
Stata 16 ved Aarhus Universitet 

Universitetet har indgået en licensaftale om statistikprogrammet Stata med det svenske firma 

Metrika Consulting. Det er en såkaldt GradPlan aftale, og prisen er væsentligt lavere end den 

normale akademiske pris. Aftalen omfatter studerende, herunder ph.d.‐studerende, samt ansatte 

ved Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital.    

Der er tale om køb, dvs. ingen årlige afgifter, og du kan fortsat bruge programmet, selv om du 

forlader universitetet. Specialprisen omfatter Stata 16 til Windows, Mac og Linux. Herudover kan 

Stata 16 leveres til andre Unix‐systemer til almindelig akademisk pris; spørg hos Statanordic.  

Hvis du har en tidligere version af Stata med tidsubegrænset licens, virker den naturligvis fortsat, 

men der sker ikke yderligere opdateringer af den.   

Man kan vælge mellem den almindelige Stata/IC version og de større og dyrere SE og MP versioner. 

For langt de fleste brugere er Stata/IC versionen fuldt tilstrækkelig. Find mere information om 

versionerne på https://www.statanordic.com/stataflavors.html. 

Der medfølger en pdf‐udgave af alle manualer, og de findes kun i denne udgave, ikke i papirform. På 

https://www.statanordic.com/category.html/statistics-books-and-stata-press finder du oplysning 

om en række andre bøger om Stata.  

Stat/Transfer kan oversætte datafiler mellem en række programmer, bl.a. SPSS, SAS og 

Stata. Labels mv. overføres også. Se nærmere på 

https://www.statanordic.com/product.html/stat/transfer-single-user-licenses-for-

academics?category_id=416 

Du skal bruge version 13 (eller nyere) af Stat/Transfer for at oversætte fra Stata 16 til andre 

programmer, men du kan nøjes med en tidligere version af Stat/Transfer, hvis du kun skal oversætte 

til Stata.  

GradPlan aftalen giver en betydelig rabat, som forlods er delt ud på alle brugere, så der er ikke 

grundlag for ekstra‐rabat ved køb af mange eksemplarer samtidig. Hvis mange brugere bestiller og 

betaler en opgradering samlet, kan der dog være en yderligere besparelse, men ellers er 

nyanskaffelse billigere end en opgradering.  

Cirka‐priser februar 2021.

Produkt SEK inkl. moms 

Stata/IC 16, tidsubegrænset licens 4.287 

Stata/IC 16, 1 års licens kan købes på fakultets IT Webshop. 

https://medarbejdere.au.dk/administration/it/koeb-it-udstyr-og-software/ 

Koster 300 dkk og gælder fra den 31. august til den følgende 31. august, uanset købstidspunkt. 

Studerende skal købe STATA/IC 16, 1 års licens fra https://auwebshop.au.dk/software-licenser

Stat/Transfer (1 år)  1512 

Stat/Transfer tidsubgrænset licens 2948 
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https://www.statanordic.com/category.html/statistics-books-and-stata-press
https://www.statanordic.com/product.html/stat/transfer-single-user-licenses-for-academics?category_id=416
https://www.statanordic.com/product.html/stat/transfer-single-user-licenses-for-academics?category_id=416
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https://auws.au.dk/PurchaseLicense


For de større versioner (SE og MP, som de færreste har brug for): se prisen på 

www.StataNordic.com. 

Anskaffelse: 

Programmet forhandles af Metrika i Stockholm i deres web‐butik (www.StataNordic.com). 

Klik på ”Stata for universities” under Products på venstre side.  

Klik på knappen FACULTY MEMBERS. 

Klik på Buy Stata 16 Licenses

Nu kan du vælge den version af STATA du gerne vil have.  

Herefter afhænger det af, hvordan anskaffelsen skal betales. 
For studerende (kun hvis du gerne ville købe en eje licens): 

Du er "Personal customer", og Metrika skal også opkræve moms. For at kunne købe til den lave 

GradPlan pris skal du gøre dette: 

Vælg VAT incl. (øverste venstre hjørne) Vælg hvad du vil købe. 

Klik på Your cart og check din bestilling. 

I rubrikken Message to shop skriver du: "Student at Aarhus University"  

Vælg C. i shipping method. (Gælder kun hvis man bestiller bøger – ellers er det lige meget). Man 

skal alligevel vælger den. 

Vælg Cardpayment. 

Klik på Register here og vælg STUDENT. Udfyld skemaet. Husk e‐mail skal være en AU mail. Når du 

er færdigt klik på Create Login.  

 Husk at bekræfte I have read and understood the terms; ellers kan du ikke gøre bestillingen færdig.  

Nu skal der betales med kreditkort. 

Du vil få en e‐mail med ordre bekræftelse og senere vil du får en e‐mail med link til download af 

programmet og serielt nummer. 

Hvis du har anskaffet Stata på en tidsubegrænset licens, fortsætter det med at virke, selv om der 

kommer nye versioner af Stata. I almindelighed er GradPlan prisen ved nyanskaffelse lavere end ved 

en opgradering; dog kan der opnås en rabat, hvis mange brugere bestiller og betaler en opgradering 

samlet. Hvis du vil opgradere en eksisterende licens, skal du klikke på Upgrade Stata, øverst til højre 

på skærmen. Ved opgradering skal du angive serial number for din nuværende Stata version (det 

står på dit licensdokument – og efter registrering på Statas åbningsskærm). 

http://www.statanordic.com/


For Medarbejder (kun hvis du gerne ville købe en eje licens):  

Det er stort set som vist ovenfor for studerende, med disse undtagelser:  

 Vælg Vat excl. (øverste venstre hjørne).  

 Vælg Invoice.  

 Login eller Register  

 Vælg ORGANISATION og udfyld skemaet.    

 Husk at bekræfte I have read and understood the terms; ellers kan du ikke gøre bestillingen færdig.  

 Du vil få en e‐mail med ordre bekræftelse og senere vil du får en e‐mail med en vedhæftet faktura 

og link til download af programmet og serielt nummer.  

 Udskrive faktura og aflevere den til regnskabsansvarlige. 




