Vanliga frågor
• Vilka olika regionala indelningar har ni?
Svar: Vi kan ta fram statistik över valfria områden. Fasta
indelningar är förutom län, kommun och församlingar.
• Kan man rita in ett område på en karta som en ring och
få fram statistik?
Svar: Ja det kan man. Vi skräddarsyr statistik över mer komplexa
områden. För mer information, länk till sidan
http://www.scb.se/marknadsprofiler
• Vilka postnummer finns i ett visst län eller kommun?
Svar: Du får vända dig till Postnummerservice
(http://www.postnummerservice.se/ ). Vill du köpa statistik på
postnummerområden?
Kontakta oss på e-post: regionalt@scb.se.
• Hur många personer som är 10-20 år bor i mitt
postnummerområde? Svar: Vi skräddarsyr statistik
över postnummer efter ålder. Kontakta oss på e-post:
regionalt@scb.se.
• Kan SCB ta fram statistik över medelinkomst i ett visst
postnummer? Svar: Vi skräddarsyr statistik i samråd med dig
över t.ex. postnummer efter inkomst. Kontakta oss på e-post:
regionalt@scb.se.
• Statistik om enstaka småområden finns det?
Svar: Vi skräddarsyr statistik i samråd med dig över enstaka
småområden. Kontakta oss på e-post: regionalt@scb.se.
• Jag önskar statistik illustrerad på karta?
Svar: Vi kan erbjuda dig t.ex. tematiska kartor som pdf-filer eller
papperskarta på olika regionala nivåer. Kontakta oss på e-post:
regionalt@scb.se.
• Kan jag få en papperskarta med alla postnummer i
Sverige?
Svar: På 5-siffrigt postnummer är det omöjligt att få en
karta för hela Sverige på grund av att det finns över 9 000
postnummer i Sverige. Du får vända dig till
Postnummerservice: http://www.postnummerservice.se/

• Gör ni kartor?
Svar: Vi gör kartor som redovisar statistik. Kontakta oss på e-post:
regionalt@scb.se. Vill du enbart ha en karta får du vända dig till
Lantmäteriet, http://www.lantmateriet.se/
• Vilken statistik kan man få på låg regional nivå?
Svar: Vi kan erbjuda ett stort antal statistikvariabler på låg regional
nivå. Vi hänvisar till Produktkatalogen som finns under länken
som pdf-fil: http://www.scb.se/marknadsprofiler
Regionala portalen underlänken: (http://www.scb.se/Regionalt)
och Förteckningen över SCB:s regionala statistik.
• Vi jobbar med GIS, kan ni leverera statistik till oss?
Svar: Ja, vi kan leverera statistiken i olika GIS-format vanligtvis
MapInfo
• Jag vill ha befolkningsstatistik för Västerås, hur många
år har ni?
Svar: Befolkningsstatistik för Västerås finns från 1968. Den
statistiken hittar du under Statistikdatabasen på SCB:s hemsida:
(http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/start.asp) Statistik på ett
mindre område inom Västerås finns från 1982. Kontakta SCB på
e-post:regionalt@scb.se.
• Jag är intresserad av statistik på några
bostadsområden i min kommun? Finns det att tillgå?
Svar: Vi kan skräddarsy statistik på bostadsområden. Men vi måste
veta vilket område det gäller. Du kan även hitta statistik på din
kommuns hemsida eller kontakta SCB på e-post:
regionalt@scb.se.
• Finns det gratis statistik på delar av en kommun?
Svar: SCB har ingen gratis statistik på låg regional nivå. Du kan
hitta statistik på din kommuns hemsida eller kontakta SCB på epost: regionalt@scb.se
• Var kan jag hitta information om ruta, postnummer och
SAMS?
Här hittar du den informationen www.scb.se/marknadsprofiler
• Vad är SAMS?
Svar: SAMS står för Small Areas for Market Statistics och är en
indelning som bygger på kommunernas delområden i de större
kommunerna och på valdistrikt i de mindre. Antalet SAMSområden är ca 9 200. För mer information om SAMS se under
länken: www.scb.se/marknadsprofiler
• Vad är NYKO?
Svar: NYKO är kommunernas egen indelning i små områden. SCB
kan ta fram statistik på NYKO med tillstånd från kommunerna.
Mer om NYKO hittar du här http://www.scb.se/statistikpaket

• Vad är fördelen med medianinkomst jämför med
medelinkomst?
Svar: Fördelen med medianvärden är att extremvärden inte
får ett för stort genomslag i statistiken på låg regional nivå.
• Kan jag beställa statistik om hushåll?
Svar: Statistik för hushåll kan idag inte redovisas på små regionala
områden. Denna statistik kommer att förbättras i och med att
lägenhetsregister införs.
• Hur ofta uppdateras statistiken på små områden?
Svar: Vanligtvis uppdateras statistiken årsvis.
• Går det att identifiera enskilda personer i statistiken?
Svar: Nej, SCB behandlar statistiken så att detta inte är möjligt.
• Vad är en tätort resp. småort?
Svar: Med tätort avses sammanhängande bebyggelse, med normalt
högst 200
meter mellan husen och minst 200 invånare. Den första tätortsavgränsningen avsåg förhållandena 1960. Därefter har
avgränsningar skett i stort sett vart femte år. Den senaste avser år
2010.
Med småort avses sammanhängande bebyggelse, med normalt
högst 150 meter mellan husen och minst 50–199 invånare.
• Vad kan jag använda era marknadsprofiler till?
Svar: Marknadsprofiler kan användas bland annat till
samhällsplanering och marknadsanalyser.
• Kan ni ta fram hur många personer som bor nära
järnvägen på en viss sträcka?
Svar: Ja vi kan ta fram statistik över boende inom ett område kring
en järnväg t.ex. inom 100 meter. Kontakta SCB på e-post:
regionalt@scb.se.
• Jag ska etablera en butik, kan ni ta fram underlag så jag
kan få statistik över mina presumtiva kunder?
Svar: Ja. Vi hänvisar dig till vår produkt Data på karta
• Vem kan jag vända mig till om jag vill ha statistik på små
områden?
Svar: Vi kan hjälpa dig att skräddarsy statistik på små områden.
Du kan också vända dig till din kommuns hemsida eller
kontaktperson. Kontakta oss på e-post: regionalt@scb.se.
• Har ni en förteckning med definitioner på statistiken?
Svar: Ja, se i vår Produktkatalog som du hittar under denna länk
http://www.scb.se/marknadsprofiler
• Vad är ett postnummerkluster?
Svar: Se vår Produktkalatog som du hittar under denna länk:
www.scb.se/marknadsprofiler

• Kan jag kombinera egna data med statistik från SCB?
Svar: Ja undersättning att det avser samma områdesindelning. Vi
kan göra statistik över dina kunder. Kontakta oss på e-post:
regionalt@scb.se
• Finns det någon geografisk indelning som är konstant
över åren?
Svar: Ja SAMS-indelning och rutor är desamma över tiden.
• Om jag har ett register över adresser, kan jag koppla på
olika regionala indelningar från er?
Svar: Ja om du har ett adressregister så kan vi lägga på olika
regionala indelningar. Kontakta SCB på e-post: regionalt@scb.se.
• Hur jobbar ni med visualisering av statistik?
Svar: SCB använder Statistics explorer för visualisering.

