
Så använder du Skogsstyrelsens statistikdatabas 

Statistikdatabasen är gratis att använda. Om du använder uppgifter ur 
databasen anger du Skogsstyrelsen som källa. Om du gör egna bearbetningar 
av uppgifter ur databasen ska du inte ange Skogsstyrelsen som källa. 

Databasen finns både på svenska och engelska. 

1. Välj tabell.

När du klickar på Skogsstyrelsens statiskdatabas får du upp de 
ämnesområden som databasen omfattar. Vi väljer 
Avverkningsanmälningar och får då upp alla tabeller som handlar om 
avverkningsanmälningar: 

Vi väljer tabellen ”1a. Antal anmälda föryngringsavverkningar....”. När vi 
klickar på filnamnet får vi upp en sida där vi kan välja vilka variabelvärden 
vi vill titta på. 
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2. Välj variabelvärde. 
 
För varje variabel ska du välja minst ett värde. Varje variabel och de värden 
som går att välja finns i en listruta. I detta exempel kan du välja Region, År 
och Ägarkategori. 

 
 
 
 
 
 

Markeringstips  
 
Välj ett värde Klicka med vänster musknapp på det värde du vill se. 
Avmarkera ett värde Håll inne Ctrl-knappen och klicka på det värde du vill 

avmarkera. 
Välj flera 
sammanhängande 
värden 

Håll inne vänster musknapp och dra över de värden du vill ha 
med. Eller; Håll inne shift-knappen och klicka på pilarna  

Välj flera icke 
sammanhängande 
värden 

Håll nere Ctrl-knappen och klicka med vänster musknapp på 
önskade värden. 

 

När du är klar med ditt urval trycker du på            . 

  

Håll inne Ctrl-
knappen och 
klicka på det du 
vill se. På 
samma sätt kan 
du avmarkera 
det du valt.  

Om du vill se alla värden klickar du 
på bocken. Avmarkera med 
minustecknet. 

Scrolla med pilarna för att 
se alla värden som finns. 

Tryck på pilen för att välja hur du vill se det du har valt. 
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3. Visa och spara tabell 

 
Om du valt att visa ”Tabell-Layout2” ser det se ut så här. 

 
 

Det finns många andra sätt att se tabellen. Utforska vad som händer om du 
väljer andra layoutalternativ. De andra alternativen hittar du genom att klicka 
på de inringade symbolerna i figuren ovan. 
 
Du kan t.ex. skapa diagram, pivottabeller, ändra värdeordning, sortera, visa 
annan layout och summera variabelvärden. Möjligheten att ändra utseende på 
tabellen är särskilt bra om du inte kan se hela tabellen på skärmen. 
 
Om du t.ex. väljer Diagram-linje får du fram nedanstående diagram: 

 
 
När du är nöjd med utseendet på din tabell eller ditt diagram kan du spara ner 
till din egen dator i olika filformat. Du ser de olika valmöjligheterna om du 
trycker på pilen i rutan ”Spara tabell som”. 
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4. Spara sökningen 

 

 
 
Genom funktionen  “Spara sökningen” kan du spara din sökning så att du 
kommer tillbaka till samma tabell igen via en webbadress. Först väljer du hur 
du vill att sökningen ska  uppdateras när det tillkommer nya värden. Sedan 
väljer du hur du vill att sökningen ska visas. Det finns flera alternativ. Du ser 
dem om du klickar på pilen i runta ”Välj format”. Observera att alternativen 
ser lite olika ut beroende på vilken webbläsare du använder. 
 
När du gjort dina val trycker du på ”Slutför”. Då får du en länk som du kan 
kopiera och klistra in i den applikation där du vill att uppgifterna ska synas. 
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5. Fotnoter, API och annan information 
 
Under “Om tabellen” hittar du 
mycket information som t.ex. 
kontakt, källa och ev. fotnoter som 
hör till tabellen. 

 
Dessutom finns funktionen ”Gör 
denna tabell tillgänglig i din 
applikation”. Med hjälp av den kan 
du göra den valda tabellen tillgänglig 
på t.ex. din egen hemsida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. Teknisk beskrivning 
Publiceringen bygger på programmet PX-Web. Skogsstyrelsen använder 
programmet på licens från SCB Statistiska Centralbyrån. Grundidén är att vi 
tillverkar stora så kallade PX-filer som läggs ut på Internet och sedan skapar 
PX-Web en innehållskatalog och ger uttagsmöjligheter. Programmet används 
av flera statistikbyråer och en del myndigheter/kommuner i Sverige. 

 
Mer information om programvaran finns på www.scb.se/PC-Axis 

http://www.scb.se/PC-Axis
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