DATAJOURNALISTIK III

Kyrkovalet
Även om statistik ibland kan ge fakta eller insikt till en story så är det att föredra att använda rådata för
att hitta sin story. Rådata betyder egentligen att varje rad i tabellen är en egen företeelse, en person, en
fastighet, en händelse eller något liknande. Vi ska ta en närmare titt på data från kyrkovalet 2021.
Ladda upp data genom att öppna ett nytt kalkylblad i Google Kalkylark, välja Arkiv och sedan
Importera. Byt till Ladda upp och hämta din fil antingen genom att dra den till stora fältet eller genom
att klicka på den blå knappen. Välj Importera data för att lägga in din fil i kalkylarket.
Det är alltid bra att bläddra igenom en fil om man inte känner till den sedan tidigare. Tryck exempelvis
Ctrl/⌘-pil ner för att komma till slutet av filen. Bläddra med PageUp eller PageDown-tangenterna för
att se så att allt ser OK ut. Ibland kan det bli fel i inläsningen och det är alltid smart att hitta det så
tidigt som möjligt.
Några av kolumnerna är tillagda, som exempelvis födelsedatum, ålder och kön – de är alla uträknade
från personnumret.

Filter
Vi börjar med att använda filter för att ta reda på några bas-frågor:
-

Vem är yngsta kandidaten i området?
Vem är äldst?
Vem är bäst att intervjua, dvs vem är äldst/yngst och på valbar plats?
Hur många lärare eller lantbrukare finns bland kandidaterna?

Notera att med filter så får du direkt en uppfattning om data när du fäller ner pilen, dvs du ser direkt
spannet mellan yngst och äldst. Ibland kan man använda filter och bara fälla ner dem för att se vad
data innehåller – det ger en snabb bild och kan ge idéer om vad man ska gå vidare på.

Du får själv avgöra vad som är valbar plats – en fingervisning kan ges här
https://kyrkoval.svenskakyrkan.se/Valresultat2017/slutg/Visning/Resultat/Kyrkomote.aspx där man
kan se hur det gick i tidigare val för olika partier i olika valkretsar. En tumregel är kanske att titta på
listplats 1–5.
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Pivottabell
Ett av de mest kraftfulla verktygen för att snabbt få koll på ett material är pivottabell – ett sätt att
summera din data. Man kan likna det med att exempelvis dela upp en kortlek i färg eller alla de gånger
som man suttit vid sitt skrivbord och delat upp en packe papper i olika högar. Man kan alltså dela upp
sin data och summera varje del. Det kan låta krångligt, men förhoppningsvis blir det klarare under den
här övningen.
Börja med att markera hela din datatabell genom att klicka i rutan mellan A och 1, högst uppe till
vänster i tabellen. Välj sedan Data och Pivottabell i menyn och klicka på Skapa i rutan som visas.
Det enklaste är alltid att skapa pivottabellen i ett nytt blad, det går att lägga den i samma blad som
data, men det blir rätt besvärligt att hantera.
Nu ser du tre rutor i din tabell – ett fält där pivottabellen kommer att hamna och så två fält som styr
hur pivottabellen ska se ut – de har rubriken Redigerare för pivottabell. Du får till och med några
förslag på pivottabeller i första rutan. I andra rutan ser du namn på alla kolumner. Det är viktigt att du
har namn på alla kolumner, annars går det inte att göra en pivottabell.

Vi börjar med raderna, alltså det som står längst till vänster i den pivottabell som vi vill skapa. Låt oss
först undersöka hur många kandidater det finns för varje valkrets. Klicka på Lägg till bredvid Rader
och välj Valkrets. Du ser då att tabellen till höger fylls i med alla valkretsar i området. Nu ska vi räkna
hur många kandidater det är i varje valkrets. Klicka på Lägg till vid Värden och välj exempelvis
Namn för att räkna antalet kandidater. Programmet känner automatiskt av att vi vill visa antal, men
under värden går det också bra att summera, eller exempelvis visa max- och min-värde.
Vi skulle också kunna se hur många kandidater i varje valkrets som är män respektive kvinnor – då
behöver vi också lägga till en kolumn. Klicka på Lägg till bredvid Kolumn och välj Kön. Då får vi en
samlad tabell som vi till exempel kan kopiera till ett nytt blad och räkna procent.
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Pivottabell är ett sätt att experimentera med din data. Oftast jobbar man så att man tittar på olika
variabler i pivottabellen. När man hittar en tabell som man vill gå vidare med så kopierar man den till
ett annat blad genom att markera tabellen, trycka Ctrl/⌘-C, gå över till ett nytt blad och i menyn välja
Redigera, Klistra in special och Klistra enbart in värden. Då får du tabellen ren – utan pivot:

Det är betydligt lättare att exempelvis räkna andelar i procent med en ren tabell jämfört med att räkna
direkt med pivottabellen. Den ändras ju beroende på vilka variabler du väljer och dina uträkningar kan
då skrivas över om du ändrar i pivottabellen.

Villkor
Slutligen kan det ju vara intressant att titta på hur många kandidater som är pensionärer – hur skulle vi
kunna göra det? Låt oss anta att alla som 65 eller äldre är pensionärer – det är ju inte riktigt sant, men
om vi är tydliga med att vi har gjort denna definition så kommer man oftast undan med det.
Vi måste då koda, alltså katergorisera, varje person som antingen pensionär eller ej pensionär. För att
göra det så behöver vi gå tillbaka till huvudfilen. Vi ställer oss överst i den första tomma kolumnen,
kolumn M, och så skriver vi Pensionär som rubrik i cellen M1. Nu ska vi skapa ett villkor.
I cell M2 skriver du =OM((J2>64;"Pensionär";"Ej pensionär"), dvs OM åldern är större än 65, då
skriver vi Pensionär i cellen – om inte då skriver vi Ej pensionär. Tryck på Enter och gå sedan tillbaka
i cellen, hitta den lilla gröna fyrkanten i nedre högra hörnet och dubbelklicka på den. Då kopieras
formeln hela vägen ner.
Vi kan nu gå tillbaka till vår pivottabell och då måste vi börja med att utöka området som används för
pivottabellen. Vi har ju gjort en ny kolumn, kolumn M. Högst upp till höger, under Redigerare för
pivottabell står dataområdet som används för tabellen. Gå in där och ändra från L till M och tryck
Enter. Låt oss sedan ändra så att vi i stället för kön tittar på hur många som är pensionärer.
Klicka på krysset under Kolumner där det står Kön – och välj sedan Lägg till och välj Pensionär i
stället. Tabellen ändras och du ser fördelningen per valkrets. Vi kan på samma sätt klicka på krysset
under Rader för att ta bort valkretsen och välj sedan Normeringsgrupp i stället, alltså parti.
Nu har vi en ny tabell som vi kan kopiera och klistra in som värden och sedan räkna andelar på. Finns
det någon normeringsgrupp som utmärker sig?
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