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Introduktion till Systat och import av databastabeller 
 
4½ fönster i Systat 

Start-fönster 
Snabblänkar till senast använda datafiler, resultatfiler och kommandofiler 

Snabblänkar till manualer i PDF 
Tips 

Anteckningsbok 
Workspace 

Themes  
 

Data- och variabelfönster 
Datafönster  
Visar datafilen.  

Flera datafiler kan vara öppna samtidigt 
– Högerklick på kolumn visar snabbmeny 
– Visa enkel variabelstatistik 
– Visa value labels 
– ID-variabel 
– Snabbknappar i nedre listen för Select, By, mm 

Variabelfönster (öppnas genom att klicka på flik eller dubbelklicka på variabelnamn) 
Klipp och klistra variabler för att omstrukturera fil 

Variabelnamn: 1-12 tecken, inga mellanslag. Textvariabler får ett dollartecken ($) sist 
Variable label: klartextetikett för variabelns hela namn (max 255 tecken). 

Value labels: Värdeetiketter ersätter kodvärde med klartextetikett, men tillåter fortsatt beräkning med 
numeriskt värde. 
Type: typ av data, t ex numeriskt, datum/tid, text (max 255 tecken). 

Characters: antal tecken, inkl minus, decimaltecken och decimaler. 
Date/time format, Display (normal/exponential), Comment 

Nedre delen visar urval, grupperingar etc 

Output-fönster 
Visar resultat av kommandon, t ex tabeller och grafer och andra beräkningar. 

Visar varningar, kommandon etc (om inställningarna anger det). 
Kan redigeras. 

Är egentligen HTML. Kan exporteras till Word, html mm. 

Syntax-fönster 
Visar syntax = programmering. 
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Log-fliken visar alla kommandon som exekveras 

Interactive är för rad för rad-programmering 
Syc-fliken: Kommandon kan klistras in från dialogrutor, log-fliken eller från en annan fil. 

Sparas som syc-fil, men är egentligen en textfil, som kan redigeras i ordbehandlare. 
Varje kommando kan löpa över flera rader. Om raderna måste brytas för läslighetens skull, t ex mitt i 
långa listor av variabler lägger man till ett komma i slutet av raden 
OBS! Endast punkt används som decimaltecken i syntaxfönster! (vid beräkningar med formler) 

Kommentarer kan läggas in; börja raden med REM  så försöker inte programmet köra raden. 
Kommentarer kan även läggas till i slutet av ett kommando, genom att skriva två utropstcken (!!) i början 
av kommentaren. 
Man kan köra ett enskilt kommando, ett urval kommandon eller hela fönstrets innehåll på en gång. 

Flera syntaxfönster kan vara öppna samtidigt. 

 

Inställningar 
Inställningar av programmet gör under Edit|Options 

Viktiga inställningar 

 Visa kommandon i output 

 Variabelnamn skrivs ut som enbart namn, enbart label eller både label och namn 

 Variabelvärden skrivs ut som enbart värde, enbart label eller både label och värde 

 Datafiler länkas till output, så när man öppnar en resultatfil öppnas samtidigt den datafil man 
använde för analysen 

Decimaltecken  =  systemets, dvs decimalkomma om svenska inställningar. Dock används decimalpunkt i 
kommandon. 

 

Kommandon 
Kommandon körs från menyer och dialogrutor, eller syntaxfönster. 
Kommando-syntax visas i logflik och output (om den funktionen aktiverad). 

Dialogrutornas kommandon klarar det mesta, men alla kommandon och inställningar finns inte med.  
Titta i hjälpen för respektive kommando. 

Inklistring från log-fliken ger bra grund för att kunna göra ändringar i syntax, t ex variabelnamn  
eller -antal, eller köra långa sekvenser av kommandon. 

 

Menykommandon, exempel 
File 
Open  
Database Capture 

Edit 
Klipp och klistra-kommandon av olika slag 
Sök och Ersätt, även data i kolumn 
Formatering av output 
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Options 

View 
Vilka fönster som ska vara öppna/stängda 
Anpassa menyer, verktygsfält och kortkommandon 

Data 
Data-manipulering (Let, If…Then, Recode, Rank, Standardize etc) 
By (separat analys för varje värde för vald variabel) 
Select cases (analys endast för de poster som uppfyller urvalskriterier)  
Sort 
Merge (Append cases/Append variables) 

Utilities 
File information 
Probability calculator, Power analysis etc 

Graph 
Mer specialiserade grafer än snabbgrafer i analyser 

Analyze 
Statistisk analys av olika slag, t ex  

– Tabeller 
– t-test 
– Regression 
– Icke-parametriska test 

Advanced 
Fler statistiska analyser, t ex  

– Missing value anlysus 
– Survival  
– ROC 

Quick Access 
De vanligaste statistiska analyserna, t ex  

– Deskriptiv statistik 
– Frekvens- och korstabeller 
– Scatterplots mm 

Addons 
Specialmoduler för särskilda analyser t ex MonteCarlo 

 
 

Import från Access-databas 
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Beräkna nya variabler 
Nya variabler kan skapas på flera sätt, t ex  
Kommandot Data | Transform | Let 

Resultatet av en beräkning, dvs värden, sparas i datafilen, inte formler som t ex i Excel. Ändras 
utgångsvärdena måste man alltså göra en ny beräkning för att uppdatera en resultatvariabel. 

Kan användas för att beräkna t ex ålder från födelsedatum 
Kommandot Data | Transform | Recode 

Används för att t ex göra en kontinuerlig variabel till grupper, t ex ålder till åldersgrupp. 

De första analyserna 
För att kontrollera datakvalitet körs bas-statistik 

 Frekvens/antal  

 Min/max för varje variabel 

 Mean, median, SD, SEM, Skewness, Kurtosis 

 Korstabeller används för att kontrollera grupperingar och kodningar, och fördelning mellan två 
grupper t ex kön vs åldersgrupp. 

 Enkla grafer, t ex stapel- eller punktdiagram  
 

Select 
Kör analysen enbart för poster som uppfyller urvalskriterier. 

Valda rader blir gröna i datafilen 
Kan slås av och på enligt önskemål. Bortvalda poster finns kvar, dvs ej deletade. 

Om man vill skapa en ny fil med endast de utvalda raderna används kommandot Data | Extract selection 
 

Group by 
Kör en analys för varje värde av en variabel, t ex för män resp kvinnor, eller de tre åldersgrupperna 

Ändra datafiler 

Merge 
Kommandot ”Merge” slår samman data från två eller flera filer till en gemensam fil. Filerna behöver inte 
vara sorterade på samma sätt, men om de ska matchas med avseende på en nyckelvariabel måste den heta 
likadant, och ha samma typ och storlek i båda filerna  

Aggregate file 
Kommandot kan användas för att sammanfatta data för grupper av poster, t ex antal poster, min/max för 
en variabel, värdet för första/sista post eller summan av en variabel. 
I SYSTAT gör man detta genom att först dela upp resultaten med BY-kommandot för den eller de 
variabler resultatet ska baseras på. Sedan väljer man kommandot Basic Statistics, och de 
statistiska/matematiska funktioner man är intresserad av för varje grupp. Bocka för ”Save Statistics” och 
välj ”Aggregate”, samt resultatfilens namn och placering. En ny fil skapas med sammanfattande värden 
för varje värde BY-variabeln hade 

 


