
Umeå Universitet                 2004-10-29 
Institutionen för datavetenskap 
Kognitionsvetenskap C 5p ht04 
Lars-Erik Janlert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Projektrapport 
      - Edward Tufte’s Theory of Data Graphics 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anna Palm, id01apm@ing.umu.se 
Mattias Persson, c00mpn@cs.umu.se 
Anders Markstedt, dit01amt@cs.umu.se 



Kognitionsvetenskap 5p       04-10-20 
Projektgrupp 1 
 

 2

Abstract 
 
In the book “Visual display of quantitative information” (1983) by Edward R. Tufte the 
“Theory of Data Graphics” is presented. In brief the “Theory of Data Graphics” says that a 
graph with a data-ink ratio of 1.0 (all ink is used to present data) is an optimal graph. This 
experiment tries to verify or discard this theory. In this report the conclusion is that Tufte’s 
theory is not satisfactory, although the result can not be proven statistically due to the low 
number of participants. If the lacking number of participants is ignored (less than 30 in each 
test group), we can prove with the significance of 5% that the theory is erroneous.  
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Introduktion till ämnet 
 
Grafisk framställning av data är ett kraftfullt verktyg för att presentera statistik och framställa 
information på ett övergripande och snabbt sätt. Några självklara exempel på detta är 
exempelvis att åskådliggöra ett lands ekonomiska utveckling över tiden eller att jämföra olika 
mätvärden i förhållande till varandra. Det mest effektiva sättet att beskriva, utforska och 
analysera en uppsättning data är ofta att betrakta en grafisk representation av den. 
Användandet av abstrakta, icke-representativa bilder för att åskådliggöra siffror är en relativt 
ny uppfinning, kanske på grund av de många färdigheter som krävs: visuellt-artistiska, 
empiriskt-statitistiska och matematiska. Statistiska grafer, tidsserier och multivariabla 
bildframställningar som ersättning av nummertabeller började användas först på 1750-1800-
talet. William Playfair (1759-1823) är en av de personer som lade grunden för den grafiska 
design som används i dag. 
 
 
Edward R. Tufte 
 
Edward R. Tufte är författare av ett flertal böcker om informationsdesign och grafisk 
framställning av data, och han har mottagit ett 40-tal utmärkelser för dessa. Han är 
hedersprofessor vid Yale University där han även undervisar i kurser inom statistiska bevis, 
informationsdesign och gränssnittsdesign. Han har bland annat arbetat med 
informationsdesign och statistik för IBM, CBS, NBC, The New York Times och Newsweek.  
 
I boken ”The Visual Display of Quantitative Information“1 avhandlar Tufte användandet av 
grafik sedan Playfair och framåt. Han beskriver olika typer av grafer för dataframställning 
såsom datakartor, tidsserier, grafer över rymd och tid, förhållandegrafer, och principer för 
grafisk ”förträfflighet”. Han ger exempel på grafer som misslyckats med att förmedla den 
avsedda informationen och andra exempel som lyckats bättre. Tufte menar att grafisk data 
skall dra läsarens uppmärksamhet till datats mening och substans, och han resonerar kring vad 
som kan klassas som grafisk förvrängning av data. Han formulerar bland annat följande två 
principer (kursiv text är Tuftes egna ord): 
 

1. The representation of numbers, as physically measured on the surface of the graphic 
itself, should be directly proportional to the numerical quantities represented.  

 
2. Clear, detailed, and thorough labelling should be used to defeat graphical distortion 

and ambiguity. Write out explanations of the data on the graphic itself. Label 
important events in the data.  

 
Han formulerar ett flertal principer och praktiska teorier för effektiv åskådliggörning av olika 
typer av förhållanden i grafer. Många av dessa kan tyckas väldigt självklara idag, men då 
boken publicerades 1983 var de säkerligen nytänkande och de används idag i många grafiska 
sammanhang. I andra delen av boken presenterar Tufte ett språk för resonemang kring grafik 
samt en praktisk teori om grafisk data som han kallar ”Theory of Data Graphics”. 

                                          
1 Edward R. Tufte, The visual display of quantitative information, Graphics Press, 
Connecticut USA, 1983, s91-137 
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Tuftes Theory of Data Graphics 
 
Grundläggande för Tuftes teori är begreppet ”data-ink” (ung. databläck), vilket han beskriver 
som följande:  

 
⇒ the ink that present data-information 
⇒ the ink changing as the data change 
⇒ the non-erasable core of a graphic 
⇒ the non-redundant ink arranged in response to variation in the numbers represented 

 
Bläck som inte representerar data kallar han därmed för ”non-data-ink” eller ”junk-ink” (ung 
icke-databläck). Därefter formulerar han förhållandet mellan detta databläck och det totala 
använda bläcket (dvs. data-bläck + icke-data-bläck) i en graf som ”data-ink ratio”: 
 

Data ink ratio  =  data-ink / total ink used to print the graphic 
=  proportion of a graphic’s ink devoted to the non-redundant 

display of data information 
=  1.0 – proportion of a graphic that can be erased without loss of 

data-information 
 
För att illustrera detta kan man titta på graferna nedan. De två första graferna (A och B) har ett 
högre data-ink-ratio än de två sista (C och D). I A och B används en relativt liten andel bläck 
till att representera icke-data, alltså blir databläcksratiot hög eftersom en större del av bläcket 
då används till att visa data. I C och D används en jämförelsevis större andel bläck till att visa 
icke-data, i dessa fall rutnäten, och därför blir databläcksratiot lägre. På samma sätt har D ett 
högre databläcksratio än C.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Varje uns bläck på en graf kräver en anledning, och nästan alltid bör denna anledning vara att 
bläcket presenterar ny information menar Tufte. Bläck som inte förmedlar statistisk 
information är inte av intresse hos läsaren av en graf. Ibland ”stökar den till” grafen till och 
med. ”Redundant data-ink”, upprepar samma data om och om igen menar Tufte. Han tar som 
exempel en märkt, gråfärgad stapel från ett stapeldiagram som han menar indikerar höjden på 
sex olika otvivelaktiga sätt, och där fem av dem faktiskt kan tas bort medan den sjätte 
fortfarande skulle visa höjden: 
 

 
⇒ Höjden på vänstra linjen 
⇒ Höjden på högra linjen 
⇒ Höjden av den gråa färgen 
⇒ Den övre horisontella linjens position 
⇒ Talets/siffrans position ovanför stapeln 
⇒ Den höjd som talet i sig representerar 

 

 
A 

 
B 

 
C 

 
D 
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Tufte menar att grafiskt data skall presentera det kvantitativa innehållet och ingenting annat. 
Ju större andel bläck hos en graf som används till att representera data, desto bättre. Slutligen 
menar Tufte att kritisk granskning och omarbetning  är lika viktig för grafframställning som 
för en roman. Att skifta, kombinera, korrigera och testa är en lika kritisk som kreativ process. 
Hans teori kan därmed slutligen sammanfattas i följande principer:  
 

1. Above all else show the data.  
2. Maximize the data-ink ratio, within reason 
3. Erase non-data-ink, within reason. 
4. Erase redundant data-ink, within reason. 
5. Revise and edit. 

 

Syftet med experimentet 
 
Projektets syfte är undersöka och försöka utvärdera Edward Tuftes ”Theory of Data 
Graphics”1 genom att följa den praktiska teori och de principer som presenteras där för grafisk 
framställning av data, och därefter utvärdera resultatet. Målet är att se om Tuftes teori 
verkligen kan användas för att framställa grafer som är effektiva och tydliga.  

Metodbeskrivning 
 
Design av experiment 
 
Designen av experimentet baserade sig helt och hållet på Tuftes teori beskriven ovan. 
Experimentet utformades utifrån ett exempel där Tufte utgår ifrån en graf av Playfair gjord 
17861 och sedan stegvis optimerar den enligt hans principer om databläcksmaximering. En 
kontrollgrupp och en lika stor grupp med försökspersoner fick se varsin graf, den första 
baserad på den ursprungliga grafen av Playfair (”icke optimerad graf”) och den andra 
utformad enligt Tuftes principer om databläcksmaximering (”optimerad graf”).  
 
För att kunna utvärdera graferna för att se om den ena var mer ”effektiv” än den andra, fick 
försökspersonerna att på tid svara på frågor om den information som presenterades i graferna. 
Båda grupperna fick samma uppsättning frågor och antagandet var att antal rätt besvarade 
frågor per tidsenhet skulle utgöra ett mått på hur effektiv motsvarande graf var, då detta 
visade på hur snabbt datat i grafen kunde avläsas. Den grupp med högst antal rätt besvarade 
frågor per tidsenhet skulle därmed visa vilken graf som var effektivast. Frågorna ställdes 
enbart på basis av de data som graferna hade till uppgift att representera, med stor variation av 
frågorna och med tanke på att förmågan i huvudräkning ej skulle påverka. Ett 
informationsblad skapades för att alla deltagare skulle få informationen som krävdes 
presenterad på samma sätt och utan påverkan av lingvistiska nyanser hos kontrollanterna.  

                                          
1 Edward R. Tufte, The visual display of quantitative information, Graphics Press, 
Connecticut USA, 1983, s91-137 
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Försöksdeltagare 
 
Försöksdeltagarna, totalt 28 st lika fördelade per grupp, valdes slumpmässigt bland studenter 
på Umeå universitet. Samtliga deltagare var frivilliga och kan därför antas vara motiverade till 
testet. Försöksdeltagarna och kontrollgruppen valdes ur samma population. Om testpersonen 
tillhörde försöksgruppen eller kontrollgruppen avgjordes av slumpen. 
 
Material 
 
Materialet (se bilaga) som tillhandahölls för försöksdeltagarna var följande: 
 

- En graf av antingen typ ”optimerad” (till försöksgruppen) eller typ ”ej optimerad” (till 
kontrollgruppen). 

- Ett instruktionsblad där all information som var relevant stod, detta för att förhindra 
bias i en muntligt presenterad instruktion. 

- Ett papper där samtliga frågor var presenterade och svaren skulle skrivas.  
 
Försöksprocedur 
 
Försöket inleddes med en kort presentation där försökspersonerna instruerades att läsa 
instruktionsbladet noga och informerades om att kontrollanten ej kunde svara på några frågor. 
Försökspersonen fick studera grafen samtidigt som informationen lästes, tidtagningen startade 
när försökspersonen vände på instruktionsbladet och började läsa frågorna samt avslutades när 
försökspersonen svarat på den sista frågan.  
 
Pilotstudie 
 
Innan det riktiga försöket gjordes en pilotstudie med totalt sex försökspersoner, lika fördelade 
per grupp, för att se om testet var bra utformat. Resultatet från denna visade att några frågor 
kunde misstolkas och därför behövdes formuleras om. 
 

Resultat 
 
Frågeformulären sammanställdes (se bilaga) för att kunna jämföra svaren mellan de två 
försöksgrupperna och varje försöksdeltagares frågeformulär rättades. (Felmarginalen som 
tillåts i svaret är teoretiskt svar ± 10000 pund per avläst stapel). Värdet som jämförs mellan 
grupperna är antalet rätt svar per sekund. 
 
Medelvärden:  
Optimerad: 0,02238 rätt svar/sekund 
Ej optimerad: 0,031159 rätt svar/sekund 
 
Standard avvikelse: 
Optimerad:0,0069 
Ej optimerad:0,0060 
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Slutsats 
 
Enligt vår undersökning ger den ej optimerade grafen ett bättre resultat än den optimerade 
grafen (signifikansnivå 5%, normalfördelning antagen, t-test utfört, se bilaga). 

Diskussion 
 
Vi medvetna om att vår undersökning har en rad brister som påverkar vilka slutsatser vi kan 
dra av resultatet. Det är svårt att genomföra ett projekt av den här typen och samtidigt vara 
helt säker på att testet genomförts helt felfritt. Brister som vi är medvetna om i vårt test är 
följande: 
 
- Antal försökspersoner var inte tillräckligt.  

Målet var att kunna statistiskt säkerställa ett resultat genom ha minst 30 
försökspersoner i varje testgrupp, men på grund av tidsbrist kunde vi inte utföra testet 
på så många testpersoner. 

- Utvärderingens utformning.  
Är frågeställningar om datats representation det bästa sättet att utvärdera Tuftes 
grafer? Det kan finnas andra, bättre sätt, att utvärdera. 

- Motiveringen hos försökspersonerna.  
Kan man vara säker på att försökspersonen var motiverad att göra testet efter bästa 
förmåga? 

 
I denna diskussion bortser vi dock från dessa brister för att kunna komma fram till ett resultat 
av undersökningen. Analysen av våra mätvärden visar att den graf som Tufte ”förkastat”, eller 
klassat som mindre effektiv än sin egen, i själva verket är effektivare förutsatt att vi kan dra 
en slutsats av vår begränsade undersökning.  
 
Ett problem med att försöka undersöka Tuftes teori är att han själv menar att den skall 
”användas med måtta”. Det är snarare en praktisk princip som kan användas för att försöka 
effektivisera en graf, men till vilken grad den bör användas och hur beror kanske på vad 
grafen skall användas till? Det går att diskutera vad som bör klassas som junk-ink och vad 
som bör klassas som data-ink i en graf. Och beroende på användningssituationen av grafen 
kan detta skifta. Är vårt resultat bara en effekt av den specifika användningssituationen som 
de frågor vi valt utgör? Det som i den ”optimala grafen” klassats som junk-ink och därför 
tagits bort, bör kanske istället ha klassats som data-ink och fått vara kvar i grafen för just 
denna användningssituation. 
Hur testpersonernas resultat skulle bedömas diskuterades rätt mycket för att komma fram till 
en metod att jämföra de båda grupperna. Vi kom fram till att  rättningsmallen för de båda 
grupperna skulle att vara densamma men hur stor felmarginal i avläsningen skulle godkännas? 
Gränsen en enhet per avläsning kom av att det svåraste var att säga om en stapel visade på 
30000 ± 10000 (pund) respektive 70000 ± 10000 (pund) och det felet kunde inträffa vid varje 
avläsning som gjordes i grafen. 
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Bilagor 

 
Ej optimerad graf 
 

 
 
Optimerad graf 
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Frågeblankett 
 

1.) Hur stor är den totala handeln (export + import) med Frankrike? 
 
 

 
 

2.) Med vilket land har skottland störst handel (export + import)? 
 

 
 
 

3.) Hur stor är skillnaden mellan exporten till Ryssland och exporten till Västindien?  
  
 

 
 

4.) Hur stor var importen från det land till vilket Skottland hade den tredje största 
exporten?  

 
 

 
 

5.) Hur stor var Skottlands totala export (exporten till alla länder) ? 
 

  
 
 

6.) Med vilket av länderna Sverige och Norge hade Skottland störst handel (export + 
import)? 

 
 
 
 
7.) Från vilket land hade Skottland fjärde störst import?  

 
  

 
 

8.) Hur stor var exporten till Ryssland? 
 

 
 

 
9.) Hur stor är skillnaden mellan export och import till Irland? 
 
 
 
 
10.) Av de två länder som Skottland exporterade mest till; från vilket importerade 
Skottland minst från? 
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Information 

Det är viktigt att du läser hela denna 
information: 
 
Framför Dig ligger nu ett stapeldiagram över 
Skottlands import och export till ett antal länder 
under ett visst år. 
Din uppgift är att svara på frågor om 
informationen som presenteras i detta diagram. 
 
Det är viktigt för vår studie att frågorna besvaras 
så snabbt som möjligt och så noggrant du kan. 
Undersökningen kommer att tidtagas.  
 
Hjälpmedel är penna, papper och miniräknare. 
 
Som tidigare sagts så kan inte försöksledaren 
svara på några frågor under själva försöket. Har 
Du några funderingar så svarar försöksledaren så 
snart Du slutfört testet. 
 
När Du är redo kan Du vända på papperet och 
svara på frågorna som står på baksidan med 
diagrammet till din hjälp. Tidtagningen startar så 
snart du vänt papperet och när du är färdig, säg 
till.  
 
Tack för Din medverkan! 
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Sammanställda svar optimal graf   
Fråga 1 Fråga 3 Fråga 4 Fråga 5 Fråga 8 Fråga 9 

91 120 140 700 192 90
95 145 142 760 195 200

100 145 143 760 195 200
100 145 144 777 195 200
100 145 145 785 195 200
100 145 145 788 195 200
100 150 145 790 195 200
100 150 145 790 198 205
100 150 145 790 200 205
100 150 145 793 200 205
102 150 148 795 200 205
105 150 150 796 200 205
110 160 150 810 200 205
110 160 ? 828 305 205

Medel      
101 148,75 145,5833 786,1667 197,3333 202,5

Teoretiskt svar     
100 160 144 764 196 202

Rätt svar      
99-101 158-162 143-145 751-777 195-197 200-204 
      
      
Sammanställda svar ej optimal graf   
Fråga 1 Fråga 3 Fråga 4 Fråga 5 Fråga 8 Fråga 9 

99 45 48 570 195 200
100 120 143 687 195 200
100 120 143 716 195 200
100 146 143 723 195 200
100 147 144 751 195 202
100 147 144 758 195 202
100 147 144 765 195 202
100 147 145 767 196 203
100 148 145 770 196 203
100 150 145 770 196 203
100 150 145 775 196 203
100 150 149 778 196 203
100 150 149 780 197 205
100 270 229 900 197 205

Medel      
100 143,5 144,9167 753,3333 195,5833 202,1667

Teoretiskt svar     
100 160 144 764 196 202

Rätt svar      
99-101 158-162 143-145 751-777 195-197 200-204 
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Uträkningar 
 

Samtliga jämförelsesiffror för optimal graf: 0.01826484, 0.028938907, 
0.026058632, 0.016431925, 0.028248588, 0.014245014, 0.029605263, 0.02295082, 
0.02739726, 0.017241379, 0.016528926, 0.011461318, 0.034782609, 0.021164021 
 
Samtliga jämförelsesiffror för ej optimal graf: 0.039106145, 0.027681661, 
0.027607362 0.027559055, 0.029315961, 0.031818182, 0.035555556, 0.034482759, 
0.020408163, 0.033457249, 0.033653846, 0.026548673, 0.043478261, 0.025559105 
 
medel optimal = 0,0224 
standardavvikelse optimal = 0,0069 
medel ej optimal = 0,0312 
standardavvikelse ej optimal = 0,0060 
 
H0: resultat för optimal graf = resultat för ej optimal graf  
HA: resultat för optimal graf ≠ resultat för ej optimal graf   
 
 
Utklipp ur Matlab  
[h,p,ci,Stats] = ttest (dif, 0, 0.05, 0) 
 
h=1  => "Reject null hypothesis at significance level of alpha."  
 
p = 0.0016  P is the p-value, or the probability of observing the given result 
       by chance given that the null hypothesis is true. Small values 
        of P cast doubt on the validity of the null hypothesis. 
 
ci = 0.0040    0.0136  

ci is a confidence interval for the true mean.  Its confidence 
              level is 1-ALPHA. 
 
Stats = tstat: 3.9724 
            df: 13 

Stats  is a structure with two elements named 'tstat' (the value 
              of the test statistic) and 'df' (its degrees of freedom). 
 
 
 
Slutsats: Nollhypotesen kan förkastas dvs resultat för optimal graf ≠ resultat för ej optimal 
 
 
 
 
(Samtliga uträkningar utförda i Matlab) 


