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Ladda hem en tabell från Folkhälsodata 
Folkhälsodata är skapat med verktyget PxWeb som används för att presentera och 

sprida statistik i dynamiska tabeller. Mer information om verktyget går att hitta på 

SCBs sida om PxWeb. 

 

Välj tabell  
 

När du har kommit in i Folkhälsodata finns det mappar kopplade till myndighetens 

olika datasamlingar. 

 

 
 

Inne i databasen kan du söka tabeller med två olika metoder. I exemplet söker vi 

efter tabellen Behörighet till gymnasieskolan efter kön, region och år. Andel 

(procent). 

 

1. Sökning med hjälp av ett ord eller början av ett ord till exempel så här 

gymnasie*. Fördelen med detta är att du kan hitta tabeller utan vetskap om 

vilken datasamling eller område den tillhör. För sökning med början på ett ord, 

skriv början och avsluta med stjärna (*). Då kommer alla tabeller som 

någonstans innehåller ordets början listas i vyn.  

 

http://www.folkhalsomyndigheten.se/
https://www.scb.se/vara-tjanster/statistikprogram-for-px-filer/PxWeb/
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Resultatet av sökningen ser ut så här:
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Om listan blir för omfattande är det möjligt att avgränsa sökning till enbart t. ex. 

tabellens titel.  

 
 

 

2. Sökning genom att välja område för den statistik du söker (när du vet var du 

ska söka).  

 

 Klicka på datasamlingen som tabellen tillhör, i det här fallet Stödstruktur för 

Hälsa och Målområden 

 Klicka på området som din tabell tillhör, i det här fallet området 2 Kunskaper, 

kompetenser och utbildning 

 Om det finns ytterligare underområden, klicka tills du kommit ner till tabellen 

du söker. I det här fallet får vi gå in i fokusområdet 02. Ett likvärdigt 

utbildningssystem och sedan mappen för indikatorn 02.11 Gymnasiebehörighet 

 Klicka på tabellen Behörighet till gymnasieskolan efter kön, region och år. 

Andel (procent).  

 

Se figur nedan.  
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Välj variabel 

 

När du har klickat på tabellen som du vill hämta data ur, i exemplet är det  

Behörighet till gymnasieskolan efter kön, region och år. Andel (procent), kommer 

vallistor med värden för tabellens redovisningsgrupper upp på skärmen. Välj vilka 

värden som ska visas för dessa variabler. 

Så här gör du: 

Välj de värden som du önskar i vallistorna. Där det står * måste du välja minst ett 

värde. I listor som inte är markerade med * väljs automatiskt totalsiffran om inget 

värde markeras. Då visas inte heller redovisningsgruppen i den slutgiltiga tabellen. 

Du kan välja ett värde i en vallista genom att klicka på det med vänster musknapp, 

eller sök efter ett värde med sökfunktionen. För att avmarkera ett värde håll CTRL-

tangenten intryckt och klicka på värdet igen. 

Markera alla val i en lista genom att klicka Markera alla värden. 

Avmarkera alla val i en lista genom att klicka Avmarkera alla värden.  

http://www.folkhalsomyndigheten.se/
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Markera ett större sammanhängande val genom att markera det översta önskade 

värdet, håll SHIFT-tangenten nertryckt och markera det nedersta önskade värdet. 

Markera ett eller flera spridda val i vallistorna genom att hålla ner CTRL-knappen 

och klicka på önskade värden. 

Sökfunktionen 

Välj värden med sökfunktionen genom att skriva in värdets namn och tryck på 

ENTER-knappen. Om du söker fler värden, töm sökfältet och skriv in ett nytt 

namn. Sökrutan söker som standard både från början av ordet och i mitten av ordet. 

Om du vill begränsa sökningen till början av ordet, klicka i rutan Början av ord. 

När du valt alla värden du vill visa, klicka på Fortsätt och tabellen att visas på 

skärmen.  

Tabellvy 

Efter att önskade variabler är valda och du klickat på Fortsätt kommer tabellen att 

visas på skärmen.  

 

Det här kan du se och göra i tabellvyn: 

Om tabellen: innehåller metadata och information om tabellen, t ex senast 

uppdaterad och källa. 

Visa resultat som: innehåller ett antal alternativa utseenden för att presentera det 

data du valt. 

Ändra och beräkna: innehåller verktyg för databearbetning eller pivotering (ändra 

layout genom att flytta variablerna mellan rader och kolumner). 
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Spara resultat som: innehåller olika filformat att exportera tabellen eller 

diagrammet till.  

Tabellinställningar/Diagraminställningar:  

 Tabellinställningar innehåller möjligheter att dölja rader med vissa innehåll.  

 Diagraminställningar innehåller möjligheter att anpassa utseendet av 

diagrammet (kommer bara fram om man valt att visa som ett diagram).   

Rutorna ovanför tabellen är genvägar till pivotering eller visualisering.  

 

För ytterligare möjligheter till visualisering, se Folkhälsostudio. 

 

Senaste uppdatering: 2022-03-31 
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