Handledning till statistikdatabas Göteborg
(http://statistikdatabas.goteborg.se)
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Grundläggande funktioner
Att hämta statistik från statistikdatabasen består i stort av 3 tre stycken val.
1. Välj tabell
2. Välj värden i tabell
3. Välj hur uttaget skall presenteras, på skärm eller i fil att ladda ner.

Öppna databasen
Börja med att gå in på adressen http://statistikdatabas.goteborg.se i din webbläsare.
Det finns också en länk från vår hemsida på http://statistik.goteborg.se
Klicka på ”Statistik Göteborg” för att öppna statistikdatabasen

Välj geografisk nivå
Välj din geografiska nivå. På bilden har vi valt primärområden.
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Välj statistikområde
Välj det område du är intresserad av. I databasen finns fem områden; Befolkning, Arbetsmarknad,
Bostäder & byggande, Inkomst & utbildning samt Övrigt.
Här under har i vi i ordning valt ”Befolkning”, sedan ”Folkmängd” och sist ”Folkmängd kvartal och
månad”

Välj tabell


Efter att vi klickat på ”Folkmängd kvartal och månad” så ser vi att det dyker upp två tabeller.
Vi väljer ”Folkmängd månadsvis 2013‐2016”

När vi klickat på tabellen får vi fram fyra variabler där vi skall välja värden.
I variabeln ”Område” är det för denna tabell basområden som syns. Om det är basområden du vill ha
behöver du inte göra något här (Normalt skulle det vara Primärområden som syns men just
folkmängd är lite speciellt). Eftersom vi i detta fall inte vill ha Basområde, utan Primärområde så väjer
vi denna indelning.
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Välj indelning (valfritt)

Välj värden
Nu kan vi välja värden från de olika variablerna. Vi vill veta hur antalet 6‐åringar utvecklats hittills i
Kungsladugård under 2016. Vi väljer därför enligt bilden nedan

4

Välj presentationssätt
När detta är gjort väljer du hur statistiken skall presenteras och trycker på fortsätt. Här har vi valt
Tabell‐Layout 1. Om man väljer att presentera på skärmen kan man även i nästa steg välja att ta hen
statistiken i en fil.

Vi får då fram detta resultat. Mer information finns i fliken ”Om tabellen”, man kan också välja att
spara det som en fil, se de röda markeringarna.
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Särskilda funktioner
Välj värden via grupp
Denna funktion är tillgänglig för de variabler där man kan välja indelning Alltså där denna
rullgardinsmeny finns, kan man också hitta knappen ”Välj värden via grupp”

Funktionen är lämplig när man vill välja ingående värden i en aggregerad grupp.
Exempelvis vill vi ha alla basområden som ingår i primärområdet Kungsladugård. Istället för att välja
dem manuellt så kan det göras automatiskt. I din webbläsare, klicka på den blå knappen som är
markerad på bilden här ovan

Sedan väljer du primärområdet Kungsladugård, klickar på knappen ”Välj som enkelvärden” och sist
”Välj värden och återgå till valsidan” Då kommer tillbaka till sidan med variabler och dina
basområden är valda.
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Pivotering
När tabellen innehåller mycket data kan utseendet på den ibland bli komplext och man kan behöva
flytta runt data mellan rader och kolumner för att den skall bli mer läsbar, s.k. pivotering.
Det finns tre knappar för att göra detta; Pivotera åt höger, Pivotera åt vänster och Pivotera manuellt.
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En tabell som ser ut så här:

Kan istället efter pivotering se ut så här:

Hur man vill ha tabellen är en fråga om tycke och smak. Notera dock att vid större tabeller kanske
inte hela tabellen syns på skärmen, man kan då prova en annan pivotering. Meddelande kommer
upp på skärmen om tabellen beskurits.
Beräkning av tabellvärden
Vanligt är att man ta hem sitt uttag som exempelvis Excel och gör en beräkning där, men det är
möjligt att göra beräkningar direkt i databasen.

Välj ditt beräkningssätt i den markerade rullgardinsmenyn. Därefter väljer du vilken variabel du vill
beräkna och sist vilka värden i variabeln.
I denna meny finner man också möjligheter att ändra texter m.m.
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Spara sökningen
När man gjort ett uttag av statistik kan detta sparas som en länk. Länken kan du sedan maila dina
vänner eller klistra in direkt i webbläsaren.
Klicka på ”Spara sökningen”

Om den statistik du tagit ut har en definierad tidsvariabel kan den sparade frågan även ta hänsyn till
om det tillkommit ny data. Du väljer själv hur via de tre alternativen.

Till sist så väljer du hur din sökning skall visas. Kanske som du ser det på skärmen nu, eller att det
skall lägga sig direkt i en Excelfil
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När du trycker på knappen ”Slutför” visas den länk som sparar din fråga.

Gör uttaget tillgängligt via JSON
Möjligheten att göra uttaget tillgängligt i en applikation hittar du under fliken ”Om tabellen”
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