. Ja,säger det något? Det kanske det inte gör. Jag tänker högt nu. 

Ja, det kanske inte spelar någon roll förresten att de är homogena. Jag backar nu, det spelar 

ingen roll att de är homogena, men däremot. Ja, men så här då, du ser ju att ett högt värde på 

viktklass är bra, alltså saker med hög vikt är mer lönsamma och saker med låg vikt. Och här är 

ju mottagande kontorssaldo väldigt lågt. Jag tycker det här i sin enkelhet är väldigt bra, det är 

ju ett sätt att också visualisera en topografi. Här är ju grejer som sticker upp och här är saker 

som går ner. En två dimensionell topografi lite grann, den går att förstå tycker jag, enkel o 

förstå. Ett sätt att förklara 

AW: Bidrar presentationen av datan till förståelse över hur attributen relaterar till varandra så 

att det är möjligt att få en överskådlig förståelse. 

AJ: Ja. absolut 

AW: Hur? 

AJ: Just det med färgkodning som ni har här. Den är ju överlägsen vanliga värden, det går ju 

alltid att förstå det hela på ett annat sätt. Man ser ju väldigt tydligt. Utan att försöka interpretera 

varje värde 

AJ: Men en kommentar där som sagt, tre färger är bra, det där lärde jag mig på Högskolan 

kommer jag ihåg att kanalkapacitet för människan är 3 bit, tre saker samtidigt kan du bearbeta, 

mer så blir det jobbigt. Så den här kan du ju förstå på det sättet. 

AW: Ger presentationssätet en detaljerad förståelse för vilka egenskaper/attribut som påverkar 

hur lönsamma sändningarna blir. 

AJ: Så blir det ju i och med att du har viktat varje egenskap här. Oj, förutom kodningen då 

AW: Kan du se enkla samband mellan hur attributen, om dem påverkar varandra 

AJ: Så precis 

AW: En sak som vi skulle nämna i början är dem här frågorna vi läser nu kommer vi upprepa 

för alla dem här (alla presentationstekniker). Alla kommer ju kanske inte kunna vara effektiva 

för vissa av presentationerna, så att, ja. 

AJ: Jag bara tänker på det här med kluster, nu står det kluster 0,1,2, nu viker jag ut lite här 

AW: Det är exakt det du ska 

AJ: Dem har i sig inget specifikt syfte utan kan ha, vi säger att saker och ting hör ihop, sen kan 

man utgå från vilken av dem här som helst egentligen, jag menar man kan utgå från lönsamhet 

och säga att här har vi en hög lönsamhet och här har vi en låg. Och det här förklarar den höga 

lönsamheten eller så kan jag väl utgå från vikten så att här har vi en hög vikt och kopplad till 

den vikten har vi även hög lönsamhet 

AW: Ja, exakt så är det 

AJ: Så klustret har egentligen inget namn, det kan heta hög vikt kluster eller hög lönsamhets 

kluster, man kan välja perspektiv här, det är bara ett kluster och det där kan vara lite svårt. Nu 

kan man ju säga att det är den som är fokus eller så är det något annat som är fokus 

AW: Ja precis, du kan läsa ut, du kan se det ur massa olika sätt. Det är väldigt mycket data. 

AJ: Just det, beroende på vad man sätter i fokus här. Ja, men det är bra, nu vek jag ut lite grann 

där ja 
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AW: Ja men det är jätte bra, det är sådana utvikningar vi vill diskutera 

AW: Bidrar presentationssättet till att göra det enklare att ta till sig informationen? Hur? 

AJ: Ja, absolut. Ja, jag tycker den här färgkodningen igen då. Att det är tre färger, jag tycker 

det är, det blir så tydligt bild, faktiskt, i sin enkelhet. 

AW: Nu kanske det blir en liten svår fråga men vi kan ju försöka. Vad tror du fördelarna med 

den här presentationen är. Klarar du att känna av det? Vi har ju inte diskutera så många än men. 

AJ: Nä, jag tycker att även i sin enkelhet säger den väldigt mycket. Om det är tre färger så är 

den väldigt enkel o förstå. Faktiskt, den är väldigt enkel att interpretera. Enkel att förstå helt 

enkelt. Den är väldigt tilltalande. 

AW: Mm, om vi skulle vända på det, vad skulle nackdelarna med denna vara. 

AJ: Jag tror att, här finns ju inget fokus uttrykt. Jag tror att gör man en sån här övning vill man 

nog förklara något specikt, någon specifik företeelse, typ lönsamhet. Då hade bilden varit 

tydligare. Nu kan man ju som vi var inne på välja perspektiv här, men om man varit explicit i 

sitt perpsektiv och satt namn på klustren och valt något perspektiv då hade den varit ännu 

tydligare. Nu är den väldigt generisk, man kan använda den i flera syften då. Men den hade 

varit ännu tydligare om man hade valt ett perspektiv. 

AW: Ah men det är jättebra, om någon ny skulle göra denna, nu viker jag ut lite, om man skulle 

ha något mål så skulle man ju helt klart göra det du säger. Typ om vi ska fokusera på lönsamhet 

då kan man ju sålla bort några 

AJ: Sålla bort eller också att lyfta fram, att det är någonting specifikt vi förklarar eller beskriver. 

AW: Om du skulle värdera hur värdefull informationen som du kan läsa ut här är på en skala 

mellan 1-10 vad skulle det bli? 

AJ: Absolut en åtta, minst, jag tycker det är som sagt, du sammanfattar situationen väldigt 

elegant här. Och som du säger själv, det är miljoner rader i bakgrunden här som du 

sammanfattar på ett väldigt elegant sätt. Så är det. 

Linjediagram 

JD: Mm, då tar vi nästa då, det är linjediagram. Den är lite stor så att det är två. Och det är helt 

enkelt samma värden fast man ser hur stor skillnad det är mellan dem tillskillnad mot förra då 

som bara man, a, såg rangordningen. Sen är det bara varje attribut och samma värden från förra 

då. 

AW: Så det vi ser är ju hur, vad som uttrycker de olika klustren. Det här egentligen olika typer 

av lönsamma kunder t.ex. 

JD: Så det är ju fortfarande samma medelpunkter som den förra. 

AJ: Skillnaden här är ju att du har höjden eller differensen, avståndet väldigt tydligt. Nu vet jag 

inte om du svarar på din fråga eller inte. Här är ju avståndet mellan olika variabler väldigt 

tydliga, föregående bild så såg du att den ena var större än den andra men inte i vilken grad. 

Väldigt enkelt, bara att det var så, här är ju topologin nu då. Själva skillnaden, ja explicit då. Så 

här ser man ju graden av förklaringsgrader och det är ju en tredje dimension som kommer till 

här då som är väldigt bra. 

AW: Mm, bra, jag börjar med frågorna. Vad gör det här presentationssättet användbart för att 

beskriva sändningar ur ett lönsamhetsperspektiv. 

AJ: Det är ju återigen att det förklarar igen då och ännu tydligare vad som påverkar 

lönsamheten. Jämfört med de mindre lönsamma då, så har du en tydligare bild av vad som har 

störst och vad som har mindre påverkan på lönsamhet. Så att graden av påverkan är ju tydligare 

här än föregående bild ja. 



 

- 51 - 

AW: Hur bidrar presentationen av data till förståelse över hur attributen relaterar till varandra 

så att det är möjligt att få en överskådlig förståelse. 

AJ: Det är ju just den här. I och med att det är linjediagram här då och avståndet mellan linjerna 

ger en ökad förståelse. Så är det. 

AW: Det är lätt att se överskådligt, kunna överskåda. Det är väldigt många attribut också. 

AJ: Så är det. Det är många attribut men du fångar ju blicken direkt på det som är viktigt eller 

det som sticker ut mest. Faktiskt, så du kan ju se vilka attribut som är mer relevanta och vilka 

som är mindre relevanta. Så är det. 

AW: Ger presentationssättet detaljerad förståelse för vilka attribut eller egenskaper som 

påverkar hur lönsamma sändningarna blir. 

AJ: Absolut, och vilka som är mer utmärkande än andra. 

AW: Bidrar presentationssättet att det är enkelt att ta till sig informationen och på vilket sätt i 

så fall. 

AJ: Svar på den första frågan är ja och på den andra frågan är att du ser graden av påverkan på 

respektive variabel och därmed också vilka som har mest och mindre påverkan 

AW: Vilka egenskaper gör det enklare att ta till sig informationen som presentationen ger? 

AJ: Återigen att du har en höjd. En gradering av effekten, en visualisering av en gradering. 

AW: Vad är fördelarna med det här presentationssättet? 

AJ: Du fångar snabbt fokus, man kan sålla och se vart möjligheterna ligger eller vart det 

intressanta ligger på ett enkelt sätt. 

AW: Och nackdelarna, finns det något som du skulle vilja få ut fast det kan inte presenteras 

med det här? Det är en ganska svår fråga då. 

AJ: Ja, jag sitter och funderar på antal här, frekvens. På något sätt. Jag funderar på betyder de 

här topparna och dalarna lika mycket i alla lägen eller är dem mer och mindre starka? Förstår 

du hur jag menar? Om vi inte har en form av frekvens aspekt och så vet jag inte om det betyder 

något. 

AW: Det vi ser här är ju vad som uttrycker varje kluster. Men det säger inte riktigt om hur stora 

klustren är. 

AJ: Precis, hur starka de är så att säga. Om det här blå klustret är en liten 

AW: Ja, det kan ju vara en special. Ett kluster som är mycket mindre än de andra 

AJ: Alltså, det är väl den du inte ser här. Hur pass vanlig eller vad vi ska kalla de är. Är de lika 

vanliga de här? 

AW: Nej, de säger mer om varje kluster. Egenskaper hos dem då. 

AJ: Man kanske skulle ha en tjock eller tunn linje som beskriver klustrets storlek. Då ser man 

ju hur mycket de väger i förhållande till de andra. 

AW: Mm, vi tar den sista frågan om skala. Hur anser du att informationen som går att läsa ut 

genom den här presentationen. Hur mycket skulle du värdera den på en skala 1-10. 

AJ: Det här är återigen mycket värde fullt. Åtta igen, minst, tycker det är samma sak här, att, 

det är elegant kondenserat material så att säga, givet all den här stora grund datamängden så att 

säga, så får du en väldigt bra bild. Snabbt se vad, vart möjligheterna eller vad som beskriver, 

utmärker varje kluster då, bra sätt. 
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Radardiagram 

AW: Vi ska diskutera 

JD: Radardiagram, och den ser ut så här (räcker fram ett exempel). Och det är samma värden 

som på den här (pekar på linjediagrammet), fast presenterat på ett lite annat sätt. Så att det är 

egentligen, ah, linjediagrammet fast dragits som en cirkel. 

AJ: Ja, jag sitter och försöker smälta den 

AW: Ja, kom gärna med frågor och 

JD: Så nollinjen går ju ungefär här (pekar) men den är ju inte utmärkt. 

AW: Så man ser ju avvikelserna för klustren då. 

AJ: Du har minus sex där sedan fyra där, så ser man lite grann. 

JD: Och det kännetecknar ju hög rabatt, i och med att rabatten är minusvärde. 

AJ: Just det, funderar på om man jämför minus sex 

JD: Jo men om du har t.ex. dem här två så är ju det dem två (pekar på ????) 

AJ: Just det, men tänker ändå minus sexan är ju nere på nästan minus ett. Men det är den ju inte 

där 

AW: Jaha, det är ju två där. 

AJ: Ah, sorry 

AW: Precis, vi har två diagram där ja (linjediagram) 

AJ: Just det 

JD: Ska vi börja med frågorna? 

AW: Ja, hur känner du Anders 

AJ: Ja, kör på 

AW: Jag saknar ett papper....Just det det var ju frågor där...Ja. Vi behöver ju inte köra 

introduktionsfrågorna så vi börjar med frågorna för varje visualiseringsteknik. 

AW: Frågan lyder så här: Vad gör detta presentationssättet användbart för att beskriva 

sändningar ur ett lönsamhets perspektiv? 

AJ: Den är lite svårt faktiskt. Jag funderar på att. För det första är den inte sorterad. Eller om 

den är sorterad på någonting annat än det. Den blir väldigt spretig. Tycker den är svår att tolka. 

AW: Mmm, men hur är den svår att tolka? 

AJ: Ja, jag sitter och funderar på formulering här lite segt. I och med att det är svårt att se 

samband och i och med att det inte är någon sortering så kan det vara en pik där och en pik ja 

på andra sidan där. Hur förhåller dem sig till varann. Dem här tre t.ex. som är nära varann då 

ser man att det är en fallande och till och med liten. Hade man haft det sorterat på t.ex. höjden 

på någon av dem här. 

AW: Du menar om man samlar dem mer avvikande attributen nära varandra så får man en 

AJ: Precis, då får man ju välja vilken linje man vill sortera på, dem följs ju åt. Det är väl min 

spontana reaktion, den är svår att tolk.. bli klok på. Vad är bra och vad är dåligt. Och hur hänger 

det ihop. I och med att det spretar åt alla håll samtidigt. Hade man haft en sida där det spretar 



 

- 53 - 

mer och en annan där det spretar mindre så hade det varit tydligare budskap. Men nu spretar 

det åt alla håll men det har ju med sorteringen att göra. Det är väl den första där. 

Sen är väl det andra positiva att du får med väldigt många variabler väldigt koncentrerat. Där 

har du en av de fyra där har du två. Boink. Och det finns nog plats för flera variabler också på 

samma A4.a. Så jag tror att spontan så är den en bra sammanfattning, men den kräver en ordning 

här i innehållet på något sätt för att bli klok på den. För jag ser inte vad som är bra och dåligt 

här på något sätt. Svårt att fästa blicken på något. Men jag tror den sammanfattar bilden väldigt 

bra, men jag tror det krävs något mer. För att kunna dra slutsats. 

AW: Nästa fråga, fråga två. Bidrar presentationen av datat till förståelse över hur attributen 

relaterar till varandra så det är möjligt att få en överskådlig förståelse. 

AJ: Ja, överskådligheten är bra som sagt var, men förståelsen är svårare. Men jag tror att man 

kanske eventuellt, jag har bara fått för mig det, men att man kan sortera det på något sätt. Lite 

svårt, just nu måste man ju fokusera på hela bilden. Jag skulle vilja titta på ett område som är 

utmärkande eller nåt. Här är ju alla. 

AW: Ett område som är avvikande t.ex. då 

AJ: Ja, precis. Nu är ju alla sidor utmärkande i någon grad. Då blir det ju svårt. 

AW: Fråga tre. Ger presentationssättet en detaljerad förståelse för vilka egenskaper/attribut som 

påverkar hur lönsamma sändningarna blir. 

AJ: Nu ska vi se här. Får skära ut där. Får se man ska ju ställa kluster mot kluster här också, 

det är ju så det är. Inte bara inom ett kluster. Sen har du det här med lönsamhet om man sätter 

lönsamheten i fokus då. Då finns ju den som variabel här någonstans säkert. (Letar). 

JD: Där 

AJ: Där har vi lönsamheten. Det är ju också en grej man måste lyfta fram, det är ju den vi 

fokuserar på. Hög lönsamhet är blå. Jag tror den här ställer krav på hur man. Den är ju suverän 

på att sammanfatta mycket på en gång. Men den ställer nog krav på att man är väldigt tydlig 

när man sätter den. Men om man jämför klustrena så är din fråga då lite grann då att vi har ju 

ett kluster med mer lönsamhet och några med mindre. Så ser jag inte att det här klustret har i 

sig unika egenskaper jämfört med dem andra. Och att jämföra klustrena det syns ju också 

väldigt tydligt här dem ligger ju utanför varann när ringar är stort, men visst dem berättar en 

historia, det gör dem. Ah man får fundera på den här ett tag. 

AW: Fråga fyra. Bidrar presentationssättet att göra det enklare att ta till sig informationen? 

AJ: Ja, jag tycker att en jätte bra grej med den här är att allt är på ett A4. Det är väldigt mycket 

på ett A4. Den är bra. Det gör det enkelt. Sen får man nog fundera lite på vad den uttrycker, 

men den kondenserar situationen väldigt elegant. Så är det. 

AW: Vilka egenskaper gör det enklare att ta till sig informationen som presentationen ger? Det 

var lite vad vi var inne på 

AJ: Ja, precis. Det vill säga att du får allt på ett bräde. 

AW: Så vad är fördelarna med denna presentationen av data respektive nackdelarna skulle du 

säga? 

AJ: Fördelarna är återigen, sammanfattningen nackdelarna är att det skulle varit ännu bättre om 

det varit sorterat på något sätt. Tror jag. Nu får man vrida huvudet lite här runt för att få alla 

förklaringar. Dem förklarande egenskaperna eller utmärkande egenskaperna dyker ju upp här 

lite runt om. Dem ligger ju inte samlade, Sen kanske är svårt att samla dem. Jag vet inte. För 

jag ser ju att här är det tre som är viktiga, där har du en som är viktig och här har du två som är 
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jätte viktiga. Där har vi nån, man får liksom snurra runt. Man får snurra runt här och just det att 

eftersom man måste snurra runt så mycket så blir det svårt att greppa också. Jag tror det är 

nackdelen här, än om de varit samlade på något sätt. Då hade man fått förklaringen tydligare, 

med de utmärkande egenskaperna då. 

AW: Hur värdefull skulle du anse att informationen som går att läsa ut är, på en skala 1-10? 

AJ: Jag tycker det här är jätte bra, jag svarade åtta förra gången så jag svarar åtta här igen. Den 

sammanfattar ju en situation på ett väldigt elegant sätt. Pallplatser, att det har en påverkan antal 

pall har påverkan. Det iförsig rätt mycket pengar. (Rabblar egenskaper). Jag tror att man kan 

läsa ut mycket här om man är verksamhetskunnig. Den innehåller mycket information. 

Cirkeldiagram 

JD: Då tar vi cirkeldiagrammet. Det är ett betydligt enklare diagram och anledningen till att det 

bra är två kluster här jämfört med tre på de andra är för att eftersom att inte vi hade... den 

faktiska summan och att vi använde normalisering så kan ett kluster få ett negativt värde fast 

den inte har en direkt förlust i verkligheten och ja, i ett cirkeldiagram går det ju inte att ta med 

ett kluster med minusvärde eftersom det inte går att räkna ut någon procentuell andel det klustret 

har. 

AJ: Fortsätt 

JD: Så det här blir ju mer teoretiskt sett hur det skulle kunna vara när man presenterar. Om man 

skulle göra den här skarpt hos er så skulle man ju använda den faktiska lönsamheten, inte en 

anonymiserad som vi använde. Så att skulle man göra det skarpt så skulle ju alla tre synas här. 

Och det denna gör är helt enkelt att den visar hur stor procentuell andel av lönsamheten varje 

kluster har. Så att anledningen till att kluster ett inte finns med är inte nödvändigtvis för att den 

är en förlust. Utan det beror på sättet vi normaliserar och anonymiserar på. 

AJ: Du sa andelen där. Andelen av? 

JD: Som i det här fallet så skulle Kluster 0 ha 58,3% av lönsamheten, den totala lönsamheten 

när man summerar alla sändningarna i ett kluster. 

AJ: Just det och det är lönsamheten? I absoluta belopp 

JD: Precis, om man kör det skarpt. Det är det ju inte i det här fallet. 

AW: Då får vi låtsas att det är skarpt och diskutera presentationen bara. 

AJ: Ja, här kommer ju storleken på klustren in. Om jag uppfattar dig rätt. 

JD: Ja (tvekande), troligtvis. Ja, precis. Alltså om det är ett litet kluster som är väldigt lönsamt 

så skulle ju den kunna bli lite större ändå. 

AJ: Ja, väldigt lönsamt i absoluta belopp eller relativa? 

JD: Absoluta belopp 

AJ: Men då har du ju ändå tänker jag. Stort i betydelsen av pengar. 

JD: Ja storleken, den faktiska storleken i pengar syns ju här 

AJ: Exakt, och det är väldigt spännande. Det var lite den jag saknade, jag tänkte på linjen, vad 

betyder. Då kompletterar den här. 

JD: Det är samma kluster som är på de andra. Vilket betyder att eftersom att den röda inte alls 

finns med här betyder inte att den röda ger en negativ lönsamhet. Men det kan vara ett tecken 

på att det röda klustret är väldigt litet. Jämfört med de andra. 
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AJ: Just det, om man går tillbaka till den här föregående. Det är ju samma färger genomgående. 

Den blåa där. 

AW: Vänta lite nu, det var några diagram som vi ändrade färger på. Så att vi fick olika kluster. 

Var det inte så? 

JD: Jag tror de här är från samma. 

(Diskussion om likheten) 

AJ: Jag tycker det är intressant för då ser vi ju vikten här. Det här kunde ju varit ett litet kluster. 

Som stod för en väldigt liten volym så att säga. Men säger den ju att det gör den ju inte. 

AW: Precis 

JD: Skulle den i teorin kunna säga. Nu är det ju ingen faktisk lönsamhet vi har i det här exemplet 

alltså. 

AW: Nä så att, om vi berättar exakt hur vi gjorde. Vi summerade den relativa lönsamheten. 

JD: Det var det vi gjorde. Men skulle man göra det skarpt så skulle man summera den absoluta 

lönsamheten. 

AW: Nu fokuserar vi väldigt mycket på lönsamhet, men den här skulle ju kunna beskriva något 

annat attribut också. Så du skulle ju kanske kunna ha kanske. Om du har flera attribut du vill 

visualisera på det här sättet så skulle man kunna ha flera stycken. 

JD: Man skulle kunna summera vikten t.ex. 

AJ: Just det 

JD: Eller. Antal sändningar, alltså hur stor del av transporterna  som tillhör de olika klustren. 

Så det finns ju mycket annat man kan göra med ett cirkeldiagram. Ska vi ta frågorna? 

AW: Fråga ett. Vad gör detta presentationssättet användbart för att beskriva sändningarna ur 

ett lönsamhetsperspektiv? 

AJ: Återigen, det ger ju en tydlig bild av till vilken grad olika kluster bidrar till verksamheten. 

Om det är en marginell eller om det är en dominant företeelse så att säga. Så här skulle man ju 

kunna se då bidraget så att säga. I förhållande till varann. För respektive kluster. Och det tror 

jag är en viktig komponent, eller ett komplement. 

AW: Bidrar presentationssättet av datan till en förståelse över hur attributen relaterar till 

varandra, så det är möjligt att få en överskådlig förståelse? 

AJ: Den här är ju inte på attribut nivå då. Eller hur tänker du? 

JD: Det kan ju vara en som är för varje attribut. 

AJ: Jaha så menar du 

JD: Man skulle ju kunna ha flera om man skulle vilja det 

AW: Fast då skulle man i så fall ha jätte många. Skulle du bli snurrig i huvudet då kanske. 

AJ: De borde vara lika då va? Eller det beror på vad man har för fördelningsfaktor där. Om 

man har antalsändningar som är lite absolut så borde det vara samma proportioner för alla 

attribut. 

AW: Precis. Nästa fråga var är om det ger en detaljerad förståelse. Båda de här är kanske lite 

svåra att applicera på det här diagrammet, även om det går men. Det är ju kanske inte ett diagram 

som är gjort för det ändamålet precis. 
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JD: Man får ju tänka sig att man har, om man hade jämfört med att varje sånt streck (vertikal 

linje i linjediagrammet). Att man hade haft ett cirkeldiagram på den (pekar på ett attribut), ett 

på den (pekar på ett annat diagram) osv. Sen haft de jämte varandra. Hade man då kunnat 

använda de för att relatera till varandra. 

AJ: Just det, men som sagt så det var ju plottrigt det här men beror det inte på hur man jämför 

dem då. Nu dyker jag ner i detaljer som alltid, men beror det inte på vad som är bakom dem då. 

Om man räknar antal sändningar/observationer som ingår i varje kluster, blir inte 

proportionerna samma då för varje attribut. För då är det ju klustret som helhet som innehåller 

ett antal observationer. 

AW: Ta det en gång till. 

AJ: Nä jag bara tänker att om vi har tusen stycken observationer där och så sätter jag 600 i det 

ena klustret och de andra 400 bildar det andra klustret. Då har vi klustren som helhet som har 

vissa proportioner när det gäller antal observationer och det gäller givetvis för alla attribut då, 

som beskriver klustret, eller som ingår i klustren. 

JD: Ja fast du, tar ju inte cirkeldiagram på hur många sändningar som tillhör utan du summerar 

ju oftast attributen så att du tar summan av lönsamheten av alla sändningar i nollan (kluster 0) 

och lönsamheten i kluster 2 och tar procenten. Så det blir inte samma proportioner för de olika 

attributen. 

AJ: Nej det är riktigt, och då blir det i för sig väldigt svårt att tolka något om man tar summa 

pengar t.ex. Om man tar det här med lönsamhet då har du ju en större nettointäkt, fakturerat 

belopp, det är ju fortfarande så att det är ju 600 i den ena och 400 i det andra klustret absolut 

sätt. 

JD: Ja det kan ju vara ett cirkeldiagram som säger vid sidan av också hur storleken är. 

AJ: För tar man sen variabeln som du säger så förutom olikheterna i proportioner så beror det 

ju på olikheterna i variabelns utslag för respektive också. Jag menar i det enda klustret så ingår 

bara de med höga pengabelopp och i det andra ingår bara de med låga pengabelopp. Så förutom 

att de absolut sätt är olika i antal så blir de också olika när det gäller summan av värdet. Då kan 

det ju sticka iväg ännu mer. Och vad uttrycker det. Det är ju det som är frågan. 

Vad det här säger då i så fall är ju som ni är inne på, det är ju olikheter och likheterna i de olika 

klustren på variabel nivå. Men jag undrar om det tillför så mycket, gör de det? Det är ju om 

man vill dyka ner i det av någon anledning. För det blir ju också en, nu tänker jag högt här, 

försöker förstå, det är ju en absolut jämförelse mellan två attribut, men linjediagrammen är ju 

en relativ jämförelse. Det här blir ju en absolut jämförelse. Och olikheterna i värdena det blir ju 

väldigt tydligt. Jag tror principen att ställa dem mot varandra på det här sättet är bra men det 

kan ju som sagt bli jobbigt med alla attribut då, kan man köra cirkeldiagram per attribut. Jag 

tror att jämförelsen blir ännu mer så här lika eller olikt. Om man nu använder de absoluta 

beloppen. 

JD: Men om man säger då om det ger en övergripande eller detaljerad förståelse. 

AJ: Det ger en detaljerad förståelse i så fall som jag uppfattar det. 

AW: Om man använder alla och ställer dem mot varandra. 

AJ: Om man ställer dem mot varandra ja. 

AW: Bidrar presentationssättet att det blir enklare att ta till sig informationen? 
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AJ: Jag tror att pajdiagram är svårt här i och med att det är så många variabler. Jag tror inte det 

blir enklare med pajdiagram, utan den tillför, vad heter det, komplexitet, eftersom det är så 

många variabler. Så jag tror inte att det faktiskt är lika lämpligt som de tidigare. Tror jag inte. 

AW: Precis, om du skulle använda det här sättet för att kanske få djupare förståelse för ett visst 

attribut. Vilka egenskaper skulle i så fall göra det enklare att ta till sig informationen som 

presentationen ger? 

AJ: Ja, det är klart. Dyker du ner på ett attribut då blir det till att, du just, då tillför den här 

någonting. Jag tänker om man klickar på en graf och så vill jag se hur de förhåller sig till 

varandra så tror jag det här är ett bra komplement. 

AW: Mm, om vi går in på fördelar och nackdelar 

AJ: Som sagt var, det är ingen bra bild för översikt. Däremot så kan den ju då vara komplement 

när det gäller detaljer då. En förfinad bild, ytterligare beskriva situationen. 

AW: Och om du skulle värdera informationen som du läser ut vid detaljerad förståelse på en 

skala 1-10 genom att man ställer andelen på spridningen hos de olika klustren. 

AJ: Givet den frågan, att man vill se det så är den ju väldigt tydlig, den är ju klockren. Vill man 

ha svar på den frågan så är det här ett bra sätt att visa det på. Så är det. 

AW: Men annars så är den 

AJ: Jag tror att det kan bli rörigt om det är mycket, men som en isolerad . Som ett svar på en 

väldigt isolerad specifik fråga så är den ett bra uttrycksätt 

AW: Mycket bra svar. Då tar vi nästa 

JD: Nej, 1-10, hur? 

AW: Just det du måste säga en. Du kan säga en på detaljerad och en på övergriplig. 

AJ: Ah just det. Men detaljerad tillför den absolut och då kan vi säga en sjua då men 

övergripande så blir det väl svårt och lämna en trea. 

Histogram 

JD: Nästa är Histogram och då finns det tre olika. Först är det antal länkar, och sen är det 

sändningsavstånd och sen är det viktklass. Och den x-axeln är olika spann då så man kan säga 

att här är det låg viktklass (pekar längst till vänster på x-axeln) och så ökar viktklassen och här 

till höger då så är det som allra högst viktklass. Och här är antal sändningar och det vi har gjort 

här är att vi har valt ut 20 000 sändningar slumpat. Så det här är 20 000 sändningar då så man 

kan se spridningen i olika intervall då helt enkelt. Och här är ju sändningsavstånd, då är väl kan 

jag tänka mig att längst till vänster är inom ett distrikt och det högsta är väl i princip Malmö till 

Haparanda eller något. Jag vet inte. Men långt. Och antal länkar är ju, ja, samma princip. 

AJ: Just det. 

JD: Så det är helt enkelt. Och här ju antal, är det 4000 här så är det 4000 stycken. Och spannet 

här nere då är relativa värden och inte absoluta världen. Så att. 

AW: Så att den här visar ju också spridningen på ett annat sätt. För varje attribut då. 

JD: Ja den visar ju variationen inom klustret 

AW: Spridningen inom klustret. Och färgen på klustren är olika nu va? 

JD: Ja precis, eftersom att de bara är 20 000 så är det inte samma kluster riktigt. Vi har ju valt 

ut en mindre mängd 
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AW: Så tänk bort den gamla 

AJ: Färgkodningen och vad som är lönsamt och inte lönsamt. 

AW: Ja egentligen skulle man nog tagit ut. 

JD: Egentligen skulle man tagit ut en sådan här för lönsamhet också. 

JD: Det är ju själva presentationsformen som är relevant för oss. 

AJ: Jag sitter och funderar på hur jag ska tolka den här. Förstå det här 

AW: Fråga gärna frågor 

AJ: Ja 

JD: T.ex. så kan man ju säga att om man tar viktklass t.ex. så kan man ju se att i kluster 0 så är 

det väldigt lätt gods nästan allting, i kluster 2 nästan bara är väldigt tungt gods. 

AJ: Ja precis och det är väldigt utmärkande också för dem 

JD: Och de här hör ihop (pekar på de tre diagrammen), det är samma kluster på dem här 

AJ: Om man tar den här bilden så verkar det ju som att vikten är väldigt viktig där va. I alla fall 

för den blåa klustret, och den verkar mindre viktig för det där röda klustret då, så verkar den 

viktig igen för det gula klustret. Tydligen så kan man göra samma typ av affär, med samma typ 

av lönsamhet när det gäller det röda klustret oavsett vilken vikt nästan man har. Det finns ju 

någon förklarings viktning här, eller förklaringsaspekt i detta, som förklarar det blå klustret 

väldigt tydligt, men förklarar inte det röda speciellt tydligt. Här förstår man lite mer av det röda, 

det är faktiskt viktigt att vi befinner oss här. Jo men det här visar ju något annat, den väger ju 

mycket mycket, här finns ju ett tydligt mönster, här finns inget mönster på det sättet. 

AW: Jo, för vissa som t.ex. denna, för just vikten för det röda klustret som vi sa innan det är ju 

inte så utmärkande eftersom det är ganska mycket spritt. 

AJ: Exakt, inte så ??? 

AW: Men om skulle, egentligen kanske man skulle ha många fler attribut och valt ganska 

många man vill kolla på och då hade man ju liksom kunnat identifiera t.ex. som vi ser här, det 

blåa klustret och det orangea klustret. Här har vi ju väldigt, i det orangea har vi bara tung last 

och det ??? transporter som några speciella transporter och så kan vi även se andra egenskaper 

som lönsamhet på dem här transporterna sen då och dem andra aspekterna man vill få med där. 

AJ: Men jag tycker det här berättar ju sin historia, att som sagt det röda klustret vilket det nu är 

så spelar det inte så himla stor roll vad det väger men för det blå klustret är det viktigt och för 

det gula är det viktigt. Den här ju väldigt tydligare på sitt sätt då att det blå är det viktigt, det 

röda har ju väldigt tydlig profil men den gula här då den verkar ju oviktigt, ungefär samma höjd. 

AW: Så, för de här tunga transporterna då så är sändningsavståndet väldigt varierande då. 

AJ: Varierande då 

JD: Det är nog ganska stora skillnader också, det är bara att det är ganska litet kluster tror jag. 

Jag tror att det här (pekar på det gula klustrets staplar) kan nog vara 4-5 gånger så stort som det 

här t.ex. eller något sånt. Det är nog bara att det inte ser så mycket ut. 

AJ: Men så länge det finns ett mönster så säger det ju någonting givetvis va. Finns det inget 

mönster så säger det ju inte så mycket. Verkar ju inte heller då viktigt och den här berättar ju 

någonting om mönster. 

AW: Ska vi ställa frågor? Vad gör detta presentationssättet användbart för att beskriva 

sändningar ur ett lönsamhetsperspektiv? 
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JD: Man skulle ju kunna ha en sådan här för lönsamhet också kan man ju tänka sig kanske 

AJ: Ja det får man nog ha för att. 

AW: Vi skulle ju haft det 

JD: Det är ju svårt att ha med alla utskrivna också men om man säger att man har det liksom. 

Eller. 

AW: Men om vi skulle ta det som exempel. Ah just det vi får ju inte fuska och ta fram andra 

bilder. För de skulle vi ju helt klart kunna göra. Men om vi skulle säga att den här bilden över 

viktklassen skulle vara lönsamheten. 

JD: Eller att vi tänker oss att cirkeldiagrammet beskriver hur lönsamheten är spridd. Alltså om 

du vet, om du känner till något om lönsamheten, hur den sprider sig mellan klustrena. 

AJ: Jo men man får ju sätta den i det sammanhanget. Och. Vad jag menar här är att du ser ju 

för varje variabel hur utmärkande den är på något sätt. För respektive kluster. Jag måste ställa 

en annan fråga här. Jag tänkte på de här linjediagrammen du visade i början utav förra gången. 

Så har du ju ett värde på den röda linjen för viktklass. Här har du flera värden. 

JD: Det är medelvärdet som är på linjediagrammet och här (histogrammet) har du intervall och 

sen hur många sändningar som är i intervallet. 

AJ: Ah just det, spridningen inom det trädet(???) så att säga. Exakt 

JD: Så här har ju helt enkelt valt ut 20 000 sändningar och placerat ut dem 

AJ: Så det här återigen det här berättar ju en hel del om respektive variabel. Det är en, variabeln 

i sig och dels i förhållande till dem andra. Den här spridningen är ju ytterligare information som 

jag tror man måste ta till sig när man fattar ett beslut. Medelvärdet berättar ju inte så mycket 

egentligen, den säger ju inte hur pass homogent det är bakom, det gör den ju inte. Utan det här 

tycker jag tillför så att vi kan förstå varje variabel bättre. Sen behöver man kanske inte ställa 

dem mot varandra, man ju göra det, men man behöver inte det. När jag vill veta för det här röda 

klustret hur ser fördelningen utav viktklass utfallet ut då. Är det en spets i mitten där 

medelvärdet är eller tio staplar som är olika höga. Det berättar ju en del och det är ju det den 

här berättar givetvis 

AW: Fråga nummer två. Bidrar presentationen av datan till en förståelse över hur de relaterar 

till varandra så det är möjligt att få en överskådlig förståelse eller en mer detaljerad förståelse 

AJ: Mer detaljerad, för det är det det är. 

AW: På vilket sätt bidrar presentationssättet att det blir enklare att ta till sig informationen? 

AJ: Jag tycker den förklarar bilden, den övergripande bilden som du visar initialt så kan man 

här gå ner på en förklaring, en tydligare förståelse. Det ger en bättre förståelse, en ännu bättre 

förståelse. Den tillför någonting ??? Den tillför ju liksom en osäkerhet i en säkerhetsaspekt. 

Faktiskt, kring ett värde då. 

AW: Fördelar och nackdelar med sättet att presentera datat. Hur skulle du säga? 

AJ: Jag tycker det här är ett bra sätt att visa spridningen och värdet för dem olika. Det är helt 

okej. Den är bra. 

AW: Som t.ex. som diagrammet vi hade innan, linjediagrammet, om du skulle haft ett sånt och 

sen gått ner på en djupare förståelse med dem här (histogrammet). För det var det du ville göra 

med dem? 

AJ: Ja 
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AW: Skulle du känna att informationen du får ut då, är den tillräcklig för att tillfredställa de 

behoven du har. 

AJ: Ja, det ger mig en säkerhet faktiskt, det ger mig säkerhet, beroende på hur samlat eller hur 

spritt bilden är så ger det en säkerhet och trygghet i den översiktsbilden. Då vet jag att det 

betyder någonting, om bilden är mer samlad här då betyder det mer än om den inte är samlad. 

AW: Då vet du vad den betyder 

AJ: Ja 

AW: Om du skulle värdera informationen du får ut. Vilket nummer/värde skulle den få. 

AJ: Det är en sjua 

Lådagram 

JD: Nu kommer den 

AW: Är du pigg nu? 

JD: Nu kommer den finaste här. Jag ska försöka förklara den så bra som jag kan. 

AJ: Oj, jösses 

JD: Det här är lönsamhet vi ser här då, ska jag börja med att säga. Och så låtsas vi att det här är 

lönsamheten (pekar på ett histograms röda staplar för att jämföra) medan jag förklarar den här. 

Det här kallas för lådagram och det här strecket visar medianvärdet, och det här visar det minsta 

värdet, alternativt det värdet som är på 10% men oftast det minsta. I det här fallet det minsta. 

Och det här är maxvärdet. Undersidan på lådan visar värdet som är på 25%, alltså om vi tänker 

att det här skulle vara lönsamhet så skulle den visa det värdet som är här någonstans (pekar på 

ungefär 25e percentilen). Och den motsvarar då 75 procent så det som är i lådan är då de 

procenten som är i mitten om man säger så. Hänger du med på hur jag menar? 

AJ: Ja, jag ser framför mig den här normalfördelningen på något sätt va. 

JD: Precis, så det här (Lådagram och Histogram) är ju två sätt att visa samma sak kan man säga. 

AJ: ??? 

JD: Ah, syftet är att visa spridningen 

AJ: Ja precis. Och det gör den ju väldigt bra. Jag har nog förstått modellen. ???. Det står row 1 

och 2 här. 

JD: Ja det är kluster 0, 1, 2. Grejen är att det här är taget direkt ur verktyget, det är därför vi 

inte kunnat fixa till det riktigt. 

AJ: Men det är spridningen inom klustret. 

JD: Inom klustret för ett specifikt attribut 

AJ: För ett specifikt attribut 

JD: Och det här lönsamhets attributet då 

AJ: Just det 

JD: Så det man kan säga är ju att kluster 1 och 2 då är väldigt tajt och inte särskilt stor spridning 

då och precis. Strax under 0 någonstans går väl troligen gränsen för vad som är lönsamt och 

inte. Så troligtvis är det väl någon i kluster 0 som inte är lönsam. Men om man tar absoluta tal 

på lönsamhet så kan ju 0 betyda där man precis går runt. 
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AJ: Precis, jag tycker återigen det där med att den ger en trygghet, den gör en värdering av 

utfallet. 

AW: Vad gör det här presentationssättet användbart för att beskriva sändningar ur ett 

lönsamhetsperspektiv? 

AJ: Återigen, det är ju samma tema här. Man ser hur pass homogent och hur pass sant ett värde 

är. Det värdet här (kluster 0) är ju inte speciellt sant, det är ju en väldigt stor variation i 

bakgrundsmaterialet, men det här är ju en väldigt bra representant då för hela klustret då. Det 

här är ju en representant men. 

JD: Medelvärdet är ju troligen lite högre också. Genom att det är en sån 

AW: Men det du 

AJ: Det är ju procentsatsen sa du ju 

JD: Den här har ju inte med medelvärdet om man jämför med linjediagrammet t.ex. 

AW: Den har ju heller inte med hur stort det är 

AJ: Nej inte i absoluta tal, nej. Det är riktigt 

AW: Det kan ju vara värt att lägga in 

JD: Så den tar ju bara fem statistiska parametrar och visar dem på ett 

AJ: Du har inte med storleken på det hela 

JD: Nej, men det skulle man ju kunna komplettera med 

AJ: Men samtidigt så tycker jag man ser att man ser här att det värdet den visar representerar 

verkligen klustret på ett väldigt koncentrerat sätt. Värdet här som den visar, ja visst men det är 

inte lika representativt på något sätt. Åtminstone variation 

AW: Precis, medelvärdet kan inte representera datamängden lika bra då 

AJ: Lika tydligt, precis, jag menar dem åtgärderna man gör dem blir ju inte lika skarpa. De blir 

lite mer slumpmässiga, dem här kanske blir mer konsekvent. 

AW: Ja precis, så hade vi haft linjediagrammet så hade den här ringen i diagrammet för det här 

klustret inte varit lika exakt då. 

AJ: Lika exakt precis, och om gör den här åtgärden mot det klustret så tror jag att effekten i 

sådan som i en sådan i och med att det är en sådan spridning/variation där. 

AW: Nästa fråga var. Hur presentationen av datan bidrar till förståelse för hur attribut relaterar 

till varandra för överskådlig och detaljerad förståelse. 

AJ: Ja men det tycker jag den gör faktiskt, ???, men bra sätt att visa spridningen på. Men jag 

tycker faktiskt den är skarpare den där (Histogram). Tjong, det är väldigt koncentrerat. Tydlig 

AW: Ja, precis. Bidrar presentationstekniken till att det blir enklare att ta till sig informationen 

och i så fall hur gör det att den blir enklare, vilka egenskaper? 

AJ: Jag tycker egenskapen här är att den samlar mycket på liten yta. Sådana saker tror jag är 

bra. Det är så svårt när man ska flacka med blicken fram och tillbaka. Jag tycker att på liten yta 

så är den bra. 

AW: Fördelar och nackdelar med presentationen? 
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AJ: Fördelarna är ändå som jag sa lite av nackdelarna är att den kräver en förklaring varje gång 

för nya personer, det är ingenting som är normalt sätt visade så här.. Det är ju en nackdel. Ni 

fick tydligt förklara för mig och det behöver ni nog göra för varje person. 

AW: Den är väldigt komplex 

AJ: Den är komplex men det är ju inget som man intuitivt förstår. 

AW: Precis. Och om du skulle värdera informationen som du får läsa ut 

AJ: Jag tycker det är en åtta igen. Jag tycker den är skitbra, i och med att det är så samlat och 

koncentrerat, man ser direkt. 

AW: Jo precis. Man ser enkelt spridningen och så. 

Parallella koordinater 

JD: Då tar vi parallella koordinater då. Spännande. Det här (pekar på diagrammet med färre 

attribut) är samma fast den har några färre attribut bara. Det här är 5 000 väl, jag kommer inte 

ihåg. Varje linje motsvarar en sändning och det är flera tusen sändningar då. 

AJ: Hoppsan sa 

JD: Och, ja, och det är tre olika kluster då och det är färgerna som avgör. Och dem grejerna 

man kan se som kanske är lite svåra att se är den röda och gröna går ju väldigt många till 

kundkategori AA t.ex. Vad var det mer. Sen kan man se att det röda går hyfsat mycket till 

samma transportväg och sen så är det ???. Och det här är antal sändningar då, och sen är det 

fraktdragande vikt, viktklass, och då ser man att alla röda är högt och alla gröna är lågt. Och 

verklig vikt, antal länkar och bruttofakturerat. Och det är lönsamhet då, men den kanske borde 

varit inzoomad. Det här är ju återigen nya..., inte nya kluster men ett nytt urval och den visar 

som sagt enskilda sändningars värde. Fast än du såklart kan se att det är många som går till 

samma ställe och sådär. 

AJ: Mm. Det här är en variant på temat lite gran, vad var det vi tittade på nyss, den här visar ju 

lite grann på spridningen och som jag sa här finns ju en väldigt koncentrerad punkt där. 

JD: Precis 

AJ: På den röda, på den blåa så är det någonting helt annat. Då verkar det ju irrelevant nästan 

vilken. 

JD: Och, man kan ju tänka sig att det här som exempel skulle kunna vara att man går in på en 

mer, om man vill zooma in lite eller om man ser många så att man kanske väljer ut en 

transportväg, en terminal eller nåt och så. Eller en dag och plockar ut ett antal t.ex. Det skulle 

man kunna tänka sig som exempel. 

AW: Känner du dig bekväm men de här diagrammen 

AJ: Ja det är helt okej, får sitta och självskåda dem 

JD: Dem tre är ju dem tre då 

AW: Analys, att ta till sig informationen 

AW: Vad gör det här presentationssättet användbart för att beskriva sändningar ur ett 

lönsamhetsperspektiv 

AJ: Den kombinerar ju klustrets egenskaper med spridningen av egenskaper. Det är ju två 

dimensioner här. Man ser ju vad som är verkligen utmärkande och vad som är mindre 

utmärkande för ett kluster. På ett väldigt tydligt sätt. Den berättar ju mer om innehållet i en linje 

på de första linjediagrammen där, så ser man ju innehållet i respektive linje här. 
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AW: Jo precis det är ju en extra 

AJ: Extra dimension ja. 

AW: Bidrar presentationen av datan till en förståelse över hur attributen relaterar till varandra 

så det är möjligt att få en översiktligt förståelse. 

AJ: Ja, det tycker jag. 

AW: Och gör presentationssättet att man kan få en detaljerad förståelse för vilka attribut eller 

egenskaper som påverkar hur lönsamma sändningarna blir t.ex. 

AJ: Ja, tycker jag också. Jag tycker det tillför mycket här. Samlad, och en bra bild av läget. 

AW: Bidrar presentationen till att det är enkelt att ta till sig informationen? 

AJ: Mm, tycker jag också 

AW: Och vilka egenskaper gör att det blir enkelt att ta till sig informationen? 

AJ: Ja, vad ska man svara på det. 

AW: Du sa typ det innan. Du kan berätta lite mer om typ hur skulle du finna utmärkande 

egenskaper  hos kluster eller spridning av. Vad gör det enkelt att bekanta dig med det du letar 

efter 

AJ: Just det. jag har inget bra svar annat än att du liksom har brutit isär varje kluster en gång 

till så det är ju lite grann kluster inom kluster här. Man ser ju att den röda t.ex. har två distinkta 

punkter här, jag skulle säga att det är nästan kluster inom ett kluster. 

AW: Du ser hur värdena fördelas i alla attributen. 

AJ: I alla attributen där och 

AW: Och det tycker du både är detaljerat och överskådligt? 

AJ: Ja, jag tycker det precis så. 

(1:05:50) 

AW: Det är bra, vi förstår. Fördelar och nackdelar med det här sättet. Att presentera datat. 

AJ: Fördelar är att det är ju en jätte bra sammanfattning av en situation. Nackdelarna .. 

JD: Hur skulle du tänka dig att om att man slängde in ännu mer. Nu är det 5000 tror jag, om du 

tänker dig att man slänger in 30 000 tror du det skulle påverka hur det representeras. 

AJ: Nä, det är väl synd om skrivaren så att säga. 

AW: Vad är storleken på presentationsunderlaget 

AJ: Jo det kan väl mycket väl vara så att det blir samma mönster bara att den skriver på samma 

linje. Om och om igen så att säga. Så det ger ju egentligen bara med konfedens i materialet då. 

Nä jag tycker det är en styrka, det här skulle man slänga på väggen, skulle man få många 

reaktioner tror jag. Det är intuitivt det är ju också en styrka det förstår du ju direkt. Man kan dra 

slutsatser direkt. Tycker den är jätte bra. 

AW: Om du skulle ge presentationssättet och informationen ?? på en skala 1-10. Vad skulle det 

vara då? 

AJ: Jag tycker det är en åtta. 

Spridningsdiagram/-Matris 
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JD: Då kommer den sista, eller det är egentligen två stycken i en. Och det heter 

spridningsdiagram och spridningsmatris. Vilken ska vi ta? Och det här är spridningsdiagram då 

och det här är spridningsmatris och det är helt enkelt lönsamheten då i relativt värde som är på 

y-axeln på allihopa och sen olika attribut då på x-axeln. T.ex. rabatt och lönsamhet så du ser 

förhållande, hur de förhåller sig till varandra. Så det man gör helt enkelt är att man tar två 

attribut och sen kastar ut, i det här fallet är det nog inte alla sändningar utan vi har nog valt ut 

20 000 skulle jag tippa på att vi har gjort och spridningsmatris är helt enkelt att du tar på samma 

sätt som du kan se kombinationer så här så skriver du alla attributen på både x och y-led. Så du 

har lönsamhet, har du både där och där. Så att om du vill se t.ex. rabatt och lönsamhet så kan 

du se här, om du vill se förhållandet mellan rabatt och verklig vikt så kan du se den här. 

AJ: Vad är det den uttrycker? Förhållandet mellan verklig vikt, om vi tar den där du stod 

JD: Varje punkt är ju en sändning så att det den gör här är ju att den målar ut rabatten på ena 

axeln och verklig vikt på andra. Så det här är ju egentligen ett sätt att kombinera massa olika 

sådana här (spridningsdiagram) i ett diagram då. Så lönsamhet och rabatt är ju exakt samma 

som den (pekar på motsvarigheten i spridningsdiagram). Och lönsamhet, verklig vikt är samma 

som den då. 

AJ: Och så har du färgkodat  med klustren 

JD: Precis 

JD: Och sen den här kan kombineras på lite andra saker. T.ex. skulle man kunna tänka sig att 

man kanske inte har lönsamheten på den här axeln utan att varje punkt blir större ju större 

lönsamheten är t.ex. och det finns lite olika sätt och. 

AJ: ??? 

AW: Dem bilderna skulle ju egentligen vara mycket större så man kan läsa dem. 

JD: Precis, man kan ju tänka sig att man skriver ut en sån här (spridningsdiagram) på ett papper 

två gånger och sen sätter man upp dem så att det bildar en sån (spridningsmatris). 

AJ: Ah, jag försöker tolka plotningen här, för du har ju rabatt som du säger och vikt. Sen finns 

det x och y-axel i bakgrunden. 

JD: Precis så att man kan tänka att ju högre upp det är ju högre är vikten och ju mer åt höger ju 

lägre blir rabatten tror jag det blir. I och med att rabatten ökar när den är negativ. 

AJ: Så det var lägre, ju högre rabatt, lägre. Just det 

JD: Men om vi tar lönsamhet och verklig vikt då som kanske är enklare då så kan man ju se att 

när de är som mest lönsamma så är de ju varken jätte hög vikt eller jätte låg utan det är ju hyfsat 

hög vikt men inte jätte hög vikt då är dem som mest lönsamma. Och sen kan man se att dem 

med riktigt låg vikt kanske inte alls är lönsamma för att det är några som är rätt lågt där nere. 

Och sen kan man t.ex. se hur lönsamheten är beroende på olika kundkategorier. 

AW: Mm, så att man kan se rakt ut hur två attribut förhåller sig till varandra. 

JD: Och sen kan man ju koppla ihop dem här (flera spridningsdiagram) också, man kan ju se 

att det gröna klustret som har väldigt låg rabatt har väldigt låg vikt t.ex. Medan de som har hög 

rabatt har hög vikt. Vilket i för sig är rätt logiskt då. 

AJ: Den här är inte lätt att förstå, men det är väl så här också att man kan ju kombinera vilka 

variabler man vill, man kan tänka sig att vissa kombinationer är mer utmärkande än andra. 

AW: Precis, vissa kombinationer säger ju inte någonting kanske. 
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AJ: Så att återigen så tror jag att det finns en inbyggd jätte styrka i det här men att det krävs ett 

förarbete av någon. Att så att säga utkristallisera det som är tydligt. 

AW: Jo precis, att du kanske drar slutsatsen. Här ser du att slutsatsen t.ex. är att de med låg vikt 

ligger ungefär, i den här delen av lönsamhet, medan här är de mest lönsamma och att du kan 

dra det till kanske någon annan källa till information och kanske få en tydligare 

AJ: Och kanske få en tydligare … 

AW: Orsak varför 

AJ: Ja, och olikheter mellan klustren. Nu är ju i för sig blått och grönt här, de är ju på varsin 

sida, låga vikter och höga vikter, ja och det är samma lönsamhet ungefär. Så om man jämför 

grönt och blått här så tillför det ingenting. Den röda tillför ju lite grann, den sticker ju lite. 

Oj...(mumlar) 

Den här t.ex. sticker ju ut i två dimensioner, 

JD: Det är kundkategori. Så att det är den och det var mot rabatt 

AJ: Den här är mot lönsamheten och 

JD: Så det är ju att dem har mera rabatt och de har mindre rabatt. Kan man ju, ja. De här blir ju 

lite svåra och se eftersom de är så små. Men vi tog mer med dem för att de är ett exempel på att 

man kan sätta upp sådana på väggen så att man kan sätta upp dem så här. 

AW: Det är ju något som kräver. Om du vill få en mer översiktlig förståelse kräver ju att du 

noterar något av värde som den här uttrycker. Och sen att du värderar något som den uttrycker 

här också, och sen kanske säger att dem gröna har. Ah just det, ja kanske inte är så lönsamma 

då. Till förhållande till sin vikt. I jämförelse med den röda. Det kräver ju att man, att om man 

vill binda ihop dem här så krävs det ju att man analyserar det och går igenom, kanske vad man 

vill ställa för fråga egentligen 

AJ: Vad man vill ställa för fråga, men också att man labbar med det här 

AW: Jo precis, det är ju också varför man har, egentligen är det ett verktyg som ofta hoppar 

mellan, jämför många olika 

AJ: Varianter 

JD: Precis, i verktyget vi hade så knappade vi ju in. Så du skulle ju kunna växla väldigt snabbt 

mellan olika attribut när man 

AJ: Och det är ju det jag känner här att det är ett sådant verktyg som behövs här. 

AW: Ni, behöver ha möjligheten att kolla på alla i stället. Vi hade ju inte så många. Har vi 

börjat med en fråga? 

AW: Vad gör det här presentationssättet användbart för att beskriva sändningar ur ett 

lönsamhetsperspektiv? 

AJ: Det tillför ju en dimension till givetvis här. Du ställer ju en variabel mot en annan. Och. 

Jag tänkte så här kan man ju dra en slutsats va. Vi har en spridning och det såg vi förut också, 

men nu är spridningen satt mot någonting annat. Och då sprider vi åt två håll och givet också 

spridningen kan du se vilken del av området som är mer intressant än något annat. Förut så hade 

vi bara en spridning. Nu tillför vi liksom, vi säger att om det är en stor spridning så kan du säga 

att inom ett område är det mer intressant än inom ett annat område. Allting väger inte lika inom 

en spridning, utan vissa saker väger mer i den här spridningen, vi kan koncentrera och fokusera 

rättare sagt inblicken eller en koncentration på ett specifikt område i och med att du får en 

viktning mot något annat som är intressant. 



 

- 66 - 

AW: Jo, precis det är väldigt bra. 

AJ: Det är bra. 

AW: Det bidrar till en detaljerad eller översiktlig förståelse skulle du säga? 

AJ: Ja, du kan sätta fokus. På vad som är viktigt, du får ett besluts underlag på ett annat sätt. 

AW: Lite mer i detalj då? 

AJ: Ja, du kan få en vettig precision i bilden. Så är det. 

AW: Men samtidigt om du skulle se det mer översiktligt? 

AJ: Ja, vad menar du med översiktlig tänkte jag säga? 

JD: Kan man få en alltså övergripande bild av hur attributen hänger ihop? 

AJ: Då får man gå på den bilden (spridningsmatris) i så fall, eller? Eller ska man ha en sån här 

per attribut. Den skulle jag vilja se, här ser dem ju olika ut. Grafiken så att säga. 

JD: Men det är ju samma diagram, det är ju bara vissa av de här kombinationerna som sitter. 

Alla dem här finns ju här. Den t.ex. har vi ju där. Den blir det ju, den är det. Och, sen har du ju 

t.ex. lönsamhet och antal länkar. 

AJ: Det är datat som är lite olika 

JD: Här finns ju fler i och med att där (spridningsdiagram) har vi ju bara kombinationen mellan 

lönsamhet och andra. Här har vi ju alla dem med varandra också 

AW: Så om vi skulle säga så här. Om du skulle använda denna (spridningsmatris) och du skulle 

se den på en stor stor tavla. Där du kan kolla på alla samtidigt och den är tillräckligt stor för att 

kunna tyda och fokusera på en, skulle du med enkelhet. Hur skulle du tycka det var att se 

översiktliga egenskaper. 

AJ: Jo, men den skulle vara jätte spännande vet du. Bara man får upp den på en stor skärm här, 

och så skulle man kunna gå fram och rita på den. Och sen har ju variablerna olika natur, en del 

är ju kontinuerliga och andra är diskreta heter det va. Distinkta här. Som gör att det är olika 

mönster när man visualiserar och det är ju sådana princip i plotten sen är det ju i saker och tings 

natur som gör att det ser olika ut. Men jag tror att då skulle man kunna gå fram och diskutera 

och se och ringa in. För att man får en bra förståelse, det är mycket på en gång. Men jag tror att 

det blir ett spännande resultat av den analysen. 

AW: Bidrar presentationssättet till att det blir enklare att ta till sig informationen? 

AJ: Det beror på vad du vill visa tänkta jag säga. Den är ju inte enkel den här, men den är ju 

väldigt exakt. Men den är väldigt mer tydlig än de tidigare bilderna som vi hade inledningsvis. 

AW: Den visar en mängd punkter som är exakta. 

AJ: Ja, en mängd punkter men också vart någonstans i spridningsmängden, eller finns det 

någonting i en spridningsmängd, eller någon del i en spridningsmängd som är mer intressant än 

någon annan del. Det visade ju inte dem tidigare. Här kan jag se att de till vänster här, dem 

betyder något, dem till höger betyder inte lika mycket. Och det är ju där man ska titta va, eller 

så tvärtom till höger då, dem vill vi lyfta upp lite granna. Det vill säga att dem här har vi kunnat 

lyfta upp i lönsamhet och då måste vi göra samma resa med dem. Det ser man ju inte innan, 

utan här är det en högre grad av precision i materialet. Jag tycker det här var jätte spännande. 

AW: Vad är fördelarna och nackdelarna med den här presentationen skulle du säga: 

AJ: Nackdelen är ju att det är en tröskel. Innan man känner sig trygg i det. Fördelen tror jag är 

att du får ur spännande saker ur det. 
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AW: Det är mycket information 

AJ: Det är mycket information och 

AW: Du slipper ??? 

AJ: Du kan ringa in ganska så exakt det som är intressant. Jag skulle vilja ha i A3 format att 

sätta upp på väggarna. Alla variabler mot alla. 

AW: Alla mot alla 

AJ: Alla mot lönsamhet kanske vi har 

JD: Det är alla mot alla 

AJ: Det skulle ju vara spännande att sätta upp som en pedagogisk 

AW: Om du skulle värdera informationen som du kan läsa ut, hur värdefull skulle den vara. 

AJ: Jag tycker den är jätte värdefull faktiskt, här har man underlag åt åtgärder åt olika håll 

beroende på vad man är ute efter. Jag tycker den är jätte bra men, tröskeln är nog lite stor men 

jag tror man kan finna guldkorn här. 

AW: Vad bra. Då ska vi övergå till några frågor om 

JD: Sa du fråga 1-10 frågan 

AW: Ja, vad var det för någonting 

AJ: Jag skulle säga att om man passerar tröskeln, så säger jag att jag ligger på nio här så skulle 

jag vilja ge högsta betyget 

Sammanfattande frågor 

AW: Nu ska vi övergå till lite frågor kring överskådlig förståelse kring visualiseringstekniker. 

Om syftet är att ge en överskådlig bild av vad som kännetecknar lönsamma sändningar. Vilken 

eller vilka presentationstekniker skulle du använda då. 

JD: Kommer du inte ihåg namnet kan du peka så kan jag säga. 

AJ: Ja precis, och jag tycker den här är... 

JD: Parallella koordinater 

AJ: Jaha okej, den är om man tar det bokstavligt där ger den ju väldigt bra överskådlighet 

samtidigt som den har ett litet djup så att säga. Den tycker jag är klockren. 

AW: De, du behöver inte ha några andra 

AJ: Nej, den är perfekt, start. 

AW: Den är bäst? 

AJ: Ja 

AW: Vilka faktorer gör att just den här presentationen är bättre lämpad att ge en överskådlig 

blick jämfört med andra. 

AJ: Den visar ju graden av koncentration på variabeln per kluster. Den är värdefull. Samtidigt 

som den visar hur respektive kluster utmärker sig i förhållande till varandra då, så den avslöjar 

ju både någonting, den berättar någonting om hur klustren förhåller sig till varandra men den 

berättare ju också om hur klustret ser ut inuti sig själv. Den ger två budskap där. 

AW: Om du på något sätt. Finns det något mer du skulle vilja ha, vi kan se spridning och hur 

de förhåller sig till varandra. Finns det något mer du skulle vilja ha? 
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AJ: Ja, det är en grej kvar och det är vikten. Hur stort är det blå klustret gentemot det gröna 

t.ex. Det är ju möjligt att det är en massa linjer här men den kan ju skriva ut 1000 gånger på 

samma ställe men det vet ju inte jag. Utan det är väl den viktningen då. 

AW: Någon indikation på hur många dem är 

AJ: Ja 

AW: Sen hade det varit 

AJ: Sen hade det varit perfekt 

AW: Då övergår vi till dem frågorna om detaljerad förståelse. Om syftet är att ge en detaljerad 

förståelse över vad som kännetecknar lönsamma sändningar, vilken eller vilka 

presentationstekniker skulle du använda? 

AJ: Den är klockren, först den och sen den. 

JD: Parallella koordinater och spridningsdiagram 

AJ: Ja de var riktigt bra 

JD: Var spridningsmatrisen bra för detaljerad? 

AJ: Det är ju en sammanfattning? 

JD: Ja precis 

AJ: Jag tänker så, att de kompletterar varandra lite granna va. Här har du gjort ett val, här har 

du alla gånger alla, så kan man själv se. 

AW: Du måste välja ut vilka du vill ha 

AJ: Ja 

AW: Och vilka faktorer gör då att de här är bättre? 

AJ: Ni tänker båda? Eller den? 

JD: Om vi börjar med spridningsdiagrammet 

AJ: Vad ska jag säga. Jo men den visar ju detaljer, men hur ska jag uttrycka det, det är just det 

här att man kan sätta fokus på väldigt snäva områden. Den är bra. Kan sätta fokus på väldigt 

snäva områden, ringa in väldigt specifika områden för olika typer av åtgärder då, om man ska 

upp eller ner, eller om man ska... Jag tror man kan ringa som sagt va väldigt precisa, göra väldigt 

precisa åtgärder baserat på de diagrammet. 

JD: Mm, och är det något i Parallella koordinater till skillnad mot den översiktliga då som är 

väldigt viktigt för den detaljerade eller är det samma faktorer. 

AJ: Ja, de är ju på olika nivå här. Det här beskriver ju klustret och här beskriver den ju 

förhållandet till någonting, den här beskriver ju inte förhållandet till någonting va. Du har en 

viktning här, eller 

JD: Så du menar att 

AJ: Nej förlåt mig, det är jag som har fel 

JD: Men du menar att spridningsdiagrammet beskriver hur attributen förhåller sig till varandra 

medan parallella koordinater beskriver hur klustret 

AJ: Förhåller sig till varandra. Exakt. Mer uttryckligen hur varje attribut förhåller sig till 

lönsamhet. Det kan du ju i för sig se där också. Men jag tycker att om man tillför är ju då den 

spridningen igen då. Att allting inte är samma utan det finns variationer, så det är ju precision 
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det här tillför. Givet en punkt där, boink, så öppnar vi den rutan och så ser vi att här finns det 

tusen observationer men det är 200 som är mer intressanta än de andra 800. Så det är ju en 

förfinad bild av samma sak.: 

AW: Om vi sammanfattar. Hur skulle du presentera sånt här resultat för att kunna ge så bra 

presentation som möjligt när du vill presentera lönsamma sändningar i transportsektorn. 

AJ: Då skulle jag välja den om jag skulle presentera för någon annan. 

JD: Parallella koordinater 

AJ: Ja, och sen när det är dags för att göra någonting då skulle jag använda den för att få 

precision i besluten eller i agerandet. Två favoriter. 

JD: Spridningsdiagram. Men parallella koordinater för att beskriva för någon annan och 

spridningsdiagram som beslutsunderlag. 

AJ: Exakt, precis så. 

9.2.2 Respondent 2 

AW: Vad är din roll, vilka termer kan jag slänga mig med? 

AN: Jag jobbar som marknadsassistent på division Bland(???) och dem LODU(???)-

rapporterna som jag tar fram framförallt är ju mest, eller mest det är ju bara kundstatistik, 

fakturerat…fakturerat belopp 

AW: Det är ju gör bra. För vi har ju då hämtat ut data och klustrat på det då. Vi har använt oss 

utav K-means för det vi har gjort är att vi har tagit föregående år och klustrat på alla sändningar 

där som har gjorts då. Det var 18 miljoner från början, men det slutade med att vi valde ut 1 

miljon för 

JD: … annars hade det tagit en dag 

AW: Ja det är ju så, så att, ja vad ska vi säga, vi har ju fått välja ut algoritmer, så vi har ju fått 

sålla bland det. Så vi har gjort lite analyser och så och vad som har lämpat sig så att det har ju 

slutat mest i att K-means är så pass effektiv och snabb på stora data mängder, för det har mest 

varit det som har begränsat. Så det är därför det blivit den då. Sen har ju alla olika algoritmer 

fördelar och nackdelar. Så att den datan vi analyserar från Schenker den är inte alltid jätte stora 

marginaler på vissa attribut så ibland är det outliers, och att kunna skilja på outliers och kluster 

för att kunna sålla bort så man får klusterkärnorna det är ju en av sakerna som kan vara svårt 

med K-means då. Men det har man ju fixat till då. Så att det vi ska prata om idag, det är att vi 

har tagit fram olika presentationsmaterial, hur man kan visualisera, hur datan kan presenteras 

på olika sätt åt olika information. Så att det är vad vi ska prata om idag. 

AN: Sen vet inte jag, för jag förstod inte riktigt i vilket syfte jag blev inblandad. 

AW: Nä men, vi försöker då samla lite människor som har olika roller på Schenker för att få 

många olika synvinklar på de olika presentationssätten. 

AN: För i mitt fall, vi presenterar ju allt i Excel, inga diagram. 

AW: Okej, ingenting? 

AN: Inte ut mot kund. De flesta kunderna vill ju faktiskt ha det. 

AW: De kanske gör det själva då. 

AN: Ah, jag skulle tro det. De vill ha all sin sån i en Excel fil. 

AW: Jo precis, det är lätt att läsa in den då. Men vi börjar med frågorna då. 

AW: Vad har du för roll/yrkestitel? 

AN: Marknadsassistent 

AW: Yes, hur eller var i er verksamhet använder ni er av olika former av presentationstekniker 

i din arbetsroll. 

AN: Vad menar du med presentationstekniker? 

AW: Ah t.ex. diagram eller på något sätt visualisera datamängder med en tabell kanske. 
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AN: Ja mot kund, alltså dem rapporterna som jag använder mig av (???) så är det ju bara rena 

Excel filer vi har ut till kund. Oftast med så mycket information som möjligt. 

AW: Följdfrågan var då hur skapar datapresentationen värde eller nytta i er verksamhet. 

AN: Nu har jag ju haft lite andra roller innan som marknadsassistent, då satt jag som (???) 

koordinator över våra CAD-kunder (???) och då presenterade man ju mycket statistik för 

kunderna. Och dem stora kunderna ville ju ha det mer i diagramform. 

AW: Hur gjorde ni det då? 

AN: Nä vi, ah vi har ju färdiga kopierrapporter där man jämför utvecklingen på antal sändningar 

och utvecklingen per kilo t.ex. 

AW: Jag tänkte börja med att presentera lite olika sätt man kan presentera datan på. Och så 

kommer vi ställa några frågor om hur du upplever dem här presentationerna. Eller hur du tolkar 

dem. 

JD: Precis 

Färgkodade tabeller 

JD: Första då, är en tabell fast vi har färgkodat värdena då. Så det är helt enkelt tre olika kluster 

eller typer av sändningar. 

AW: Jag ska bara lägga till en grej när man kollar på värdena. Vi har ju standardiserat alla 

värdena efter standardavvikelsen. Så att det du ser här är inte absoluta värden, utan alla dem här 

attributen är  omvandlade till en 

AN: Vadå ni har varit inne i alla dem här, jag har ju bara den lilla. Jag har ju bara faktura 

AW: Ja precis, vi har hämtat information om alla, massa information om en sändning. 

AN: Alla delar, det här med grossprofit, och dem här kostnaderna och så, lönsamheten har jag 

ju aldrig, inte dem här med kontorssaldo heller. 

AW: Så första frågan lyder så här. Vad gör detta presentationssätt användbart för att beskriva 

sändningar ur ett lönsamhetsperspektiv. 

JD: Precis, och siffrorna är medelvärdet för det attributet i det klustret då. Så det man kan se 

t.ex. med den här förstå t.ex. är att det är högre viktklass i den här och lägre i denna då, 

AN: Vad är skillnaden på dem här, förstår inte riktigt, är det skillnad på dem här tre. 

JD: Det här är ju tre olika grupper av sändningar, precis, så när vi har gjort klustringen så har 

algoritmen hittat tre olika typer, det är dem här då. Så då är rött högt värde då och grönt litet, 

och gult mitt-emellan. 

AN: Jag har jättesvårt för jag arbetar aldrig med lönsamhet, någonsin, det finns inte ens med i 

mina rapporter. Så jag kan inte. 

AW: Skulle du kunna. Även om du kanske inte jobbar med dem vanligtvis. Skulle du kunna. 

Om du bara ser till presentationssättet, du kanske arbetar med, när du arbetar med fakturor och 

så. Du kanske vill att vissa egenskaper i fakturan har något samband. Om du vill se samband, 

om man ser det ur en sån synvinkel, hur skulle du bedöma presentationssättet. 

AN: Inte jätte tydligt. Jag hade nog föredragit ett annat sätt, jag kan inte säga hur men 

AW: Det är mycket siffror, 0:or men. 

AN: Det blir mycket siffror och färger 

AW: Precis, det är lite förvirrande. Det är många attribut också i för sig. 

AN: Ja 
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AW: Skulle presentationen bidra till förståelse över hur attributen relaterar till varandra så att 

det är möjligt att få någon form av översiktlig förståelse. 

AN: Svårt 

AW: Eller tror du den skulle mer bidra till en detaljerad överblick av det hela, skulle du säga 

att det skulle vara överskådligt eller mer in på detaljer. 

AN: Jag tycker inte det här är jätte överskådligt. 

AW: Bidrar presentationen till att det blir enklare att ta till sig informationen, som t.ex. 

lönsamhet om man ser det ur ett lönsamhetsperspektiv. Blir det enklare att ta till sig det jämfört 

med en vanlig tabell. 

AN: Nej, inte i min värd. För det lilla jag tittar på, det är ju väldigt sällan jag analyserar något 

överhuvudtaget. 

AW: Vad skulle du säga är fördelar och nackdelar med en sån här typ av presentation? Vad 

skulle du säga då? 

AN: I mitt fall ingenting, jag gör aldrig någonting 

AW: Inga fördelar och nackdelar? 

AN: Nej, inte utifrån mitt perspektiv som jag använder det. 

AW: Om du skulle värdera informationen som du får ut, hur skulle du värdera den. 1 som inte 

alls värdefullt och 10 som mycket värdefull, om du skulle försöka sätta det på en skala. 

AN: Någonstans i mitten, men jag har jättesvårt. Eftersom jag överhuvudtaget aldrig jobbar på 

det sättet, så är det. 

JD: Men om man tänker så här, hjälper färgen någonting mot om det inte varit någon färg. 

AN: Ja, det är klart det gör. 

Linjediagram 

JD: Men vi kan ju ta nästa då, för det är ju samma typ av världen, så kan vi ju. Det här är samma 

värden fast som ett linjediagram. Ah, så det är kluster 0, 1, 2 motsvarar de här kolumnerna som 

sagt. 

AW: Ah, precis. Så har vi samma frågor igen här då. Är du med på hur det funkar. 

AN: Mm 

AW: Ah precis, så det blir ju då att skillnaden här emellan blir hur mycket. Det där blir ett 

kluster då, och det uttrycks av de här punkterna då som sticker ut. Och vad gör detta 

presentationssättet användbart för att beskriva sändningar ur ett lönsamhetsperspektiv. 

AN: Det är ju väldigt mer tydligt än det (färgkodad tabell). 

AW: På vilket sätt blir det enklare att överskåda? 

AN: Eller så är det också en vanesak, att de få gånger vi har det så jobbar vi med diagram. 

Skulle jag tro. Ja. Sen om det är linjediagram. (???) 

AW: Jo precis, bidrar presentationen av datat till en förståelse över hur attributen relaterar till 

varandra så det är möjligt att få en översiktlig förståelse. 

AN: Mm, det tycker jag absolut, mycket mer än den andra 
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AW: Det är lätt att följa kurvorna då alltså. Ger presentationssättet en detaljerad förståelse för 

vilka egenskaper som påverkar hur lönsamma sändningarna blir? Skulle du kunna dra någon, 

nu kanske inte du har insikt i det riktigt 

AN: Jag jobbar ju väldigt lite med lönsamhet eller i princip aldrig 

JD: Men då kanske man snarare ska diskutera hur själva presentationen är. 

AW: Precis, 

AN: Nä jag kan faktiskt inte svara på det, jag är alldeles för dåligt insatt i det. 

AW: Skulle man kunna. Bidrar presentationssättet till att det blir enklare att ta till sig 

informationen och hur i så fall? 

AN: Ja, då är det ju i så fall att det är tydligare. Absolut! 

AW: Vad skulle du säga är fördelarna och nackdelarna med den här typen av presentation. Vi 

kan börja med fördelarna. 

AN: Ja, fördelarna är ju att man ser ju hur det hänger ihop tydligt i förhållande till den andra. 

AW: Någon nackdel som 

AN: Nej, det tycker jag nog inte 

AW: Om du skulle värdera hur värdefull informationen är på en skala 1-10. Vad skulle du säga 

då 

AN: Ja, sju-åtta någonstans kan jag tänka mig. 

Radardiagram 

JD: Ska vi ta nästa då? Det är samma diagram fast representerat som 

AN: Taxeringspunkter, jag läste de här olika. Jaha avstånd 

AW: Egentligen kanske vi skulle gått igenom alla, ah fast det kanske (???). Men då får du det 

här då 

JD: Men nu tar vi nästa då, men det är ju egentligen samma diagram fast representerat som ett 

radardiagram. Så om man då jämför det med ett linjediagram, 

AW: Gör detta presentationssättet, vad gör detta presentationssättet användbart för att beskriva 

data ur ett lönsamhetsperspektiv. 

AN: Mm, man ser inte så mycket överhuvudtaget. 

JD: Men om man jämför om du skulle, om man skiter i såhär lönsamhetsperspektivet. Fast den 

kanske är svår. Men skulle den vara lättare att få en översiktlig bild än linjediagrammet. 

AN: Nej, det tycker inte jag. Men jag tror det är en vanesak egentligen. Där är liksom, sådär. 

De få diagrammen vi använder är ju linjediagram. 

AW: Nu är det ju väldigt många attribut också, om vi skulle, ser du någon fördel i att det får 

plats på ett papper medan det här (linjediagram) får plats på två papper. 

AN: Eftersom jag har mycket lättare att läsa det där (linjediagram), men det beror nog mer på 

mig. 

AW: Ja, men det är bra. Vad skulle du säga finns för nackdelar med denna? 

AN: Jag har ju svårt att se, men det finns i för sig lite dem här kanske 
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AW: Jo det finns ingenting, man borde ha punkter här på så man ser vilka. Egentligen borde 

man nog dela upp i några fler så man ser ordentligt. 

AN: Nä, jag har svårt 

AW: Ovanan då mer, man är inte riktigt van vid att se 

AN: Ja, du ser ju nästan aldrig (???) 

Cirkeldiagram 

JD: Det här är ju bara lönsamhet då så några kanske är svåra att svara på, men ska man ta en 

generell diskussion om lönsamhet kanske 

AW: Nä men vi börjar med frågorna så får vi se vad som händer. Vad gör det här 

presentationssättet användbart för att beskriva sändningar ur ett lönsamhetsperspektiv. Ah 

Johan du kan få förklara. 

JD: Ah, den här visar ju då hur stor andel de olika klustren har av den totala lönsamheten i 

Schenker då om man hade haft all data, nu har vi ju ett begränsat antal rader. Ja, men om man 

utgår från att det skulle vara all data. 

AW: Skulle du anse att det här sättet att presentera det här på, är det användbart för att beskriva 

hur lönsamma sändningarna är. 

AN: Ingen aning, det säger inte mig någonting. Jag har ingen aning 

AW: Bidrar presentationen till att. Nä det gör den i för sig inte. Jag hoppar över den frågan 

eftersom det är inga attribut som är med här. Skulle presentationen bidra till att det är enklare 

att ta till sig informationen på ett kanske mer överblickligt sätt än att du skulle skriva en tabell 

med att t.ex. som det är här, den har ju 85% av lönsamheten. Ser du någon fördel i att det är 

uppmålat som en kaka. 

AN: Ja, det är ju klart att totalt blir det ju lättare att se ju stor del respektive har 

AW: Skulle du se någon risk i att något som kanske inte är så bra, att det är information, mer 

information som 

AN: Att man inte ser hela bakgrunden, alltså exakt vad som (???) 

AW: Ja, hur värdefull skulle du anse att den är 

AN: Jag kan inte bedöma. För jag fråga när ni har tagit fram, har ni bara tagit på en viss 

verksamhet på gods eller bara paketsändningar. 

AW: På alla inrikes 

JD: Men det var nog bara för att det var en massa information som saknades på utrikes 

AW: Det var lite problem när vi hämtade ut allt data också, det blev fullt. 

Histogram 

JD: Så, då har vi Histogram. Och dem här visar ju de här tre klustren då. Ett sånt här papper är 

ett attribut då och varje färg är ett kluster då och sen här nere då så är det olika spann då för 

värdena. Här är t.ex. ah, från -0,67 till 0,45 då. Och då är det här antalet sändningar i det här 

klustret då som har viktklassen som ligger här då. 

AN: Nu hängde jag inte med. Det är viktklass 
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JD: Det här är viktklass då, det är attributet som visas här. Då är det här nere är det olika 

intervall av viktklasser. Så här är de som har lägst viktklass och här är de som har högst. Och 

så ökar de emellan. 

AN: Och den visar antal 

JD: Och det här är hur många sändningar det är då, så t.ex. här då så är det över 4000 sändningar 

som har den viktklassen då, som är med i den gruppen av sändningar. 

AW: Så vi bröt ut var det 2 000 

JD: 20 000 

AW: 20 000, och instanser. Så det är inte en miljon nu utan ett slumpmässigt urval. 

JD: Precis, och det är ju samma för dem här då fast det här är hur långt avståndet är och här är 

hur många länkar som är på vägen, hur många stopp den har på vägen, lastbilen då. 

AW: Är du med på vad dem representerar? 

AN: Ah inte riktigt, nu tänker jag ju på viktklass, i min värld så har vi 20 viktklasser i inrikes. 

JD: Så då är ju det här kanske de 2-3 minsta och där är de högsta. 

AW: Så ser man hur många som ligger i 

JD: Så då ser man ju t.ex.  att det här klustret har den högsta viktklassen,  den här har nästan 

bara de lägsta då. 

AW: Så skulle du anse att du skulle kunna använda den här informationen för att på något sätt 

beskriva sändningar och hur de relaterar sig till lönsamhet? 

AN: Det kan jag inte, men det är klart man ser ju att antal (???) uppdelade i viktklasser. I min 

värld, jag tittar ju nästan bara på en viss kund, den här kunden vill se sina sändningar, så visst 

absolut. 

JD: Precis, och skulle den vara användbar för dig t.ex. om du skulle visa fördelningen? 

AN: Ja absolut 

AW: Skulle presentationen bidra till en förståelse över hur de här olika hänger ihop och att du 

skulle kunna få en överskådlig bild av det hela? 

AN: Ska jag utgå från min så är det ju bara den här som antal (???) i viktklass. Fast kanske inte 

alls presenterat på det här utan där vill de ju oftast se att här är dem minsta sändningarna och 

det här är styckgods är med där och partigods sändningar där. Men alltså sättet du visar det på 

absolut. 

AW: Om man skulle vända  på det då, skulle man kunna få någon detaljerad förståelse för hur, 

om man vill kunna knyta an flera sådana här till varandra. Nu förklarar jag det lite dåligt. Alltså 

ger presentationssättet en detaljerad förståelse för vilka egenskaper som kan påverka hur 

lönsamma sändningarna kan bli. 

AN: Mm, det tycker jag att den kan, om man nu har bakgrundskunskapen vart vi tjänar mest 

pengar. 

AW: För att kunna använda dem här bra så skulle vi behöva något mer som berättare vilka 

egenskaper som är bidragande för lönsamheten. 

AN: Mm 

AW: Vilka egenskaper gör det enklare att ta till sig informationen som presentationen ger? 
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AN: Jag kan inte svara på det 

AW: Fördelar och nackdelar med presentationssättet? 

AN: Ah det är skillnaden mellan de olika klustren (???) 

AW: Om du skulle sätta en skala från 1 till 10 på hur värdefull informationen du får ut är, vad 

skulle du sätta då? 

AN: Sju, Sju-åtta någonstans 

Lådagram 

JD: Det är ju ett alternativt sätt att visa en sån här (Histogram), och det här är för lönsamhet då. 

Det här motsvarar ett kluster, i det här fallet det blåa då, nu är det två olika attribut då, det här 

är ju lönsamhet och det är ju viktklass. Men och det här stället är då det lägsta värdet som finns 

bland alla 20 000 då, och det här representerar det högsta, mitten värdet är medianen. Det här 

är den översta kvartilen så blir ju det lägsta av de högsta 25% och det här är den lägsta då så 

avståndet mellan de här två täcker in de 25% lägsta. Hänger du med på hur jag menar? 

AN: Mm 

JD: Ja men han ställer då, så tänkt liksom jämförelsen mellan dem (Histogram och Lådagram) 

då. Vad som är 

AW: Ah, vi börjar med första frågan. Vad gör det här presentationssättet användbart för att 

beskriva sändningar ur ett lönsamhetsperspektiv? 

JD: Så tänk att det här (Histogram) också hade varit lönsamhet då. Vad gör den annorlunda 

jämfört med den. 

AN: Den tycker jag var jättesvår. I min värld så säger den ingenting överhuvudtaget. 

JD: Det säger alla 

AW: Bidrar presentationen av datan till förståelse över hur attributen relaterar till varandra för 

att få en översiktlig förståelse 

AN: Inte något 

JD: Det är ju bara ett attribut. Det är ju samma frågor till alla. 

AW: Det var en kuggfråga, så vi hoppar över den. Bidrar presentationssättet till att göra det 

enklare att ta till sig informationen. 

AN: Inte i min värld 

AW: Den var svår 

JD: Nä men alltså den är inte. Det är en fördel att visa den (Histogram) jämfört med den 

(Lådagram) 

AN: Nä, absolut inte. Tycker jag 

AW: Vilka egenskaper gör det enklare att ta till sig informationen som presentationen ger? 

AN: Inte någon vad jag kan se 

AW: Fördelar och nackdelar 

AN: Bara nackdelar säger jag 

AW: Ja, och vad för skala skulle den få 

AN: Lågt, 2-3 
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Parallella koordinater 

JD: Då tar vi nästa. Det här är typ som linjediagrammet som vi såg innan fast varje streck är en 

sändning den här gången. 

AN: Står det transportväg? 

JD: Den första är transportväg. Så t.ex, så ska vi se något exempel, om man tar t.ex. den här så 

är det den verkliga vikten då, så det man kan se är ju att den röda är, dem, klustret som är rött 

då har mycket högre vikt på godset medan det gröna har mycket lägre. Och det är ju samma på 

de här olika då. 

AN: Du har en för varje sändning sa du 

JD: Ja, en sändning är ett streck då, men det är ju samma färg då på klustret. Så det är ju att 

man visar alla istället för bara medelvärdet då som var i linjediagrammet. Så. Är du med på vad 

jag menar. 

AW: Då ställer vi några frågor 

AN: Fast jag tycker nog inte att den säger så mycket. Vad är transportväg ID? 

JD: Jag tror att det är t.ex. Stockholm-Göteborg men jag är inte helt säker på vad den betyder. 

AW: Ja precis, vad gör detta presentationssättet användbart för att beskriva sändningar ur 

lönsamhetsperspektiv? 

JD: Du kanske ska ta den här som faktiskt har lönsamhet, det är samma bara att den har fler. 

Lönsamheten är här fast den är i väldigt liten skala eftersom det är så små marginaler. Skulle 

du säga att den här liksom kan beskriva vad som gör en sändning lönsam? 

AW: Eller skulle du kunna säga att genom att de olika färgerna är de olika klustren och de olika 

klustren, dess egenskaper t.ex., ja, tycker du de uttrycks på olika sätt? Typ som att här t.ex, här 

är det ett högt, vilken är vi på? 

AN: Det står bruttofakturerat, och det är ju ganska få kunder som vi fakturerar brutto? 

AW: Ja precis, men själva värdet på den här sändningen. På de röda så är det högt och på det 

blå är det ungefär mitt-emellan, men på den gröna är det lägst. Om man bara följer dem gröna 

så ser man att dem har visst utmärkande drag och ja, man skulle ha en större inzoomning där så 

man kan se bättre, men genom att du kan se vad som uttrycker klustret. T.ex. här (antal 

sändningar) så om antal sändningar är lågt, för just den här är den ju lågt, och lågt 

bruttofakturerat och lågt är den nog där, och de här egenskaperna är uttryckande för just den 

här typen av sändningar. Och. 

AN: Sen inser jag ju att alla är där 

AW: Ja det är lite opedagogiskt att vi inte ändrat där 

JD: Men om vi säger att det skulle varit uppskalat så att man ser. 

AW: Känner du då att det blir enkelt att säga saker om. 

AN: Ja det är klart att det blir enklare 

AW: Skulle du säga att det ger detaljerad eller överskådlig förståelse. 

AN: Mer överskådlig än de andra i alla fall. 

AW: Mm, är informationen detaljerad eller övergriplig? 

AN: Övergriplig 
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AW: Bidrar presentationssättet att det blir enklare att ta till sig information om de olika 

sändningstyperna? 

AN: (???) 

AW: Vad för fördelar och nackdelar skulle du säga att det finns med det här sättet att presentera 

på? 

AN: Ja det är ju typ så att man kan följa sändningstyperna. 

AW: Nackdelar t.ex. det är väl grötigt här, det kanske inte gör något i för sig 

AN: Ja, nej, det var nog mer svårare där i så fall. Ifall det skulle vare en större. 

AW: Hur värdefullt skulle du anse att informationen du får ut är? 

AN: Sex-sju kanske 

Spridningsdiagram/-matris 

JD: Ska vi ta den sista då? Eller två sista är det egentligen. Spridningsdiagram heter dem, och 

det här är spridningsmatris men det är helt att alla dem här är i samma kan man säga. Men om 

man utgår från den här (spridningsdiagram) och lönsamhet står i y-led på alla dem här. Så t.ex. 

om man kollar på den här då så är det ju verklig vikt som är x-leden. Om man t.ex. kollar vikten 

som ligger kring det här området har ju högre lönsamhet t.ex. Precis som att man kan se att dem 

som har ungefär så här många länkar har ganska hög lönsamhet också i och med att. 

AW: Man sätter två parametrar mot varandra och så får man se vilket kluster som det går upp. 

Vart dess värde ligger på de olika 

JD: Det här (spridningsmatris) är ju bara att man lägger in många sådana på ett ställe 

AW: Är du med på hur det funkar? 

AN: Ja 

AW: Vad skulle du säga gör detta presentationssättet användbart för att beskriva sändningar 

om du t.ex. vill se det ur lönsamhetsperspektiv. 

AN: Jag tycker det är jätte plottrigt. Men. Nä jag tycker det är lite plottrigt 

JD: Det är ju väldigt litet också, det blir ju så när man skriver ut dem. 

AW: Precis, tycker du presentationen bidrar till en översiktlig förståelse över hur attributen 

hänger ihop eller tycker du det är en mer detaljerad förståelse. 

AN: Inte så mycket av dem skulle jag vilja säga. Faktiskt. 

AW: Tycker du presentationssättet bidrar till att det blir enklare att ta till sig informationen? 

AN: Nä inte så där, nej det tycker jag inte. 

AW: Vilka egenskaper, ah just det nej det var samma fråga igen. Vad skulle du säga är 

fördelarna och nackdelarna med det här sättet att presentera information på? 

AN: Nackdelen är att det blir plottrigt. I alla fall om man skriver ut det så här, jag vet inte svårt 

och nej jag vet inte. 

AW: Om du skulle värdesätta informationen du får ut, vilken skala ge den? 

AN: Svårt att placera den någonstans i mitten kanske 

Sammanfattning 
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AW: Okej, men då har vi några översiktliga frågor. Om syftet skulle vara att ge en överskådlig 

bild över vad som kännetecknar lönsamma sändningar, vilken eller vilka presentationstyper 

skulle du använda? 

AN: Det är jättesvårt och säga. Eftersom jag inte har den bakgrundskunskapen att säga vilka 

delar som behövs för att kunna. 

JD: Men var det någon som du tyckte man kunde dra någon koppling om du ser. Den här tycker 

du väl i alla fall inte om. 

AN: Den tycker jag inte om. Skulle väl möjligtvis vara den tyckte jag ju var ganska, sen hade 

du någon längre ner där också. Den med alla småplottriga linjer, den var näst-sist tror jag. 

JD: Histogrammet var inget? 

AN: Ah den, jag tror den som var näst-sist 

JD: Ah, den (parallella kordinater). Parallella koordinater och linjediagram. 

AW: Då kommer en ännu svårare fråga. Varför tycker du så? 

AN: Kanske beror mest på mina kunskaper, skulle jag väl säga 

AW: Du tänker det är enkelt att följa linjerna 

AN: Ja, men som sagt diagram gör jag aldrig 

AW: Och om du skulle vilja ha detaljerad förståelse kring, vill ha mer detaljerad information. 

Vilka presentationstekniker skulle du använda dig av då? 

AN: Då använder jag mig av Excel som jag skickar till kunden så får de själva göra sin analys. 

JD: Ingen av de här då? 

AN: Nej inte i min värld. De vill ju oftast inte att vi analyserar, de vill de göra själva. I alla fall 

det de blivit fakturerade. Sen kan man ju själv tänka sig att våra säljare analyserar mer, alltså 

deras kunds. 

AW: Så, sammanfattningsvis, hur skulle du välja att presentera klustringsresultatet för att på 

bästa sättet representera lönsamma sändningar? 

AN: Jag kan inte svara på det, jag är alldeles för dåligt insatt, så jag har ingen aning alls. 

9.2.3 Respondent 3 

AW: Vilka termer är du bekant med? Vilken yrkessroll är du? 

 

PA: Mig för handlar det mycket om att ta fram statistik och data och hur det ser ut mot våra 

transportörer, balansförhållanden på olika rellationer och sådanna saker, tittar mcket på 

totalsifror och inte så mycket enskillda sändningar. Tittar på längre intervall, kanske på ett år 

eller så. 

 

AW: Vi har hämtat ut information från ett helt år och analyserat det. Jag kan börja berätta lite 

om vår procedur hur vi gjorde... 

AW: Viken yrkessroll/yrtestitel har du? 

PA: Titeln är trafikutvecklare i den rollen så jobbar vi mycket mot våra transportörer och 

sammarbetar med dem, det är vi som äger transportöravtalen. Det kommer mycket ekonomi 

frågor hos tranpsortörena, kollar mycket på linjer och rellationer och hur det bär sig. Sen är vi 

också inblandade i större kundförfrågningar och vi försker bygga ett så effektiv nätverk som 

möjligt med olika lösningar. Vi försker ha någon helikopter syn på det hela. 
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AW: Hur eller var i er verksamhet använder ni olika presentationstekniker för t.ex. för att finna 

effektiva nätverk? 

 

PA: Jag gör ju ganska ofta det, får förfrågningar daglien om vissa fölöden, ibland på detaljnivå 

och ibland mer generellat. Det är excellfiler vi använder. Använder visullt med kartverktyg t.ex. 

 

AW: om ni mäter statistik, vad använder ni för verktyg då? Har ni någon standard för hur ni 

presenterar det? 

 

PA: Vet inte, det är mer från fall till fall, ofta använder vi pivottabeller som vi visar. Försöker 

komprimera dem till så få rader som möjligt. 

 

AW: Hur eller var skapar värde eller nytta i verksamheten? 

 

PA: Det är för att få någonting att ta på när man, för diskussios eller beslutsunderlag. Det är för 

att undersöka en tanke eller fundering någon har. Vi får ju ofta påstånden från transportören, 

om knackig ekonomi på någon rellation. Då vill man ju undersöka det och få ett underlag svart 

på vitt hur det ser ut, ta fram verkligheten på något sätt. 

 

JD: Den första är en färgkodad tabell och det är ett medelvärde för alla attribut för de olika 

klustren. Färgkodat så att högst är rött, grönt lägsta, gult mitt i mellan. 

 

AW: Klustrena är olika sändningar som algoritmen vi använt har identifierat så man kan då se 

att egenskaperna hos den här typen av sändningar ser ut såhär, i det generella fallet. Så är du 

ungefär med på vad det representerar? 

 

PA: ja. 

 

AW: Då har vi några frågor, vad gör det här presentationssättet användbart för att beskriva 

sändningar aur ett lönsamhetsprespektiv? 

 

PA: spontat känns det som om att det skulle vara möjligt att göra någon form av abc analys. 

Man ser snabbt, jag tänker på färgerna. De här värderna säger la kanske inte jättemycket i en 

sådanhär uppställning, jag vet inte riktigt vad de här klustrena skulle kunna representera. Det är 

klart att du kan pinpointa svagheter innom ett visst område. Det är ju någon typ av bästa/ sämsta 

lista. 

 

AW: Tror du presentationen av datat bidrar till en förståelse hur attributen rellaterar till 

varandra så att man skulle kunna få någon överkådlig förståelse? 

 

PA: ja, det tror jag är möjligt, nu rellaterar de kanske inte varandra den här vägen. 

 

JD: Det är ett kluster som man aknske skulle kunna rellatera vikt och volym och sådär. 

 

PA: Men det här klasifieringen gult, rött och grönt är det totalt sett? 

 

JD: Nej det är raden. Sedan får man vara vaksam då klasifieringarna bara sorterar på värdets 

storlek, inte om det är bra eller dåligt värde. Framförallt är det tekniken hur man kan använda 

färgkodning som presentationsmedel. 
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PA: jag tycker det är ett bra, du kan snabbt forma dig en uppfattning och se saker soms ticker 

ut. Jag tycker det är ett bra sätt att representera det. I det här fallet skall man väll inte stirra sig 

bild på siffrorna. För mig säger de ingen ting. 

 

AW: Skulle d säga att det bidrog till en detaljerad eller översiktlig förståelse? 

 

PA: För mig ger det mer en översiktlig förståelse. 

 

AW: Bidrar presentationsättet till att det blir enklare att ta till sig informationen? 

 

PA: ja det tror jag. 

 

AW: Isåfall, vilka egenskaper bidrar till det? 

 

PA: nämenjust du kan se kontrasterna genom att du använder färger, gör ju att man kanska 

snabbt kan fånga upp någonting. Även om du ahr en väldigt stor mängd data så skulle du kunna 

se olika avvikelser t.ex. 

 

AW: Vad tror du fördelarna och nackdelarna med det här presentationssättet är? 

 

PA: du snabbt fångar upp men nackdelen är väll kanske att du på något sätt måste bestämma i 

förväg några kriterier på vad som skall vara vad. I det här fallet så rellaterar de ju till varandra 

på samma rrad och det kanske inte är så enkelt. DU kanske måste bestämma något attat värde 

eller något attat kritera på vilken färg som skall fram. 

 

AW: Om du skulle värdera hur värdefull informationen är på en skala 1-10? 

 

PA: blir väll ett ganska lågt betyg, en 5a kanske. Det här är någon typ av första steg vid en 

analys då du skall gallra ur information ur en större mängd, skulle jag använda den till. Om du 

skulle ha en mcyket stor mängd data skulle det här kunna vara första steget för att hitta, peka ut 

ett antal problem områden och sedan dyka djupare in i dem i nästa steg. Som beslutsunderlag 

eller något konkret tror jag man inte använder det som. Men som ett första rendringsverktyg är 

den jättebra. Jag vet inte riktigt hur man skall betygssätta det. Nämen säg en 6a då. 

 

JD: Det här är ett linjediagram, den har samma värden som färgkodade tabellen. 

 

AW: Det bletyder egentligen då, ju mer/störra avvikelsen är ju viktigare är det attributtet för 

det klsutret. 

 

PA: aja avviker från 0an där ja. 

 

JD: och ett minus där betyder inte att det är negativt i verkligheten. Det vi ahr där är ju 

standardavvikelsen. Så man kan t.ex. se att fraktdragande vikt, dvs den blir mycket viktig för 

det klustret. (pekar och förklarrar exempel.) 

 

PA: Detta är ju för mig ett ännu bättre sätt att se avvikelsen. För det relalterar mer till de övriga. 

Du får en proporttion på det. Man får en storlek på det. 
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AW: Vi börjar med första frågan då, vad gör detta presentationsättet användbart för att beskriva 

sändningar ur ett lönsamhetsprespektiv? 

 

PA: Det var just det jag var inne på, du får bara inte rött grönt eller gult utan du får en skala. 

Du ser avvikelsen men också storleken på avvikelsen. 

 

AW: Tycker du presentationen bidrar till förståelse över hur attributen rellaterar till varandra 

så att det är möjligt att få en överskådlig förståelse? 

 

PA: ja, här kan man mer se hur de olika följs åt. Jag skulle kunna tänka mig en kurva där man 

ser att man hittar samband med att klsuter 1 påverkar kluster 2 på något sätt, att man ser en 

kurva som följs åt eller som delar på sig i något sammanhang. Man kanske skulle kunna se 

användaren som ett simmuleringsverktyg, iomed att det kanske händer något med 1 parameter 

så påverkar det en annan parameter. Föreställer jag mig. 

 

AW: Ger presentationsättet en delatjerad förståelse för vilka attribut som påverkar hur 

lönsamma sändnignar blir? 

 

PA: ja, genom att se vikten flera olika faktorer i olika sammanhang, skulle jag kunna tänka mig 

att använda den innom någon typ av kostnad beräkning. För att kunna se hur vart kostnaderna 

ökar i förhållande till någons orts input. Se att man får peakar då man göra ngågon förändring. 

 

AW: Bidrar presentationssättet till att göra det enkalre att ta till sig information? 

 

PA: Ja det är ett sett jag gillar att se det på. 

 

AW: Vilka egenskaper tycker du att bidrar att det blir enklare att ata till sig informationen. 

 

PA: Det blir en mcyket ren och enkel visualisering. Det är mcyket mer behaglig att titta på coh 

följa. 

 

AW: Om du skulle väga fördelar och nackdelar? 

 

PA: Fördelen är att den sätter de olika faktorerana i relaltion på varandra på ett sätt som jag 

tycker är mycket lättare att ta till sig. Jag har lite svårt att greppa de här bakomliggande 

faktorerna ni ahr emd här men du får ju aknske inte samma detalj nivå om man jämför med 

konkreta om man jämför med en tabell där man har decimalnåvåer. Här får man mer ett ungefär 

när man tittar på den, du kanske inte ser exakta siffror. 

 

AW: Om du skulle värdera informationen som du får ut genom att använda den här 

presentationsteknisken? 

  

PA: Jag skule värdera denna högre än förra, 7a kanske. Jag tycker den är väldigt, det är något 

jag heldre skulle visa eller ta fram fram att analysera. 

 

JD: Då tar vi nästa, det är samma diagram fast i form av ett radar diagram. Den visar samma 

information men annan typ av presentation. 
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AW: Tycker du det blir enkalre att ta till sig informationen om vi skulle jämföra det här två 

presentationssätten? 

 

PA: både ja och nej, det är ett annat sätt att visa det på. Det jag tycker är bra med den här är att 

du alltid får en och samma bild. DU har den mitt framför dig och jag kan tänka mig att den är 

ju mer komprimerad än den andra, den andra behövdes spridas ut på flera papper. Du har det 

lika lätt att följa den så det är en fördel med den. Får en direkt en bild. Den visar ju samma bild 

som den förra. Kasnke ännu enkalre och snabbare att ta in den. 

 

AW: Om du skulle värdera den på en skala 1 - 10? 

 

PA: jag sätter en sjua på den. 

 

JD: Om man tar lönsamhetsattributen och summerar det t.ex. så nu är det lite konstigt eftersom 

det finns ett minusvärde trottts att det är possitivt i verkligheten. Så är det ett kluster som saknas 

eftersom det inte kan räknas med i cirkeldiagrammet. Denna visar hur stor procentdel av den 

totala lönsamheten. 

 

PA: Den är ju klockren på att visa hur saker och ting förhåller sig till varandra. Den blir en 

begränsning då du har väldigt många attribut och tårtbitarna blir små men ett fåtal olika faktorer 

då är det ett väldigt bra sätt. Man känner igen den väldigt lätt och kan lätt se storleken.  

 

AW: Skulle du säga att det ger en överskådlig eller detaljerad förlåtelse för hur attribut relaterar 

till varandra?  

 

PA: Överskådlig, inte detaljuerad. 

 

AW: Du sa lite fördelar och nackdelar tittare så, hur skulle du värdera denna? 

 

PA: Den är ju mycket tydlig men kanske lite tråkigt sätt samt begränsad så en 6a skulle jag sätta 

på den. 

 

JD: Vet du vad ett hsitogramm är?  

 

PA: Ja, jag tror det. 

 

JD: det är helt enkelt att, den visar olika intervall av t.ex. sändnings avstånd.  Det här är alla 

sändningarna då. Vi har plockat ut 20 tusen, fanns en maxgränns. 

 

AW: Det här är uttaget per attribut så man skulle kunna ta ut för alla om man är intresserad av. 

Du känner dig någorlunda bekväm i vad det är? 

 

PA: mm 

 

AW: Vad gör det här presentationssättet använbart för att beskriva sändnignar ur ett 

lönsamhetprespektiv? 

 

PA: Ja det tror jag säkert, in snöad lite på samma tes. Men detta är ju också ett bra sätt, du får 

samma bild, du kan snabbt hitta avstickare. Jag jobbar mycket med banaser och då är det mycket 

bra att man kan få data intill varandra för varje instans Jag tycker det är ett bra sätt. 
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AW: Informationen som visas på de här presentationssättet är per attribut och ger, om du skulle 

försöka finna lönsamhet och du skulle veta ett antal attribut som skulle vara mer viktiga / ha 

större betydelse i berkäningen. Hur skulle du använda den typen av information, vad skulle det 

säga dig? 

 

PA: om jag förstod fråga rätt så , så skulle man kunna se vart de faktorerna uppstår. Om vi säger 

att den blå stapeln är på ett ställe men aknske inte lite mycket på ett annat. Det är svårare att se 

samband mellan attribut, dvs de här tre färgerna rellaterar till varandra.  

 

AW: det ger mer detaljerat? 

 

PA: det känns så. men det kanske bara har just med data data vi har just nu. 

 

JD: Man kan ju ersätta de här klustrena, med alltså om kunderna 3 st olika typer av transporter 

så skulle man kunna lägga ihop dem som ett klsuter. 

 

PA: det är kalrt att man kan se t.ex. att om den blå ökar så minskar den röda. Man kan se 

påverkan, samband. 

 

AW: Fördelar och nackdelar med det här sättet att presentera data? 

 

PA: jag tycker du kan få med ganska mycket i et diagram imed att du kan ställa upp de här olika 

klustren tillsammans och samtidigt att följa dem i tid eller i olika faktorer. 

 

AW: Skulle du känna att det skulle behövas kompletteras med någon mer bakgrundinformation 

för att kunna dra slutsatser kring attributen i klustrena?  

 

PA: ja, Det behövs väll nästan alltid. Man behöver ha lite med sig in men beroende på vad så 

kan det räcka med at skriva vad varje stapel presenterar. om man har det i sitt sammanhang så 

tror jag den är mycket bra.  

 

AW: Om du skulle värdera informationen, skala 1-10? 

 

PA: Jag skulle nog sätta en 8a på den, jag gillar den typen av uppställningar  

 

JD: Nästa är lådagram, vet du vad ett lådagram är? De här är ett attribut, just det här exempelt 

är lönsamhet, det här är minsta värdet, det här högsta, den där är medianen, den här är första 

kvartilen, om du drar en median över 25% och den motsvarar 75. De som är mellan här är de 

25% med högst lönsamhet och de 25% minsta. Så de skulle motsvara som att de kanske är 

innanför boxen, hänger du med? 

 

PA: ja. 

 

AW: Vad gör den här presentationstekniken användbar för att beskriva sändningar ur ett 

lönsamhets perspektiv? 
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PA: Det här kan du nog använda som någon form av abc analys, klassificering. De blir ju väldigt 

svåra, mycket låga marinaler. Man måste ha skalan. Jag tycker den är lite svår att förstå. Någon 

typ av kategorisering eller klassifiering. 

 

AW: Bidrar presentationen av data till en förståelse över hur attributen rellaterar till varandra 

för att få en översiktlig förståelse?  

 

PA: nej. 

 

AW: ja, kuggfrågan, jag hoppar över nästa och frågar, bidrar presentations sättet till att det blir 

enklare att ta till sig informationen? 

 

PA: hade jag haft den i något mer i någon sammanhang som hade varit bättre. 

 

AW: Den visar ju spridningen. så det är så man får använda den. Vilken egenskap gör det 

enklare att ta till sig informationen? Men den kan vi itne ställa nu så, Fördelarna och 

nackdelarna med denna presentaiontekniken? 

 

PA:  jag kan tänka mig att om du har ett antal klsuter som du ställer upp så kan du få ut väldigt 

mycket data på en gång. Kan tänka mig att lådan rör sig lite upp och ner. Jag tror den kan säga 

ganska mycket men jag skulle behöva lite övning första bara.  

 

AW: skala 1-10? 

 

PA: får bli en 6a. Den är lite svår men jag förstår tanken. 

 

JD: nästa är parallella coordinater. Det är är 10tusen sändningar  varje sändning motsvaras av 

ett sträck och klustrena är färgerna. Syftet är att man inte bara skall se medelvärdet utan se 

spridningen, attributen står där. Det är ltie dumt med skalan för lönsamhet eftersom 

marginalerna är mycket små. Det finns vissa som är rätt tydliga, t.ex. den den har lite högre 

ochs edan kan man följa vilka attribut som tydligare uttrycker ett visst kluster. 

 

PA: Om jag förstår det rätt så om man skall tolka den t.ex. transportväg så har vi ganska stor 

spridning men den påverkar inget i nästa här så att den strålar samman, se de kanske inte hänger 

ihop medan andra väldigt tydligt går samman. Det är ett väldigt intressant sätt då man har en 

väldigt stor mängd data. Men det får inte vara för spridda skurar här. Det kan bli diffust.  

 

AW: Om skurarna är spridda så blir attributet inte specifikt för klustret, dvs den här typen av 

sändningar. 

 

JD: T.ex. här ser vi att denna är ganska spritt men man ser ändå att nästan alla gröna och röda 

hamnar i kategori aa.  

 

AW: Vad gör det här presentation sättet användbart för att beskriva sändningar ur ett 

lönsamhets perspektiv? 

 

PA: jag förstår verkligen fördelarna med den men hur skall jag sätta ord på det.. du ser väldigt 

lätt kopplingar mellanolika faktorer. Du kans e hur saker och ting hänger ihop. just att du kan 

se när du har en sådan stor mängd data så blir det väldigt tydligt på vart de går ihop Den är 

väldigt bra på att visualisera stora mängder med data.  
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AW: Bidrar presentationen av data till förståelse över hur attributen rellaterar till varandra så 

att du kan få en överskådlig förståelse? 

 

PA: absolut. 

 

AW: Gör presentationsättet en detaljerad förståelse hur egenskaper kan påverka hur lönsamma 

sändningarna blir? 

 

PA: det här går väll inte på något medeltal så på så vis är det ju detaljerad.  

 

AW: Bidrar presentationsättet till att det blir enkelt att ta till sig informationen? 

 

PA: ja. 

 

AW: Vilka egenskaper gör det enkelt att ta till sig informationen? 

 

PA: det är samma här för här kan du få kanske många dimensionen i en och samma 

presentatione iomed att du ahr fägerna skalan och de flesta diagrammen visar bara två 

dimmensionen men här får du 3. Du kan få in ganska mycket i den. 

 

AW: Fördelar och nackdelar? 

 

PA: Fördelen är att du kan lägga in så mycket data i den utan att den blir svår att tyda. nackdelen 

skulle kunna upplevas som rörig men det kanske både är en för och nackdel med att det kan 

vara mycket data i. 

 

AW: Om du skulle sätta presentationen på en skala 1-10? 

 

PA: den här var riktigt bra den får en 8a. Den var väldigt intressant. 

 

JD: Då tar vi den sista, den är två egentligen. Det är spridningsdiagram så att på alla y led är 

lönsamhet så olika attribut på x led, t.ex. rabatt. Sedan ahr vi spridningsmatris som är att du har 

attribut på y led och x led så om du vill kombinera lönsamhet med rabatt så ser du här. Det här 

är ett sätt att presentera många attribut samtidigt. Sedan kan man då visar två attribut och hur 

de relaterar till varandra. Denna har flera sett dels färgen men också varje punkt, har olika form 

och klustrena olika form. Men det behöver inte vara bara klustren heller för man skulle kunna 

haft två helt andra,ha något anant attribut än lönsamhet och göra punktens storlek och bero på 

lönasmhet.  

 

AW: Du kan relaltera alla attribut med alla. Men det blir väldigt många diagram då. Man får 

välja ut, oftast burkar man kolla det direkt i programmen och växla mellan olika vyer. Varje 

färg är ju ett klsuter johan kan förklara. 

 

JD: t.ex. vi ser rabbatt, här är kunder med hög rabbatt troligvis samm kunder som ahr hög vikt, 

samt kunderna med låg rabatt har låg vikt och de som är mest lösamma är de som har ganska 

låg rabatt men ändå tillhög det klsuter som hög vikt.  

 

AW: Det blir som ett gyllene snitt.Där är bästa tradeoffen. 
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PA: ja den lilla gullen går ju inte att ta miste på. Där är ju något att ta fasta på. Den lilla peaken.  

 

JD: Sedan kan man se vilka kundkategorier som är mest lönsamma. Sedan vet jag inte vad de 

egentligen betyder men antar att de här kunderna är större tarnsporrter. 

 

PA: om det är våra klassifiering så är det så. Den är inte dum, den kräver väll ganska gediget 

underlag den kräver ganska mycket data för att den ska bli sådär tydlig? 

 

JD: jag tror vi kör på 100 tusen. 

 

AW: sedan kanske man skulle vilja köra med ännu mer egentligen. 

 

JD: det är en trade off det är ganska tungt att köra men samtidigt så om man ahde tagit 10 tusen 

så hade det blivit mycket mindre spridning. Man förlorar information ju mindre underlag. 

 

AW: Vi tar lite frågor. Vad gör det här presentationsättet användbart för att beskriva sändningar 

ur ett lönsamhets perspektiv?  

 

PA: jag tycker att den är lätt att hitta, säga bryt pukter och nyckel talen i en stor mängd data. 

När man ställer ihop dem såhär så är det lätt att kolla ihop dem. Kan få en ganska många oliak 

egenskaper i samma diagram.  

 

AW: Bidrar presentationen till en förståelse över hur attributen relaterar till varandra såa tt det 

är möjligta tt få en överskådlig förståelse? 

 

PA: jsut det att mans er väldigt tydligt mängden av data då det ställs uypp pådet här sättet, man 

ser prickarna det ger en tyngd åt presentationen Det blir väldigt tydligt att se. Det är som en 

sorts verklig mängd. På så sätt så får man med koncentrationerna mycket vä.l Går snabbt att 

fokusera blicken där det händer någonting i den här presentationen. 

 

AW: ger presentationsättet en detaljerad förståelse för vilka attribut som påverka r andra attribut 

t.ex. hur lönsamma sändningen blir? 

 

PA: jo men det tror jag. Jag tycker man ser ganska snabbt trender och samband. Det blir ju inte 

någon exakt vetenskap utan att man mer får en indikation vart man skall gräva djupare. et är 

svårt att beskriva. 

 

AW: Bidrar presentationssättet till att det blir enklare att ta till sig informationen? 

 

PA: ja, med en liten beskrivning bakom det så tror jag säkert det. 

 

AW: precis , domänd kunskaper som är viktiga så att man kan sätta det i kontext till 

verkligheten. Vilka egenskaper tycker du gör att det blir enklare att ta upp informationen? 

 

PA: nämen just att lika dant här kan du få in väldigt många dimensioner med olika symboler 

och färger så kanb du få in väldigt mycket på en bild och just att du kan hantera såmmycket 

data utan att det blir svår att förstå.  

 

AW: Fördelar och nackdelar med det här presentationsättet? 
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PA: Det gäller nog att anpassa dentill vad man har för agenda. Just i det här fallet när ni använt 

så mycket data och olika faktorer så tror jag man kan pricka in de olika avvikelserna och 

samtidigt se hur saker och ting inte hänger ihop, iomed att de spretar sig på vissa ställen.  

 

AW: Hur värdefull anser du att informationen är, skala 1-10? 

 

PA: en 7a skulle jag säga, har lite svårt med den. Jag tror den kan bli vädligt värdefull om du 

kan träna med den litegrann. Jag skulle behöva använda den för att ordentligt komma överrens 

med den.  

 

AW: Vi går över tilllite frågor om överskådlig förståelse. Frågan är, om syftet är att ge en 

överskådlig bild över vad som kännetecknar lönsamma sändningar, vilken eller vilka 

presentationstekniker är bäst lämpade för det ändamålet? 

 

PA: överskådlig bild? jag tror den mest överskådliga är radar diagrammet för den, iaf om man 

skall presentera den för ett antal människor, den är den  man snabbat tar till sig. Den är ganska 

enkel i sin utformning, jag tror att är man inte väldigt insatt i vad det handlar så kanske många 

ryggar tillbaka. Sedan ser jag fördelarna med den här, skulle kunna sitta och analysera den 

jättelänge. parallella koordinater. Och lika dant spridnings diagrammet. Men just att enklast och 

få mycket på ett bräde direkt tror ujag är radar diagrammet. 

 

AW: Vilka faktorer gör det att presentations sätten är mer lämpade för att ge en överskådlig 

bild? 

 

PA: Den känns mest tydlig. Iomed hur mycket förkunskap du har om något ämne så kan du nog 

ta till dig den o ganska tydligt analysera den själv och förstå att de här är faktorer som är 

avgörande.  

 

AW: Om vi skulle söka detaljerad förståelse, vilken eller vilka presentations sätt av de här 

skulle du då föredra?  

 

PA: parallella koordinater och spridnings diagram. 

 

AW: Vilka faktorer gör att du skulle vilja välja dessa? 

 

PA: Just för att du kan få med en sådan stor mängd data och att du får verkliga värden. Du kan 

få in alla data och samtidigt se. Du ser ju sambanden mcyekt tidligt i den. det är liksom ingen 

förenklad bild. Man drar liksom inte hiop det i ett sniitt eller medelvärde. Här får man summera 

med ögat. 

 

AW: sammanfattningsvis hur skulle du presentera klustring resultat för att bäst finna lönsamma 

sändningar? 

 

PA: jag skulle nog .. om jag skall presentera det så skulle jag välja denhär, spridnings diagram. 

För den tycker jag är lätt att förstå trotts mängden data och detalj nivån så tror jag den ändå är 

lätt att förstå. Det är ju den elelr radardiagrammet som jag sälv skulle välja. Parallella 

koordinater torr jag mer är ett analys verktyg. Det beror helt på sammanhanget. Parallella 

koordinater tycker jag är väldigt intressant ur ett analysverktyg.  
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9.2.4 Respondent 4 

AW: Vad har du för yrkesroll/yrkestitel? 

 

TL: Titel vet jag inte om jag har någon, jag jobbar med något som  heter trafiksystem, ”kallat 

något ohörbart”   vilket innebär att jag arbetar med avräkningsystemet  i första hand. 

Tillsammans med de centrala systemen, turlistor, godsregister, och lite andra sådanna saker som 

huvudarbets uppgift. Sedan jobbar jag desutom med pallsystemet, någtot som heter 

pallcentralen 

 

AW: Så du har kollat mycket på sändningar och så? 

 

TL:  nej engetligen inte på något sånt egentligen. Jag jobbar med systemen och innehållet i 

systemen, uppdateringar. Jag svarar på frågor  kan man säga om det kommer frågor på olika 

sändnignar i så fall möjligtvis.  Men det du pratar om lönsamhet och abc analys och sånt är 

inget som jag jobbar med. Det är för mig ett ganska okänt område. 

 

AW:  Du arbetar mot systemen / i systemen använder ni någon form av presentation eller 

visualisation av .. ”avbruten” ? 

 

TL: Det enda jag använder är när jag kör utbildning på nav systemet och det är en 

grundutbildning där man skall löra sig hur systemet fungerar. Så det är ingen analys av hur man 

utför saker eller resultat eller något sådant utan det är ren fakta. Resten innebär egentligen att 

jag uppdaterar och håller system i ”ohörligt.. aktioner??” turlistan tillexempel så när det 

kommer en semester så dyker trafiken och förändras och då lärrger vi in alla de ändrningarna i 

systemen. Det är distriken som håller koll på trafik förändringarna, det är dem som skickar in 

underlagen för dem sitter i verklighenten, det är dem som förhandlar med transportörerna, hur 

de skall lösa trafiken. Distrikten gör upp med de lokala transportörerna, nnu skall vi köra dem 

har dagarna istället för i vanliga fall kör vi såhär. Och så skcikar man in alla ändringarna så att 

dem här veckorna under semestern kommer vi köra på det hör viset. Och jag ser till att  det 

centrala systemet, turlistan blir uppdaterad, så att den stämmer. .  

 

AW:  Vi tänkte gå över till dem olika sätten att presentera data på så vi börjar med det! 

 

JD: Vi ahr fått ut amssa attribut från databasen.. ”avbruten” 

 

TL: Jobbar ni mot avräkningsfilerna eller jobbar ni med både combination, fakturering, 

avräknings filerna? 

 

AW:  Både och vi har sammanfogat information om en hel sändning. 

 

TL: Jag ser det. För ni har information om rabatter ect. 

 

Färgkodade tabeller 
 

JD: När vi kört algoritmen har den identifierat tre grupper eller typer av sändningar. Och sedan 

ahr vi lagt på färg för att tydliggöra vad som är det högsta och lägsta. Rött i det här fallet är det 

högsta värdet och grönt det lögsta. Gult är i mitten. Det är den enda skillnaden från en vanlig 

tabell. Värderna som är i tabellen är medelvärdet så om man tar tex. Viktklassen på det första 

klustret så är det det genomsnittliga värdet på viktklassen för det klustret. Och det är samma för 

alla attributen. 
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AW:  Så det vi har här är tre olika grupper av olika typer av sändnignar och sen hur dens olika 

egenskaper skilljer sig mellan de tre olika typerna av sändnignarna.  

 

AW: Vår första fråga är: Vad gör det här presentationssättet användbart för att beskriva 

sändningar ur ett prespektiv där man söker lönsamhet?  

 

TL: Jadå det ahr jag inte en aning om, för jag jobbar inte med lönsamhetsfrågor så vet jag inte 

vad man ställer för frågor. Vad menar ni med kluster 1,2 och 3 ?  

 

JD: Det är olika typer av sändningar. Algoritmen vi använt så hittar den mönster i datan. Det 

kan vara att ett kluster är transporter som har mycket hög vikt och långa avstånd.  

 

AW: och på så sätt kanske det påverkar lönsamheten. T.ex. om vi kolar på lönsamheten i 

tabellen (pekar färgkodad tabell) så kan vi jämföra de olika sändnings typerna.  

 

TL: Hur vet man vad som finns i detta? Det vet man igenligen inte?? 

 

AW:  Det är en grupp, om vi skulle ta ett annat exmpel t.ex. vi skulle försöka hitta kundgrupper. 

Om vi hade massa information av kunder. Nu har vi isntället gjort samma ide med med 

sändningar. Sändningarna uttrycks olika med de här egenskaperna (hänvisar till färgkodad 

tabell).  

 

TL: Ett värde är vad skilljer sig det från värderna som finns i systemet?  (TL: undrar vad 

värderna betyder egentligen) 

 

AW: Mycket bra fråga, vi har skalat om värdena så att det ågr att jömföra dem. T.ex. lönsamhet 

kanske är på flera hundra tusen kronor medans vi möter volym i m³ och för att kunna jämföra 

dem så har vi gjort att det ahr samma enhet. Det vi ser är hur det värderna skilljer sig mellan 

varandra- T.ex. vi ser att lönsamhet är högt i i denna gruppen medans det är lågt i den hör 

gruppen medan det är mitt i mellan i denna gruppen. (hänvisar till färgkodning). Sedan tar man 

och kan se att antalet pallplattser här högt i denna, den ahr hög lönsamhet och antalet här högt. 

Det är möjligt att se sambanden.  

 

TL:  Det innebär att alla värden här är engeligen höga. I förhållande till alla andra  

 

AW: ja, grönt är det lögsta, rött det högsta och gult mitt i mellan.  

 

AW: man ser mycket fort vilken som ahr de högsta värdena,  sedan kan det varit lite klurigt 

eftersom alla attributen kanske inte är bra att de är höga. 

 

TL: Det innebär alltså att rabatten är låg för de söndningarna som har de här egenskaperan? Det 

rimmar inte riktigt, vi har en hög viktklass, det innebär att vi ahr tyngre sändningar, det borde 

vara att ju högre vikten är ju högre blir rabatten. Det godset som är lögre lönsamt är färmodligen 

terminalgods, lägre vikt och lägre rabattsatts jämfört med andra sändningar. .  

 

JD: Funderar på hur rabatten är skalad, om detstår som possitivit eöler negativt värde. Det kan 

hända tt det är hög rabatt när det är negativt. 
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TL: Alla volym värdern är mycket höga, flakmeter,  antalpallar, pallplattser, vikt osv. Det kan 

man tolka som att  det är partigods kunder. Inte terminal och styckgods kunder utan de borde 

ligga i kluster 1, kanske. (Hänvisar till tabllen). 

 

AW: Du känner igen mönstrena? 

TL: aa, det är ju ett mönster, det är i för sig ganska naturligt i mitt tankesätt att det blir ett minus 

i lönsamheten för att det blir låg lönsamhet. Det stämmer med min nav bild. Det går inte att 

tjärna pengar på styck gods för vi måste terminalbehandla det misnt två gåner vilket drar på sig 

ganska stora kostnader. Det blir inte mycket över. 

AW: Om du skulle analysera detta sättet att presentera information på, hur användbart skulle 

du säga att det är att uttrycka lönsamhet.  

TL: Läser sista raden, sedan försöker jag finna samband mellan det talet och det som står 

åvanför. Jag utgår ju från att den är rätt för jag  utgår ju från mitt sätt om hur jag tror det ser ut. 

Och då stmmer dessa siffrorna med min teori. Det är ju skönt att de gör det. Då stämmer det ju 

att du ahr ett lågt kolliantal där (pekar på tabell) för det har du på parti gods i regel för att du 

bara kanske sänder iväg ettt kolli o sen är alla kollin redovisade som en större sändning, mer 

kompakt. 

 

AW: Nu ahr du nästan svarat på nästa fråga också, bidrar presentationen av data till förståelse 

över hur attributen rellaterar til varandra så det är möjligt att få en överskådlig förståelse? 

TL: Det går ju lite gran, (TL: renonserar med sig själv) det är ju ganska logiskt att avgifterna 

osv. det borde ioförsig kunna vara lite.. summan av avgifterna då.. förhållanden, kolla på 

avgående och ankomande kontors avgifter.. om vi nu skulle säga att det här är sändningar för 

större partigods så skulle vi kunna säga att det bode finnas en hel del avgifter här. Dom blir ju 

störe i kronor per avgift när sändnngen väger mer ofta. De är vikt relaterade. Sen har vi typ 

sådana här stockholms/göteborgs tilllägg som trillar in, det fanns kanske inte i ert material.. 

Godstillägg som trilar in borde finnas i den, (pekar på tabell attrib) o andra tilllägg. De kanske 

slår igenom.  

 

AW: Nästa fråga, ger presentationssätten en detaljerad förståelse för vilka egenskaper som 

påverkar hur lönsamma sändningarna blir? 

 

TL: Frågan är hur man sätter denna sista raden till förhållande till de andra talen, hur de ändras. 

Många av talen hänger ihop och är summeringar, t.ex. man får mycket pallplatts och mycet 

flakmeter och verklig vikt, de kan inte se annorlunda ut i den gruppen. De följer med automatik 

och måste se ut på ett visst sätt, man kan lisom inte säga att transportörssaldot borde vara 0,15 

och tre där för då hade det varit katastrofalt, det skall ju inte kunna förekomma. (TL: r elaterar 

till att det kan inte se ut hur som heslt) 

 

AW: Bidrar det här sättet att presentera datat på att det blir enkelt att ta till sig information? 

 

TL: Det är inte lätt, man måste veta vad dessa rubrikerna innefattar. Man måste vara insatt för 

att förstå siffrorna. Den som inte vet vad kontorersättning och affärsrisk är har inte en aning om 

vad de sifforna är för något. Jag förstår till en viss del och kanske kan ställa den till rellation 

med onoretssaldo ttex.  Men frågan är hur man kan tolka det för det blir bara tal och det säger 

att t.ex. affärsrisken är större men är det igenligen bra att det är det? Det säger den inte. 

Affärsrisken är både negativgt och possitvit antar jag om det är det värdet som hämtas från 

avräkningen.  
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AW: Nu är det lite farligt att säga att, för om lönsamheten är negativ här behöver inte det betyda 

att lönsamheten är minus.  

 

TL: Arrfärsrisken är både negativ och positivia tal och i dettta fallet borde det vara så att 

majoriteten är nagativa tal. Då borde alltså det högsta talet i tabellen vara ett minusvärde. Det 

högsta värdet kan då alltså vara ett minus värde.  

 

AW: Korrekt 

 

TL: Detkan alltså vara en miljon där och 5 miljoner där, 5 miljoner ör det största talet (TL: 

refererar till tabell som exempel.) 

AW: Den kan vara -5 miljoner, den +5 miljoner och den kan vara 0.  

TL: Okej. 

AW: Nästa fråga Vilka egenskaper gör det enklare att ta till sig informationen som ges med 

detta presentationssättet? 

TL: Det är för många decimaler. Man skulle skala ner dem till 1 eller 2. Det är då enklare att 

se siffrorna.  

AW: Vad är fördelarna med detta sättet att presentera? 

TL: Kan inte svara på det. Har inget att jämföra med. Inga referencer.  

AW: Om vi skulle ser det ur ett presentations perspektiv och inte innehållet. Dvs om du bara 

ger feedback på presentationssättet, ex vi jämför med vanlig tabell. 

Tystnad.. 

TL: Hur skull en vanlig tabell ser ut, vad skulle den innehålla förnågonting? 

AW: Vadnlig tabell med samma värden. 

TL: Hm.. 

AW:  Är färgkodningen till något hjälp? 

TL: Färgkodningenen gör det lätt att definiera vad som örs törst och minst. 

AW: Och nackdelarna, det är många decimaler, något mer? 

TL: aa, decimalerna. 

AW: Hur värdefull är informationen som det går att läsa ut? Om du skulle sättta det på en skala 

mellan 1 – 10? 

TL: Om jag jobbade med lönsamhet så man visste  och om jag visste hur man tänkter och 

använder det i lönsamhetsberäkningar så hade jag kunnat svara på ett bättre sätt. Jag förstår 

varför talen är olika stora men jag förstår inte för vad de inenbär för lönsamheten och sambandet 

mellan dem på det sättet. Om det nu står ex, 0.3 så säger siffrorna mig ingen ting i förhållande 

till det talet (pekar på tabell).  

 

AW: Okej vi tar nästa presentations teknik.  

 

Linjediagram 
JD: Nu får du ytterligare en (avbruten) 

 

TL: Den är lite ny så man får förska tänka sig in i den. 

 

JD: De flesta av dem här kommer ha samma data men presenteras datan på olika sätt.  

 

TL: Om man sitter o arbetar månadsanalyser om man då lägger nästa kluster jämte denna (pekar 

på ??) så kan man se att lönsamheten förändrar sig. O se vad det är som har hänt. T.ex. att ett 

tal har ändrat sig då man jämför mellan tabeller från två olika måmnader. Då kan man ganska 
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lätt se ganska enkelt se vad som skilljer sig, kan jag tänka mig. Då skulle man enkelt kunna se 

vilket attribut som sticker ut och se vad om attributen påverkar lönsamheten.  

 

JD: Nästa presentattions teknik använder samma siffror fast nu är det ett linjediagram.  

 

AW: Istället för att representera med färger så representeras värderna med en linje. Om det 

skilljer sig mycket från 0 så innebär det att den egenskapen är mer unik för det klustret.  

 

JD: exmepel den blåa linjer som representerar detta klustret motsvarar den här kolumnen, 

(pekar på linjediagram) 

27.00 

TL:  Det blir lite svårt, att lösa av.. lättare att läsa av och se värden på färg tabell. Det är dock 

mycket enkelt att läsa av och se värden som avviker. 

 

AW: För att inte upprepa oss allt för mycket ås startar jag och läser första frågan på andra 

presentationstekniken linjediagram, Vad gör det här preentationssättet användbart för att kunna 

beskriva  sändningar ur ett lönsamhets prespektiv? 

 

TL: Den säger egenligen ingen inte om lönsamheten, för man se vad som är lönsamt och sen 

gisa sig till varför det är mer lönsamt. Borde vara att det är på grund av att de blåa har lägre 

kostnad till förhållande mot de oranga och röda.  

 

JD: För dem, om man säger du  hör ihop, siffrorna, t.ex. det här motsvarar samma siffor som 

från förra presentations sättet (påpekar exempel mellan de två olika presentationsteknikerna). 

 

TL: där har vi den beräknade vikten som kommer utav flakmeterna. flakmeter är ganska 

naturligt att det finns på störra sändningar, flakmeter finns ju normalt inte på stycke gods eller 

sändningar under 1000-1500 eftersom en flakmeter är 1950kg så bör det nästan vara väldigt 

sällsynt att det är sändningar som är mindre som finns med flakmeter.  Ju flera flakmeter ju mer 

borde det skillja där då (pekar på.??) för flakmeter är ett mått för att skrymma?? upp 

sändningarna för att den fraktdragende vikten, ytan som den tar är större än den verkliga vikten. 

Nu satt jag och läste diagrammet fel, för dessa två har ju inte en inbördes förhållandet dem två 

emellan. Jag jämförde verklig vikt och fraktdragande vikt storleksförhållande dem emellan men 

det är ju förhållandet till 0 punkten. Så där får man tänka sig väldigt noga för. För det där är ju 

inget annat mått än mot avvikelsen. 

 

AW: Bidrar presentationen av data till en förståelse hur attributen rellaterar till varandra så att 

det är möjligt att få en överskådlig förståelse? 

TL: Egentligen när jag kollar på denna så skulle man kunna ta bort vissa attribut t.ex. 

trasnportväg och avräkningsmånad och en del attribut som inte hör ihop med varandra. Men de 

är ju inte så många ioförsig.  

 

JD: Det går att focusera ett linjediagram på de attribut som är önskevärda att undersöka.  

 

TL: Ja rikta in de attribut för vissa attribut är viktigare än andra, (han menar vissa attribut har 

starkare koppling till varandra).  

 

AW: Ger presentationssättet en detaljerad förståelse för vilka egenskaper som påverkar hur 

lönsamma sändningar blir? 
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TL: Nej det gör det egenligen inte. Eftersom det bara visar en avvikelse. För man vet ju inte 

det verkliga värdet för lönsamheten. Dessa två är mycket lika, tiill förhållande på denhär som 

sticker ut på alla håll egenligen.  

Det som har med priset / intäkten är den (pekar på graf), rabatten och den visar en låg rabatt i 

förhållande till.. 

 

JD: Jag tror att det motsvarar hög rabatt för att det är representerat som ett minus värde.  Iomed 

att datan var representerad på det sättet då vi hämtade ut den direkt från databasen. 

 

TL: för annars kan man ju tro att det här sändningarna har ett bättre pris än de andra. Vilket jag 

tror är tvärt om egentligen. Trotts att de har ett sämre pris så ahr det ju fortfarande bra 

lönsamhet. Vilket inebär att produktionskostnaden på ju större sändningarna är, ju lägre 

produktionskostnad får vi om man då räknar per ton eller per sändning i förhållande till 

kundpriset. 

 

AW: Bidrar presentationssättet till att göra det enklare att ta till sig informationen? 

 

TL: Ja lite,  för här focuserar man på de som avviker mest först. De som ligger lika har då 

kanske inte så stor betydelse eftersom de inte avviker. På de andra diagrammet (färgtabellen) 

letar man mer efter ett värderna och vad var det för något. Medan här se du direkt avvikelsen 

så att det är lättare att identifiera den här.   

 

AW: Och vilka egenskaper gör det enklare att ta til sig informationen, har du redan besvarat så 

vi går vidare med nästa fråga. Vad är fördelarna och nackdelarna med den här 

presentationssättet? 

TL: Om jag hittar någon nackdel så är det så är det att det inte är verkliga siffror, för det hade 

varit intresssant att se hur de faktiska värderna är.   

AW: Det går att ha med de verkliga värderna dock har kan vi inte det nu eftersom det är känsliga 

uppgifter. 

 

TL: Ja, det hade varit intresant att se t.ex. verklig vikt, är det 50 kg eller 5 ton. Det är sökert 5 

ton(pekar på diagram) men det vet jag inte säkert.  

 

AW: Hur värdefull skulle du anse att informationen som du akn läsa ut härifrån är på en skala 

1-10.  

 

TL: Det är svårt att sätta ett ärde på det. Det är över 5 men det är svårt att sätta ett exakt värde 

då jag inte vet hur man bör använda det. 

 

Radardiagram 
JD: Nästa presentationssätt är också ett linjediagram fast en annan typ. Så du kan jämföra 

linjediagramet med den här när du jämför. (radardiagrammet). 

Här har vi inget nollvärde i detta diagrammet? Det är mer diffust var den gränsen går. 

 

AW: Den är fyra där (pekar på radardiagram) osv. Då läser jag frågorna. Vad gör detta 

presentationssättet användbart för att beskriva sändningar ur ett lönsamhetsperspektiv? 

 

TL: Den här är svårare att ta till sig. Den får man nog sätta sig ner och jobba med ett tag. Jämfört 

med det vanliga linjediagrammet vi hade. Men det är väl ovanan att läsa denna typer av diagram. 
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I linjediagrammet har man nollan att orientera sig med och se hur det ligger i förhållande till 

nollan. Medan här ser man hur de ligger i förhållande till varandra på ett annat sätt.  

 

AW: Vad bidrar presentationen av data till förståelse över hur attributen relaterar till varandra 

så att man kan få en översiktlig förståelse? 

 

TL: Vad sa du nu att attributen är?  

 

AW: Den här presentationen är det enklare att förstå hur attributen relaterar till varandra inom 

ett kluster och på så sätt kunna få en överskådlig bild? 

 

TL: Jag tycker linjediagrammet är betydligt enklare. Genom att man har en rakt linje att jämföra 

med så ser man direkt förhållandet emellan dem olika. Alltså storleken på de olika attributen. 

Medan man här får sitta åå.. det är lättare för ögat att se med linjediagrammet.  

 

TL: Ger presentationssättet en detaljerad förståelse för vilka egenskaper som påverkar hur 

lönsamma sändningarna blir? 

 

TL: Det är egentligen samma svar som på förra. Tror inte att det är någon skillnad i sättet bara 

att det är svårare att läsa.  

 

AW: Bidrar presentationsättet till att det blir enklare att ta till sig informationen? 

 

TL: Jag tycker inte det, linjediagrammet är enkalre. 

 

AW: Fördelare och nackdelar med den här presentationstekniken? Skulle du  kunna se någon 

fördel? 

 

TL: Presentationen är helt ny för mig så jag måste fundera. Jag tror man måste jobba med den 

här ett tag innan man köper den. Jag kanske är gammaldags men har svårt att ta till mig den.  

 

AW: Hur värdefull anser du informationen är på en skala 1-10? 

 

TL: Informationen är den samma så, samma svar som på förra. (linjediagrammet) 

 

AW: Okej då tar vi nästa presentationsteknik. 

 

JD: Vilket värde var det som stämmer?  För det är minus... NU vet vi inte riktigt varför det är 

så mycket minus men det är fortfarande så att ett högt värde ger brett jämfört med ett lågt.  

 

TL: och ett högt värde är ett plus värde? 

 

JD: ja precis.  Så att de som har ett lågt sträck åt det här hållet har lägre värde än dem som har 

åt det här hållet. (pekar på diagram). 

 

TL: Vad är 200 tusen för någonting (pekar på diagram). Vad är det ett mått på? 

 

JD: Jag kommer inte ihåg vad det är för värde på den men.. 
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TL: det är väldigt stora tal helt plötsligt. Tidigare hade vi något som sade att viktklassen var 

0.1 osv. Med det här är ett helt annat underlag ni har?  

 

AW: Vi lägger den åt sidan så länge.  

 

TL: Värdera såg helt annorlunda ut, till förhållande  till varandra framförallt.  

 

Cirkeldiagram 
JD: Då tar vi cirkeldiagram så länge. Det här är bara ett cirkeldiagram över lönsamhet. (Visar 

diagrammet). Nu blir det konstig i och med att lönsamheten var negativ på en så försvann ju 

den. Men om du tänker dig att det här är en procentuell fördelning över hur det är, vilket kluster 

som har mest lönsamhet. 

 

AW: Egentligen skulle det gå att använda detta på de riktiga lönsamhetsvärderna så beräknar 

man per kluster den exakta lönsamheten. 

 

TL: I kronor? 

AW: Ja, precius och så diskuterar vi hur bra presentationen är. Så börjar vi med frågan. Vad 

gör det här presentationssättet användbart för att beskriva hur sändningar ur ett lönsamhets 

perspektiv.  

 

TL: Den här säger egentligen då att alla sändningar som finns i kluster 0 ger den här 

lönsamheten, 58%  lönsamhet. Av alla klusterna tillsammans. 

 

JD: ja, den här klustret (pekar på cirkeldiagramet) står för 58% av all lönsamhet under hela året. 

 

TL: Men det säger inget att det här är mer lönsamt än de. De kan finnas 1 miljard sändning där 

och bara 200 miljoner där (pekar på cirkeldiagrammet). Och en miljard ger 58% lönsamhet 

medan 200 miljoner bara ger 41%. Och då är ju det mycket bättre än det då (pekar på diagram). 

Det visar ju bara vilken storlek av lönsamheten som kommer ett visst kluster. Inte om den är 

bra eller dålig. Den kan ju vara väldigt dålig lönsamhet per sändning men innehåller så många. 

Det går att luras mycket med diagrammet.   

 

AW: Bidrar presentationen av data till en förståelse över hur attributen relaterar till varandra 

för att ge en översiktlig förståelse.  

 

JD: Nu har ju ju bara ett attribut per diagram så den frågan kan vi ta bort.  

 

AW: Bidrar presentationen av data till att det blir enklare att ta till sig informationen? 

 

TL: Ja det beror ju på vilken information man vill presentera. Om man bara vill tala om att 

kluster 0 ger såhär mycket lönsamhet eller så stor  del av vinsten så, då är det lätt att presentera 

såhär. Och så undanhåller man resten av sanningen iomed att man inte presenterar något 

underlag för det. 

 

AW: Fördelar och nackdelar med den här?  

 

TL: Fördelen måste ju vara att man lätt kan vilseleda folk. Nackdelen är att man vilseleder sig 

själv om man inte vet vad man håller på med. De är lättläst, det är lätt att visa vad 58% är för 

någonting.  
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AW: och nackdelen är? Man skulle vilja ha mer information, så att den beskriver? 

 

TL: det beror på vad man vill, om man bara skulle vilja visa att så här mycket lönsamhet får vi 

från de här klustret så är den ju mycket enkel att läsa, väldigt enkel att ta till sig.  

 

AW: Men vi saknar storleken då? 

 

TL: Ja det gör man då men det beror ju lite på budskapet man vill ge så det är upp till den som 

visar upp det.  

 

AW: Hur värdefull skulle du anse att informationen är på en skala 1-10? 

 

TL: jag värderar skeptiskt mot den underliggande underlaget och värderar den, om man nu tar 

den här som fakta då så värderar jag inte den så högt. Däremot sättet att använda den för att visa 

vissa siffror så ligger den ju högt, själva diagramformen. Den är lättare att vilseleda jämför med 

de andra diagrammen.  

 

Histogram 
JD: Nu har vi en annan typ här då, det är histogram. Den vi gör är helt enkelt att vi har plockat 

ut 20.000 sändningar ur datamängden. Så har vi helt enkelt för varje kluster placerat ut hur 

många som,vi har tio, det är olika såhär spann så att vi ser hur varje kluster fördelas ut. 

Tillexempel är det när det är väldigt höga värden, här är väldigt låga (pekar på diagram). Så vi 

kan se tillexempel att för kluster 0 så är det nästan bara låga värden.  

 

TL: vad innebär låga värden? 

 

JD: det är, t.ex. viktklass det här är låg vikt och så ökar vikten så.(pekar på diagram)  

 

TL: Ett lågt värde innebär att klustret är inte representerat där då så mycket, eller hur kan man 

tolka det?  

 

JD: Ju högre stapeln är ju färre finns det intervallet. Så om du tar kluster 2 t.ex. så har den bara 

väldigt hög viktklass. Det här är bara om antalet. 

 

TL: i det här klustret har ni lagt in, minus värdet innebär att det är förhållandet till helheten är 

det lågt? I förhållandet till totalen? Så avviker det negativt så att säga neråt. Skulle man kunna 

säga att det ligger ett snitt för alla 20 tusen, ligger här någonstans och nollmedianen här.  

 

JD: Så det är helt enkelt att du, om du tar, om du har kusterna och du vill hur långa transporter 

är för varje kluster. Då kan du ta ett histogram sändnings avstånd. 

 

TL: De olika histogrammen har inget med varandra att göra? 

 

JD: Nej. Det här är tre helt olika. Det är samma kluster men olika ja. T.ex. kluster 0 har bara 

korta transporter. Ju längre fram du kommer desto längre transporter. Den längsta är la malmö 

till .. 

 

TL: det här klustret var mycke litet. 
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JD: Ja utifrån 20 tusen instanser så det är inte så många.  

 

TL: Så man vet inte vad som ingår i det klustret?  

 

JD: Nej precis. Men det är kan användas som komplement.  

TL: Så jag kan aldrig ta reda på t.ex. vilken typ av kunder eller vem det är som ligger här eller? 

 

JD: inte utifrån den här men du kan komplettera med annat. T.ex. om du använder ett 

linjediagram och ser t.ex. att kluster 0 har jättelångt sändningsavstånd så kanske du vill kolla 

om det finns några långa sändnings avstånd.  

 

TL: kan det vara så att de innehåller 7 tusen sändningar var?  

 

JD: Ja det är möjligt. 

 

TL: Det finns ingen koppling till stora staplarna är? 

 

JD: jo, är det fyra tusen då är det fyra tusen stycken sändningar. Det är antal sändningar.  

 

TL: ja då är jag med. 

 

AW: Då tar vi första frågan, Vad gör detta presentationssättet användbart för att beskriva 

sändningar ur ett lönsamhets perspektiv? 

 

TL: jag hittar ingen koppling all till lönsamheten.  

 

AW: har vi lönsamheten med här.. nej... 

 

TL: Sedan är det intressant att veta, för det är intressanta siffror på sitt sätt. Fakta är ju intressant 

i och med att det finns en stor grupp av korta transportavstånd. Det hade varit intressant, är dem 

lönsamma? Eller vad har dem för lönsamhetsgrad.  

 

AW: Du vill ha något äverblickade och sedan gå ner på ett viss detalj som t.ex. denna för att ta 

till dig den informationen? 

TL: ja, och även så att man går baklänges, jag vill kolla på alla som har korta transportavstånd. 

Och kolla om de sändningarna är lönsamma.   

 

JD: för då kan du kolla på den här då för då ser du, kluster 0.  

 

TL: Transportörer kan se att det inte är lönsamt att göra korta avstånd, t.ex. För att det är för 

dålig ersättning eller lika dant för schenker då.  

 

AW: Så det är ingen överskådlig förståelse? 

 

TL: Det ger ingen förståelse för lönsamhet, ingen ting egentligen.  

 

AW: Ger den en detaljerad förståelse på olika typer av egenskaper? 

 

TL: Vad har vi för värden bakom här.. det säger egentligen ingen ting om, eftersom vi inte 

riktigt vet vad det är för någonting. (pekar på diagram) 
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AW: om du skulle veta vad det är för någonting? 

 

TL: ja då tror jag man skulle kunna säga lite mer. De har ju väldigt korta transportavstånd, de 

blå. Och de förekommer ju inte heller där uppe. Vad det är för avstånd vet man ju inte nu heller 

då.  

 

JD: Sedan kan de kompletteras med mer av samma kluster och se t.ex. viktklass.  

 

TL: Ja där har vi ju väldigt små vikter.  

 

JD: Och sedan har vi ytterligare en.. 

 

TL: då skulle nog jag börja gissa på att det finns ett samband med vissa kund jag vet ju t.ex. 

(schenkerKund) är jättestort sändningsmässigt, de har mycket stora andelar av våran totala 

sändningar. De kör i princip bara i distributions körningar. O transportsträckorna är bara inom 

distriktet. De kör med bil o släp upp till stockholm och sedan delas den fullproppade bilden upp 

till hundratals mindre sändningar som skall köras ut i stockholmsbygden. Den kommer få 

väldigt korta transportavstånd och väldigt låga vikter. Medan den långa sändningen var på 30 

ton. De slår säkert igenom med en sådan här statistik. Det är bara så jag gissar så om man skulle 

kunna identifiera dem här så. Det skulle jag kunna tänka mig. Fast då har vi inte kopplat in 

lönsamheten än. Kan man välja själv när man klustrar vilka attribut man vill ha? För då skulle 

man kunna plocka ut de kunderna som har olika specifika produktionssätt. För då hade man 

verkligen kunnat analysera. DÅ skulle man kunna granska sändnings handeringen och se hur 

det påverkar lönsamheten.  

 

 

AW: Bidrar  presentationssättet till att det blir lättare att ta till sig informationen? 

 

TL: jag tycker den här är ganska lätt att läsa. Jag lägger ju in värderingar i vad som borde finnas 

i de här staplarna då och  vad det är förnågonting. Jag kan ju se sambandet mellan viktklasserna, 

avståndet  kopplat till min verklighet. Då läser jag ju dessa på ett visst sätt. Det är ju mina 

referenser som gör att jag tror jag vet vad det är, men jag kan ju ha fel.  

 

AW: Vilka fördelar och nackdelar skulle du säga denna presentationssättet av datat har? 

 

TL: Det när jag kollar på denna verifierar det egentligen  mitt tankesätt. Eftersom det är lägst 

antal länkar och det skall de ju ha bara för att de har ju bara en för dem kunderna som ligger i 

de blåa staplarna. Det var ju inte svar på frågan för jag kommer inte ihåg vad du frågade. 

 

JD: Fördelar och nackdelar. 

 

TL: Här är en fördel för min del, jag kan lätt läsa ett samband och se ett mönster, det gick 

mycket fort att se.  Vad som hör ihop med vad. In datan kommer från olika håll så är det mycket 

enkelt att koppla ihop med och få en slutsats utav det.  

 

AW: Hur värdefull anser du att informationen du kan läsa ut är på en skala 1-10? 

 

TL: jag tycker den är eftersom man kan då kan konstatera att här är någon som man skulle 

kunna titta vidare på. Det ger ju ett infall hur sändnignar med låg vikt med korta 
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transportavstånd, identifiera dem. De är ju väldigt många och därför måste det ju vara mycket 

intressant ur ett lönsamhetsperspektiv.  

 

Parallella koordinater 
JD: parallella koordinater är nästa. Det är är helt enkelt då att vi har tagit ut 5 tusen sändningar 

och analyserat dem. T.ex. Kund kategori då kan man se att den röda nästan är alla i AA tex. 

Sedan har vi transporvägsID, det är en länk, tex. Stockholm-göteborg. Då ser man att de röda 

kommer mestadels från en transportväg. Det är precis som linjediagrammet fast istället för att 

ta ett medelvärde så väler du ut några tusen och ritar ut alla dem.  

 

TL: Det ställer stor kompetens på en, man måste veta vd en AA kund är etc. Jag är inte helt 

säker på vad attributen innebär. För man borde ju ta reda på det eftersom t.ex. så många röda 

verkar gå den vägen.  

 

JD: Sedan har vi t.ex. antal länkar så ser vi att de gröna är väldigt låga medan de blåa är mer 

höga. Det här är brutto fakturerat så kan vi se att de röda generellt har högre fakturerat medan 

de gröna har lägre fakturerat.  

 

TL: Ja, men ser ju att de röda har högre verklig vikt. SÅ de borde ge ett högre brutto pris.  

 

AW: Man skulle kunna lägga till dem här men det blir så fruktansvärt många attribut då.  

 

TL: Vissa av dem här har ett samband då och det är lite svårare att läsa ut om någon avviker 

här. Här ser man tydligt att vissa värden hör ihop.  

 

AW: Jag börjar med frågorna, vad gör detta presentation sättet användbart för att beskriva 

sändningar ur ett lönsamhets perspektiv? 

 

TL: Inte alls. Eftersom lönsamheten ligger i en o samma så är det väldigt svårt att läsa ut 

skillnader då det är mycket låga marginaler.  

 

AW: Bidrar presentation av data till en förståelse över hur attributen relaterar till varandra för 

att få en överskådlig förståelse? 

 

TL: Man kan se lite att den o den hör ihop, man kan se hur de ligger,t.ex. De röda. Vissa blir i 

stundtals väldigt spretiga och ddet säger inte mycket. 

 

JD: det kan vara kunder som varierar mycket.  

 

TL: T.ex. de gröna har mycket låg antal LF länkar och de ligger klart underst på alla värden 

och de borde ju vara en typ av kategori av kunder. Kanske är distributions kunderna som vi 

pratade om innan. Då borde de har mycket korta transportavstånd. Nu är inte det med här... De 

borde ha låg frakt, brutto frakt o de har dem för de e så korta sträckor.  

 

AW: Ger presentationssättet en detaljerad förståelse över vilka egenskaper som påverkar hur 

lönsamma sändningarna i slutändan blir? 

 

TL:  nej, de ser lika lönsamma ut allihop. Det är om man skulle kunna presentera lönsamheten 

på ett annat spann.  
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AW: Vilka egenskaper gör det enklare att ta till sig informationen som presentationen ger? 

 

TL: Jag tycker inte denna är lätt över huvud taget. Är det samm kluster som tidigare? 

 

JD: nej här har vi valt ut 5-10 tusen. Det är samma kluster men vi har valt ut en mycket liten 

del. Samma färger behöver inte vara samma kluster som tidigare. Men det kommer vara samma 

färger på de som vi kommer visa senare. 

 

AW: Fördelare och nackdelar med presentationen? 

 

TL: jao, varför blir det så många röda? Vad är varje sträck? 

 

JD: den är en sändning. 

 

TL: Det ger en ganska klar bild över hur varje kluster ser ut och hur de olika klustren förhåller 

sig till varandra. Det spretar lite på vissa attribut dock. 

 

AW: Hur värde du skulle du anse att informationen du kan läsa ut är? 

 

TL: Jag tycker den är lite svårläst. Svårt att läsa vad ja får ut utav det. Vad säger de gröna i 

förhållande till de röda, antal sändningar? 

 

JD: Den gröna har då lägre totalt antal sändningar av de här 5 tusen. Så vi har nästan aldrig 

någon grön som går högre upp där. (pekar på diagram, antal sändningar). Dom är bara alltid 

låga medans de röda och blå är lite mer närmare varandra. Varje sträck är ju en sändning så vi 

ser om det är någon sändning som sticker ut.  

 

TL: De ger lite annan information än vad de tidigare gjorde. Kanske skulle vara lite bättre om 

man skulle kunna se lönsamheten per kluster. För nu vet jag inte om de röda har bättre eller 

sämre lönsamhet än de blåa. Det skulle underlätta för att kunna läsa resten av informationen.  

 

Lådagram 
JD: Nu tar vi nästa presentationsett, lådagram. Det är bara lönsamhets attributet här. Vi har 

klsuter 0,1,2. och de uttrycker bara lönsamhet. Om vi jämför det med histogrammet så om du 

tar här uppe, så är det jättehögt på den här. Om du hade tänkt dig att det här var lönsamhet. De 

som är längst upp här representeras som såhär de är den högsta lönsamheten någon sändning i 

det klustret har. Och det är den lägsta.  (förklarar och pekar på presentations sätten). 

 

TL: Är de samma kluster som tidigare?  

 

JD: Det är samma som de här. För de var två olika datamängder vi gjorde.  

 

TL: Då är det ett kluster där som avviker mycket positivt. Och vi vet inte vilket det är av dem? 

JD: tror det är den röda. 

 

TL: Vi vet ju inte helt säkert för där är det mycket intressant för där är det mycket högre 

lönsamhet.  

 

JD: sen sträcket som vi har i den här boxen är medianen. Ovansidan är tredje kvartilen det är 

75% , undersidan är 25%. Så det är ett sätt att visa hur hög spridningen är. Så det du kan se är 
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att 50% är mellan de två spannen. 50% är över 1 t.ex. Sedan har de andra två klustren mycket 

tighta.  

 

TL: Sedan vet man inte hur lönsamma de är? I rena pengar så att säga? Är det så att den är mer 

lönsam i pengar än den? 

 

JD: ja, krontalet ökar men vi vet inte hur mycket bara.  

 

TL: och det är fortfarande så att det kan vara bra plus i krontal där.? 

 

JD: mm.. per sändning kan det vara bra. 

 

TL: det blir bara normen för vad som är lägst och högst, lönsamhetsmässigt? 

 

JD: Det kan ju inte vara jättehögt genom med att det är sträcket visar max för en sändning. Så 

det där sträcket där.  

 

TL: Så det är ju en enskild sändning som hamnar där, det kan ju vara en som av någon anledning 

gjort en jättebra affär på.  

 

JD: men man vet att 25% kommer vara bättre än det sträcket samtidigt.  

 

AW: Sedan ser man också att medianvärdet är fortfarande mindre än max värdet på de andra 

två. Okej jag börjar med första frågan, vad gör denna presentationssättet användbart för att 

beskriva sändningar ur ett lönsamhets prespektiv? 

 

TL: Det get ju egentligen bara en liten blid av hur det kan variera. Hur lönsamheten kan variera 

men inte mer sen.  Fortfarande mycket små variationer mellan dessa två, så de beror ju på vad 

de innehåller. Medans det är mycket stor spridning här, så det bror ju på vad den innehåller då. 

Får känningarna att här ligger partigods. Kan ju vara en sändning här så ligger resten där. Jag 

tror att många av de här värdera kommer till utav att vi har manuellt gjort en 

avvikelse/avräkning mot transportören som gjort att vi kunna göra lite extra busisness. Medan 

den här ligger mycket mer på standard.  

 

AW: Bidrar presentationen av data till en förståelse över hur attributen relaterar till varandra?  

 

TL: Nej.  

 

JD: Det andra frågan behöver vi ju inte heller ta då för den handlar ju om relationer.  

 

AW: Bidrar presentationen att det blir enklare att ta till sig informationen? 

 

TL: Nej. 

 

AW: Vilka egenskaper gör det enklare att ta till sig informationen? 

TL: Frågan är vad ger den, det visar bara att det kan finnas ganska stora avvikelser eller inte. 

Det ger inte så mycket information i övrigt. 

 

AW: Fördelar och nackdelar med det här presentationen? 

 



 

- 102 - 

TL: Jag vet inte vad man skall ha den till. I vilket sammanhang visar man upp en sån? Vad vill 

jag säga med den? Jag kan inte säga någon ting med den. Det blir inte intressant förens jag vet 

vad som skapar den.  

 

JD: om du tänker att du har en så här med ett histogram med lönsamhet.  

 

TL: Ja då börjar det bli intressant att se,  de är de blå sändningarna det här, eller rättare sagt jag 

tror inte det är blå utan jag tror det är orange de här. 

 

JD: Jämför med att har en sånhär för lönsamhet mot en sådan. Jämför för och nackdelarna med 

dem.  

 

TL: Vad var det vi hade där, det var antal sändningar. Den sa ju engeligen inte så mycket. 

 

JD: Om vi tar det röda som exempel här så kanske det här värdet motsvara undersidan på boxen 

och kanske det översidan på boxen och det här mittenvärdet, om det hade varit den röda. Finns 

det någon fördel att ha en sådan jämför med den andra. 

 

TL: Jag känner ju inte det. Jag ahr lite svårt att se en användning av det, vad det ger för 

förståelse. Det visar liksom att det kan finnas stora avvikelser men det kan räcka ett det är en 

sändning som sticker ut.  Så får man det, om man nu tar bort den sändningen, vad händer då? 

Vad är det man brukar skära bort? 20% kvartilerna? Kan man inte säkra bort alla extremvärden?  

 

AW: Det beror ju lite på vad man vill kolla på egentligen, man kanske vill kolla på extrem 

värderna för att finna något speciellt.  

 

TL: Men om det är en enda sändning som sticker ut, då kanske inte den är viktig över huvud 

taget.  

 

AW: Ja det är sannt. Vi tar nästa fråga, hur värdefull skulle du anse att informationen är som 

presenteras? 

 

TL: Jag ser inte det värdefulla i den.  

 

Spridningsdiagram/-matris 
JD: Då tar vi den sista presentationstekniken. Vi har tagit fram något som kallas 

spridningsdiagram. Och sedan finns det något som heter spridnings matris. Spridningsmatris är 

att man använder, man lägger de här, här har du 1 attribut i x led och ett attribut i y led för att 

jämföra förhållandet. Spridningsmatris är helt enkelt att man lägger många spridningsdiagram 

i ett diagram. Så att du kan kolla lönsamhet mot ex. Rabatt så kollar du här.  Så kan du se att de 

gröna klustret har mycket högre rabatt. Och så kan du se förhållandet. (Johan förklarar med ett 

exempel). Eller om man tar lönsamhet och rabatt och se här t.ex.  

 

TL: Vilken stapel är vad? 

JD: Det här ledet är lönsamhet och så är rabatten så då. Om rabatten är här så är det mycket hög 

lönsamhet. Och om man kollar på tex. Här så kan man se hur lönsamma olika kundkategorier 

är och färgen är samma som den i parallella koordinater. Och sen finns det många andra, t.ex. 

här har du verklig vikt och det är fortfarande så att på alla dem är så är lönsamheten ökar åt det 

här hållet och det andra på den ledden då. Så ju längre hit åt du kommer ju lägre vikt är det.  

 



 

- 103 - 

TL: Kan man tolka det gröna som om att det är ingen lönsamhet alls? (pekar på diagram) 

 

JD: Det är ju ganska låg lönsamhet, ungefär samma lönsamhet som den blå då. Men att det är 

lägre vikt.  

 

AW: Vad gör det här presentationssättet användbart för att  beskriva sändningar ur ett 

lönsamhets perspektiv? 

 

TL: Om vi kopplar lönsamhet till vikt så är det ganska enkelt att se att vi är mer lönsamma för 

större vikter, än för små. Nu är det förmodligen så att  vi är tillbaka på de som vi bara terminal 

hanterar och isåfall skulle det styrka att terminalhanterat gods är inget lönsamt gods. O att när 

vi kommer upp i det röda är det mer partigods sändningar antagligen eftersom de har högre 

vikter, så det är en helt annan typ av kund. Då kanske man skulle våga dra den slutsatsen att vi 

bara borde arbeta med de kunderna som ligger inom dessa riktvärdena då? Skulle man kunna 

dra den slutsatsen? Så när vikten understiger någon stans, så är kunden inte lönsamma längre, 

är det så? 

 

JD: Det beror lite på för.. 

 

TL: ja, just det, de där är lite mer lönsamma än dem. Är detta lönsamhet i kronor eller i %.  

 

JD: Det är i kronor fast i en annan skala.  

 

TL: Här det ju att den enskilda sändningen omsätter mycket mer pengar. Än vad de här 

sändnignarna gör. Ju mer vikten blir ju förre kronor blir det ju som kan vara lönsamheten. Men 

då kan vi ju procentuellt sett.. (avbruten) 

 

JD: En kund som nästan bara har gröna sändni8ngar kan ju vara lönsam ändå.  

 

TL: Ja precis, den kan vara mindre lönsam i total antal kronor men däremot procentuellt kan 

den ju vara väldigt bra avkastning, det ser man inte där.  

 

AW: Bidrar presentationen av data till en förståelse över hur attributen relaterar till varandra så 

att man kan få en översiktlig förståelse? 

 

TL: Det innebär att den gröna har alltså högre lönsamhet? 

 

JD: nej den har lägre rabatt i och med att det är negativ.  

 

TL: Lönsamheten ligger på ungefär samma nivå. 

 

JD: I och med om du ger väldigt mycket rabatt så kanske du sänker.. så det är väll de som ligger 

på en lagom rabatt som är mest lönsamma.  

 

TL: Det borde ligga ett samband där mellan rabatt och kundkategori. Ju högre rabatt man har 

ju mer, ju högre kund kategori borde man ju vara. Här blir väl då D kunder bara vara småkunder 

som då borde ha en betydlig lägre rabatt. Sedan är frågan om de är mer lönsamma. Jag kan inte 

hur man beräknar den där, men där ställs förhållandet till antal sändningar som kunden ahr i 

förhållande till vilka kostnader vi har?  
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JD: det vi gör här är att vi tar en sändning och så är det bara att hur lönsam är den och så går 

man upp hit och sedan kollar man vilken kund kategori den är och så placerar man den där.  

 

TL: Men man har samma grundsätt att beräkna lönsamheten oavsett om den är en liten eller 

stor kund? Så väger den 100kg så kostar den lika mycket oavsett vem det är, vilken kund som 

skickar det? Eller säger man att den lilla kunden är dyrare än den stora? För det borde ju vara 

dyrare totalt sätt.  

 

AW: Lönsamheten beräknas genom på man dragit av alla kostnaderna för allt, alla pengar som 

man tjärnar på sändningen så tar man bort alla intern kostnader så den pengen man får ut i 

slutändan är lönsamheten.  

 

TL: Men vi säger inte att sändningens kostnaden för den är dubbelt så hög som den. Vilken det 

kanske är i verkligheten, det har vi med här så att säga? 

 

AW: nej det har vi inte med just nu, men det går att ha med på  olika sätt. Man skulle kunna ha 

med en till sådanhär (pekar på diagram) som visar det.  

 

TL: ja man skulle kunna ha en lönsamhet som är beräknad så att den är mer anpassad till den 

verkliga kostanden.  

 

JD: Man kan välja vilka attribut som heslt från de här. Det är så att vi gjorde ett val t.ex. 

kundkattegori för det är ganska tydligt. 

 

TL: Det är ju svårt att påföra rätt kostnader på rätt kund och på rätt sändning. 

Avräkningssystemet säger ju att, vi bygger av-räkningskostnaden på genomsnittliga värden. Vi 

sätter förutsättnignarna och då ser alla sändningarna lika dana ut. De är ju inte sanningen för då 

vi åker till den lilla kunden och hämtar två sändningar på ett stopp  och sedan är vi och hämtar 

100 sändningar på ett annat stop. Det blir en väldig skillnad, kostnad per sändning. 

 

AW: Ger  presentationstekniken en detaljerad förståelse för vilka egenskaper som bidrar till 

lönsamhet hos sändningarna? 

 

TL: jag förväntade mig att lönsamheten skulle slå lite hårdare. Det kan ju bero på vilka skalor 

man har men när man tittar på den här blir den väldigt rak. Det ser ut som att lönsamheten med 

tanke på rabatten så ser den lite stor ut varesig den är stor eller liten.  

 

JD: Det är mycket förminskat just nu för att de skall kunna få plats på ett a4 papper. Om man 

hade haft ett a3 så hade det kanske blivit tydligare. 

 

AW: Den har går kanske inte att använda , för att det är så litet och spottrigt, man måste visa 

den på en mycket större yta. Oftast brukar man använda denna teknik på en datorm och hoppa 

mellan de olika attribut diagrammen.  

 

TL: Men om man lämnar en hög rabatt så borde lönsamheten sjunka. Eftersom priset är samma.  

 

JD: här finns t.ex. en punkt som är ganska långt ner. Det är antaglien en förlustaffär. Sedan är 

det samma för den som är där.  

 

TL: Det är en enskild sändning och oftast är det så. 
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JD: sedan är de frågan om de som är här om de är förlust affärer också.  

 

TL: Nej vi vet ju inte riktigt vart lönsamheten pulserar, vart +- 0 gränsen går. Det har vi ingen 

aning om så det kanske är så att alla är minus, rent teoretiskt sätt.  

 

JD: ja det är sannt.  

 

AW: Bidrar presentationssättet att det blir enklare att ta till sig informationen? 

 

TL: Jag tycker denna är jätteenkel att läsa. Man skulle kunna tänka sig att man har en där det 

står verklig vikt, rabatt och lönsamheten vet man åt mindstånde då. Kan man se sambanden om 

man lägger dem efter  varandra. Lägga verkliga vikten i förhållande till rabatten och aknske 

kundkategori så att man skulle kunna se hur de förhåller sig till varandra. Sätta dem på väggen 

i ett lite större format.  

 

AW: Vilka egenskaper gör det enklare att ta till sig informationen?  

 

TL: Detta är ju förhållandet mellan två parametrar och det är ganska enkelt att se, förändringar. 

 

AW: Vad är fördelarna / nackdelarna med denna? 

 

TL: Jag tycker fördelen är att vi direkt kan se t.ex. viktens inverkan på lönsamheten. För här är 

då kunder med högre vikter och så ser man samtidigt att lönsamheten stiger lite Men nu är det 

lurigt då lönsamheten är i kornor, ju högre vikt, frakt,  om allt det här representerar 5% så skall 

ju det vara mycket högre. De blir naturligt mycket mer kronor per sändning. Och då skall de ju 

bli en sådanhär linjärt. Men lönsamheten ser ut att vara störst i den här segmentet. (pekar) På 

de här  röda kunderna. Sedan beror de på på vilken vikt vi pratar om hör, men är det mellan 500 

och 2.5 ton som hamnar här för det skulle vara mycket naturligt för det är här vi säger att vi 

tjänar mest pengar.  

 

AW: Hur värdefull skulle du säga att informationen är som du kan läsa ut på en skala 1-10? 

 

TL: jag tycker den är lätt att ta till sig och därför blir den ganska värdefull. Om den andra var 

en 5a så skulle denna iaf vara en sjua. Det känns som att man har mer nytta av den här. För att 

den ge en klarare bild, mer konkret information. Här har vi en direkt koppling till lönsamhet 

och de kan ställas mot varandra. Om du jämför den här med den där, detta säger ju väldigt 

mycket mer. Det ger ju inte riktigt samma information men med den här kan vi se vad 

egenskapen har för lönsamhet.  

 

AW: vad det ger för effekt? 

 

TL: mm. 

 

Sammanfattning 
 

AW: Lite översiktligt då, om syftet skulle vara att ge en överskådlig bild över lönsamma 

sändningar, vilken eller vilka presentationstekniker skulle du tycke är bäst för den endamålet? 
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TL: jag gillar den här, här skulle man kunna se de olika egenskaperna, här skulle man direkt 

kunna se t.ex. med den här eller de här vikterna så förändrar sig rabatten såhär, eller med de här 

vikterna förändrar sig lönsamheten såhär, skulle mankunna säga. Så får man ett samband mellan 

rabatt och vikt och lönsamhet. Då har man bundit samman 3 parametrar.  

 

AW: Vilka faktorer gör att det här presentationssättet är bättre lämpat för att i en överskådlig 

bild? 

 

TL: me kopplig till lönsamhet tycker jag den här är bättre. Sedan kan de andra vara bra om man 

tittar på andra saker. Om man t.ex. inte kopplar in lönsamheten. 

 

JD: om man säger att du vill se övergripande, hur de olika arrtibuten rellaterar till varandra? 

 

TL: Den blir svårare eftersom du bara har ett attribut per blad. Om man då använder 

linjediagrammet så får du en helt annan bild. Men på något vis borde man kombinera. Man får 

mycket bra information. Medan för linjediagrammet så ställs förhållandet som avviker från noll.  

Det ger en spridning, här har vi summan av alla sändningar som ger ett värde medan på den 

andra ser man alla sändningarna. Du kommer sägert visa ett medianvärde av alla röda som 

ligger där och det har du där då. Medan den andra så ser du hela spridningen. 

 

AW: Om du skulle ner på detaljnivå för att förstå detaljer ex, kännetecknande mekanismer,  för 

varför vissa sändningar är mer lönasma än andra, vilket presentationssätt sulle du välja då? 

 

TL: jag skulle ha med, denna, linjediagrammet, inte lådagram, paralella coordinater är 

halvfarlig den blir lite svårare att tyda,  histogrammet skulle kunna gå för den hade ganska stor 

nytta när vi gjorde analysen innan, cirkeldiagrammet tycker jag är farligt och radardiagrammet 

är så ny så att... 

 

AW: Vilka faktorer gör att tekniken är lämpade för att ge en detaljerad förståelse sändnings 

lönsamheten? 

JD: varför var histogrammet och spridnignsdiagrammet ditt val? 

 

TL: Jag tycker det gav mig mer information, det innehåller mer information än vad linje 

diagrammet, cirkeldiagrammet ect.  Spridningsdiagrammet är mycket bättre för detaljerna än 

t.ex. cirkeldiagrammet. 

 

AW: Om vi gör en sammanfattning. Hur skulle presenteras klustrings resultatet bäst för 

lönsamma sändningar i transportsektorn?  

 

TL: vad jag har svårt med är, vad klustret är.  

 

JD: Man skulle kunna döpa om dem, t.ex. du identifierade det röda och den här som större 

sändningar och då skulle man kunna kalla kluster 0 för större sändningar.  

 

TL: jag tror man får för deffinera de här olika  klustrena så man kan jobba med. T.ex. Vi har 

turlistan och då har vi areor och, vi säger att dit kör vi med dessa bilarna. Sedan kan det vara 

att en viss produkt gods går till det här området medan vi kör kyl och frys trafik i ett annat 

kluster, man på något vis att man bestämmer sig. Det bästa hade varit om man bygt klustret 

själv och bestämt vad som får finans med i det. Då är det bara frågan hur man gör det som 

användare. Som att man kan tala om vad man vill ha med i det. Då får man tydlig bild utav vad 
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man tittar på och vad de får och har för konsekvenser.  T.ex. för ett segment kommer vikt kurvan 

att se hur såhär och i det fallet får linjediagrammet en helt annan betydelse.  

 

9.3 Appendix C 

Analys av klusterstorlek 2 
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Kluster #  Storlek Varians medelvärde Varians median 

Kluster 0 22646 13,4090021009926 8,77109862536338 

Kluster 1 977354 0,610009286456102 0,792673771812244 

 
Kluster antalet är för få för att kunna dra slutsatser. 
Åtgärder: Inga. 
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Analys av klusterstorlek 3 
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Kluster # Storlek Varians medelvärde Varians median 

Kluster 0 15859 16,459117175174 10,0337157429964 

Kluster 1 584298 0,354869241585691 0,105305475547052 

Kluster 2 399843 0,840959460436672 0,838851844910485 

 
Kluster antalet är för få för att kunna dra slutsatser.  
Åtgärder: Inga.  
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Analys av klusterstorlek 4 
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Kluster #  Storlek Medel varians Median varians 

Kluster 0 14070 16,3389719851528 10,0422230640067 

Kluster 1 585790 0,338593688921385 0,104478264694235 

Kluster 2 376773 0,710170914715745 0,565830888375878 

Kluster 3 23367 2,20058979065703 0,160560094923454 

 
Kluster 0 ger tydliga markeringar på att innehålla många bruspunkter. Storleken är relativt liten 
och dess varians är mycket okoncentrerad. Även kluster 3 visar tendenser.  
Åtgärder: Alla instanser som tillhör kluster 0 tas bort och upprepad körning med den nya 
datamängden och klusterantalet görs. Kluster 3 hålls under uppsikt. 
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Kluster #  Storlek Medel varians Median varians 

Kluster 0 1796 8,87650116032018 0,064981037953182 

Kluster 1 585761 0,338669293465658 0,098212909536522 

Kluster 2 376777 0,70915726815413 0,503880073851018 

Kluster 3 21596 0,95893460985165 0,150920160362375 

 
Kluster 0 visar symtom på att vara ett brus kluster. Generellt är denna klustringen bättre då 
medel variansen hos alla kluster är lägre. 
Åtgärder: Alla instanser som tillhör kluster 0 tas bort och upprepad körning med den nya 
datamängden och klusterantalet görs.  
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Kluster #  Storlek Medel varians Median varians 

Kluster 0 4134 0,855953911839198 0,08627315997764 

Kluster 1 585672 0,336436620725465 0,096946908494209 

Kluster 2 376830 0,708632866855904 0,503583423214202 

Kluster 3 17498 0,896887102269462 0,198272986483427 

 
Alla kluster har acceptabel varians. 
Åtgärder: Inga  
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Analys av klusterstorlek 5 
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Kluster #  Storlek Medel varians Median varians 

Kluster 0 14380 9,76097751101206 3,2853398098829 

Kluster 1 585040 0,338506185312985 0,104474245800048 

Kluster 2 377124 0,704725107731461 0,560893693653599 

Kluster 3 22313 1,77112666511881 0,168914032876991 

Kluster 4 1143 74,0585038994098 1,794295031568 

 
Kluster 4 visar mycket starka indikationer då dess varians är mycket hög för många vitala 
attribut och dess storlek är liten. Det är därför mycket troligt att kluster 4 är ett kluster med 
bruspunkter som därför bör tas bort. Även kluster 0 visar indikationer på att innehålla 
bruspunkter.  
Åtgärder: Alla instanser som tillhör kluster 4 tas bort och upprepad körning med den nya 
datamängden och klusterantalet görs. Kluster 0 hålls under uppsikt. 
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Kluster #  Storlek Medel varians Median varians 

Kluster 0 13805 10,7395285060847  

Kluster 1 362269 0,590983809591499  

Kluster 2 32014 1,59005074127034  

Kluster 3 22291 1,06460484942219  

Kluster 4 568478 0,304447956226904  

 
Kluster 0 är det enda kluster som har en hög varians på ett antal attribut men då det kan tänka 
sig att all attribut inte är viktiga faktorer i ett specifikt kluster. Det kan vara meningsfullt att ha 
kvar detta klustret då lönsamhets attribut och andra intressanta attribut har relativt låg varians 
och det finns därför en möjlighet till att det kan bidra med information av värde då lönsamhet 
står i fokus. 
 

Åtgärder: Inga. 
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Analys av klusterstorlek 6 
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Kluster #  Storlek Medel varians Median varians 

Kluster 0 13805 10,7395285060847 2,6998649327017 

Kluster 1 362269 0,590983809591499 0,425606513107183 

Kluster 2 32014 1,59005074127034 1,01644126035408 

Kluster 3 22291 1,06460484942219 0,168711387745352 

Kluster 4 1143 74,0585038994098 1,794295031568 

Kluster 5 568478 0,304447956226904 0,103970729314893 

 
Kluster 4 visar starka indikationer på att innehålla många instanser med hög spridning på dess 
attribut, storleken på klustret ger indikationer på att klustret troligtvis är en grupp brus punkter. 
Även kluster 0 visar också tendenser till att vara ett kluster med mycket brus.  
Åtgärder: Alla instanser som tillhör kluster 4 tas bort och upprepad körning med den nya 
datamängden och klusterantalet görs. Kluster 0 hålls under uppsikt. 



 

- 123 - 
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Kluster #  Storlek Medel varians Median varians 

Kluster 0 10938 12,2102204122203 2,98976310615288 

Kluster 1 117699 1,06451907419851 0,840650259167682 

Kluster 2 30314 1,53880120725826 0,920078454911525 

Kluster 3 22290 1,11801062517825 0,145657446007086 

Kluster 4 506678 0,282917826339953 0,095577821032679 

Kluster 5 310938 0,351576736006258 0,13139153300862 

 
Kluster 0 är det enda kluster som har en hög varians på ett antal attribut men då det kan tänka 
sig att all attribut inte är viktiga faktorer i ett specifikt kluster. Det kan vara meningsfullt att ha 
kvar detta klustret då lönsamhets attribut och andra intressanta attribut har relativt låg varians 
och det finns därför en möjlighet till att det kan bidra med information av värde då lönsamhet 
står i fokus. 
Åtgärder: Inga. 
Analys av klusterstorlek 7 
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Kluster #  Storlek Medel varians Median varians 

Kluster 0 10938 12,2485263533366 3,10080310129198 

Kluster 1 117660 1,06491438279086 0,882748444251447 

Kluster 2 30316 1,53877632695412 0,956678761635764 

Kluster 3 22289 1,11781772557506 0,167278084787328 

Kluster 4 1134 74,2282944599702 1,23359461641648 

Kluster 5 506678 0,282917826339953 0,09769364588853 

Kluster 6 310985 0,351619985417288 0,144922616001559 

 
Kluster 0 och 4 visar mycket tydliga tendenser till att innehålla bruspunkter. Bägge klustren har 
mycket höga variansvärden, även dess storlek är relativt liten och dessa kluster kan därför 
antas innehålla mycket brus.  
Åtgärder: Alla instanser som tillhör kluster 0 och 4 tas bort och upprepad körning med den nya 
datamängden och det gamla klusterantalet görs.  
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Kluster #  Storlek Medel varians Median varians 

Kluster 0 9881 2,70571915530884 1,62988823955695 

Kluster 1 117440 1,06456182319115 0,839664813805219 

Kluster 2 30300 1,53810750106354 0,919630126163859 

Kluster 3 18724 0,816098645416104 0,032119256118869 

Kluster 4 496965 0,182821659629892 0,006509878091671 

Kluster 5 311049 0,337025987665089 0,103456721949671 

Kluster 6 3569 0,904883128762626 0,083953098494224 

 
Kluster 0 och 3 har lite högre varians på vissa attribut men det kan tänkas att de attributen är 
mindre viktiga för det klustret. Kluster 3 har en väldigt låg median varians vilket är ett tecken  
på att det bara är några få attribut som inte betyder någonting för klustret. Kluster 0 har en 
median varians som utmärker sig men är ändå inte särskilt hög vilket är ett tecken på att det 
ändå är ett meningsfullt kluster. 
Åtgärder: Ingen åtgärd 
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Analys av klusterstorlek 8 
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Kluster #  Storlek Medel varians Median varians 

Kluster 0 10929 12,2446802475386 3,09650137912284 

Kluster 1 117667 1,06465493697448 0,882610438584449 

Kluster 2 30316 1,5411484289981 0,96419752764318 

Kluster 3 21805 1,03875666675854 0,304501983653523 

Kluster 4 5 3933,35724138221 0,397943835846021 

Kluster 5 506675 0,282271747337005 0,097516094943112 

Kluster 6 310977 0,35183989167152 0,144583021481672 

Kluster 7 1626 14,3031948912449 1,0252674740657 

 

Kluster 0, 4 och 7 visar starka tendenser till att vara innehålla mycket brus, både dess storlek 

och variansvärden är två starka indikatorer. 

Åtgärd: Alla instanser som tillhör kluster 0, 4 och 7 tas bort och upprepad körning med den nya 

datamängden och det gamla klusterantalet görs.  
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Kluster #  Storlek Medel varians Median varians 

Kluster 0 3984 0,680636198053046 0,054266122098266 

Kluster 1 221813 0,349732520387285 0,13558176274049 

Kluster 2 29366 1,53664716123905 0,932750868286416 

Kluster 3 81757 1,11531219437545 0,921812975645124 

Kluster 4 9865 2,6705925055419 1,63186614309122 

Kluster 5 17801 0,527151180866086 0,028034107079266 

Kluster 6 497963 0,182958812710969 0,004927800496233 

Kluster 7 124891 0,353691488947318 0,103589503163221 

 

Kluster 2, 4 och 5 har vissa attribut som har hög varians. Både kluster 2 och 5 har väldigt låg 

medel varians vilket betyder att det antagligen är några få attribut som inte betyder något för 

klustret. Kluster 4 har en median varians som utmärker sig men är ändå inte särskilt hög vilket 

är ett tecken på att det ändå är ett meningsfullt kluster. 

Åtgärd: Ingen åtgärd 

 

9.4 Appendix D 

En sändning har mycket intressant information och följande variabler har valts för att de har 

möjlighet att påverka lönsamheten indirekt. Variablerna kan visa intressanta aspekter genom 

att vara starkt bundna till mer eller mindre lönsamma typer av sändningar.  

 

Avståndsattribut är en viktig aspekt då det gör det möjligt att undersöka hurvida korta och långa 

distanser påverkar lönsamheten. Följande attribut kommer ingå i klustringen: 

● Avståndsintervall (ett attribut som indikerar distansen som sändningen färdats) 

● Antal länkar LF (är antal länkar som transporten färdas igenom) 

● Transportväg_id (är den rutt som sändningen åker) 

 

Kostnadsattribut är intressant då det har starka relationer med försäljningegenskaper. Följande 

attribut kommer ingå i klustringen: 

● Kontorssaldo (Summan av avs och mottagande) 

● Kontorssaldo avgifter 

● Avs kontorssaldo (Avsändande kontor som skickar sändningen) 

● Avs kontorssaldo avgifter 

● Mott kontorssaldo (Mottagande kontor av sändning) 

● Mott kontorssaldo avgifter 

● Kontor ersätt affärsrisk (En risksumma som kontoren får pga hur risk-estimeringen ser 

ut.) 

● Taxeringspunkter avstånd  (Avståndet som sändningspriset är baserat på) 

● Bruttofakturerat (Sändningskostnad för kunden innan rabatt) 

● Rabatt (Rabatt) 
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● Nettofakturerat (Kostnad efter rabatt avdrag) 

● Sändningspris  (Total kostnad för kunden, dvs även inklusive div tilläggsavgifter) 

  

 

Storleks- och viktattribut är intressanta attribut då lönsamhet är starkt kopplade till sändningens 

egenskaper.  Följande attribut kommer ingå i klustringen: 

● Verklig vikt (sändnings vikten) 

● Volym (sändningsvolymen) 

● Flakmeter (uppskattning av yta för gods) 

● Antalsändningar st (Räknar sändningar. Om det är en debet = +1 är det en Kredit = -1. 

Nettot är antal sändningar) 

● Kolliantal (Antal gods) 

● Fraktdragandevikt brutto (Vikt) 

● Antalenheter  (En sänding kan innehålla flera paket. Detta visar antal ing. Paket.) 

● Antalpall (Antal pall som används) 

● Antal pallplatser (totala antalet pallplatser tillgängliga) 

 

Tidsattribut är intressant då det gör det möjligt att följa lönsamhet över tiden.  Följande attribut 

kommer ingå i klustringen: 

● Avräkningsmånad (Planerad tid för avräkning) 

● Transportmånad (Månad när transporten inträffade) 

 

Övriga attribut är: 

● Affärsområde ID (Kan vara inrikes gods, inrikes paket) 



 

 

 

Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och lärarutbildning, 
teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare 
som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar 
och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling 
och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, 
utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller marknadsföring. 
Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-baserade 
kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information för att 
designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga att 
analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-
användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. Den 
övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper och 
kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 
välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 
professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 
aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 
internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, 
som är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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