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Introduktion

Denne brugerguide giver dig et overblik over, hvordan du 

bruger de generelle funktioner på visualiseringsplatformen 

‘Staten i tal’ på oes.dk, så du let får adgang til en række 

administrative data om staten.

De enkelte temasider under ‘Staten i tal’ er udarbejdet ved 

hjælp af visualiseringsværktøjet ‘Microsoft Power BI’.

Visualiseringerne er interaktive, hvilket vil sige, at de 

grafiske elementer kan ‘snakke’ sammen. Klikker man på 

ét element i én graf vil de tilhørende elementer i en anden 

graf blive opdaterede med den information, der er 

gældende for dit valg. Du har derudover mulighed for at 

‘zoome’ ind på nogle af graferne, få detaljerede 

oplysningerne om de data der ligger bag, samt dele 

visualiseringerne over e-mail, Facebook, LinkedIn eller 

Twitter.

Til sidst i brugerguiden har vi samlet nogle eksempler på, 

hvilken type information du har mulighed for at søge frem. https://oes.dk/staten-i-tal/

https://oes.dk/staten-i-tal/
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Overblik

Eksempel fra: https://oes.dk/staten-i-tal/statsregnskabet-i-tal/statens-samlede-udgifter-og-indtaegter/

Drop-down menu

Her kan du opdatere tallene 

på siden med det valgte år.

Noter og notehenvisning

De små tal refererer til noter i 

bunden af siden, hvor du kan 

få uddybende oplysninger 

om et givent element.

Overblikstal

Power BI-menu

Her kan du dele et link til visualiseringen 

med andre og få vist den i 

fuldskærmstilstand.

Del via LinkedIn

Del via Twitter

Del via Facebook

Del via e-mail

Fuldskærmstilstand

https://oes.dk/staten-i-tal/statsregnskabet-i-tal/statens-samlede-udgifter-og-indtaegter/


4

‘STATEN I TAL’ - Statsregnskabet – Brugerguide

Generel funktionalitet

Drop-down-menu. Vælg en værdi (fx år) via drop-down menu’en. Alle 

tal på siden vil blive opdateret med data for den valgte værdi.

Eksempel fra: https://oes.dk/staten-i-tal/statsregnskabet-i-tal/statens-samlede-udgifter-og-indtaegter/

Hover-menu. Hold musen henover et element i en graf for at få vist en 

grå ramme med detaljerede oplysninger.

Eksempel fra: https://oes.dk/staten-i-tal/statsregnskabet-i-tal/statens-udgifter-og-indtaegter-over-tid/

Fokustilstand. Når du holder musen henover en graf og klikker på den, 

fremkommer en menu i grafens højre hjørne. Klik på … ikonet i menuen 

for at vise grafen i ‘fokustilstand’ (zoom-tilstand).

Eksempel fra: https://oes.dk/staten-i-tal/statsregnskabet-i-tal/statens-udgifter-og-indtaegter-fordelt-paa-ministerier/

Vis datamenu. Højre-klik på en graf for at få vist en menu, hvorfra du kan 

få vist grafen i fokustilstand med en tilhørende ‘visuel tabel’ med data.

Eksempel fra: https://oes.dk/staten-i-tal/statsregnskabet-i-tal/statens-samlede-udgifter-og-indtaegter/

https://oes.dk/staten-i-tal/statsregnskabet-i-tal/statens-samlede-udgifter-og-indtaegter/
https://oes.dk/staten-i-tal/statsregnskabet-i-tal/statens-udgifter-og-indtaegter-over-tid/
https://oes.dk/staten-i-tal/statsregnskabet-i-tal/statens-udgifter-og-indtaegter-fordelt-paa-ministerier/
https://oes.dk/staten-i-tal/statsregnskabet-i-tal/statens-samlede-udgifter-og-indtaegter/
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Sådan zoomer du ind og får vist graferne i fokus-tilstand

1   Klik på den graf, du vil zoome ind på og 

klik på         -ikonet i højre hjørne af figuren

2 Grafen bliver nu vist i fokustilstand (zoom)

Eksempel fra: https://oes.dk/staten-i-tal/statsregnskabet-i-tal/statens-samlede-udgifter-og-indtaegter/

https://oes.dk/staten-i-tal/statsregnskabet-i-tal/statens-samlede-udgifter-og-indtaegter/
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Sådan får du vist visualiseringen på fuldskærm

1 Scrol ned i bunden af visualiseringsvinduet

2 Tryk på          -ikonet i bunden af vinduet

3 Visualiseringen udfylder nu hele browser-vinduet. Klik på ‘Esc’-tasten for 

at komme tilbage til websiden.

Eksempel fra: https://oes.dk/staten-i-tal/statsregnskabet-i-tal/ministeriernes-detaljerede-udgifter-og-indtaegter/

https://oes.dk/staten-i-tal/statsregnskabet-i-tal/ministeriernes-detaljerede-udgifter-og-indtaegter/
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Sådan udnytter du visualiseringernes interaktive element

1 På denne side kan du fx trykke på en kategori i 

cirkeldiagrammet (i eksemplet til højre er 

Moderniseringsstyrelsen valgt) og få vist 

tilhørende data i de øvrige diagrammer på 

siden.
2 Grafen her viser nu (fremhævet i mørkegrøn 

tone) de data, der tilhører den valgte kategori 

i cirkeldiagrammet.

3 I tabellen nederst på siden kan du få en 

liste med præcise beløb over det, der 

vedrører den valgte kategori.

Eksempel fra: https://oes.dk/staten-i-tal/statsregnskabet-i-tal/ministeriernes-detaljerede-udgifter-og-indtaegter/

https://oes.dk/staten-i-tal/statsregnskabet-i-tal/ministeriernes-detaljerede-udgifter-og-indtaegter/
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Eksempel 1 – Sådan fordelte skatteindtægterne sig i 2017

Du kan fx søge på, hvordan statens skatteindtægter fordelte sig i 2017

1 Vælg siden ‘Statens samlede udgifter og indtægter’

2 Vælg ‘2017’ via drop-down-menuen

3 Scrol ned og klik på ‘Skatter’ i cirkeldiagrammet under 

‘Statens indtægter efter art’

Nu kan du se, hvordan 

skatteindtægterne 

fordeler sig i søjle-

diagrammet nedenfor

Eksempel fra: https://oes.dk/staten-i-tal/statsregnskabet-i-tal/statens-samlede-udgifter-og-indtaegter/

https://oes.dk/staten-i-tal/statsregnskabet-i-tal/statens-samlede-udgifter-og-indtaegter/
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Eksempel 2 – Sådan har statens gæld og afdrag ændret sig over tid

Du kan fx søge information om, hvordan statens gæld og afdrag har ændret sig over tid, og hvilken type gæld, der er tale om.

1 Vælg siden ‘Statens finanser over tid’

2 Vælg ‘Gældsposter/Afdrag’ via menuen

3 Her får du et overblik over udviklingen i statsgæld og afdrag

Eksempel fra: https://oes.dk/staten-i-tal/statsregnskabet-i-tal/statens-finanser-over-tid/

https://oes.dk/staten-i-tal/statsregnskabet-i-tal/statens-finanser-over-tid/
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Eksempel 3 – Hvad var driftsudgifterne i Statsministeriet i 2017?

Du kan fx dykke ned i, hvor store driftsudgifterne var i Statsministeriets 

departement set i forhold til hele Statsministeriet i 2017

1 Vælg siden ‘Ministeriernes detaljerede udgifter og indtægter’

2 Klik på knappen ‘Udgifter’

3 Vælg ‘2017’ via 

drop-down-menuen

4 Vælg ‘Statsministeriet’ via 

drop-down-menuen

5 Vælg fuldskærmsvisning 

via          i bunden af vinduet

6 Vælg bevillingstypen ‘Drift’

7 Klik på ‘Departementet’ 

i cirkeldiagrammet

8 Nu kan du se, hvordan 

Departementets driftsudgifter 

fordeler sig på de forskellige 

finansposter (fremtonet i 

mørkegrøn)

9 Og du får en filtreret 

tabel med de valgte 

data 10 Resultat:

Departementet stod for 

ca. 82% af 

Statsministeriets samlede 

driftsudgifter i 2017

Eksempel fra: https://oes.dk/staten-i-tal/statsregnskabet-i-tal/ministeriernes-detaljerede-udgifter-og-indtaegter/

https://oes.dk/staten-i-tal/statsregnskabet-i-tal/ministeriernes-detaljerede-udgifter-og-indtaegter/

