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Ladda statistik i PC-Axisformat
Inledning
I Statistikatlasen ingår ett litet urval av statistiska variabler ur den stora
mängd data som produceras vid SCB.
Det mesta av SCB:s statistik återfinns istället i SCB:s Statistiska Databaser
(SSD). SSD är tillgänglig för kostnadsfria uttag av statistik.
Ett smidigt sätt att komplettera Statistikatlasen med ytterligare data är att
spara uttag ur SSD i s.k. PC-Axisformat och att därefter ladda in PCAxisfilen i Statistikatlasen. I Statistikatlasen finns en funktion för detta som
ligger under menyn Arkiv/Hantera data.
För hantering och bearbetning av statistik i PC-Axisformat finns programmet PC-Axis som är gratis och kan hämtas från hemsidan. PC-Axis är ett
kraftfullt statistikprogram som med fördel används för vissa beräkningar
innan filen laddas in i Statistikatlasen.
Statistikdatabaserna nås via: Hitta statistik/Statistikdatabasen.på SCB:s
hemsida. Där kan också PC-Axis installeras.

Före inladdning i Statistikatlasen
Här beskrivs inte hur man gör uttag av statistik i PC-Axisformat i SSD, inte
heller PC-Axis funktioner för bearbetning av den. Se information på SCB:s
hemsida för detta.
Några saker att tänka på i vid uttag till PC-Axis ska ändå nämnas:
1) Statistikatlasen innehåller en karta på vilken statistiken ska redovisas.
Det är viktigt att uttaget ur SSD innehåller samma regionala indelning
som kartan.
2) Statistikatlasen redovisar vanligen relativa tal såsom procent, medeloch medianvärden, värden per capita osv. I SSD redovisas statistiken
vanligen i absoluta tal. Man bör därför göra beräkningar till relativa tal i
PC-Axis före inladdning i atlasen. Om man saknar PC-Axis kan vissa
beräkningar, t.ex. procentberäkningar, göras även i Statistikatlasen.
3) Regionvariabeln består som standard av kod+namn vid uttag ur SSD.
Den ska vara så och inte förändras till enbart kod eller enbart text.
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Ladda PC-Axisfil till Statistikatlasen
I Statistikatlasen görs import av PC-Axis filer under menyvalet
Arkiv/Hantera data
Steg 1: Välj Arkiv/Hantera data. Fönstret för hantering av data öppnas.

Ladda PC-Axis datafiler

Steg 2: Välj Ladda PC-Axis datafil till vänster i fönstret
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Steg 3: Välj aktuell PC-Axisfil

Steg 4: Öppna filen
Om något nyckelvariabel i PC-Axis inte känns igen av Statistikatlasen
frågar den vad som ska gälla. Om t.ex. variabelnamnet för tidsdimensionen
efterfrågas den via följande dialogruta:
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Steg 5: Välj tid som tidsvariabel. Välj Select
Data laddas in i Statistikatlasen och visas i formuläret för datahantering.

Tabellen öppnas i Statistikatlasen och presenteras i fönstret med
”Tillgängliga indikatorer”, här som ämnesområdet ”Statistik med
inriktning mot flyttmönster”. (De texter som ges för material från PC-Axis
är de som finns i PC-Axis, här SSD). Dessa indikatorer kan nu väljas för
presentation och animeringar i Statistikatlasen på samma sätt som atlasens
interna variabler. Variablerna är temporära och sparas ej när atlasen stängs.

Spara PC-Axisdata i Statistikatlasen –> skapa en
historia
Temporärt inlästa data sparas alltså inte när atlasen stängs. Ett sätt att ändå
bevara det arbete som görs i Statistikatlasen är att skapa historier. Dessa
kan sedan importeras och ger den analys som gällde då historien skapades.
De PC-Axisvariabler som var laddade när historien skapades läses åter in
och kan hanteras inom ramen för historien.
Historier skapas i Statistikatlasens historiefönster
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Välj Skapa och sedan alternativet för Standard Story i det fönster som
visas. Redigera historien i nästa fönster.

Välj Spara och spara därefter historien med Exportera i historiefönstret.
Ge historien ett namn och spara den.
Denna historia kan nu öppnas med Importera vid senare tillfälle. Den kan
också skickas t. ex. via e-mejl till Erik som i sin tur importerar historien till
Statistikatlasen.
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Beräkningar i Statistikatlasen
Som nämnts inledningsvis är en stor del av statistiken i SSD redovisad i
absoluta tal som bör räknas om till relativa vid presentation i Statistikatlasen. Sådana beräkningar är ganska enkla att göra i PC-Axis före
inladdning i Statistikatlasen men kan också göras inom atlasen. Man
använder då funktionen Arkiv/Aggregeringstransform

I formuläret visas tillgängliga indikatorer för beräkningen, de som laddats
till Statistikatlasen. De är i detta fall angivna med absoluta tal. Man anger
aktuell formel, i detta fall för beräkning av flyttningsöverskottets andel av
befolkningen. Ge det beräknade värdet ett namn, sort och antal decimaler
under Edit och genererar beräkningen med Generate. De beräknade
andelarna för Flyttningsöverskottet beräknas för samtliga regioner och blir
tillgängliga i karta och diagram.
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