Diagram
En ur Uljas uttagen tabell kan också granskas som statistikdiagram. Även om grafiken i Uljas är avsedd för
snabb gestaltning och åskådliggörande av data, kan du genom att pröva de olika reglagen i diagramvyn ta
fram relativt högklassiga och till och med publiceringsdugliga statistikdiagram.
Tips för utformning av diagram
Observera att planeringen av diagrammet börjar redan när du begränsar tabelluttaget. Om tabellen är för
omfattande eller inte avgränsas blir diagrammen inte lättåskådliga. Gör uttaget ur databasen genom att
bara välja de uppgifter som du vill ha med i diagrammet och försök redan i förväg tänka ut hurdant diagram
du ska bygga. Vanligen består underlaget för ett bra diagram av ett rätt så litet siffermaterial.
•
•
•
•
•

I ett tidsseriediagram (linjediagram) lönar det sig inte att ta med fler än 6–7 serier (variabelvärden)
åt gången.
Om du inte håller på att göra ett tidsseriediagram, välj av värdena för tidsvariabeln bara det som du
vill granska.
Välj inte för många värden för landvariabeln på en gång. Till världsomfattande landjämförelser
lämpar sig ett kartogram bättre än ett diagram (se punkten Karta nedan i anvisningen).
I ett pajdiagram lönar det sig att välja fler värden bara av en variabel och lämna bort värdet ”Totalt”
för denna variabel.
Om du vill jämföra en viss variabels värden med varandra i ett diagram lönar det sig ofta att lämna
bort värdet ”Totalt” för denna variabel.

Vid avgränsning av uttag lönar det sig annars också att undvika flerval för fler än två variabler. Ju fler radeller kolumnhierarkiska nivåer det finns i tabellen, desto svårare är det att hitta en tabelluppställning
(pivot) eller typ av diagram som är lämplig för tabellpresentationen.
Om diagrammet inte ser ut så som du önskar, pröva först med olika diagramtyper och därefter funktionen
”Pivot”. Om diagrammet fortfarande inte ser lämpligt ut, stäng fönstret och redigera tabellen i tabellvyn.
Gör sedan ett diagram av den nya tabelluppställningen och pröva åter olika typer av diagram. Efter
testande och övning hittar man snabbt uppställningar och typer av diagram som lämpar sig för olika
material.
Obs! Mera information om allmänna anvisningar för statistisk grafik, statistiska diagrams struktur,
grundläggande begrepp, val av diagramtyp osv. finns i Statistikcentralens statistikskola på adressen
http://tilastokoulu.stat.fi/.

Redigering av diagram
I det följande exemplet ser du hur du kan välja önskat diagramalternativ genom att redigera diagrammet.
Bild 1. Avgränsning av uttag

Gör ett tabelluttag. Efter att tabelluttaget har gjorts, kommer man till diagramplaneringsvyn genom att
klicka på ikonen uppe på skärmen.
Bild 2. Tabellvyn i webbläsaren

Bild 3. Linjediagram av tabell

Diagrammet kan visas som linje-, stapel-, paj-, yt-, spridnings- och pyramiddiagram. Diagramtyp kan ändras
i rullgardinsmenyn.
Om rubrikerna
Observera att applikationen kopierat hela tabellens rubrik som diagramrubrik. Klicka på knappen ”Redigera
rubrik” för att ge diagrammet en mer träffande rubrik. Du kan också lägga till en underrubrik, ändra
enhetens rubrik eller gömma rubrikerna helt.

Redigering, lagring, utskrift och överföring av diagram till egna applikationer
Du kan redigera ett diagram genom att ändra på inställningarna till vänster om diagrammet. Olika
diagramtyper har olika inställningar. Ändringarna utförs först när man efter att valen har gjorts klickar på
knappen ”Rita”. Det lönar sig att testa olika inställningar tills diagrammet ser ut som du önskar. Du kan
inleda utskriften av diagrammet genom att klicka på knappen ”Skriv ut”.
Klicka på ”Tillbaka” för att gå tillbaka till början, dvs. till val av variabler, utformning av tabell och ritande av
diagram.

Klicka på ”Välj på nytt” för att ändra diagrammets variabler och därefter direkt gå tillbaka till diagrammet.
Om du vill överföra diagrammet till en egen applikation, klicka på knappen ”Kopierbar bild”. Diagrammet
öppnas i kopierbar form. Högerklicka på diagrammet och välj ”Spara bild som” för att spara diagrammet
som en fil eller ”Kopiera bild” för att flytta diagrammet till Urklipp.

Kartgrafik
Med hjälp av Uljas-tjänstens kartgrafikfunktion kan användaren visualisera på världskartan hur Finlands
export och import av varor fördelas mellan olika länder. Efter att tabelluttaget har gjorts, kommer man till
kartvyn genom att klicka på kartikonen uppe på skärmen.
Bild 4. Hur man kommer till kartvyn

Till skillnad från hur man planerar diagrammen lönar det sig vid planeringen av tabellen för kartvyn att
plocka med så många olika variabelvärden som möjligt. Variabelvärdena som visas på kartan kan ändras i
kartvyns toppmeny, om de har tagits med vid planeringen av tabellen. Det lönar sig t.ex. att ta med flera
tidsvärden för att underlätta den kartografiska tidsjämförelsen. Särskilt av landvariabelns värden lönar det
sig att ta med alla utom ”Alla länder tillsammans”. Det rekommenderas att man på kartan visar
indikatorernas kumulativa årsvärden och att man för det granskade året väljer uppgifterna för december
för att utjämna månadssvängningarna.

Bild 5. Koropletkartamenyn öppnad i kartvyn

Kartans klassbredder och klassificeringsmetoder, dess färger, eventuell dubbel skala och kartans utseende i
övrigt kan ändras genom att klicka på koropletkartamenyn uppe i kartvyn. Särskilt vid visning av den
kumulativa ändringen av export eller import lönar det sig att använda dubbel skala. Den ökade handeln
visas då med toner av rött och den minskade handeln visas med blått. Det lönar sig att testa olika
klassificeringsmetoder och klassbredder tills du är nöjd med slutresultatet.
När muspekaren förs över kartan, visas det aktiva landets namn och värde. I koropletkartamenyn kan du
också ändra på inställningarna för hur den valda regionen visas. Med musens rullningshjul kan man zooma
in och ut på kartan. En zoomad karta kan flyttas genom att trycka ned musens vänstra knapp och dra.
När du är nöjd med kartan kan du klicka på knappen ”Export” uppe på skärmen för att överföra den till ditt
eget bruk. På sidan ”Exportera Verti MapGraphics” lönar det sig att ge ett lämpligt namn åt kartan. På
samma sida kan du välja kartans utskrivningsformat. Efter att du klickat på ”Export” kan du högerklicka på
kartan för att spara den eller kopiera den till Urklipp.
Kartans tekniska begränsningar
På grund av kartans grova skala syns inte länder som är mycket små till sin areal (t.ex. Singapore, Andorra,
Monaco, östaterna i Stilla havet) på kartan.
På kartan visas landgränser för Nordcypern, Puerto Rico och Somaliland. Statistiken över handeln med
dessa områden ingår dock inte i Finlands statistik över utrikeshandeln med varor. Därför visas
ifrågavarande områden på kartan alltid utan statistiskt värde.

