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PxWin
Vad är Px-familjen?
Px är en grupp av programvaror som används för att bearbeta och
sprida statistik. Programvarorna i px-familjen är: PxWeb, PxApi, PxWin
och PxEdit och de kan användas med filformatet px-fil. Läs om pxfilformatet på https://www.scb.se/px-filformat.

Vad är PxWin?
PxWin utvecklades 2015 och ersatte PC-Axis. Det är en applikation som
kan hantera px-filer som kan vara väldigt stora. Det går att göra
beräkningar, urval, skapa indelningar etc.

Installera programmet
Instruktioner för att installera och konfigurerar programmet finns på
https://www.scb.se/pxwin

Importera en tabell
På PxWin:s startsida ligger det ikoner som visar varifrån du kan öppna
filer. På SCB har vi lagt till flera olika databaser i konfigureringsfilen.

Filsystem – Du väljer en fil på din dator.
Statistikdatabasen – Öppna filer direkt från Statistikdatabasen på
scb.se.
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Alla organisationer som använder PxWeb för sin statistikdatabas kan
läggas in i PxWin som t.ex. Norge och Finland.
Det går endast att imortera px-filer till PxWin.

Begränsa urvalet i tabellen
Öppna en tabell och välj vilka variabler och värden du vill ha. Du kan
välja alla eller göra ett urval.

Välj alla värden
Ta bort gjorda val
Sortera stigande
Sortera sjunkande
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Välj indelning
Om det finns indelningar för en tabell visas de under den här symbolen

Se nedan hur du skapar indelningar
Filter
Läs nedan hur filter skapas

Filter för val av variabelvärden
Användare av PxWin har möjlighet att skapa personliga filter genom att
själv välja vilka värden som ska ingå i filtret. Syftet med filtret är att
underlätta valet av värden för en variabel när man gör urvalet till sin
tabell. Istället för att välja värden manuellt väljer den istället aktuellt
filter och de ingående värdena markeras.
Filtren är personliga och lagras som xml-filer på datorn under
användarens profil i mappen:
C://Användare/användarnamn/AppData/Roaming/scb/pxwin/variableFi
lter/
Det går även att sätta upp en mapp där gemensamma filter lagras som
då blir åtkomliga för alla. Den gemensamma mappen anges av
inställningen globalFilter i filen app.config. Se
konfigurationshandledningen

Knapp för att välja eller skapa filter:
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Lista med befintliga filter:

Skapa ett nytt filter
Gå till Skapa filter. Markera de värden som ska ingå i filtret. Alternativt
kan man importera en semikolonseparerad textfil som innehåller
koderna på de värden som ska ingå i filtret.

Välj Namn på filtret och Spara filter
Nu ligger ditt personliga filter i listan.

När du använder filtret markeras de val av variabler som du lagt in i
filtret per automatik.
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Indelningar
Indelningar görs för att skapa underindelningar av värden, t.ex. 20årsklasser.

Öppna värdemängd
Öppna en befintlig värdemängd (.vs-fil) på din dator.
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Ny värdemängd från grunden (.vs)
Skapa en ny värdemängd från grunden genom att fylla på värden med
kod och text genom att mata in dem manuellt.

.
Spara värdemängden

Ny värdemängd från befintlig vs-fil
Importera en befintlig värdemängdsfil via den här ikonen

Skapa en ny indelningsfil (agg-fil)
Från värdemängden kan du skapa indelningar = aggregeringar som t.ex.
20 - årsklasser.
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Döp aggregeringen till t.ex. 20-årsklassser. Skapa sedan grupper av de
tillgängliga värdena som finns i värdemängden genom att Skriva in kod
och text för gruppen under Grupp information och flytta in de värden
som tillhör gruppen. Spara grupp.
De sparade grupperna listas under Grupper
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Om Tillåt överlappande värden är ikryssad ligger de flyttade värdena
kvar bland de tillgängliga värdena och kan väljas flera gånger i samma
agg-fil.

Skapa agg-fil från befintlig vs-fil
Öppna befintlig värdemängdsfil och skapa aggregeringar enligt ovan
instruktion.

Koppla indelning till Px-fil
Domännamnet binder ihop vs- och aggfilerna med px-filen.
Nyckelordet DOMAIN ska finnas för den variabel man grupperar i pxfilen. Det kan du lägga in via PxEdit eller direkt i filen via anteckningar.
I exemplet nedan är DOMAIN = Ålder för variabeln ålder. Samma
DOMAIN finns i .vs-filen.

Px-filen

Vs-filen
DOMAIN kopplar ihop .vs- filen med px-filen och det framgår även
vilka agg-filer som är kopplade till vs-filen. I denna filen endast aggfilen 20-årsklasser.agg men det kan vara fler.
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Agg-filen
I aggfilen anges vilken vs-fil som den är kopplad till.

I PxWeb
I PxWeb visas indelningen för variabeln ålder.

Samma px-fil kan vara kopplad till flera olika indelningar.

