
Hur man kan presentera olika data.

En kort studie av Lars Rocksén.

Data kommer från artikeln:
http://www.st.nu/medelpad/sundsvall/stafettkostnader-okar-lavinartat-i-angermanland

Där presenteras hur kostnaden för stafettläkare ökar dramatiskt i relativa tal vid två av 
sjukhusen när kostnaden för det tredje är konstant. 

Det speciella med denna artikel är att man valt att presentera data som relativa tal vilket 
gör det hela lite svårare att tolka och det kan dölja sig en hel del fakta i dessa relativa tal.

Det data som anges är listat nedan i faktaruta. Det saknas data för åren 2012 och 2013 
som saknas i artikeln, men det är inte poängen utan det är viktigare att se data över tid.

http://www.st.nu/medelpad/sundsvall/stafettkostnader-okar-lavinartat-i-angermanland


Stafettkostnader

Kostnader för stafettläkare uppdelat på 

sjukhus (egen personalkostnad för 

läkare inom parentes).

Sundsvalls sjukhus

2011: 46,5 Mkr (308,1 Mkr)

2014: 61,1 Mkr (373,7 Mkr)

Sollefteå sjukhus

2011: 11,9 Mkr (98,7 Mkr)

2014: 26,4 Mkr (82,8 Mkr)

Örnsköldsviks sjukhus

2011: 28,1 Mkr (113,5 Mkr)

2014: 47,0 Mkr (113,6 Mkr)

Där ser man hur kostnaderna har ökat, men det är svårt att visualisera vilka andelar och 

därför finns den förklarande bilden. Det som också är intressant är de absoluta talen.

Då framträder en annan bild. Nämligen att alla tre sjukhusen har ökat exakt i samma 

hastighet, dvs lutningen på de tre linjerna är i det närmast densamma.
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Men eftersom de tre sjukhusen har olika ökningstakt på de egna fast anställda läkarna blir 
totalbilden av absoluta tal ett annat.

Ingen av de här bilderna är osann, det är bara en fråga om hur man väljer att analysera 
dem.
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