Så använder du Konjunkturinstitutets
statistikdatabas
Följ den här beskrivningen för att göra ett uttag ur Konjunkturinstitutets statistikdatabas i din webbläsare. I databasen finns tidserierna för Konjunkturbarometern, företag
och hushåll. Det finns säsongsrensade, orensade, trendade värden och historiska medelvärden samt svarsfördelning. Du kan välja hur resultaten ska visas och spara i olika
filformat.
1. GÖR ETT UTTAG

Välj databasen Konjunkturbarometern och den tabell du vill göra ett uttag ur.

Här väljer vi Företag Kvartal – Tillverkningsindustri.
2. VÄLJ VARIABLER

Klicka därefter på önskad Bransch, Fråga, Serie och Period.
Minst ett värde måste väljas i varje listruta. För att välja flera värden, håll in ctrlknappen (gäller även vid avmarkering) medan du gör dina val. Vill du välja alla värden
klickar du på bocken ovanför listrutan. Om du vill avmarkera klickar du på minustecknet.
1. Bransch (SNI 2007)
De olika delbranscherna med SNI 2007.
2. Fråga
Enkätfrågorna som ingår i Konjunkturbarometern.
Inom parantes anges utfall och nuläge samt förväntningar och planer.
3. Serie
Svarsalternativen på enkätfrågorna. Orensat,
säsongsrensat, trendat, medelvärde och nettotal.
4. Period
Tidsperiod. Observera att tidsserierna sträcker sig
över olika längd.

Fler markeringstips
Välj eller avmarkera ett värde
 Välj: Klicka med vänster musknapp
 Avmarkera: CTRL + vänster musknapp
Välj flera sammanhängande värden
 Vänster musknapp + dra musen över
 Alternativt: SKIFT + pilknapp (↑ eller ↓)
Välj flera icke sammanhängande värden
 Håll nere CTRL och klicka med vänster
musknapp på önskade värden

Använd sökfunktionen (under listboxarna) för att söka ett specificerat värde.
Under listrutorna visas antalet celler som ingår i ditt urval. I webbläsaren är tabellens
storlek begränsad. Är tabellen större än 1000 rader och 30 kolumner visas inte hela
tabellen på skärmen, men du kan ladda ner den som Excel-fil eller i annat format.
Gränsen för nedladdning är 250 000 celler.

I exemplet väljer vi bransch (SNI 2007) - Trävaruindustri + Massa och papper
Fråga - Produktionsvolym (utfall) + Produktionskapacitet (utfall)
Serie - Säsongsrensat + Medel
Period - 2013Q2 → 2008Q2
3. VISA RESULTAT

När du valt variabler finns olika alternativ för att visa eller exportera resultaten. Visningsalternativ kan även ändras i nästa steg. Efter att du gjort dina val, klicka på knappen Fortsätt.
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Här valdes Tabell – Layout 2. Visningen kan ändras till exempelvis diagram i den
högra listrutan. Du kan även använda snabbvalsknapparna
för att
ändra visningsläge.
I listboxen Spara som väljer du i vilket format du vill spara ner uttaget till din dator.
För de vanligaste filformaten (PX, CSV och XLSX) finns snabbvalsknappar.
Under rubriken Fotnoter hittar du en utförligare beskrivning av ditt uttag.
4. AVANCERAT

I listmenyn Ändra och beräkna kan du bland annat
-

Byta rad- och kolumnvariablernas ordning
Ta bort rader med noll, streck och punkter
Summera eller ta bort variabler
Ändra decimaler
Ändra texter
Göra räkneoperationer (subtraktion, multiplikation, division, procent)
Med funktionen ”Pivotera manuellt”
kan du själv välja radernas och kolumnernas
variabler.

Fördelen med att ändra presentationen direkt i webbläsaren är att du enkelt och överskådligt får resultaten
enligt dina önskemål, innan du sparar ner dem till din
dator.
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