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Om Statistikbanken nr. 5
Velkommen til et nyt nummer af Om Statistikbanken.
Vi ønsker med dette nummer at gøre opmærksom på at vi gentager arrangementet
om det danske kvadratnet – denne gang bliver arrangementet afholdt i Århus.
Vi vil desuden benytte lejligheden til at takke alle de brugere, der har deltaget i vores
brugerundersøgelse af Statistikbanken.
Vi ønsker også at takke for de mange gode og konstruktive kommentarer.
Inde i bladet kan I læse nogle af hovedpunkterne fra undersøgelsen.

Indhold i nr. 5:
LKvadratnetmøde i Århus
LBrugerundersøgelse af Statistikbanken
LNyheder
LKurser

God læselyst.
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Nyt møde om Kvadratnettet i Århus den 15. november
Det danske Kvadratnet blev præsenteret på et velbesøgt morgenmøde med 180
deltagere i København den 7. oktober 2002. På grund af den store interesse for emnet
har Danmarks Statistik og Kort & Matrikelstyrelsen besluttet at holde et tilsvarende
møde i Århus den 15. november. På dette møde får du mere viden om:

–

Sådan bruger du det nye Kvadratnet

–

Hvad skal du gøre for at komme i gang?

–

Hør hvordan andre bruger eller tænker på at bruge Kvadratnettet

Hvad er Kvadratnettet?
Det danske Kvadratnet er et nyt redskab til at inddele landet geografisk i tusindvis af
celler. Kvadratnettet ændrer sig ikke over tid. Det gør administrative inddelinger som
fx postnumre og sogne.
Kvadratnettet viser data for afgrænsede geografiske områder (geodata). Brugeren
kan herefter selv analysere de informationer, der er knyttet til nettets data.
Kvadratnettet gør det muligt at kombinere og regne i geodata på tværs af institutioner
og traditioner, fx til brug i markedsanalyser, lokalplanlægning og forskning.
Kvadratnettet giver adgang til data, der ellers ikke er offentligt tilgængelige: Data på
et personfølsomt niveau bliver aggregeret inden for kvadratnettets celler, og dermed
kan materialet offentliggøres.
Kvadratnettet er et gratis produkt, som kan downloades på Kort & Matrikelstyrelsens
hjemmeside www.kms.dk/kvadratnet. Læs beskrivelser og brugsvejledning på
www.kms.dk eller på Danmark Statistiks hjemmeside www.dst.dk/kvadratnet.
Gå-hjem-mødet finder sted fredag den 15. november 2002 kl. 13–16 i:
Aarhus Kongreshus
Amaliegade 23
8000 Århus C.
Tilmelding og pris

Du tilmelder dig på Danmarks Statistiks hjemmeside www.dst.dk/gaahjemmoede.
Det koster 300 kr. at deltage inklusiv en let anretning efter mødet.
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Brugerundersøgelse af Statistikbanken
Det er andet år at Danmarks Statistik gennemfører en brugerundersøgelse af
Statistikbanken.
I forbindelse med videreudviklingen af Statistikbanken er brugerundersøgelsen et
vigtigt værktøj, og det er af stor betydning, at brugerne synes, det er let og
overskueligt at finde de informationer, de har brug for.
Konklusion

Generelt er et flertal af brugerne tilfredse med Statistikbanken.
Det er dog stadig søgningen og ønsket om en bedre dokumentation af statistikken,
der volder de største problemer, selvom det er forbedret i forhold til sidste års
undersøgelse. Vi skal fortsat arbejder med at gøre begge dele bedre.
Hvis man ønsker at læse hele brugerundersøgelsen, kan den ses på:
www.dst.dk/brugernesmening.
Alt i alt har brugerundersøgelsen afstedkommet, at vi har udvalgt syv aktiviteter, som
vi vil arbejde videre med i den nærmeste fremtid. Det drejer sig om følgende:
1.
Den eksisterende information, som de, der finder frem til den, er ganske tilfredse
med, skal gøres mere synlig og tilgængelig, fx direkte sammen med tabellen.
2.
Det må gøres mere tydeligt, hvordan man skal vælge værdier, hvis der ikke findes
nogen listeboks at vælge fra.
3.
Indholdet vil fortsat bliver udbygget i overensstemmelse med statistikproduktionen.
Statistikbanken skal dække al officiel statistik.
4.
Indgangsmulighederne til Statistikbanken skal gøres tydeligere. Der skal ikke være
tvivl om, at det er gratis, og man bør kunne registrere sig "undervejs", hvis man fx har
udvalgt flere tal, end den ikke-registrerede har mulighed for at downloade.
5.
Søgefaciliteten skal gøres bedre. I første omgang skal det sikres, at man ikke får
"døde" links. Dernæst skal vi etablere en logning af, hvad der faktisk søges på. Bl.a. på
baggrund heraf skal vi udarbejde en plan for at effektivere søgning, der sikrer at
brugeren præsenteres for passende antal hits så tæt som muligt på det søgte.
6.
Vi vil undersøge hvilke typer information (definitioner, metodebeskrivelser o.l.) der
findes til statistikkerne og søge at få dem struktureret, så den relevante information
kan hentes ind, hvor der er brug for den.
7.
Vi vil indføre hjælpeinformation, som kan nås fra alle sider i Statistikbanken.
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Svar til brugerne
En anden ting, som brugerundersøgelsen har afstedkommet, er, at flere brugere har
haft bemærkninger til Statistikbanken, som viser at visse funktioner ikke er helt
oplagte for brugerne.
Vi har forsøgt at opsummere disse punkter.
• Som nævnt i konklusionen efterlyses der en bedre dokumentation. Der er dog
noget dokumentation til hver tabel, nemlig varedeklarationen:

Desuden kan man i det øverste vindue ved den indsatte pil komme direkte til
den Nyt fra Danmarks Statistik, som tabellen er tilknyttet.

•
•

•

Mange brugere efterlyser individdata i stedet for summeret data. Danmarks
Statistik kan af fortrolighedshensyn ikke udlevere data på så detaljeret
niveau.
En del brugere ønsker, at tallene blev offentliggjort før kl. 9.30. Danmarks
Statistiks offentliggørelsespolitik er imidlertid, at alle vores publikationer
dvs. Nyt fra Danmarks Statistik, Statistik Efterretning og Statistikbanken bliver
offentliggjort på samme tid uanset medie, nemlig kl. 9.30.
Der har været en del kritik af, at nogle tabeller ikke er blevet opdateret siden
fx 1992. I mange tilfælde hænger det sammen med et databrud. Der kom fx
en ny branchegruppering i 1993, så mange tabeller ser ud som om de ikke er
opdateret siden 1992, de er dog i mange tilfælde videreført i nye tabeller. Vi
arbejder i øjeblikket på at kunne tydeliggøre, hvis en afsluttet tabel
videreføres i en ny tabel.
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•

Det er for mange uhensigtsmæssigt, at tallene kommer frem i listeform i
Statistikbanken. Her er det er en god ide at bruge pivotfunktionen (vend og
drej tabel).

En anden mulighed er at bruge PC-Axis, hvor tallene bliver præsenteret i
tabelform. PC-Axis kan downloades gratis fra Danmarks Statistiks
hjemmeside, www.dst.dk/pc-axis.

•

Der er stadig en del brugere, der ikke kender fordelene ved at lade sig
registrere. De væsentligste grunde er for det første at man får mulighed for at
trække flere tal ud (op til 50.000 tal). Desuden giver det mulighed for bl.a. at
gemme tabeludtræk og modtage nyhedsbrevet fra os.
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Nyheder
Sociale forhold, sundhed
og retsvæsen:

Under Sociale forhold, sundhed og retsvæsen er der oprettet et nyt emneområde
Børns levevilkår med følgende tabeller:
• Børn fordelt på alder, amt, familietype, familiens indkomstkvartil,
socialgruppe og tilknytning til arbejdsmarkedet
• Børn fordelt på alder, amt, familietype, familiens socialgruppe, højeste
uddannelse og børnepasningsorlov
• Børn fordelt på alder, amt, familietype, familiens hovedindkomstkilde,
midlertidig overførelsesindkomster som andel af indkomsten og familiens
ledighed

Miljø og energi:

Under Miljø og energi er der oprettet et nyt emneområde Miljøindikatorer med
følgende tabeller:
• Nøgleindikatorer efter indikator og tid
• Nøgleindikator (energi) efter indikator og tid
• Nøgleindikator (industri) efter tid
• Nøgleindikator (klima) efter indikator og tid
• Nøgleindikator (res eff) efter indikator og tid
• Nøgleindikator (sundhed) efter indikator og tid
• Nøgleindikator (transport) efter indikator og tid
• Nøgleindikator (virkemiddel) efter indikator og tid

Nationalregnskab og
betalingsbalance:

Under Nationalregnskab og betalingsbalance er der under emneundergruppen
Betalingsbalance oprettet en ny tabel
• Betalingsbalance over for udlandet årligt
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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.
Der er nu kommet en ny kursus plan for 2003 på: www.dst.dk/datakurs.
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
5. december 2002
23. januar 2003

Pris
850,1.800,-

Kursus
PC-AXIS
Statistikbankkursus

Tilmelding

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

Tid
9.00 – 12.00
9.00 – 16.00

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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