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Abstract

Visualisering av marknadsstatistik

Market Statistics Visualization

Gustaf Gräns

The purpose of this master thesis was to explore and develop prototypes for
visualization of trade statistics in a market surveilance application. In such an
application a large amount of information is processed. This information is then
summarized and presented to the market surveillance staff. The practical part of this
thesis was done at Scila AB in Stockholm.

Three prototypes were developed based on modern visualization methods. Another
graph that already existed in the application was improved. The graphs were then
evaluated with the help of simulated market data. Two of the graphs were also
evaluated using real market data. Finally the graphs were demonstrated to market
surveillance staff from an exchange in Stockholm. The conclusion was that two of the
graphs have potential to be useful while the same can't be said for the other two.
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Sammanfattning 

Syftet med detta examensarbete var att undersöka och ta fram prototyper för visualisering 

av handelsstatistik i en marknadsövervakningsapplikation. I en sådan applikation bearbetas 

en stor mängd information som behöver sammanställas och åskådliggöras för de som utför 

marknadsövervakningen. 

Arbetet utfördes på Scila AB i Stockholm och tre prototyper togs fram baserade 

på moderna visualiseringstekniker. Ytterligare en graf som existerade i Scilas applikation 

förbättrades. Dessa grafer utvärderades sedan på simulerad data. Två av dem utvärderades 

även på riktig data. Graferna presenterades sedan för två marknadsövervakare på en börs i 

Stockholm. Två av graferna visade sig ha potential att vara användbara medan det inte gick 

att dra samma slutsats för de andra två. 

 

Nyckelord; Visualisering, marknadsdata, marknadsövervakning. 
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1 – Introduktion 

Scila AB utvecklar ett system för marknadsövervakning av värdepappersmarknader. 

Systemet får en dataström med alla händelser på den kopplade handelsplatsen för 

värdepapper. Denna dataström sparas till disk och analyseras i realtid. En mängd statistik 

skapas utifrån denna dataström som på något sätt måste åskådliggöras för de som sedan ska 

analysera vad som händer med handeln i olika värdepapper. I dagsläget sker detta till stor 

del med hjälp av tabeller där data radas upp. Examensarbetet kom till genom ett behov av 

att på ett mer lättöverskådligt sätt presentera denna statistik. 

 Syftet med arbetet är att undersöka, ta fram och implementera förslag på hur 

statistik och information från handelsövervakning kan visualiseras i Scilas applikation för 

marknadsövervakning. Den huvudsakliga frågan i arbetet är ”Kan visualisering av 

handelsstatistik öka användbarheten för en marknadsövervakare?”. 

 Arbetet har avgränsats till att enbart innefatta grafiska vyer. Utformningen av 

tabeller är inte något som behandlas, trots att det är en form av visualisering. Fokus i arbetet 

ligger på att åskådliggöra data för att skapa en överblicksbild. 

 I början av arbetet undersöktes olika sätt att visualisera data varefter ett urval 

av tre lite modernare och annorlunda vyer implementerades. De utvärderas genom 

demonstration för personal på Scila samt två marknadsövervakare. 

 Rapporten börjar med en teoridel som beskriver värdepappersmarknader, 

marknadsövervakning och olika sätt att visualisera data och information. I 

genomförandedelen beskrivs sedan hur utvecklingen av de olika vyerna gick till var för sig 

och hur slutresultatet blev. I diskussion och slutsatsen analyseras sedan graferna var för sig. 
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2 – Teori 

2.1 – Användbarhet 

Med användbarhet menas i denna rapport att på ett effektivt sätt kunna identifiera 

oegentligheter1 samt få en bra överblick över nuvarande tillstånd på marknaden. 

Användarvänliga verktyg för marknadsövervakning underlättar för de som utför 

övervakningen att identifiera oegentligheter, vilket leder till ökad effektivitet i 

övervakningen. I följande avsnitt kommer en introduktion till värdepappersmarknader, 

marknadsövervakning och därefter visualisering av information och data att ges. 

2.2 – Värdepappersmarknader 

En värdepappersmarknad2 fungerar som en mötesplats för aktörer som vill köpa eller sälja 

värdepapper3. Den mest kända typen av värdepappersmarknad är aktiemarknaden. Här 

omsätts aktier vilket representerar ägarandelar i företag. Det finns flera olika typer av 

aktörer på en marknad. I rapporten används termen handlare övergripande för att beskriva 

alla aktörer som utför transaktioner på en marknad. Denna term inbegriper dels de handlare 

som köper och säljer för sin egen eller det företag de jobbar åts räkning, dels mäklare som 

förmedlar tjänsten att köpa och sälja värdepapper åt sina kunder vilka kan vara institutioner, 

företag eller privatpersoner. 

Vid en elektronisk marknadsplats lägger handlare via datorer in köp- och 

säljordrar som sedan matchas med varandra i en matchningsmotor. Den fungerar ofta efter 

modellen att det för varje värdepapper finns två listor med köp- respektive säljordrar 

rangordnade efter pris och vilken tid ordern gavs. Vanligtvis finns det en spridning mellan 

lägsta säljpris och högsta köppris, där köppriset alltid är lägre än säljpriset. När en handlare 

                                                      
1
 Se otillbörlig marknadspåverkan i avsnitt 2.4. 

 
2
 "En värdepappersmarknad kan språkligt beskrivas som avsättningsområde för värdepapper, dvs. där 

värdepapper bjuds ut och omsätts." (Prop. 1990/91:142 s. 85) 
 
3
 ”Med värdepapper avses en handling som tillförsäkrar innehavaren en viss rättighet som vanligen kan 

omvandlas i pengar. Till värdepapper räknas traditionellt aktier, obligationer, förlagsbevis, 
värdepappersfondsandelar, växlar, checkar och vissa andra skuldebrev." (Prop. 1990/91:142 s. 85) 
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lägger in en köporder på samma eller högre pris än lägsta säljpris och om kvantiteten som 

bjuds ut räcker sker ett avslut där köparen får den begärda mängden värdepapper till det 

lägsta möjliga priset. När avslutet skett meddelas båda parter och information skickas ut till 

börsens informationstjänst för att informera övriga intressenter. 

Det skapas en mängd information vid handeln: Det finns dels information om 

hur marknaden ser ut för ett värdepapper just nu, dels information om avslut som skett. 

Följande information finns ofta om hur marknaden ser ut vid en given tidpunkt4: 

 Köp (Engelska, bid), vilket representerar högsta priset som någon är villig att betala 

för en post just nu. 

 Sälj (ask), vilket representerar lägsta priset som någon är villig att sälja en post för 

just nu. 

 Spread, skillnaden mellan köp- och säljpris5. 

 Högsta pris (high), vilket representerar det högsta priset som betalats för en post 

idag. 

 Lägsta pris (low), vilket representerar det lägsta priset som betalats för en post idag. 

 Senaste pris (latest), priset per post som betalades vid det senaste avslutet. 

2.3 – Marknadsövervakning 

Marknadsövervakning innebär kontroll att regler och lagar följs vid handeln på en 

marknadsplats för värdepapper, exempelvis en aktiebörs. Detta regleras i svensk lag6 och av 

marknadsplatsens egna regler och är till för att skapa en rättvis och väl fungerande marknad 

(Marknadsmissbruksutredningen 2004, s.59). Innebörden är att alla värdepappersmarknader 

måste utföra marknadsövervakning. För att utföra denna marknadsövervakning behövs 

verktyg som underlättar uppgiften genom att åskådliggöra vad som händer med handeln. 

Här är statistik, larm och visualisering av data viktigt.  

                                                      
4
 http://www.swedbank.se/privat/spara-och-placera/aktier/lar-dig-allt-om-aktiehandel/aktieskola/sa-har-laser-

du-borslistor/index.htm?contentid=OID_536894_SV hämtat 2010-12-17. 
 
5
 http://www.riskglossary.com/link/spreads.htm hämtat 2010-12-17. 

 
6
 Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden, 8 kap. 13 § 
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Med larm menas en mekanism för att uppmärksamma en användare att något 

villkor i marknadsflödet är uppfyllt. Det kan till exempel röra sig om att priset på ett 

värdepapper stiger med ett visst antal procent under ett visst tidsintervall. När detta villkor 

är uppfyllt påkallas användarens uppmärksamhet och en beskrivning av händelsen visas. 

Därefter kan användaren välja att vidta en åtgärd. Denna mekanism är effektiv när man på 

förhand kan specificera ett speciellt händelseförlopp som bör uppmärksammas. Detta 

kombineras med visualisering av den statistik och data som bildas. Hög användarvänlighet 

underlättar för de som utför övervakningen att identifiera otillbörlig marknadspåverkan. 

 Otillbörlig marknadspåverkan är sådant som bryter mot lagar och regler. Enligt 

Marknadsmissbruksutredningen (2004, s.48) avses med detta när ”en aktör bl.a. genom 

transaktioner, handelsorder eller informationsspridning ger falska eller vilseledande signaler 

till värdepappersmarknaden om tillgång, efterfrågan eller pris på finansiella instrument”. En 

handlare som gör detta kan ha syftet att få andra handlare att agera på ett sådant sätt att 

den som utförde manipulationen kan tjäna pengar på det. Denna form av manipulation kan 

skapa förluster hos de handlare som tror att någon underliggande faktor ändrar priset på 

aktien, när prisändringen i själva verket är ett resultat av en bluff från en annan handlare. 

Att granska varje enskild händelse på en värdepappersmarknad är i princip 

omöjligt då det ofta rör sig om ett mycket stort antal händelser varje sekund. På en större 

marknadsplats kan det röra sig om tusentals meddelanden7 per sekund (Lucchetti 2007). 

Detta kräver effektiva verktyg som sammanställer data och automatiskt identifierar 

situationer som behöver undersökas närmare. 

2.4 – Informations- och datavisualisering 

Stora mängder data kan vara svåra att tolka: Informations- och datavisualisering används för 

att underlätta detta. Ordet visualisera betyder att åskådliggöra. Det finns flera områden som 

behandlar just detta. Det som befunnits relevant för arbetet är de två områdena data 

visualization  (datavisualisering) och information visualization (informationsvisualisering) 

vilka är två närbesläktade områden som innefattar teorier om hur man på bra sätt 

presenterar data. Informationsvisualisering kan sägas vara mer övergripande medan 

                                                      
7
 Ett meddelande kan innehålla information om avslut, en order från en aktör, ex. att sälja/köpa aktier eller att 

avbryta en sälj- eller köporder. 
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datavisualisering är mer specifikt. Enligt Friendly och Denis (2001) kan det beskrivas som att 

datavisualisering är ett specifikt område inom informationsvisualisering som fokuserar mer 

på obearbetad information, exempelvis variabler. Generellt används nuförtiden termen 

informationsvisualisering för visualisering av icke-numerisk information, till exempel rader i 

källkod och nätverk av relationer (Friendly & Denis 2001). 

Exploratory Data Analysis  – några vanliga metoder 

Ett område som undersöktes i arbetets inledande delar var Exploratory Data Analysis (EDA) 

vilket är ett angreppssätt att analysera data i syfte att försöka upptäcka mönster och 

formulera hypoteser (Fernholz m.fl. 2000). En milstolpe i EDA var Exploratory Data Analysis 

(Tukey 1977). I detta område är det vanligt med grafiska metoder för att identifiera 

kopplingar i data. Några av dessa är parallel coordinates plot, scatter plot och histogram.  

Parallel Coordinates Plot 

 

Figur 1 - Parallel coordinates plot 

 

Parallel coordinates plot är ett sätt att visualisera och analysera flervariabel data. Denna graf 

består av variabler på x-axeln och skalade värden av variablerna på y-axeln. Streck dras 

mellan en punkt på en variabel till motsvarande punkt på närliggande variabel och syftet är 

att det ska framgå ifall variabler är korrelerade eller samvarierar på något sätt. Denna metod 

är däremot inte möjlig att använda i detta fall då den är till för att upptäcka nya kopplingar, 

fenomen och relationer mellan data. I denna tillämpning vet användaren redan vilka 

fenomen som eftersöks, men de måste tydliggöras i det data som finns. 



6 
 

Scatter plot 

 

Figur 2 - Scatter plot 

 

Scatter plot (spridningsdiagram) är en graf som används till att se relationer inom 

tvådimensionell data. En punkt för varje tvådimensionellt par markeras. Med hjälp av ett 

spridningsdiagram går det att identifiera olinjära förhållanden, spridning, korrelation och hur 

data är fördelad. 
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Histogram 

 

Figur 3 – Histogram, två datamaterial. 

 

Ett histogram visar grafiskt fördelningen av endimensionell data. X-axeln är indelad i intervall 

av underliggande data, y-axeln representerar frekvensen i intervallet vilket är antalet 

datapunkter i intervallet dividerat med intervallets längd. Arean av stapeln motsvarar alltså 

antalet datapunkter i intervallet. 

Metoder ifrån EDA avfärdades dock på grund av att de är inriktade mot att 

upptäcka nya fenomen och relationer i data, medan användarna i denna tillämpning redan 

vet vilka fenomen de letar efter. Därför beskrivs i nästa stycke metoder som bättre lämpar 

sig för att presentera informationen. 

Grafiska vyer – modernare och mer beskrivande metoder  

Det finns många olika sätt att visualisera data och information på. Nedan följer beskrivningar 

av några som för arbetet befunnits relevanta.  
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Bubble chart 

 

Figur 4 - Gapminder 

 

Bubble chart är en utveckling av scatter plot där en tredje och fjärde dimension lagts till. 

Bubblans storlek representerar den tredje och färgen den fjärde. Den här typen av graf 

används i till exempel Hans Roslings Gapminder8. 

 

 

                                                      
8
 http://www.gapminder.org/ 
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Heatmap 

 

Figur 5 – Heatmap 

 

Heatmap är en graf som visar en färg, baserad på ett värde, för varje kombination av två 

variabler, där meningen är att kunna urskilja något värde som sticker ut för olika 

kombinationer av variablerna (Wilkinson & Friendly 2009, s.179).  
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Line chart 

 

Figur 6 - Line chart 

 

Line chart eller på svenska linjediagram är en enkel och väl använd metod att presentera 

historiska data (Weber m.fl. 2001, s.1). Det blir lätt att upptäcka mönster i data så som 

trender, cykler och volatilitet. Linjediagram går bra att använda för både många och få 

punkter (Wallgren 1996). 

 

Sparkline 

 

 

Figur 7 – Sparkline. Källa: Wikipedia 2008 

 

En sparkline är mycket lik ett linjediagram. De visar samma typ av data, men en sparkline gör 

det på ett mycket litet utrymme och det finns inga stödlinjer eller etiketter på x- och y-

axlarna. Det går alltså inte att läsa av någon exakt information ifrån denna typ av diagram, 

utan de visar enbart mönster i data. Sparklines passar bra där en snabb överblick över 

utvecklingen i tiden av en parameter är önskvärd samtidigt som utrymmet är begränsat. Ett 
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sådant exempel kan vara i tabeller eller listor. Det går även att integrera en sparkline i 

flytande text (Tufte 2006). 

 

Relationsgraf – graf enligt nätverksteori 

 

Figur 8 - Graf 

 

En relationsgraf är ett sätt att visa hur objekt är kopplade till varandra. Den bygger på 

matematisk grafteori och består av noder som ofta representeras av en fylld cirkel samt 

linjer mellan dessa för att visa på relationer. Ett av flera användningsområden är att 

kartlägga kopplingar mellan personer i sociala nätverk (Scott 1988). 

 

Varför bör grafer användas i marknadsövervakning? 

I en marknadsövervakningssituation gäller det att urskilja det onormala i en situation, vilket 

innebär en jämförelse av data. Detta motiverar användandet av grafer för att presentera 

informationen. Analysen av vad som är fel och vad som är rätt måste däremot göras av 

marknadsövervakare som kan identifiera och koppla ihop händelser till ett mönster. Dessa 

mönster kan vara komplexa och svåra att tydligt definiera. 



12 
 

2.5 – Statistik 

I systemet där implementeringen av graferna skett finns det statistik och variabler som 

räknas ut för varje värdepapper. Handeln på marknaden är uppdelad i något som kallas 

medlemmar vilket är företag som har rätt att köpa och sälja värdepapper på börsen, till 

exempel en stor bank, under vilka flera handlare agerar. Statistiken byggs upp dels 

övergripande för varje värdepapper, dels för varje medlems handel i varje värdepapper. 

Statistiken innefattar bland annat hur många ordrar som lagts, handlad volym och 

omsättning. För varje värdepapper finns ett tjugotal variabler. Begreppet statistik innefattar 

här även sådant som inte är strikt statistiskt, t.ex. räknare och summerade variabler. Jag 

väljer dock att använda begreppet statistik för samtliga variabler för att underlätta 

benämningen. 

Statistiken byggs upp i realtid och när dagen är slut så sparas den slutgiltiga 

statistiken för dagen i en databas, där den sedan kan hämtas och presenteras i den 

applikation som marknadsövervakarna arbetar i. Här följer en lista av några av de variabler 

som finns till förfogande och en kort beskrivning av dem. 

 VWAP, Volume Weighted Average Price (volymvägt medelpris) – Ett sammanvägt 

prismått baserat på hur mycket som sålts vid olika prisnivåer. 

 Turnover (omsättning) - hur mycket i valuta som handlats i värdepappret, omsättning 

i valuta. Pris multiplicerat med antal t.ex. aktier. 

 Traded volume (handlad volym) - hur mycket som handlats i värdepappret, 

omsättning i t.ex. antal aktier. 

 Volatility (volatilitet) – Spridningsmått, variation kring medelvärdet av priset under 

en period. 

2.6 – Scila 

Scila AB är ett svenskt företag som har utvecklat produkten Scila Surveillance för 

marknadsövervakning av värdepappersmarknader. Företaget startades år 2008 med idén att 

utveckla en modern övervakningslösning byggd på öppna standarder som enkelt kan 

anpassas till olika marknadsplatser. Produkten består av en serverapplikation och en 

klientapplikation. 
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Server-applikationen kopplas till en börsström på den marknad som ska 

övervakas. Denna ström representerar händelseförloppet på marknadsplatsen i realtid. Till 

skillnad från en produkt för börsmäklare innehåller denna precis alla händelser som sker på 

marknaden. I serverapplikationen sparas data i strömmen ner till disk för senare åtkomst 

samt matchas mot larmregler9. Här byggs också kontinuerligt statistik upp som sparas i en 

databas. 

I klientapplikationen som körs på marknadsövervakarens dator åskådliggörs 

larm, statistik, realtidshändelser samt tidigare händelser som hämtas från 

serverapplikationen. I applikationen finns en mängd olika vyer tillgängliga där informationen 

dels åskådliggörs i grafer, dels tabeller. Den uppbyggda statistiken och variablerna 

presenterades enbart i tabeller innan examensarbetet påbörjades. Tyngdpunkten i detta 

arbete har legat i utveckling i klientapplikationen. 

  

                                                      
9
 En larmregel är en specifikation av villkor som måste vara uppfyllda för att ett larm ska aktiveras. 
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3 – Genomförande 

Arbetets utgångspunkt var att skapa grafiska vyer. Meningen var att undersöka hur dessa 

fungerade för att presentera data från en värdepappersmarknad. Efter en inledande 

litteraturstudie blev det tydligt att de klassiska EDA-metoderna inte var tillräckliga vilket 

ledde till utforskandet av modernare och annorlunda metoder att visualisera detta. Tre 

metoder implementerades i övervakningsapplikationen, en heatmap, en bubble chart och en 

relationsgraf. Linjediagrammet fanns redan i applikationen, men förbättrades. Till sist 

utvärderades metoderna på riktig och simulerad data. I kommande avsnitt beskrivs 

utvecklingsmiljö, hjälpmedel och metodval framtagna för tillämpningen. 

3.1 – Utvecklingsmiljö och hjälpmedel 

All utveckling skedde i Eclipse, en utvecklingsmiljö för mjukvara. Programmeringsspråket 

som användes var Java, vilket även används i resten av Scilas applikation. Graferna 

implementerades i Scilas applikation. För att implementera kontrollfunktioner till graferna 

användes Swing10-komponenter. Två bibliotek användes för uppritandet av graferna, JUNG 

och JFreeChart. 

JFreeChart11 är ett bibliotek för grafritning i Java som tillåter stor flexibilitet och 

anpassning vilket passar detta ändamål mycket bra då graferna måste anpassas för att kunna 

fylla sitt syfte. Linjediagrammet, bubblechart och heatmapen implementerades med hjälp av 

JFreeChart. Anledningen till att JFreeChart valdes för graferna är dels att det är beprövat, 

omfattande och flexibelt men också att det redan användes i Scilas applikation. 

JUNG12 (Java Universal Network/Graph Framework) är ett ramverk för att 

skapa och visualisera matematiska grafer, i grafteorins betydelse. Att realisera 

relationsgrafen med hjälp av JFreeChart hade varit mycket svårt då inget stöd finns för att 

visuellt koppla samman noder och göra en bra layout med dessa. JUNG är däremot skapat 

för just sådana ändamål och har inbyggda funktioner för att utföra layout för att minimera 

                                                      
10

 Swing är ett Java-bibliotek för grafiska element. 
 
11

 http://jfree.org/jfreechart hämtat 2010-12-01 
 
12

 http://jung.sourceforge.net hämtat 2010-12-01 
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antalet korsande kopplingar och sprida ut noderna på ett sätt som gör grafen överskådlig. 

Detta underlättar implementeringen mycket då fokus inte behöver läggas på hur noder ska 

placeras ut i grafen. 

3.2 – Heatmap 

 

Figur 9 - Heatmap på simulerad data 

 

Heatmapen ansågs vara en möjlig användbar metod för problemet (diskussion med Gustav 

Ryd, Scila). Tanken är att övergripande illustrera hur mycket olika konton handlar med 

varandra i ett värdepapper. Metoden bygger på hypotesen att ett avslut mellan två handlare 

borde vara en oberoende händelse, att just de två aktörerna handlar med varandra är 

slumpmässigt, och därmed borde två aktörer i det långa loppet inte handla mer med 
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varandra än med andra. Om två aktörer handlar mer med varandra än den statistiska 

sannolikheten, markeras de rött i heatmapen för att sticka ut. För att inte ett konto som 

handlat mycket mer än övriga ska markeras trots att det uppfyller villkoret att det inte 

handlat mer med något särskilt konto behövs en metod att kompensera för total handlad 

volym. Tre olika metoder implementerades för att göra detta. Endast en av dem 

utvärderades varför enbart den kommer beskrivas. 

 

 

 

 

 

 

 

Med denna metod kompenseras den handlade volymen mellan två aktörer baserat på deras 

totala handlade volym. Metoden utarbetades av Gustav Ryd på Scila. Om de inblandade 

aktörerna handlat som förväntat borde andelen av handlad volym som handlare A köpt av 

handlare B vara lika med andelen som A köpt totalt av marknaden multiplicerat med 

andelen som B sålt totalt av marknaden. Om så är fallet blir K = 1. Ifall K är mindre än ett har 

de två kontona handlat mindre med varandra än de skulle gjort enligt antagandet om 

oberoende och tvärt om ifall K är större än ett så har de handlat mer med varandra än vad 

de borde gjort. Efter att den använts på simulerad data fanns den slutgiltiga formeln enligt: 

 

För att bygga upp färgskalan räknas medelvärde, standardavvikelse, maxi- och minimivärde 

fram på de kompenserade värdena. Färgskalan fungerar sedan på så sätt att från 

minimivärdet upp till medelvärdet minus en standardavvikelse går färgen linjärt från vitt till 

ljusgrönt. Från denna punkt till medelvärdet går färgen linjärt från ljusgrönt till grönt. 
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Därefter till medelvärdet plus en standardavvikelse från grönt till mörkgrönt. Härifrån upp till 

maximivärdet linjärt från mörkgrönt till rött. Vitt markerar att ingen handel skett, grönt att 

ingen uppmärksamhet behövs och rött att det kan vara något att titta närmare på då de 

inblandade aktörerna har handlat relativt mycket med varandra jämfört med övriga 

handlare. Brytpunkterna som nämndes ovan var naturliga att välja då de är vedertagna 

statistiska mått och ingen bättre kandidat som är så pass generell och flexibel hittades. Om 

K’ antas vara normalfördelad så ligger cirka 68% av alla värden inom en standardavvikelses 

avstånd från medelvärdet. Detta ansågs vara en lämplig brytpunkt för att börja övergå till 

röd färg. Heatmapen byggs upp på data vald över en viss tidsperiod och i ett visst 

värdepapper. Användaren kan förstora områden i heatmapen genom att markera en yta 

med musen ifall rutorna blir små. 

3.3 – Bubble chart 

 

Figur 10 - Bubble chart på simulerad data 
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Idén till denna vy kom ifrån Hans Roslings Gapminder. Ursprunget till vyn är en scatter plot 

där storleken på punkterna beror av en tredje variabel och färgen på punkten en fjärde. 

Tanken i denna tillämpning är att kunna jämföra tre eller fyra olika variabler för att se 

samband som annars inte är tydliga. Färgen på bubblan kan istället för en variabel 

representera vilken medlem13 det rör sig om. 

 Färgen skapas genom en i Java inbyggd funktion som skapar färger utifrån en 

HSB-modell. HSB, vilket står för hue, saturation, brightness, är egentligen samma sak som 

HSV-modellen vilket är en cylindrisk representation av färger och förkortningen står för hue, 

saturation, value (Joblove & Greenberg 1978). Ett normerat värde för den fjärde variabeln 

ges till funktionen med några andra parametrar och ett färgobjekt14 returneras som 

representerar den färgen. När medlemmar färgas individuellt ges istället en färg ut baserat 

på hur många medlemmar det finns och var i serien de ligger. Det lokala indexet för 

medlemmen normeras och ges till den inbyggda HSB-funktionen som returnerar ett 

färgobjekt. 

 Storleken på bubblorna blev ett problem eftersom radien användes som 

parameter. Detta betyder att en fördubblad radie ger en fyra gånger så stor area på den 

resulterande cirkeln enligt . Resultatet blir en skev representation av dimensionen 

som representeras genom storleken på cirkeln. Lösningen på problemet var att representera 

radien med kvadratroten av variabeln för att få en linjär ökning av arean, vilket ger en 

rättvisande jämförelse mellan två cirklar: . Ett dubbelt så stort värde på 

variabeln ger en dubbelt så stor area. 

 Statistiken som kan visas i denna vy sparas en gång per dag15. Det är inte 

enbart intressant att se denna statistik för en specifik dag utan även en jämförelse av 

utvecklingen över tiden är av intresse. Detta implementerades med en slide bar där 

användaren kan välja det datum för vilket statistiken visas. Användaren kan då dra mellan 

datumen och se förändringen dag för dag. För att göra det enklare att se utvecklingen lades 

                                                      
13

 Se kapitel 2.3. 
 
14

http://download.oracle.com/javase/6/docs/api/java/awt/Color.html#getHSBColor%28float,%20float,%20floa
t%29 hämtat 2010-12-01 
 
15

 Se kapitel 2.5. 
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en animationsfunktion till som automatiskt spelar tiden framåt med en sekunds fördröjning 

mellan varje datum.  

Skalorna på axlarna i grafen valdes fasta och anpassas efter de värden för de 

datum som har störst värde på respektive axel. Det leder till att värden för alla dagar får 

plats i grafen och att jämförbarheten behålls. Storleken på bubblorna skalas mellan minst 

0,5% och mest 15% av x-axelns längd. Tester på simulerade data visade att dessa värden 

fungerade bra. 

3.4 – Relationsgraf 

 

Figur 11 - Relationsgraf på simulerad data 

 

Tanken med relationsgrafen är att ge en överblick över hur mycket aktörerna handlar relativt 

varandra och med vilka aktörer de handlar. Grafen består av noder som representerar 
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individuella handlare och linjer (länkar) som representerar handeln mellan två parter, en för 

hur mycket handlare A köpt av B och en för hur mycket B köpt av A. För att visa på vem som 

köpt och vem som sålt så finns pilar vilka pekar åt den part som köpt värdepapper. 

Inspirationen till grafen kommer ifrån visualisering av sociala nätverk där kopplingar mellan 

människor enkelt kan åskådliggöras (Scott 1988). 

 Grafens layout bygger på hur många kopplingar en nod har. De noder som har 

flest kopplingar hamnar mest centralt. Finns det två löst kopplade nätverk hamnar det 

nätverk med flest kopplingar i centrum. Storleken på noderna är samma för alla handlare, 

däremot är länkarnas tjocklek beroende av hur stor handeln mellan deras respektive noder 

varit. 

 Grafen är till skillnad mot de andra inte uppbyggd med JFreeChart utan med 

JUNG16. I Scilas system finns stöd för att lägga till ett objekt som anropas varje gång ett 

avslut skett. Information om avslutet ges till objektet genom ett metodanrop. Denna metod 

skapar en graf med hjälp av JUNG. Metoden kontrollerar om handlarna som är inblandade 

finns i listan över noder, ifall detta inte är fallet läggs de till. Efter detta kontrolleras ifall en 

länk finns mellan de två handlarna, om så är fallet uppdateras länken med den volym som 

avslutet omfattade. Allt detta sker i serverapplikationen, men för att rita upp grafen måste 

informationen föras över till klientapplikationen där övervakarna sitter. Detta sker över 

nätverket med hjälp av RMI17 (Remote Method Invocation) när klientapplikationen begär 

detta. I klientapplikationen skapas en grafisk representation av nätverket som presenteras i 

en vy, även detta med hjälp av JUNG. 

Tjockleken på länkarna skalas mellan noll och tio punkter vilket togs fram 

genom experimenterande. Intervallet valdes då det gav en graf där länkarna inte täcker allt 

för mycket av ytan men de är fortfarande tillräckligt tjocka för att användaren tydligt ska 

kunna se skillnad på handlad volym. Det går att både förstora och förminska grafen samt 

flytta runt den synliga ytan för att kunna se detaljer bättre. 

                                                      
16

 Se kapitel 3.1. 
 
17

 http://download.oracle.com/javase/tutorial/rmi/overview.html hämtat 2010-12-12. 
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3.5 – Linjediagram 

 

Figur 12 – Linjediagram på simulerad data 

 

Linjediagrammet presenterar utvecklingen av en variabel över tiden, en tidsserie. I denna vy 

finns samma statistik som i bubble charten tillgänglig. Till skillnad mot den presenteras här 

värdet för flera datum samtidigt och den historiska utvecklingen kan ses utan att justera 

tiden fram och tillbaka. Det går även att se utvecklingen för flera variabler samtidigt. Med 

hjälp av detta kan t.ex. samvariation och korrelation mellan variabler upptäckas. 

Linjediagrammet fanns i applikationen från början, däremot införde jag 

förändringar som att enbart visa de datum som handel skett på för att få samma avstånd 

mellan värden, de datum då ingen handel skett tas bort ifrån grafen. När värde för ett eller 

flera datum saknas visas detta med en markör mellan de två datumen som omger de 

saknade. Detta inträffar vid bland annat helgdagar, då visas en markör mellan fredagens och 

måndagens datum. 

Ytterligare en förändring var att införa ett glidande medelvärde (moving 

average). Detta är en funktionalitet som finns i många grafer som presenterar finansiella 
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data och kan vara ett bra hjälpmedel för att lättare urskilja trender. Antalet dagar som det 

tas över kan väljas av användaren i en ruta. Detta glidande medelvärde implementerades 

med i JFreeChart existerande funktioner. 

3.6 – Bar chart 

 

Figur 13 - Bar chart på simulerad data 

 

I en vy i klientapplikationen fanns ett cirkeldiagram (pie chart) som visade en översikt över 

de mest omsatta värdepapperna (se figur 14). Denna ändrades till ett stapeldiagram (bar 

chart) så att användaren enklare kan jämföra omsättningen i ett värdepapper relativt de 

andra samtidigt som den absoluta nivån kan avläsas snabbt genom skalan på y-axeln och 

stödlinjerna. För ögat är det svårare att se relativ storlek mellan elementen i ett 

cirkeldiagram än att se relativ längd på staplar i ett stapeldiagram (Klass 2001). I ett 

cirkeldiagram går det enbart att avläsa relativ storlek mellan de olika värdena, alltså 

förmedlas en extra dimension i stapeldiagrammet på samma yta vilket ger en högre 

informationsdensitet. En högre informationsdensitet är enligt Tufte (1983) att föredra. 

 

Figur 14 - Pie chart på simulerad data 
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4 – Diskussion och slutsats 

4.1 – Heatmap 

I den sista fasen av arbetet testades heatmapen på riktig data och i detta test framkom att 

det är väldigt spritt hur konton handlar med varandra. Detta gäller på den 

värdepappersmarknad som data kom ifrån, där antalet konton är mycket stort (totalt 

tusentals konton, hundratals som handlat i de analyserade värdepapperna) men 

omsättningen hos dessa är relativt låg. Detta gör överblicken svår då det blir väldigt många 

och små punkter i heatmapen. Större delen av ytan blir dessutom helt vit eftersom ingen 

handel förekommer mellan de flesta kombinationerna av konton (se figur 15). Däremot finns 

möjligheten att välja att titta på ett begränsat antal konton, vilket leder till en mindre 

heatmap. Här kan man titta på handeln mellan ett specifikt konto och alla andra konton, 

eller en grupp konton och alla andra konton. I detta fall blir det något enklare att se ett 

sammanhang, men idén med en överblick för att snabbt kunna identifiera de intressanta 

kontona försvinner. I stället för att snabbt och passivt granska översikten måste användaren 

aktivt välja ut konton och granska dessa enskilt. 
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Figur 15 - Heatmap på riktig data med många konton, anonymiserad 

 

 Grafen är tidskrävande att bygga upp om det skett mycket handel i det valda 

värdepappret. Alla avslut måste laddas in från lagringsutrymmet där dessa är sparade och 

sedan ska de gås igenom vilket kan ta mycket tid beroende på hur snabb läshastighet 

lagringsutrymmet har. En annan prestandaaspekt, som främst beror på processorns 

hastighet, är att när antalet konton är mycket stort tar JFreeChart lång tid på sig att bygga 

upp grafen. Upp till runt hundra konton sker dock ingen märkbar prestandaförlust på grund 

av JFreeChart på den dator som det testades på18. 

 Slutsatsen är att heatmapen inte fungerar bra på riktig data för det avsedda 

ändamålet på det data som användes. Det är dock möjligt att den kan fungera bra i praktiken 

på andra värdepappersmarknader som har färre konton som är mer aktiva. Detta hade jag 

ingen möjlighet att testa då rå handelsdata är mycket känslig information som inte lämnas 

ut. Den information som användes var historisk rådata som fanns för teständamål. 

                                                      
18

 Processor: Intel Pentium SU4100 1.3GHz 
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Två andra metoder för kompensering av handeln utarbetades under arbetet. 

Tanken med den ena metoden var att räkna ut en sannolikhetsfördelning och utifrån denna 

avgöra färgen på punkterna i heatmapen baserat på ifall de är under eller över en viss 

sannolikhet. Idén till denna kom ifrån Fredrik Henriksson på Scila men implementerades inte. 

Den andra metoden bygger på ett skalat medelvärde och en skalad standardavvikelse. 

Färgen på punkten i heatmapen baseras sedan på hur många standardavvikelser ifrån 

punkten ligger. 

Den enda metoden som testades på riktig data var den första beroende på 

tidsbrist och brist på möjlighet att avgöra vilken som skulle vara bäst. Utvärderingen kunde 

inte genomföras av mig eftersom jag inte vet vilken nivå av samhandling som är suspekt. 

Exakt vilken kompensering och vid vilken nivå utöver det som antagits vara normalt som 

användaren bör kontrollera närmare vad som hänt är något som måste ske gradvis och av 

någon som har kunskap och erfarenhet i marknadsövervakning. Ett sätt som jag föreslår är 

att använda handelsdata från ett eller helst flera tillfällen då suspekt samhandling mellan 

aktörer inträffat och rita upp en heatmap på detta och försöka ställa in parametrarna så att 

det framgår tydligt att de inblandade kontonas handel bör undersökas närmare. Slutsatsen 

att den inte fungerade bra på testade data var dock lätt att dra då punkterna är för små för 

att synas och väldigt utspridda. 

4.2 – Bubble chart 

Fyra parametrar kan visas i grafen samtidigt vilket ger en hög densitet av data och potentiellt 

möjligheten att se nya sorters samband mellan dessa parametrar. Grafens 

användningsområde är dock för mig svårt att bedöma och likt heatmapen skulle förmodligen 

stor kunskap och erfarenhet om hur marknadsdata brukar se ut behövas för att på ett 

meningsfullt sätt utvärdera funktionen. 

Grafen demonstrerades för två marknadsövervakare som arbetar på en börs i 

Stockholm. Grafen bedömdes av dem som ett intressant alternativ men med tveksamt 

användningsområde19. De tyckte vyn såg bra ut men kom med synpunkter att det blir för 

mycket information med fyra olika parametrar och föreslog att färgen enbart skulle 

                                                      
19

 Demonstration för Peter Nylén & Mats Nilsson, Burgundy, 2010-10-07. 
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representera vilken medlem som hör till vilken bubbla. Valmöjligheten att låta färgen 

representera en fjärde parameter behölls, men som standard färgas bubblorna utifrån 

medlemmar. 

4.3 – Relationsgraf 

Likt heatmapen måste alla avslut under vald period och i valt värdepapper gås igenom för att 

bygga upp grafen. Detta kan ta lång tid om det skett många avslut under den valda 

tidsperioden. Denna graf presenterades också för marknadsövervakare och den var enligt 

dem intressant och de trodde att den kunde ha potential20. Utvärderingen är dock precis 

som övriga grafer svår att utföra utan kunskap och erfarenhet i marknadsövervakning.  

Layouten i grafen bygger inte på hur mycket aktörerna handlat med varandra 

utan går endast på antalet kopplingar21. Om den istället berott av storleken på handeln 

mellan aktörerna så tror jag att en bättre graf hade uppnåtts där de största aktörerna på 

marknaden hamnar i centrum av grafen medan de mindre funnits ute i periferin. Det är inte 

möjligt att få denna funktion med JUNG utan i så fall hade ett annat bibliotek behövts. Tester 

på riktig data har dock visat att det fungerat relativt väl ändå eftersom de större aktörerna 

tenderar att handla med fler än de mindre (se figur 16). 

Jag tror att relationsgrafen har bäst potential att göra nytta bland de grafer jag 

implementerat. Den ger en enkel översikt över hur aktörer handlar med varandra och hur 

mycket de handlar med varandra i relativa termer. Denna möjlighet har inte funnits tidigare i 

applikationen. 

                                                      
20

 Se fotnot 19. 
21

 Se kapitel 3.4. 
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Figur 16 – Relationsgraf på riktig data, anonymiserad 

4.4 – Linjediagram 

Linjediagrammet visades även det för marknadsövervakare22. De tyckte grafen var ett bra 

sätt att visa den historiska statistiken på. Det glidande medelvärdet trodde de dock inte att 

de skulle ha någon användning av. 

Att plocka bort datum då ingen handel skett har gett en bättre 

sammanhängande representation av tidsutvecklingen på parametrarna. Om datumen hade 

fått vara kvar samtidigt som linjer visats hade det kunnat uppfattas som att värden fanns för 

de dagarna, när det i själva verket inte fanns några. 

4.5 – Slutsats 

Det övergripande målet med arbetet var att besvara ifall grafer kan underlätta en 

marknadsövervakares arbete beträffande att hantera handelsstatistik och handelsdata samt 

urskilja det onormala i denna. Om målet uppfyllts är svårt att svara på. Det skulle kunna vara 

fallet men jag tycker inte att ett tydligt svar kan ges baserat på de prototyper som tagits 

                                                      
22

 Se fotnot 19. 
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fram. De skulle behöva utvärderas mer grundligt på riktiga situationer för att frågan ska 

kunna besvaras. 

 Delmålet att användaren skulle kunna inkludera eller exkludera data uppfylldes 

i alla graferna. Det går att förstora och förminska alla graferna så även målet om att kunna 

ändra skalor på axlarna är uppfyllt. Nya statistikberäkningar gjordes i heatmapen i och med 

kompenseringen av handeln mellan parter. Alla prototyper implementerades med 

interaktivitet på en gång då det egentligen inte skulle vara enklare att implementera 

förslagen utan interaktivitet. Interaktiviteten underlättade även testandet av graferna. 

Litteratur i ämnet handelsstatistik visade sig svår att hitta. Istället lästes artiklar 

och förklaringar som hittades på internet-sidor. Böcker i ämnet informations- och 

datavisualisering lästes och även delar av böcker i människa-datorinteraktion. 

4.6 – Förslag för framtiden 

Sparklines är en spännande metod för att ge en snabb överblick av utvecklingen av en 

parameter i tiden.  Dessa skulle kunna användas i tabeller där realtidsdata presenteras för 

att visa hur de nuvarande värdena ligger till i utvecklingen mot till exempel resten av dagen. 

Om ett värde sparas varje minut skulle en sparkline med god upplösning kunna visas över 

dagen. Även där historisk data presenteras kan de vara av nytta, här skulle till exempel en 

månads utveckling kunna presenteras i en sparkline. 

 Heatmapen visade sig inte vara så användbar på data som användes i 

prototypen. Däremot kan det tänkas att den blir mer användbar om andra data används som 

grund. Exempel på vilken data har jag svårt att ge, men den bör vara uppbyggd på samma 

sätt som i prototypen, alltså kombinationer av konton. Ett alternativ kan vara att ha konton 

på y-axeln och datum på x-axeln och sedan bygga färgen på ett värde för varje konto det 

datumet. 

 Relationsgrafen kan bli bättre om mängden som handlats mellan parterna 

används som vikter i layouten. Detta är inte möjligt med JUNG men om ett annat ramverk 

används skulle det kunna resultera i en bättre graf. De parter som handlat mest hamnar då i 

mitten medan de som handlat lite ligger i periferin av grafen. Istället för att skriva ut namn 
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på det konto som noden representerar kan istället en tooltip visas när användaren håller 

musen över noden. 
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