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Om Statistikbanken nr 3.
Velkommen til et nyt nummer af Om Statistikbanken.
Danmarks Statistik arbejder løbende på at udvikle og forbedre Statistikbanken.
Det seneste tiltag er en engelsk version af Statistikbanken – StatBank Denmark.
I første omgang er fire emneområder blevet oversat, men vi forventer, at de andre
emneområder vil blive oversat i år 2003.
Du kan inde i bladet læse mere om den engelske Statistikbank og om nogle af de
andre forbedringer, vi har foretaget.
Hvert år udgiver de nordiske landes statistikkontorer en cd-rom, som hedder Statistik
uden grænser, nordisk regionalstatistik med statistik fra alle de nordiske lande.
Du kan læse mere om Statistik uden grænser 2002 inde i bladet.

Indhold i nr. 3:
LEngelsk Statistikbank
LAndre forbedringer i den nye version
LStatistik uden grænser
LIndustriens salg af egne varer
LNyheder
LKurser

God læselyst.

2 2002:3

Engelsk Statistikbank – StatBank Denmark
Den 15. august 2002 blev det muligt at benytte sig af Statistikbanken på engelsk.
I første omgang er der fire emneområder, som er tilgængelige på engelsk. Det drejer
sig om følgende områder:

•
•
•
•

Befolkning (men ikke Uddannelse)
Landbrug (men ikke Transport)
Nationalregnskab og betalingsbalance
Udenrigshandel

De resterende emneområder forventes oversat i løbet af 2003
Når du logger dig på Statistikbanken, kan du, ved at klikke på det engelske flag,
komme direkte over i den engelske version af Statistikbanken. Du kan bruge den
samme adgangskode, uanset om det er den engelske eller den danske version, du
ønsker at se.
Det er også muligt at gå direkte ind i den engelsk statistikbank fra www.statbank.dk.
Vi håber, at I vil være med til at sprede informationen om StatBank Denmark til
samarbejdspartnere o. l., der kunne have en interesse i statistik på engelsk.

Andre forbedringer i den nye version
Ud over at vise tabeller på engelsk har der også været arbejdet med andre
forbedringer:
Emneområde:

En tabel kan være relevant placeret under flere emneområder. Fx miljørelateret
landbrugsstatistik, som, alt efter synsvinkel, kan ligge under både Landbrug og under
Miljø og energi. Hidtil har det ikke været muligt at finde en tabel under flere
emnegrupper, men det kan man nu.
Fx kan tabellen om "Salget af pesticider til anvendelse i landbrugets planteavl samt
behandlingshyppighed efter pesticidgruppe og måleenhed (PEST1)" findes både
under emneområdet Landbrug og under emneområdet Miljø og energi.
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Ny emnesøgning:

Statistikbankens tabeller er nu koblet på den emneordssøgning, der findes på
forsiden af Danmarks Statistiks hjemmeside: www.dst.dk.
Dette er første fase i en større integration mellem hjemmesiden og Statistikbanken.
Resultater af en søgning bliver hermed struktureret mere overskueligt.
Det følgende er et eksempel på en sådan søgning:
På www.dst.dk under statistik efter emneord og DK5-emnekoder søges fx på Inflation.

Dernæst klikkes på ordet inflation og følgende liste fremkommer:

Du kan nu ved at klikke på den tabel, du ønsker at se, komme direkte til tabellen i
Statistikbanken.
Brugervenlige
systemlister:

Mange tabeller i Statistikbanken har lange variabler, hvor det kan tage sin tid at få
markeret de værdier, der ønskes.
Et eksempel på dette kan være tabeller, der er fordelt på statsborgerskab, og hvor du
kan vælge mellem 232 lande.
For at gøre Statistikbanken mere brugervenlig har vi derfor foruddefineret nogle
systemlister. I en sådan systemliste med lande kan du vælge mellem Norden (uden
Danmark), EU-lande og OECD-lande. Det forudsættes dog, at de pågældende lande
også findes i variablen.
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Eksempel:
Du vælger fx "Asylansøgere efter statsborgerskab og asyl (VAN5)".
Her går du ind i Udvælg via søgning.

I den midterste valgboks udpeger du den variabel, der skal søges i (her
statsborgerskab). Dernæst åbner du med pilen listeboksen, hvor der står Hele
værdisættet.
Du kan nu vælge mellem EU-landene, Norden eller OECD. Du markerer de valgte
værdier og klikker på Tilføj til valgte. Når du klikker på Fortsæt, kommer du tilbage til
tabellen, hvor de valgte lande vil være formarkeret.
Udover systemlister til variabler med lande har vi også lavet systemlister til tabeller,
der er fordelt på både kommuner og amter – her kan du vælge en systemliste med
amter.
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Statistik uden grænser
Statistik uden grænser 2002 udkom den 5. juli 2002.
Statistik uden grænser 2002 er et statistikprodukt, som kun udgives på cd. Den
indeholder statistik fra alle de nordiske lande: Danmark, Sverige, Norge, Finland,
Island, Færøerne, Åland og Grønland.
Cd'en bliver lavet i et samarbejde mellem de nordiske landes statistikkontorer og
indeholder ca. 1.800 filer med statistik fra mange forskellige emneområder. De fleste
tabeller er på kommune- og amtsniveau.
Cd'en indeholder desuden programmer som PC-AXIS til håndtering af statistikken,
foretage beregninger og vise grafik. Desuden findes PX-MAP, som du kan bruge til at
få fremstillet dine tabeller på et kort. Hvis du finder en tabel på cd'en, som du kunne
tænke dig at se, fx på et Danmarkskort, skal du trykke på knappen, der forestiller en
lille globus -

. Hvis en tabel ikke kan vises på kort, vil ikonen være farveløs.

Sådan kan kortet se ud:

Se mere om Statistik uden grænser på www.dst.dk/sug.
Cd'en koster 1.250 kr. inkl. moms og kan bestilles i Danmarks Statistiks
e-boghandel på www.dst.dk/boghandel eller ved kontakt til databanker@dst.dk eller
☎ 3917 3150.
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Industriens salg af egne varer
Det er nu muligt at se industriens salg af egne varer fordelt på varegrupper.
Varerne er fordelt på 10 cifrede varekoder (EU's kombinerede nomenklatur), og der
er mere end 10.000 varer at vælge imellem.
Du kan finde tabellen under emneområdet Industri, Industriens salg fordelt på varer og
brancher.
Når du søger i tabellen:
For at kunne vælge mellem de mange varekoder er det nødvendigt at gå ind under
fanebladet: Udvælg via søgning

Her kan du søge enten på tekst eller på koderne.
• Hvis du søger på tekst, skrives fx legetøj, og du får en liste med alle de
varekoder, der indeholder legetøj.
• Hvis du kender varekoden for fx flygel, skriver du 92012000, og du får flygel
frem.
Når du har fundet og markeret de varekoder, som du skal bruge, klikker du på pilen
Tilføj til valgte. Det, du har udvalgt, kommer ned i boksen – klik derefter på Fortsæt
(nederst), og du kommer nu tilbage til tabellen, hvor du yderligere kan vælge de
kriterier, du ønsker at have med i dit tabeludtræk.
Hvis du vil have en mere detaljeret oversigt over varekoderne, kan du på
hjemmesiden www.dst.dk under Vejviser i Statistik, Nomenklaturer finde en liste med
samtlige 10 cifrede varekoder.
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Nyheder
Landbrug:

Under Landbrug er emneområderne Bedrifter, Arealer og Husdyr blevet væsentligt
udbygget med bl.a. følgende tabeller:
• Antal bedrifter efter brugers alder (BDF1)
• Beskæftigede i landbruget fordelt efter område, enhed, type og arbejdstid
(BDF3)
• Afgrøder fordelt efter arealstørrelse (AFG1)
• Afgrøder i væksthus fordelt efter område, enhed og tid (VHUS)
• Får og besætninger efter besætningsstørrelse (FAAR)
• Kvæg og besætninger efter besætningsstørrelse (KVAEG)
• Svin og besætninger efter besætningsstørrelse (SVIN1)
• Husdyrbestanden efter område og art (HDYR1)
Under Landbrug er emnerådet Skovstatistik blevet opdateret og revideret:
• Skovarealet fordelt efter bevoksningsforhold og kommuner (SKOV1)

Indkomst, forbrug og
priser:

Under Indkomst, forbrug og priser er emneområdet Prisindeks udvidet med følgende
tabeller, hvor man kan se prisudviklingen i mere end 100 år:
• Forbrugerprisindeks, årsgennemsnit 1900=100 (PRIS8)
• Forbrugerprisindeks, gennemsnitlig årlig inflation 1900=100 (PRIS9)
Tabellen om Konkurser og Tvangsauktioner er blevet omlagt til to tabeller:
• Erklærede konkurser (KONK) under emneområdet Generel erhvervsstatistik,
konkurser
• Kundgjorte tvangsauktioner (TVANG) under emneområdet Indkomst, forbrug
og priser, Tvangsauktioner

Befolkning:

Under Befolkning og valg er emneområderne Udlændinge og Ind- og udvandring blevet
udbygget med flere lande i variablen om statsborgerskabsgruppe. Det drejer sig om
følgende tabeller:
• Folketal 1. januar efter område, civilstand, alder, køn og statsborgerskab
(BEF2A)
• Folketal 1. januar efter område, alder, køn, herkomst, oprindelsesland og
statsborgerskabsgruppe (BEF3)
• Folketal 1. juli efter område, civilstand, alder, køn og statsborgerskab (BEF7)
• Indvandrede efter område, alder, køn, indvandringsland og
statsborgerskabsgruppe (VAN21A)
• Udvandrede efter område, alder, køn, udvandringsland og
statsborgerskabsgruppe (VAN22A)

Transport:

Under Transport er emneområdet Færdselsuheld udvidet med følgende tabeller:
• Tilskadekomne og dræbte i færdselsuheld fordelt efter område, køn, alder,
indblandede transportmidler (UHELD1).
• Tilskadekomne og dræbte i spiritusuheld fordelt efter amt, køn og alder
(UHELD2)

Offentlige finanser:

Under Offentlige finanser er emneområdet Offentlig sektors finanser blevet udvidet
med følgende tabeller:
• Realøkonomisk fordeling for offentlig forvaltning og service, kvartalstal
(OFF15)
• Realøkonomisk fordeling for offentlig forvaltning og service, budgettal
(OFF16)
• Specifikation af subsidierne for offentlig forvaltning og service, årstal
(OFF17)
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•
•
•
•

Miljø og energi:

Specifikation af renteudgifter og -indtægter mv. årstal (OFF18)
Funktionel fordeling af drifts- og kapitaludgifter for offentlig forvaltning
og service, årstal (OFF19)
Det offentlige konsum fordelt på hovedfunktioner og på individuel og
kollektiv andel, årstal (OFF20)
Funktionel og realøkonomisk krydsfordeling af drifts- og kapitaludgifter
for offentlig forvaltning og service, årstal (OFF21)

Under Miljø og energi er emneområdet Miljø-økonomi udvidet med følgende tabeller:
• Branchernes endelige vandforbrug fordelt på forårsagende endelige
anvendelser (MREG4V)
• Miljørelaterede skatter og subsidier (MREG4T).
• Endeligt forbrug af vand samt vandintensitet (MREG5V)
• Endeligt forbrug af vand foranlediget af privat konsum og andre endelige
anvendelser (MREG6V)
• Endelig vandforbrug (MREG7V)
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Kurser
Danmarks Statistik afholder løbende kurser i brugen af Statistikbanken og i PC-AXIS.
PC-AXIS er et talbehandlingsprogram, der kan håndtere store mængder af statistisk
materiale, dvs. beregning og redigering af tabeller samt grafisk præsentation af
materialet.
Kursusbeskrivelse:

Statistikbankkursus
Kurset henvender sig til folk, der ikke har noget særligt kendskab til Statistikbanken.
Du kan her forvente en gennemgang af alle Statistikbankens funktioner.
Kurset giver dels en gennemgang af indholdet og opbygningen i Statistikbanken, dels
en gennemgang af hvordan man laver tabeludtræk.
Kurset vil desuden indeholde en gennemgang af mulighederne for at viderebearbejde
data i PC-AXIS. Du vil også blive præsenteret for muligheden for at oprette din egen
database.
PC-AXIS
Dette kursus henvender sig til folk, der kender Statistikbanken og dens funktioner
godt.
Kurset gennemgår brugen af PC-AXIS, og som i kurset om Statistikbanken gennemgår
vi også mulighederne for at viderebearbejde dine tal og muligheden for at oprette din
egen database.

Kursusplan:

Dato
17. september 2002
22. oktober 2002
5. december 2002

Pris
850,1.700,850,-

Kursus
PC-AXIS
Statistikbankkursus
PC-AXIS

Tilmelding:

Du kan tilmelde dig på følgende adresse eller e-post:

Tid
9.00 – 12.00
9.30 – 16.00
9.00 - 12.00

Danmarks Statistik
Sejrøgade 11
2100 København Ø
Att.: Databanker
Tlf.: 3917 3150
E-post: databanker@dst.dk

Danmarks Statistik
Sejrøgade 11
2100 København Ø

Databanker tlf. 39 17 31 50
E-post: databanker@dst.dk
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