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Uppdateringar av metadataverktyget RUT,
december 2018
I december kom även en uppdatering av RUT där vi förfinat sökfunktionen, kompletterat
RUT med fler användaranvisningar och förenklad interaktionsdesign.”

De viktigaste nyheterna i decemberversionen var:
•
•
•
•

Sökfunktionen söker på både gemener och versaler, oavsett vad du skriver i
sökfönstret.
Komplettering och förtydligande av metadatakolumner i variabellistan i
EXPORTERA.
Länk till återkoppling om RUT.
Urvalslistan öppnas automatiskt när du väljer variabel.

Sökfunktionen söker på både gemener och versaler
För att hantera olika skrivningar av samma begrepp i olika register har
sökfunktionen trimmats så att den hittar alla variabler, begrepp, populationer och
beskrivningar som matchar sökordet, oavsett om du skrivit med gemener, versaler
eller både och.
Om du söker på ”folkbokförd person”, kommer du alltså få träff på både
”Folkbokförd person”, ”Folkbokförd Person”, ”folkbokförd person” och alla andra
varianter.

Komplettering och förtydligande av metadatakolumner i variabellistan
i EXPORTERA
▪
▪

Variabellistan i EXPORTERA har kompletterats med valbara kolumner för
information om variabelbegrepp och begreppsdefinition för variabeln.
De valbara kolumnrubrikerna har fått nya förklaringstexter som visas när du
för muspekaren över texten.

Länk till återkoppling om RUT
Nu finns möjlighet att maila oss dina synpunkter på RUT, direkt via länk från RUTmenyn. Din återkoppling är viktig för oss. Vi utvärderar alla idéer och synpunkter
som kommer in. Du hittar länken under menyn i RUT:s övre vänstra hörn.

Urvalslistan öppnas automatiskt vid val av variabel i UTFORSKA
REGISTER
För att kunna spara en variabel i en urvalslista behöver du välja vilken urvalslista du
ska använda. Från och med nu kommer ”Mina listor” öppnas automatiskt om du
väljer att lägga en variabel i en urvalslista utan att ha specificerat vilken.

Övriga åtgärder:
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

Filtret ”visa endast variabler som är aktuella under hela perioden” i
UTFORSKA REGISTER har tagits bort.
Förtydligad text i behandling av personuppgifter.
Fel vid att ta bort/lägga till samma variableSID som ligger i samma register
åtgärdat:
▪ Om man lade till en variabel som finns i olika subregister (under samma
register) i flera urvalslistor och sedan tog bort den från en av urvalslistorna
genom att avmarkera variabeln i kryssrutan i grafen togs den bort i den
andra från urvalslistan också.
▪ Om man lade till en variabel som finns under olika objekttyper i urvalslistan
blev de andra markerade i grafen också.
RUT Analys – ändra namnet på applikationen i webbfliken, från "Utilizer" till
"Utiliser".
Gammal VR-logga på inloggningsidan är ersatt med den nya.
Ett variabelbegrepp i utbildningsregistret, Personens högsta utbildning, felaktigt
klassat som VS i "Variablers betydelse" (korrigering i modellering).
"Logga ut" drop-down positioneringsfel vid litet webbläsarfönster åtgärdat.

