Att hantera
databasfiler i Access
Filerna i rAps internetdatabas innehåller ofta väldigt mycket
data. Det är många gånger omöjligt att med säkerhet länka
tabeller genom att klippa och klistra. Det här kapitlet visar
hur Microsoft Access i Officepaketen kan användas för att
med säkerhet hantera stora databasfiler.
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Tabell 8.1 Inpendling till Örebroregionen 1999
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Rang

LA-region

Inpendling till Örebro

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Karlskoga
Stockholm
Köping
Karlstad
Linköping
Västerås
Skövde
Göteborg
Filipstad
Ludvika
Uppsala
Katrineholm
Eskilstuna
Norrköping
Falun

979
842
657
328
294
232
220
195
191
188
183
182
166
134
127
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Inledning
Kapitlet innehåller två exempel, som
visar hur data tas fram och bearbetas till
tabell 8.1 respektive figur 8.2. I kapitel
7 användes den enkla tekniken med att
kopiera tabeller i PC-AXIS och klistra
in dem i Excel. Många gånger är rApsfilerna så stora att den tekniken inte kan
garantera att tabellerna blir rätt länkade
till varandra. Det är inte heller särskilt
meningsfullt att för hand söka kontrollera
tabeller som innehåller tusentals celler.
Tabell 8.1 visar ett praktiskt exempel.
Tabellen listar varifrån de flesta inpendlarna kom till Örebroregionen 1999.
Detta är ett urval från en databasfil
innehållande 6 889 poster. När man skall
hantera stora filer är Microsoft Access
ett utmärkt verktyg. Det första exemplet
i detta kapitel visar steg-för-steg hur tabell
8.1 har skapats. Ett annat problem är
överföring av stora filer. Ibland vill man
hämta hem en databas som är så pass
stor att den inte går att tanka ner i en
omgång. Ett exempel kan vara att jämföra utbildningsnivån i kommunen med
andra kommuner i länet eller regionen,
eller egna LA-regionen med liknande
regioner. Figur 8.2 illustrerar utbildningsnivå och ålder 2000 för sekundära centra
exklusive Oskarhamnsregionen. Det
andra exemplet visar hur dessa data kan
hämtas hem respektive hanteras med
Access.

Figur 8.2 Utbildningsnivå och ålder 2000 för
sekundära centra exkl. Oskarshamnsregionen

Starta Excel och öppna koder

Inpendling till Örebro LA 1999

Kopiera koder och klistra in i Excel

1. Starta Excel. Klicka på menyn standarddiagram (som finns i Excel när SCBs diagramverktyg är installerat). Peka på anvisningar och geografiska data. Klicka på
koder. Då öppnas en mall med koder för
olika geografiska indelningar.
2. Markera namn och kod för alla lokala
arbetsmarknader. Kopiera området och
klistra in i ett nytt kalkylblad.

Skapa LAKod i talformat

3. I kolumnerna a och b finns namn och
kod för alla 81 lokala arbetsmarknadsregioner. Koden används i rAps internetdatabas
och i SCBs diagramverktyg. Det är en femsiffrig kod i textformat. Vid sortering och
kalkylering av data är det många gånger
snabbare att använda en kod med färre siffror. Dessutom är det inget extra jobb, eftersom namn och kod ändå måste kopplas samman i Access. Skapa en kodnyckel där Namn
och Kod är kopplade till en ny kod i talformat, benämnd LAKod. Låt LAkoden för
Stockholm var siffran 1. Uppsala får siffran
2, Nyköping blir LAKod 3 och så vidare.
Detta går att skriva in för hand. Det snabbaste är dock att definiera en summa. Låt
cellen C3 (för Uppsala) få summan C2+1.

Definiera LAkod för övriga regioner

4. Överför summaformeln till övriga LAregioner. Håll pekdonets markör över nedre
högra hörnet på cell C3. Håll ner pekdonets
vänsterknapp. Drag därefter neråt tills rutan
markerar cellerna C3 till C82. Då markeras
cellerna för LA-regionerna från Uppsala till
Kiruna. Släpp sedan upp pekdonets knapp.
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LAKoder definierade

Skapa en tom databas i Access

5. I ovanstående operation har Stockholmsregionen tilldelats siffran 1. De följande LA-regionerna har därefter definie rats som summan av föregående regions tal
plus 1. Slutresultatet är att alla regionerna
har fått en unik LAKod från 1 till 81.
6. I rAps internetdatabas finns det för en
del variabler uppgifter för LA-regionerna
övriga respektive okänd. Regionerna övriga kan till exempel handla om individer
som har flyttat utomlands. De har flyttat
till LA-regioner utanför Sverige. Okända
LA-regioner kan handla om att det i
registren saknas uppgift om vart individer
flyttat eller varifrån de kom. Lägg till en
region med namnet övriga, femsifferkoden
10098 samt LAkod 98. Lägg också till en
region med namnet okänd, femsifferkoden
10099 och LAKoden 99. Spara kalkylbladet med den skapade kodnyckeln.
Ange namnet LA Kodnyckel.
7. Starta programmet Microsoft Access.
Gå till menyn arkiv och välja att skapa en
ny tom databas. I detta exempel skapas
en tom databas med namnet db1.
8. En tom databas är skapad. Dags att
importera tidigare skapad kodnyckel. Du
kan gå in under meny arkiv och välja att
hämta externa data och därefter välja att
importera. Snabbaste vägen är att högerklicka i den tomma databasens fönster
och välja alternativet importera.
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Lägg till regionerna övriga och okänd

Importera till den tomma databasen

Importera LA kodnyckel

9. Leta reda på den tidigare skapade
kodnyckeln. Du kan eventuellt behöva
ange filformatet Microsoft Excel i fönstret, för att hitta kodnyckeln. Markera
LA Kodnyckel och importera densamma.
Detta startar en importguide.

Ange aktuellt kalkylblad

10. Kalkyldokumentet LA kodnyckel
innehåller mer än ett kalkylblad. Ange
vilket kalkylblad som skall användas. I
detta fall är det blad 1.

Markera innehåll av kolumnrubriker

11. I importguidens andra steg markerar du om första raden innehåller
kolumnrubriker eller inte. I detta fall
finns det kolumnrubriker och därför
skall avsedd ruta vara markerad.

Importera kodnyckeln i en ny tabell

12. Du kan välja att importera data i
en ny eller befintlig tabell. Välj att
importera kodnyckeln till en ny tabell.
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Möjlighet att ändra fältnamn

13. Det finns möjlighet att ändra fältnamnen (kolumnrubrikerna) i importguiden. Nuvarande fältnamn och ingen
indexering blir bra. Gå vidare till nästa
steg.

Ingen primärnyckel

14. Du kan välja att skapa en primärnyckel, så att varje post i tabellen får ett
unikt nummer. Det behövs inte eftersom
LAKod är ett unikt nummer för varje
LA-region. Markera rutan för ingen primärnyckel.

Ange namnet LA kodnyckel

15. I guidens sista steg väljer du namnet
på den nya tabellen. LA kodnyckel blir
ett bra namn. Välj därefter att slutföra
guiden. Då importeras kodnyckeln.
16. I databasen finns nu en ny tabell
med namnet LA kodnyckel. Öppna
denna genom att dubbelklicka på densamma. Det kan eventuellt hända att
blanka poster kommer med i den importerade tabellen. Då markerar du posten
och väljer att ta bort den. Tabellen bör
vara rätt om den innehåller 83 poster
(kolla i fönstrets nederkant). Markera
menyn visa och välj design.

8
86

Att hantera databasfiler i Access

Kontrollera kodnyckelns design

Kontrollera formaten

17. Kontrollera att det är rätt format
på tabellens olika fält. Det finns ett fältnamn som heter namn och har formatet
text. Det passar bra, eftersom det innehåller namnet på LA-regionerna. Fälten
Kod och LAKod skall ha formatet tal,
för att Access skall kunna utföra beräkningar. Eventuella ändringar gör du
genom att klicka i respektive cell i
kolumnen datatyp. Då får du upp en
lista att välja bland. Är formaten rätt
stänger du tabellen och sparar den.

19. Öppna den hemtankade filen i PCAxis. I informationsfältet längst ner i PCAxis ser du att filen innehåller 6889 rader. I
det öppnade dokumentet är alla regioner
angivna med både kod och klartext. Detta
är bra för en snabb överblick, men Access
kan inte hantera fält som innehåller både
kod och text. Gå därför in under menyn
redigera och välj byt text/kod. Markera alla
regioner i fälten arbetsort och bostadsort.
Klicka därefter på OK.

Byt kod/klartext

Hämta riktad inpendling från rAps

18. Hittills har en databas skapats i
Access. Den innehåller tabellen LA kodnyckel, som är den nyckel som behövs
för att sortera LA-regioner. Det är dags
att hämta hem data över riktad inpendling 1999. Logga in på rAps hemsida.
Välj statistikdatabas, ämnesområdet
arbetsmarknad och tabelluppgift över
riktad inpendling. Välj riktad inpendling per dimensionerna LA-region och
år. Välj en delmängd av tillgänglig data.
Markera alla regioner för arbetsort och
bostadsort. Markera år 1999. På sidan
ser du att uttaget omfattar 6 889 dataceller. Tanka hem filen genom att välja
att spara som PC-Axis-fil.
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Konvertera och spara till databasfil

20. Nu finns en PC-Axis fil över riktad
inpendling 1999. Alla regioner är angivna med en femsiffrig kod i textformat.
Det är dags att spara filen till Access.
Välj spara som under menyn arkiv. Välj
sedan konvertering. Ge filen ett namn
på högst åtta tecken och välj plats där
filen skall sparas. Här anges namnet:
rinp99. Markera filformatet dBase (*.dbf).
Klicka sedan på OK.

Kontrollera filens design

21. Gå tillbaka till Access och välj att
importera filen rinp99. Öppna den
importerade filen och kontrollera designen. Kolla även antalet rader i tabellfönstrets underkant. Tabellen innehåller
6 889 rader. Det är samma antal som
uttaget från rAps internetdatabas.
Ändra formaten

22. Börja alltid med att kontrollera en
importerad fils format. Se till att fälten
arbete och bostad har formatet tal, för
annars kan inte Access sortera data. I
detta exempel kan du låta alla fält få
formatet tal. Stäng och spara tabellen
rinp99.
23. Du har nu en databas i Access som
innehåller tabeller över riktad inpendling
1999 samt en kodnyckel för LA-regioner.
Det är dags att skapa en färdig tabell
över inpendlingen. Klicka på frågor och
ny. Välj att skapa en ny fråga i designläge.
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Skapa en ny fråga

Välj visa tabell

24. Access öppnar designläget för urvalsfråga 1. Första steget är att ta in de tabeller
som man önskar länka samman. Högerklicka i urvalsfrågans tomma fönster och
välj alternativet visa tabell.

Lägg till tabeller

25. Du få upp en lista över de tabeller
som finns i den aktuella databasen. I detta
exempel finns det bara två: LA kodnyckel
respektive rinp99. Lägg först till LA kodnyckel. Därefter lägger du till tabellen
rinp99. Slutligen lägger du till LA kodnyckel en gång till. Stäng fönstret visa tabell.
Nu har du tre tabeller uppradade i urvalsfrågans fönster.

Länka tabeller och designa tabellen

26. Länka samman fältet kod i vänstra
tabellen (LA Kodnyckel) med mittersta
tabellen (rinp99). Det gör du genom att
hålla markören över kod, hålla nere pekdonets vänsterknapp, dra markören över
på arbete och därefter släppa upp vänsterknappen. Det skall nu ha bildats en markering som kopplar kod till arbete. Koppla därefter ihop kod i högra tabellen med bostad
i mittersta tabellen. I urvalsfrågans understa
fält anger du vilka fält som skall vara med
i den färdiga tabellen. Lägg först till LAKod
och Namn från den vänstra tabellen. Detta
gör du med samma drag- och- släpp teknik
som användes för att binda samman tabellerna. Lägg sedan till LAKod och Namn
från den högra tabellen. Slutligen lägger du
till inpendlare från den mittersta tabellen.
Markera summatecknet i verktygsfältet, för
att aktivera funktionen gruppera i urvalsfrågans understa område.
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Välj tabellfråga

27. Du kan nu gå in under menyn
fråga och välja kommandot kör, för att
kolla resultatet av designad urvalsfråga.
Det är en bra kontrollmetod att använda
i Access. Det går också att skapa en ny
tabell direkt. Gå in under menyn fråga
och markera tabellfråga.

Ange tabellnamn

28. Du får upp fönstret tabellfråga.
Ange tabellnamnet Riktad inpendling
1999. Klicka sedan på OK.

Kör tabellfrågan

29. Gå in under menyn fråga och
klicka på kör.
30. Microsoft Access informerar om
att du håller på att klistra in 6889 rader
i en ny tabell. Det är bra, eftersom antalet rader stämmer med ursprungligt
uttag. Skapa tabellen genom att klicka
på JA. Stäng sedan tabellfrågan utan att
spara den.
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Skapa tabellen

Ändra fältnamn

Filtrera enligt markering

31. Öppna den skapade tabellen riktad
inpendling 1999. Kontrollera tabellens
design. Det kan vara bra att redan nu
ändra fältnamnen, så att du kommer ihåg
relationerna. Pendling uppstår per definition om en individ bor i en kommun och
jobbar i en annan. Individer utpendlar
därför från bostadsregionen. Inpendling
sker till arbetsregionen. Ändra fältnamnen. LAKod och namn i de två första
fälten är kopplade till arbete (se tabellens
design enligt punkt 26). Låt de två första
fälten få namnen Till LAKod respektive
Till arbetsregion. Tredje och fjärde fältet
var kopplat till bostad. Ge dessa fält
namnen Från LAKod respektive Från
bostadsregion. Spara och stäng tabellen.

Sök efter LA 42 Örebro

32. Öppna tabellen riktad inpendling
1999. Här finns data över all arbetspendling 1999 per LA-regioner. Markera
någon rad i kolumnen Till LAkod. Klicka
på menyn redigera och välj sök. Du får
upp fönstret sök och ersätt. Skriv in att
du söker efter 42, som är LAKoden för
Örebroregionen. Klicka på sök nästa.
33. Sökverktyget markerar den första
posten med LAKod 42, som verktyget
finner. Gå in under meny poster. Peka
på filter och klicka på filtrera enligt
markering.
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Sortera inpendlare fallande

34. Av tabellens 6889 poster har 83
stycken filtrerats fram. Det stämmer,
eftersom dessa innehåller inpendling till
Örebroregionen från de 83 LA-regionerna (83 LA-regioner inklusive övriga
respektive okänd). Access är mycket väl
lämpat för att sortera data, eftersom
programmet håller reda på posternas
inbördes relationer. Därför är det ingen
risk för att, som i Excel, kasta om data
och förstöra tabellen. Markera kolumnen inpendlare. Gå in under menyn sortera. Klicka på sortera och välj fallande
sortering.
35. Exemplet är färdigt. Tabellen visar
varifrån Örebroregionens inpendlare kom
1999. Den första posten visar pendling
till och från Örebro, det vill säga pendling inom Örebroregionen. Nästa post
visar att de Örebroregionens flesta inpendlare kom från Karlskoga LA-region.
Det var 979 inpendlare från Karlskoga.
På andra plats hamnar Stockholm med
842 inpendlare. Ett urval av de 15 första
platserna ger tabell 8.1 i början av kapitlet. Det är givetvis lätt att i Access sortera
fram vart Örebroregionens utpendlare
tog vägen 1999. Då kan man också
beräkna nettopendlingen. Därmed visar
detta exempel också hur man kan skapa
tabell 3.12 i kapitlet arbetsmarknad.
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Data framme till tabell 8.1

Tanka hem databasen i delar

Byt kod/klartext

Utbildningsnivå 2000 för
sekundära centra exkl. LA 17
36. I rAps internetdatabas finns regionens
utbildningsdata per födelseland (3 grupper), utbildning (13 grupper), ålder 0 till
100+ år (101 grupper), kön och ålder.
Detta innebär att ett totaluttag från en
region och ett år skulle innebära 7 878
poster. Det är möjligt att slopa dimensionen
kön, men övriga dimensioner måste vara
med i uttaget. Det ger 3 939 poster. Alla
LA-regioner i sekundära centra exklusive
Oskarshamnsregionen multiplicerar antalet
poster med 17. Totalt blir det 66 963 poster, vilket är för stort för att tanka hem
över Internet. Lösningen på detta är att ta
hem databasen i bitar. I detta exempel har
utbildningsuppgifterna tagits hem i tre filer
om 6+6+5 LA-regioner med alla dimensioner utom kön.

Öppna fil 1 av 3

37. Den första filen innehåller befolkningens utbildning för LA-regionerna
Nyköping, Katrineholm, Värnamo, Nässjö, Tranås och Älmhult. Totalt blir det 6
LA-regioner om 23 634 poster. Markera
alla värden och öppna databasen.
38. Access kan inte länka och sortera
fält som innehåller både kod och klartext.
Byt kod/klartext för region, födelseland
och utbildning.
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Konvertera och spara fil

39. Gå in under menyn arkiv och välj
spara som. Välj konvertering och filformatet dBase(*.dbf). Ange filnamn som
är högst 8 tecken. Klicka på OK. Den
första filen är nu sparad som databasfil.
Upprepa stegen 37-39 för de övriga två
filerna. De tre filerna är därmed konverterade och sparade.

Importera filerna till Access

40. Gå till Access och öppna din databas. Högerklicka i databasens fönster
och välj importera. Leta upp de tre sparade filerna. Du behöver ställa in filformatet till dBASE IV, för att hitta filerna.
Importera filerna en efter en.

Kopiera första filen och klistra in i databasen

41. Det är dags att inleda processen
med att lägga samman filerna. För säkerhets skull kan det vara bra att kopiera
första filen. Högerklicka på den första
filen (sc2000a) och välj kopiera. Högerklicka sedan i databasens fönster och välj
att klistra in. Ange under vilket namn du
vill klistra in kopian. Här väljs Utbildningsnivå 2000 för sekundära centra
exklusive LA17. Klicka OK.
42. I databasens fönster klickar du
därefter på frågor och ny. Välj att skapa
en fråga i designläge. Detta öppnar en
urvalsfråga. Om fönstret visa tabell
kommer upp stänger du det. Gå in under
menyn fråga och välj tilläggsfråga.
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Skapa ny fråga och välj tilläggsfråga

Ange tabellnamn och lägg till tabell

Kontrollera och acceptera tillägget

43. Access frågar till vilket tabellnamn
du önskar skapa tilläggsfråga. Välj
kopian av första frågan (Utbildningsnivå
2000 för sekundära centra exklusive
LA17). Klicka på OK. Högerklicka därefter i tilläggsfrågans övre tomma fält.
Välj visa tabell. Markera den andra
filen (sc2000b) och klicka på lägg till.

För över tabellen och välj kör

44. I tilläggsfrågans övre fält finns nu
den andra tabellen. Håll pekdonet över
stjärnan i tabellen. Håll ner pekdonets
vänsterknapp. Flytta markören till första
fältet och släpp upp vänsterkanppen. I
det undre fältet ser du då att tabellen
sc2000b (den andra filen) är tillägg till
tabellen utbildningsnivå 2000 för sekundära centra exkl LA17 (kopian av första
filen). Gå in under menyn fråga och välj
kör.
45. Access informerar om att du håller
på att lägga till 23 634 rader. Det är lika
många rader som första filen har. Det
stämmer eftersom både första och andra
filen innehöll data från sex LA-regioner.
Klicka på JA. Högerklicka sedan på
andra tabellen och välj ta bort. Upprepa
punkterna 44-45 för den tredje tabellen.
Du kommer då att lägga till ytterligare
19 695 rader, eftersom den tredje filen
innehöll information om fem LA-regioner (5*3 939=19 695). Stäng därefter
tilläggsfrågan utan att spara den.
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Öppna den nya tabellen

46. Öppna filen utbildningsnivå 2000
för sekundära centra exkl. LA17. Du ser
att filen innehåller fälten region, födelseland, utbildning, ålder, tid och tabcell,
även om inte hela fältnamn har kommit
med i importeringen. Längst ner i fönstret ser du att filen totalt omfattar 66 963
poster. Det stämmer med beräkningen
som gjordes i början (ty 17*3 939 =
66 963). Gå in under menyn visa och
välj design.
47. Dags att ge fältnamnen de namn
man önskar. Ändra också datatypen för
fälten så att alla fält har formatet tal.
Stäng och spara tabellen. Nu finns en
tabell innehållande alla de utbildningsdata som önskades från början.

Skapa och kör urvalsfråga
48. I databasen klickar du på frågor
och väljer att skapa en ny fråga i designläge. Högerklicka i urvalsfrågan och välj
visa tabell. Lägg till kodnyckeln för LAregioner och tabellen med alla utbildningsuppgifter. Koppla samman de två
tabellerna. Lägg till LAKod, Namn,
FöddKod, UtbgruppKod, Ålder, Tid och
Befolkning i urvalsfrågans nedre fält.
Markera summatecknet i verktygsfältet,
så att funktionen gruppera syns i urvalsfrågans nedre fält. Skriv in villkoren 1,
10 och 20 i fälten för FöddKod,
UtbgruppKod respektive Ålder. Gå in
under menyn fråga och välj kör.
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Ändra fältens namn och format

Tabellen innehåller alla 17 LA-regionerna

49. Resultatet ger en tabell med data
för de 17 LA-regionerna, det vill säga
regionerna i sekundära centra exklusive
Oskarshamnsregionen. Urvalet visar
antalet individer per LA-region som är
födda i Sverige (föddkod = 1), har
utbildning kortare än 3-årigt gymnasium
(utbgruppkod = 10) och är 20 år (ålder
= 20). Detta test, med en post per region,
visar att den skapade tabellen innehåller
alla LA-regioner som önskades. Återgå
till designläge, genom att klicka på
menyn visa och välja design.
50. Ta bort fältet föddkod. Ange funktionen summa istället för gruppera i fältet befolkning. Kör frågan.

Ta bort föddkod och kör fråga

Alla LA-regioner oavsett födelseland

51. Resultatet visar återigen en post för
alla 17 regionerna. Talen för befolkning
är nu något högre, eftersom det är antalet individer med samma utbildning och
ålder men oavsett födelseland. Att ta
bort en dimension, välja villkor och
funktionen summa är sätt att summera.
Data till figur 8.2 kan man få genom att
skapa en kodnyckel för utbildningsgrupperna och summera de grupper som har
eftergymnasial utbildning respektive
lägre utbildning.
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