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Inledning
Här följer en förteckning över statistik och statistikprodukter som kan redovisas på låg
regional nivå - i huvudsak kommun eller lägre. Förteckningen innehåller dels officiell statistik
för vilken SCB är ansvarig eller som produceras av SCB på uppdrag av statistikansvarig
myndighet och dels andra produkter som kan redovisa statistik på låg regional nivå. Den
omfattar det mesta av ovan nämnda statistik, men gör inte anspråk på att vara fullständig. En
indelning är gjord i Färdiga statistikpaket, Skräddarsydda paket, Basstatistik och
Longitudinella databaser.
• Med Färdiga statistikpaket avses fasta tabeller över olika områden, som arbetsmarknad
befolkning m.fl.
• Skräddarsydda paket består av färdiga tabeller eller databaser som kunden själv kan
påverka innehållet i.
• Regional basstatistik är det grundmaterial som är insamlat och utgör underlag för
statistikframställning. Publicering av SCB:s statistik sker i Statistiska meddelanden på
SCB:s webbplats och i tryckt form. Mycket av basstatistiken ligger även i Sveriges
statistiska databaser och är därmed gratis tillgänglig via Internet. De rubriker under vilka
basstatistiken redovisas är desamma som förekommer i databaserna.
• I longitudinella databaser finns data från olika tidpunkter och register samlade för samma
objekt, vilket gör det lättare att följa utveckling över tiden.
• I Regionala indelningar hänvisas till relevanta dokument på SCB:s hemsida.

Färdiga statistikpaket
Inledning
Statistikpaketen erbjuds i första hand till kommunerna och utgör underlag för
samhällsplanering på regional och lokal nivå. Paketen innehåller både fasta och mer flexibla
tabeller för olika ämnesområden. De flesta tabellerna kan tas fram på läns-, kommun-,
församlings- och NYKO-nivå. NYKO-områden är kommunernas egen indelning i små
planeringsområden.
Arbetsmarknad
AMPAK, sysselsättning och näringslivets struktur
AMPAK är ett tabellpaket som redovisar registerbaserad arbetsmarknadsstatistik på regional
nivå. Statistikpaketet belyser även grupper som står utanför arbetsmarknaden och deras
kontakter med densamma. Till paketet hör även analysinriktad redovisning i form av
arbetskraftsflöden. Statistiken redovisas i huvudsak för kommuner, län och riket samt för
delområden av kommuner (NYKO). Det är även möjligt att redovisa statistiken för lokala
arbetsmarknader och för andra typer av områden.
Kontaktpersoner
Karolina Andersson, telefon: 019-17 67 25, e-post: karolina.andersson@scb.se
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AMPAK-Lönesummor
AMPAK-Lönesummor är ett statistikpaket för kommunal och regional planering. Statistiken
baseras på de kontrolluppgifter (KU) som anställda får från sina arbetsgivare. Tabellpaketet
redovisar lönesummor mätt i 1000-tal kr som en indikator på regional ekonomisk tillväxt,
flöden av lönesummor mellan kommuner och en tabell som redovisat antal jobb baserade på
anställningar. Dessutom redovisas antal personer efter löneinkomstens storlek som syftar till
att belysa sociala förhållanden ur ett arbetsmarknadsperspektiv.
Kontaktperson
Maria Nilsson, telefon: 019-17 60 78, e-post: maria.nilsson@scb.se
ARBETSSÖKANDESTATISTIK, Arbetssökandestatistik på delområden
Statistiken innehåller uppgifter om arbetssökande personer som är inskrivna vid
arbetsförmedlingen. Statistiken finns för kommuner, delområden av kommuner eller för
summerade delområden.
Kontakt
E-post: regionalt@scb.se
Befolkning
BEFPAK-Folkmängd
I paketet finns uppgifter om befolkningens storlek och sammansättning med avseende på
ålder, kön, civilstånd, medborgarskap, födelseland och senaste invandringsår. Paketet
innehåller även tabeller med registerbaserad hushållsstatistik. Statistiken finns för kommuner,
församlingar och för delområden i kommuner eller för summerade delområden.
Kontaktpersoner
Tomas Johansson, telefon: 019-17 64 26, e-post: tomas.johansson@scb.se
Elisabeth Blom, telefon: 019-17 63 88, e-post: elisabeth.blom@scb.se
BEFPAK-Befolkningsförändringar
Paketet innehåller uppgifter om förändringar i befolkningens sammansättning och den totala
folkmängden. De förändringsvariabler som ingår är: födelser, dödsfall, flyttningar och
civilståndsändringar. Statistiken framställs för kommuner, församlingar och delområden inom
kommuner.
Kontaktpersoner
Tomas Johansson, telefon: 019-17 64 26, e-post: tomas.johansson@scb.se
Elisabeth Blom, telefon: 019-17 63 88, e-post: elisabeth.blom@scb.se

BEFPAK-Områdesbeskrivningar
Områdesbeskrivningar består av en tabell som innehåller uppgifter om befolkningens storlek,
sammansättning, utländsk bakgrund och förändringar i befolkningen. Det främsta syftet med
Områdesbeskrivningar är att ge en uppfattning om befolkningsstrukturen i ett område.
Materialet är användbart vid jämförelser mellan olika delområden eller hela kommunen.
Kontaktpersoner
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Tomas Johansson, telefon: 019-17 64 26, e-post: tomas.johansson@scb.se
Ann-Christin Hagsten, telefon: 019-17 66 57, e-post: ann-christin.hagsten@scb.se
Statistikunderlag för befolkningsprognoser – PROPAK och TYKOPAK
I paketen finns uppgifter som är användbara i arbetet med befolkningsprognoser. Statistiken
tas fram för kommuner, delområden i kommuner och TYKO-områden (områden som tar
hänsyn till boendet och är homogena när det gäller fruktsamhetstal, flyttmönster med mera).
Kontaktpersoner
Anders Karlsson, telefon: 019-17 63 07, e-post: anders.karlsson@scb.se
Rikard Gard, telefon: 019-17 67 59, e-post: rikard.gard@scb.se
OHÄLSOTAL, Ohälsotal per område
Denna statistikprodukt baseras på Försäkringskassans register över ohälsotal och sjukdagar,
kombinerat med andra variabler som exempelvis födelseland och civilstånd. Statistiken kan
tas fram för kommuner och delar av kommuner eller för den geografiska indelning som
beställaren önskar.
Kontakt
E-post: regionalt@scb.se
Boende, byggande och bebyggelse
BOSTADSPAK
I statistiken finns uppgifter om det aktuella bostadsbeståndet (antal lägenheter) från det
nationella lägenhetsregistret. Statistiken delas upp på småhus, flerbostadshus, övriga hus och
specialbostäder. Specialbostäderna kan vidare delas upp på bostäder för äldre och
funktionshindrade, studentbostäder och övriga specialbostäder. Bostadsbeståndet kan erhållas
fördelat på ägarkategori, upplåtelseform, byggnadsperiod och storlek (bostadsarea). I
Bostadspak kan statistiken beställas för delområden i kommuner (nyko) samt församling.
Även andra indelningar som storstadsområden, tätorter/glesbygd, SAMS-områden och
postnummer är möjliga. Uppgifter på som lägst kommunnivå redovisas i statistikdatabasen på
SCB:s webbplats.
Förutom ovanstående redovisning finns en tabell som redovisar antal ombildade lägenheter i
flerbostadshus, d.v.s. lägenheter som bytt upplåtelseform sedan 1991. Uppgifterna för
påbörjade lägenheter går att ta fram för kommuner medan färdigställda lägenheter även går att
ta fram för församlingar och NYKO-områden.
Kontaktpersoner
Rein Billström, telefon: 08-506 947 97, e-post: rein.billstrom@scb.se
Martin Verhage, telefon: 08-506 947 78, e-post martin.verhage@scb.se
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Inkomster
INKOPAK
Tabellerna i INKOPAK bygger på data från Skatteverket, Försäkringskassan, Centrala
studiestödsnämnden (CSN), Statens pensionsverk, Pliktverket och Socialstyrelsen. Statistiken
är kompletterad med uppgifter från SCB:s utbildningsregister samt från registret över rikets
totala befolkning (RTB). Den befolkning som redovisas i INKOPAK är den som är
folkbokförd i området den 31 december inkomståret.
Tabellerna i INKOPAK innehåller uppgifter om bland annat inkomstbegrepp som
arbetsinkomst, sammanräknad förvärvsinkomst, summa förvärvs- och kapitalinkomst och
nettoinkomst. Tabellerna innehåller statistiska mått som medelvärden, median och Ginikoefficient. Statistiken tas fram för riket, län och kommuner samt för delområden i kommuner
eller summerade delområden.
Kontaktpersoner
Petter Lundberg, telefon:019- 17 60 15, e-post: petter.lundberg@scb.se
Elisabeth Blom, telefon: 019-17 63 88, e-post: elisabeth.blom@scb.se
Transporter
BILPAK, fordon och ägare
De olika tabellerna är baserade på registerstatistik från Fordonsregistret
och Rikets totalbefolkning (RTB). Tabellerna ger bland annat en insyn i delområdens
biltäthet, så som antal bilar per 1000 invånare, antal familjer med eller utan bil.
I Bilpak redovisas också antalet EU-mopeder, MC, personbilar, lastbilar,
bussar, släpvagnar, traktorer och terrängskotrar som är i trafik
eller avställda vid årsskiftet, nyregistrerade och avregistrerade i delområdet
under aktuellt år. Även andra fordonsvariabler så som ägarkategorier, yrkesmässiga
fordon, tjänstevikt och drivmedel redovisas.
Kontaktpersoner
Annika Johansson, telefon: 019-17 68 25, e-post: annika.johansson@scb.se
Lennart Jansson, telefon: 019-17 68 94, e-post: lennart.jansson@scb.se
Utbildning
Högskolestatistik - regionala tabeller
I paketet finns uppgifter om befolkningens utbildning, personer i utbildning, övergång från
gymnasieskola till högskola, sökande till universitet/högskolor, var de examinerade bor,
arbete efter examen, övergång till forskarutbildning. Statistiken bygger på uppgifter från flera
olika register och redovisas på riket, län, kommun, universitet/högskola och gymnasieskola.
Kontaktpersoner
Andreas Frodell, telefon: 019-17 63 39, e-post: andreas.frodell@scb.se
Kerstin Andersson, telefon 019-17 66 79, e-post: kerstin.andersson@scb.se
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Övrigt
GISPAK – Produkt för geografiska informationssystem
GISPAK är en produkt som anpassats för Geografiska Informationssystem (GIS). GISPAK
innehåller befolkningsuppgifter per fastighetskoordinat.
Kontaktpersoner
Kjell Ylivainio, telefon: 019-17 69 67, e-post: kjell.ylivainio@scb.se
Elisabeth Blom, telefon: 019-17 63 88, e-post: elisabeth.blom@scb.se
Kommunfakta
Kommunfakta ger övergripande information om kommunen och dess invånare. De områden
som redovisas är: befolkning och befolkningsförändringar, politik, bostäder, utbildning,
arbetsmarknad, arbetssökande, social omsorg, inkomster och kommunal ekonomi. Ett tiotal
tabeller ger information om barn och deras familjer. Leveransformer: färdiga filer för
kommunens webbplats, Excel-, pdf-filer eller Powerpoint. Språk: svenska, engelska, tyska.
Pdf-filer i färg levereras för alla kommuner som beställt Kommunfakta – och godkänt
utläggning – ligger på vår webbplats: https://www.h5.scb.se/kommunfakta/k_frame.htm
Kontaktpersoner
Elisabeth Blom, telefon: 019-17 63 88, e-post: elisabeth.blom@scb.se
Harriet Löfqvist, telefon: 019-17 60 48, e-post: harriet.lofqvist@scb.se
Årsbok för Sveriges kommuner
Årsboken för Sveriges kommuner innehåller dels ekonomiska uppgifter om kommun,
landsting, län och riket, dels s.k. bakgrundsuppgifter på kommunnivå. Bakgrundsuppgifterna
är axplock ur annan offentlig statistik om befolkning, utbildning, arbetsmarknad, boende etc.
och kan ses som en introduktion till mer utförlig statistik inom respektive område.
Kontakt
E-post: offentlig.ekonomi@scb.se

Skräddarsydda produkter
Inledning
Skräddarsydda produkter innehåller färdiga tabeller eller statistikdatabas, som kunden själv
kan påverka vilka data som skall bearbetas.
Marknadsprofiler
I SCB:s Marknadsprofiler har vi samlat ett utbud av regional statistik, som går att beställa för
alla typer av regionala indelningar. Statistiken är hämtad från SCB:s olika rikstäckande
register och kan presenteras t.ex. för post-nummerområden eller rutor. Vi kan även ta fram
statistik för kundens egen regionala indelning och presentera resultatet i kartor eller tabeller.
Kontakt
E-post: regionalt@scb.se
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Boendeprofiler
Boendeprofiler är en statistiktjänst där t.ex. ett bostadsföretag kan få en statistisk beskrivning
av boendet i sitt fastighetsbestånd. Man kan specificera de fastigheter/områden som man vill
få statistik för. Av hänsyn till statistiksekretessen är lägsta gräns minst 100 boende i angivna
områden.
Kontakt
E-post: regionalt@scb.se
LEA (Lokalekonomisk analys)
En LEA analys är ett verktyg för lokalekonomiska analyser som används, företrädesvis av
lokala utvecklingsgrupper. Detta statistiska underlag ger en uppfattning av förutsättningarna
som lokalsamhället erbjuder. En statistisk bild av dess invånare/aktörer och aktiviteter.
Verktyget LEA är en viktig del i bygdens fortsatta utveckling. Dock ska den alltid användas
med god lokalkännedom.
Kontakt
E-post: regionalt@scb.se

Regional basstatistik
Inledning
Basstatistik är det grundmaterial som är insamlat och utgör underlag för statistikframställning.
Arbetsmarknad
Kontrolluppgiftsbaserade lönesummor
Lönesummor, preliminär A-skatt m.m. hämtas från kontrolluppgifter (KU) från arbetsgivare
och utbetalare av skattepliktiga sociala ersättningar. Med KU-registret som utgångspunkt tas
det fram lönesummestatistik och statistik över utbetalda sociala ersättningar. Eftersom
materialet är totalräknat kan redovisning ske för små grupper, bl.a. för kommuner. Det kan
också redovisas efter sektor, t.ex. offentlig eller statlig förvaltning eller efter näringsgren.
Kontaktperson
Maria Nilsson, telefon: 019-17 60 78, e-post: maria.nilsson@scb.se
Löner och sysselsättning inom offentlig sektor
Syftet med undersökningarna är att belysa löner och sysselsättning i termer av nivå,
utveckling och struktur. Undersökningarna inom offentlig sektor är totalundersökningar och
omfattar staten samt primär- och landstingskommuner. Lönestatistik för näringslivet redovisas
vanligtvis inte på kommun- eller länsnivå på grund av att den undersökningen baseras på
urval.
Kontaktperson
Sofia Löfgren telefon: 019-17 65 86, e-post: sofia.lofgren@scb.se
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Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik
Den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS) syftar till att ge årlig information om
sysselsättning, pendling, näringsstruktur, personalstruktur i företag och på arbetsställen samt
att belysa händelser och flöden på arbetsmarknaden. Statistikens styrka är möjligheten att
redovisa data på mycket små nivåer; från hela riket till län, kommuner, delområden av
kommuner och ner till enskilda objekt.
Företagens och arbetsställenas demografi (FAD) är en metod som utvecklats vid SCB för att
ta fram statistik som visar hur företag och arbetsställen föds, dör, splittras upp och slås
samman.
Kontaktperson
Karolina Andersson, telefon: 019-17 67 25, e-post: karolina.andersson@scb.se
Befolkning
Folkmängd och befolkningsförändringar
Folkmängden fördelad på ålder, kön, civilstånd, medborgarskapsland, födelseland och region
(riket - församlingsnivå), samt befolkningsförändringar (födda, döda, flyttningar, civilståndsändringar, medborgarskapsbyten) fördelade på kön, ålder, civilstånd, medborgarskap,
födelseland.
Befolkningsstatistiken finns på olika regionala nivåer, som hela riket, län, kommuner och
församlingar. Det går även att ta fram statistik för områden som användarna själva definierar
Kontaktperson
Tomas Johansson, telefon: 019-17 64 26, e-post: tomas.johansson@scb.se
Folkmängd i tätorter och småorter
SCB gör avgränsningar av tätorter och s.k. småorter vart 5:te år. Med tätort avses sammanhängande bebyggelse med högst 200 meter mellan husen och minst 200 invånare. Småorter är
sammanhängande bebyggelse med högst 150 meter mellan husen och 50-199 invånare.
Uppgifter om befolkning och arealer för tätorter resp. småorter redovisas per tätort och
kommun. Senaste uppgiften om tätorter och småorter avser 2010.
SCB:s produktsida om tätorter: http://www.scb.se/MI0810
SCB:s produktsida om småorter: http://www.scb.se/MI0811
Kontaktperson
Karin Hedeklint, telefon: 08-506 95 14, e-post: karin.hedeklint@scb.se

Boende, byggande och bebyggelse
Bostadsbyggnadsstatistik
SCB redovisar kvartalsvis och årligen uppgifter om påbörjade och färdigställda
bostadslägenheter. Uppgifterna kommer från kommunerna och är samordnad med
uppgiftsinsamlingen till bygglovsstatistiken.Statistiken redovisas för riket, storstadsområden,
län och kommuner. Uppgifterna går även att ta fram för församlingar och NYKO-områden.
Kontaktperson
Johannes Johansson, telefon: 08-506 94088, e-post: johannes.johansson@scb.se
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Bygglovsstatistik för bostäder och lokaler
SCB redovisar kvartalsvis uppgifter om beviljade bygglov för bostäder, fritidshus och lokaler
Insamlingen av preliminära uppgifter är samordnad med uppgiftsinsamlingen till
bostadsbyggnadsstatistiken. Statistiken redovisas i SCB:s statistikdatabas för riket, län och
storstadsområden. Uppgifterna går även att ta fram för kommuner.
Kontaktperson
Johannes Johansson, telefon: 08-506 94088, e-post: johannes.johansson@scb.se
Fastighetstaxeringar
SCB redovisar årligen utfallet av de allmänna, förenklade och särskilda
fastighetstaxeringarna. SCB:s databas över fastighetstaxeringar innehåller detaljerade
uppgifter om landets hela skattepliktiga fastighetsbestånd. Uppgifter som redovisas för de
skattepliktiga fastigheterna är taxeringsvärde, ägarkategori, nybyggnadsår, bostadsarea m.m.
Redovisning görs årligen per län för de huvudsakliga fastighetstyperna; småhus, hyreshus,
lantbruk, industrier och elproduktionsenheter. Delar av materialet kan redovisas på kommun
och även på delområden av kommun.
Kontaktperson
Magnus Walestad, telefon: 08-506 944 18, e-post: magnus.walestad@scb.se
Fastighetspriser och lagfarter
SCB erhåller veckovis uppgifter om aktuella förvärv av fastigheter från Lantmäteriet.
Redovisning av fastighetsprisstatistik och fastighetsprisutveckling sker månatligen i
Statistiknyheten Småhusbarometern samt kvartalsvis och årsvis i Statistikdatabasen. Delar av
materialet kan redovisas på kommun och även på delområden av kommun.
Kontaktperson
Niclas Sjölund, telefon: 08-506 943 42, e-post: niclas.sjolund@scb.se
Martin Verhage, telefon: 08-506 947 78, e-post: martin.verhage@scb.se
Ombyggnader av flerbostadshus
SCB samlar kvartalsvis från kommunerna in beviljade bygglov för ombyggnader som berör
bostadslägenheter dvs. nettoförändring av antalet lägenheter i ombyggda flerbostadshus.
Preliminära uppgifter om nettoantalet påbörjade och färdigställda lägenheter i ombyggda
flerbostadshus redovisas kvartalsvis.
Redovisningen görs för riket, län och storstadsområden. Årsvis redovisas även antalet
färdigställda lägenheter per kommun.
Kontaktperson
Vivianne Olofsson, telefon: 08-506 940 07, e-post: vivianne.olofsson@scb.se
Outhyrda lägenheter
SCB redovisar årligen uppgifter om outhyrda bostadslägenheter. Uppgifterna avser 1
september och omfattar samtliga kommunala bostadsföretag och ett urval av privatägda
bostadsföretag. Uppgifterna erhålls från fastighetsägare/bostadsföretag och redovisas för riket,
fyra kommungrupper, län och kommuner.
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Kontaktperson
Johannes Johansson, telefon: 08-506 940 88, e-post: johannes.johansson@scb.se
Rivning av flerbostadshus
SCB erhåller årligen uppgifter från kommunerna om antalet lägenheter i flerbostadshus vars
rivning påbörjats under året. Rivningarna redovisas på detaljerad nivå för riket, län, och
storstadsområdena . Redovisningen för kommunerna visar antalet rivna lägenheter.
Kontaktperson
Vivianne Olofsson, telefon: 08-506 940 07, e-post: vivianne.olofsson@scb.se
Bostadsbeståndet
Statistiken innehåller uppgifter om det aktuella bostadsbeståndet (antal lägenheter) från det
nationella lägenhetsregistret. Statistiken delas upp på småhus, flerbostadshus, övriga hus och
specialbostäder. Specialbostäderna kan vidare delas upp på bostäder för äldre och
funktionshindrade, studentbostäder och övriga specialbostäder. Statistiken kan redovisas för
riket, län, storstadsområden, riksområden, kommun, församling, delområden i kommuner
(nyko), tätorter/glesbygd, SAMS-områden och postnummer m.m. Uppgifter på som lägst
kommunnivå redovisas i statistikdatabasen på SCB:s webbplats. Övriga regionala nivåer kan
beställas i statistikpaketet Bostadspak.
Det är också möjligt att redovisa antal ombildade lägenheter i flerbostadshus, d.v.s. lägenheter
som bytt upplåtelseform sedan 1991. Antal ombildade lägenheter kan endast redovisas för
riket, län och kommun.
Kontaktpersoner
Rein Billström, telefon: 08-506 947 97, e-post: rein.billstrom@scb.se
Martin Verhage, telefon: 08-506 947 78, e-post martin.verhage@scb.se
Energi
Kommunal och regional energistatistik (KRE)
Den kommunala och regionala energistatistiken visar produktion av el och fjärrvärme samt
slutlig energianvändning i län och kommuner. Uppgifter finns för 1990, 1995, 2000–2009,
2010, 2011 (finns i maj/juni-13). Statistiken kan fungera som underlag till målsättningar och
uppföljningar i arbetet med energi-, klimat- och miljömål.
Statistiken har tagits fram av SCB på uppdrag av Energimyndigheten.
Kontaktperson:
Helena Rehn, telefon: 019 – 17 66 42, e-post: helena.rehn@scb.se
Oljeleveranser – kommunvis indelning
Statistiken visar oljehandelns leveranser av drivmedel och ledningsoljor till slutliga
förbrukare i Sveriges län och kommuner. Volymerna baseras på uppgifter från
oljehandelsföretag i landet. Statistiken är årlig.
Kontaktperson:
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Emelie Harrysdotter Klasa telefon: 019 – 17 61 33, e-post: emelie.harrysdotter@scb.se
Hushållens ekonomi
Inkomster och skatter
Statistiken över inkomster och skatter är en årlig undersökning som omfattar hela Sveriges
befolkning. Syftet med statistiken är att belysa inkomstfördelningen och storleken på
inkomster, skatter och kapitalvinster. Statistiken framställs på individnivå och är baserad på
administrativa registeruppgifter från Skatteverket (kontrolluppgifter och taxering),
Försäkringskassan, CSN och andra myndigheter.
Statistiken omfattar variabler som sammanräknad förvärvsinkomst, beskattningsbar
förvärvsinkomst, inkomst av kapital, kapitalvinster, pensioner, transfereringar och bidrag samt
olika typer av skatter och skattereduktioner. Statistiken redovisas bland annat efter kön, ålder,
födelseland, län och kommun.
Eftersom undersökningen omfattar alla folkbokförda svenskar och övriga skattskyldiga
personer är den speciellt lämplig för studier av små befolkningsgrupper. Det finns därmed
möjlighet till redovisning på mindre regionala områden som församlingar,
postnummerområden och kommundelsområden.
Kontaktpersoner
Petter Lundberg, telefon: 019-17 60 15 , e-post: petter.lundberg@scb.se
Peter Gärdqvist, telefon: 019-17 67 85, e-post: peter.gardqvist@scb.se

Jord- och skogsbruk
Skördestatistik
SCB redovisar varje år statistik om skördeutfallet, baserat på information från ett urval av
lantbrukare. Uppgifter samlas in om skörden av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och
slåttervall. Jordbruksverket är sedan 1999 statistikansvarig myndighet för skördestatistiken.
Statistik om hektarskördar och totalskördar redovisas för län, jordbrukets produktionsområden
(8 stycken) och riket.
Normskördar utgörs av medeltalet av hektarskördarna under en följd av år och visar den skörd
man kan förvänta sig under normala väderbetingelser. Normskördar redovisas för
skördeområden (106 stycken), län, jordbrukets produktionsområden (8 stycken) och riket.
Kontaktperson
Gerda Ländell, telefon: 019-17 68 07, e-post: gerda.landell@scb.se
Jordbruksverkets hemsida:
http://www.jordbruksverket.se/omjordbruksverket/statistik/vegetabilieproduktion.4.67e843d9
11ff9f551db80004647.html
Demokrati
Valstatistik
SCB redovisar valstatistik efter varje val till Europaparlament, riksdag, landstings- och
kommunfullmäktige. Dessutom har SCB tagit fram motsvarande statistik efter riksomfattande
folkomröstningar. Statistiken baseras på uppgifter från Valmyndigheten. Den statistik som
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redovisas innefattar uppgifter om röstberättigade, röstande, valsedlars fördelning efter partier,
mandatfördelning, valdeltagande och vilka som kandiderar respektive blir invalda i de olika
församlingarna. De geografiska nivåer som statistiken presenteras på är: riket, valkretsar, län,
kommuner och valdistrikt. All statistik är dock inte möjlig att presentera på samtliga dessa
nivåer.
Kontaktpersoner
Jonas Olofsson, telefon: 08-506 947 18, e-post: jonas.olofsson@scb.se
Mikaela Järnbert, telefon: 08-506 942 43, e-post: mikaela.jarnbert@scb.se
Gruppbrevlåda valstatistik@scb.se
Valmyndighetens hemsida: http://www.val.se
Miljö
Land- och vattenarealer
Arealuppgifterna används framför allt för att redovisa befolkningstäthet – i första hand
invånare per kvadratkilometer. Både kommunarealer och befolkningstäthet finns i
Statistikdatabasen fr.o.m. 1992.
Kontaktperson
Tina Hodell, telefon: 019-17 60 87, e-post: tina.hodell@scb.se
Gunilla Sandberg, telefon: 019-17 65 82, e-post: gunilla.sandberg@scb.se
Markanvändningen i Sverige
Statistik över markanvändningen i Sverige redovisas vart femte år och beskriver hur marken
brukas, nyttjas och ägs samt hur markanvändningen förändras över tid. Statistiken bygger på
bearbetningar av ett stort antal källor, bland annat fastighetstaxeringsregistret, lantbruksregistret
och flera av lantmäteriets kartdatabaser. Statistiken om markanvändningen redovisas samlat i
publikationen ”Markanvändningen i Sverige” som hittills givits ut för åren 1980, 1990, 1995,
2000, 2005 respektive 2010. Förutom i boken finns uppgifter i Statistikdatabasen samt i fristående
Exceltabeller. Från och med 2010 sker redovisning av de flesta uppgifter för riket, län och
kommun.
SCB:s produktsida:http://www.scb.se/MI0803

Kontaktperson
Jerker Moström, telefon: 08-506 940 31, e-post: jerker.mostrom@scb.se
Skyddad natur
Statistik över skyddad natur redovisas årligen. Arbetet sker i samarbete med
Naturvårdsverket. Statistiken omfattar uppgifter om antal områden och arealer per
skyddsform och naturtyp samt uppgifter om beslutstyp, förvaltare och tillgänglighet.
Grunduppgifterna hämtas från Naturvårdsverkets naturvårdsregister, dit rapportering sker av
länsstyrelserna.
Redovisning sker för riket, län och kommuner.
SCB:s produktsida: http://www.scb.se/MI0603
Kartverktyget Skyddad natur: http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
Kontaktperson
Karin Hedeklint, telefon: 08-506 945 14, e-post: karin.hedeklint@scb.se
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Naturvårdsverkets hemsida: http://www.naturvardsverket.se
Vattenuttag och vattenanvändning
Statistik om vattenuttag och vattenanvändning redovisas vart femte år och finns för 1990,
1995, 2000, 2005 och 2010. Statistiken över vattenuttag avser uppgifter både om de
kommunala vattenverken och enskilda vattentäkter samt om det är grundvatten eller ytvatten.
Vattenanvändningen redovisas för fyra användarkategorier: hushåll, industri, jordbruk och
övriga användare. Redovisning sker för riket, vattendistrikt och län.
Kontaktperson
Jerker Moström, telefon: 08-506 940 31, e-post: jerker.mostrom@scb.se
Nationalräkenskaper
Svenska regioners ekonomi – regionala räkenskaper
Regionala räkenskaper är den regionala motsvarigheten till nationalräkenskaper, det vill säga
nationalräkenskaper på regional nivå. De variabler som ingår i de regionala räkenskaperna är
bruttoregionprodukt (BRP), löner, antal sysselsatta, fasta bruttoinvesteringar samt hushållens
disponibla inkomster. BRP redovisas både i löpande priser och som volymutvecklingstal.
De svenska regionala räkenskaperna framställs, i likhet med nationalräkenskaperna, enligt EUregleringen ESA 2010 (The European System of National and Regional Accounts). Tidsserierna
för de regionala variablerna enligt ESA 2010 sträcker sig tillbaka till år 2000. Under äldre serier
finns serier enligt ENS 95 och näringsrensindelningen SNI 2007 och SNI 2002.
Kontaktpersoner
Linda Kollberg, telefon: 08-506 946 71, e-post: linda.kollberg@scb.se
Jenny Lidmark, telefon: 08-506 944 42, e-post: jenny.lidmark@scb.se

Näringsverksamhet
Företagsregistret
I SCB:s företagsregister finns alla företag i Sverige som bedriver någon form av ekonomisk
verksamhet, oavsett om de tillhör den privata eller den offentliga sektorn. Från registret kan
man hämta information om företagens branschtillhörighet, storleksklass,
organisationsnummer, adress, telefonnummer m.m.
Kontaktperson
Urban Fredriksson, telefon: 019-17 65 95, e-post: urban.fredriksson@scb.se
Företagens ekonomi
Uppgifter från företagsstatistiken möjliga att redovisa regionalt kan vara anställda, intäkter,
kostnader, förädlingsvärde och investeringar. I Sveriges statistiska databaser kommer
redovisning per län att finnas på 2-siffrig SNI (= svensk näringsgrensindelning). Uppgifter
kan tas fram på kommunnivå. Det medför dock starka begränsningar av hänsyn till
statistiksekretessen, särskilt för de mindre kommunerna om fördelning även skall göras på
SNI.
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Kontaktperson
Caisa Bergman, telefon: 019-17 64 46, e-post: caisa.bergman@scb.se
Regionalt fördelad omsättning
Omsättningsuppgifter finns för hela Sverige men man kan också köpa regionala data (f.n. ca
70 dagar efter kvartalets slut).
Statistiken är en totalundersökning som bygger på uppgifter ur SCB:s Företagsdatabas (FDB)
och omsättning från mervärdeskattedeklarationer från Skatteverket.
Regionalt kan redovisning ske på län, kommun eller grupper av kommuner. Branscher kan
redovisas på finaste SNI2007-nivå (SNI = svensk näringsgrensindelning). För redovisning
krävs dock att minst 3 företag finns i en tabellcell. Redovisning kan ske per kvartal eller år.
Produktsida: Omsättningsstatistik för näringslivet - Omsättningsstatistiken baserad på
momsuppgifter. Här ges tabellexempel. Produktsida: Omsättning inom tjänstesektorn - Med
tabeller för riket. Liknande kan beställas regionaliserade.
Kontaktpersoner
Daniel Wester, telefon: 019-17 68 37, e-post: daniel.wester@scb.se
Frida Vingren, telefon: 019-17 65 84, e-post: frida.vingren@scb.se
Regionala branschnyckeltal
SCB har sedan mitten av 1970-talet givit ut ekonomiska nyckeltal för olika branscher. Sedan
hösten 2003 finns även möjlighet att beställa SCB:s branschnyckeltal fördelade på län,
kommun, arbetsmarknadsregioner eller skräddarsydda regioner. Man kan med hjälp av SCB:s
regionala branschnyckeltal jämföra ett visst företag med branschen i samma region. Det går
även att jämföra branschernas median- och kvartilvärden mellan olika regioner.
Branschnyckeltalen innehåller median- och kvartilvärden för drygt 40 ekonomiska nyckeltal.
Exempelvis rörelsemarginal, soliditet, avkastning
på totalt kapital, förädlingsvärde per anställd och även förändringstal mellan de två senaste
bokslutsåren.
Kontaktpersoner
Gumaj Jussubova, telefon 019-17 65 17, gumaj.jussubova@scb.se
Marcus Lundgren, telefon: 019- 17 69 18, marcus.lundgren@scb.se
Inkvarteringsstatistik
Inkvarteringsstatistiken är en totalundersökning av beläggningen på alla kommersiella
inkvarteringsanläggningar i Sverige. Syftet är att ge en indikation på turismens utveckling i
Sverige. Statistiken används som underlag för planering och utvärdering av turismsatsningar
på lokal, regional och nationell nivå. Inkvarteringsstatistiken är en del av Sveriges officiella
statistik och tas fram av SCB på uppdrag av Tillväxtverket som är den statliga myndigheten
för strategier, statistik och samordning inom svensk turism. Uppgifter på kommunal nivå eller
lägre kan beställas mot betalning.
Kontaktpersoner
Richard Berglund, telefon 08-506 949 83, e-post: richard.berglund@scb.se
Gruppnummer: 08-506 944 40
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Religiösa samfund
Svenska kyrkan - ekonomisk redogörelse
Undersökningen, som genomförs på uppdrag av Kyrkostyrelsen, syftar till att kartlägga
ekonomin på lokal och regional nivå inom Svenska kyrkan. Uppgifterna samlas in via en
bokslutsenkät som går ut till samtliga församlingar/samfälligheter med arbetsgivaransvar samt
till stift och prästlönetillgångar. Resultatet redovisas för dessa tre grupper och i
förekommande fall på tätortsgrupp eller på enskilda församlingar, stift och
prästlönetillgångar.
Kontaktpersoner
Clara Larsson, telefon 019-17 64 86, e-post: clara.larsson@scb.se
Offentlig ekonomi
Räkenskapssammandrag för kommuner och landsting
Genom räkenskapssammandraget (RS) samlas årligen in ekonomisk statistik ur kommunernas
och landstingens bokslut. Undersökningen ger en detaljerad och tillförlitlig information om
kommunernas och landstingens ekonomi. Statistiken används även för beräkning av kostnader
för olika verksamhetsområden, t.ex. skola, vård och omsorg och hälso- och sjukvård.
Länk till räkenskapssammandrag, kommuner och landsting.
Kontaktpersoner
Kommuner: Anita Brandt, telefon: 019-17 61 73, e-post: offentlig.ekonomi@scb.se
Landsting: Monica Leonardsson, telefon: 019-17 62 81, e-post: offentlig.ekonomi@scb.se
Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder
Statistiska centralbyrån presenterar statistik över kommunernas och landstingens finansiella
tillgångar, låneskulder samt deras förändring över tiden. Statistiken visar vilka placeringsrespektive låneformer kommunerna och landstingen har valt. Insamling görs fjärde kvartalet
från samtliga kommuner, övriga kvartal från ett urval av kommuner.
Länk till kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder.
Kontaktuppgifter
Anita Brandt, telefon 019-17 61 73, e-post: offentlig.ekonomi@scb.se
Kommunalskatter
Den årliga statistiken över kommunala skattesatser och skatteunderlag baseras på uppgifter ur
taxeringsutfallet som erhålls från Skatteverket. Statistiken gör det möjligt att följa
utvecklingen över tiden av de centrala variablerna kommunal skattesats och kommunalt
skatteunderlag.
Uppgifterna redovisas för enskilda kommuner och landsting, för länen och hela riket samt
kommungrupper.
Länk till kommunalskatter.
Kontaktperson
Karolin Frisk, telefon: 19-17 63 72, e-post: offentlig.ekonomi@scb.se
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Kommunalekonomisk utjämning för kommuner och landsting
SCB beräknar årligen beloppen för bidragen och avgifterna i utjämningssystemet för
kommuner och landsting. I underlaget till beräkningarna tas bland annat s.k.
standardkostnader för ett antal kommunala verksamheter (t.ex. utbildning, barnomsorg m.m.)
fram. Redovisning sker på kommun- respektive landstingsnivå.
Länk till kommunalekonomisk utjämning för kommuner och landsting.
Kontaktperson
Nina Grönborg, telefon: 019-17 68 41, e-post: offentlig.ekonomi@scb.se
Mats Rönnbacka, telefon: 19-17 61 84, e-post: offentlig.ekonomi@scb.se
Taxeringsutfallet
Taxeringsutfallet sammanfattar utfallet av inkomsttaxeringen för respektive taxeringsår.
Redovisningen bygger på uppgifter som SCB får från Skatteverket i december månad varje år
efter avslutad taxeringsperiod. Uppgifterna som utgörs av summauppgifter på kommunnivå
innehåller information om såväl fysiska som juridiska personer.
Länk till taxeringsutfallet.
Kontaktpersoner
Johan Åhman, telefon: 019-17 61 09,
e-post: offentlig.ekonomi@scb.se
Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner
SCB beräknar årligen beloppen för bidrag och avgifter i systemet för utjämning av LSSkostnader mellan kommuner. Vid ingången av år 1994 trädde lagen (1993:387) om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS) och lagen (1993:389) om assistansersättning
(LASS) i kraft. Det från år 2004 införda utjämningssystemet är ett nationellt och samtidigt
inomkommunalt system för utjämning av kostnader för verksamheter enligt dessa båda lagar.
Länk till utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner.
Kontaktperson
Nina Grönborg, telefon: 019-17 68 41, e-post: offentlig.ekonomi@scb.se
Mats Rönnbacka, telefon: 19-17 61 84, e-post: offentlig.ekonomi@scb.se
Transporter
Fordonsstatistik
Statistikens syfte är att beskriva den svenska fordonsparken, som innehåller fordon i trafik,
avställda och avregistreringar samt nyregistreringar. Fördelningar kan göras efter
ägarkategori, fabrikat, årsmodell, miljöbil, drivmedel med mera. Statistiken kan även fördelas
regionalt på län, kommun samt postnummernivå. Fordonsstatistiken framställs av SCB på
uppdrag av Trafikanalys.
Kontaktpersoner:
SCB: Annika Johansson, telefon: 019-17 68 25, e-post: annika.johansson@scb.se
Trafikanalys: Anette Myhr, telefon: 010-414 42 17, e-post: anette.myhr@trafa.se
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Utbildning
Befolkningens utbildning
SCB sammanställer årligen ett statistikregister över befolkningens utbildning. Registret innehåller
uppgifter om högsta avslutade utbildning per individ i det reguljära utbildningssystemet för
befolkningen 16 år och äldre. Svensk utbildningsnomenklatur (SUN) ligger till grund för
klassificering och kodning av utbildning och anger såväl utbildningsinriktning som
utbildningsnivå. Redovisning kan ske för små redovisningsgrupper, som kommuner och delar
av kommuner.
Kontaktperson
Michael Karlsson, telefon: 019-17 64 81, e-post: michael.karlsson@scb.se
Lotta Voss, telefon: 019-17 66 86, e-post: lotta.voss@scb.se
Folkhögskolan
SCB samlar terminsvis in uppgifter om deltagare i folkhögskolan. Insamlingen avser
deltagare i långa och korta kurser, samt uppdragsutbildningar. Inom uppdragsutbildningar via
Folkbildningsrådet och AF avser insamlingen även individuppgifter. Uppgifterna publiceras
årligen i U22 SM (UF 22 SM). Redovisning sker för riket, län och enskilda folkhögskolor.
Kontaktperson
Sonia Biörkeroth, telefon: 019-17 63 84, e-post: sonia.biorkeroth@scb.se
Grundskolan
SCB samlar årligen på uppdrag av Skolverket in uppgifter om antal elever och slutbetyg i
grundskolan samt resultat på nationella prov i årskurs 9. Uppgifter finns om antalet elever per
kön och årskurs, elevernas ålder i årskurs 1, elevers språkval samt antal elever med annat
modersmål än svenska. Från och med 15 oktober 2008 finns även olika individuppgifter för
elever i grundskolan med undantag för sameskolan och konfessionella skolor som samlas in
på gruppnivå. För slutbetygen finns olika individuppgifter samt uppgift om skola och
ämnesbetyg. Statistik på gruppnivå finns även om elever i den obligatoriska särskolan.
Statistiken publiceras i rapporter från Skolverket. Redovisning görs för riket, län och
kommuner per huvudman. Det är även möjligt att redovisa statistiken på skolenhetsnivå.
Kontaktpersoner
Tobias Toom, telefon: 019 -17 65 41, e-post: tobias.toom@scb.se
Gymnasieskolan
Gymnasieskolan
SCB samlar årligen in uppgifter om sökande och antagna, antal elever per 15:e oktober samt om
gymnasietss betygsuppgifter. Insamlingen avser individuppgifter och omfattar när det gäller
sökande och antagna 1:a handsval samt var eleven är antagen. För antal elever samlas uppgifter
om skola, studieväg och årskurs in. För betygsuppgifter finns uppgift om skola, årskurs, studieväg
och kursbetyg. Statistik finns även om elever i gymnasiesärskolan. Uppgifterna publiceras i
rapporter från Skolverket. Redovisning sker för riket, län och kommuner per huvudman. Det är
även möjligt att redovisa på skolnivå.

Kontaktperson
Malin Forsberg telefon: 019-176961, e-post: malin.forsberg@scb.se
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Högskolestatistik
SCB redovisar årligen på uppdrag av Universitetskanslersämbetet statistik över studenter i
högskoleutbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå samt personal vid
universitet och högskolor. Uppgifter om sökande finns för grundnivå och avancerad nivå.
Uppgifter publiceras för respektive lärosäte.
Statistik tas också fram om
- social bakgrund (i form av föräldrarnas utbildningsnivå) genomströmning för olika
grupper av nybörjare
- utländsk bakgrund
- internationell studentmobilitet
Kontakt
E-post: hogskolestatistik@scb.se

Kommunal vuxenutbildning
SCB samlar, på uppdrag av Skolverket, halvårsvis in uppgifter om kursdeltagare i kommunal
vuxenutbildning. Insamlingen avser individuppgifter och omfattar uppgift om enskilda kurser
och betygsresultat. Statistiken publiceras av Skolverket. Redovisning sker för riket, län och
kommuner per huvudman.
Kontaktperson
Anna Nord telefon: 019-17 69 42, e-post: anna.nord@scb.se
Lärarregistret
SCB samlar, på uppdrag av Skolverket, årligen in uppgifter om lärare, skolledare och annan
pedagogisk personal i fritidshem, förskoleklass, grundskola, specialskola, särskola,
gymnasieskola, komvux, särvux och svenskundervisning för invandrare (SFI). Skolverket
publicerar uppgifterna på riksnivå, länsnivå, kommunnivå och ibland även på skolenhetsnivå.
Kontaktperson
Robert Hansson telefon: 019-17 65 23, e-post: robert.hansson@scb.se
Befolkningens studiedeltagande
Registret över befolkningens studiedeltagande beskriver utbildningsdeltagande efter regionala
och demografiska bakgrundsvariabler. De utbildningar som omfattas är gymnasieskola,
KOMVUX, långa kurser i folkhögskola, tekniskt basår, yrkeshögskolan, kompletterande
utbildning, SFI samt högskoleutbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
Dessutom ingår övriga studerande med studiemedel. Redovisning sker efter
folkbokföringskommun, kön, ålder, medborgarskap, födelseland, studiemedelsutnyttjande
m.m.
Kontaktperson
Harald Theorin, telefon 019-17 69 3,e-post: harald.theorin@scb.se
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Svenskundervisning för invandrare (SFI)
SCB samlar, på uppdrag av Skolverket, halvårsvis in uppgifter om kursdeltagare i utbildning i
svenska för invandrare. Insamlingen avser individuppgifter och omfattar uppgift om enskilda
kurser och betygsresultat. Statistiken publiceras av Skolverket. Redovisning sker för riket, län
och kommuner per huvudman.
Kontaktperson
Anna Nord telefon: 019-17 69 42, e-post: anna.nord@scb.se

Longitudinella databaser
Inledning
I longitudinella register finns data från olika tidpunkter och register samlade för samma
objekt, vilket gör det lättare att följa en utveckling över tiden.
LINDA – longitudinell inkomstdatabas
LINDA är en longitudinell databas omfattande ca 800 000 individer samt ett särskild
omfattande urval av utrikesfödda. Uppgifter hämtas i första hand från den totalräknade
Inkomst- och taxeringsstatistikens årsregister och Registret över totalbefolkningen (RTB).
Möjlighet att koppla ihop andra register med LINDA finns. Registret kan användas för att
följa inkomstutvecklingen för olika grupper av individer över tiden. LINDA går att använda
för län och vissa kommuner
Kontaktperson
Daniel Kruse, telefon: 019-17 65 94, e-post: daniel.kruse@scb.se
LISA - Longitudinell integrationsdatabas för sjukförsäkrings- och
arbetsmarknadsstudier
För närvarande innehåller databasen årgångarna 1990-2012 (klart 1 april) och omfattar
samtliga individer 16 år och äldre (fr.o.m. årgång 2010 15 år och äldre), som var folkbokförda
31 december respektive år. Databasen integrerar befintliga data från arbetsmarknads-,
utbildnings- och den sociala sektorn och uppdateras varje vår med en ny årgång. Det primära
objektet i LISA är individen, men även kopplingar till familj, företag och arbetsställe finns.
För företag och arbetsställe finns även särskilda uttagstabeller med beskrivande data om
objekten.
Med hjälp av databasen är det möjligt att framställa statistik om utbildning, arbetsmarknad
och om personer som befinner sig utanför arbetsmarknaden. LISA är skräddarsydd för att
redovisa statistik för gränssnitten ”Utbildning-arbetsmarknad”, ”Arbetsmarknaden-utanför
arbetsmarknaden” och ”Arbetsmarknad-inkomstfördelning”. Den regionala redovisningen är
på lägst kommunnivå. Det ges även möjlighet att redovisa statistiken på delar av kommuner
eller koordinater.
Kontaktpersoner:
Susanne Gullberg Brännström, telefon: 019-17 66 61, e-post susanne.gullbergbrannstrom@scb.se
Agneta Sträng Abrahamsson, telefon: 019-17 60 24, e-post: agneta.strang@scb.se
Sara Ekmark, telefon: 019-1764 34, e-post:sara.ekmark@scb.se
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Regionala indelningar
Administrativa och icke-administrativa indelningar
SCB har i uppgift att hålla register över de vanligast förekommande regionala indelningarna,
såväl administrativa som icke-administrativa, och att informera om förändringar i dessa. Mest
grundläggande är indelningen i län/kommuner/församlingar. Andra indelningar som SCB
àjourhåller i sina register: storstadsområden, lokala arbetsmarknader, och EU:s NUTSregioner. http://www.scb.se/regionalt#adm
I REGINA – uttagssystemet för regionala indelningar kan du se vilka län, kommuner och
församlingar som var aktiva ett visst år från 1952 och framåt. Du kan se koder, namn och
datum då de inregistrerades och eventuellt avregistrerades. Där finns också information om de
förändringar som ägt rum sedan 1952 för dessa indelningar.
http://uttagregionalaindelningar.scb.se/
I SCB:s serie Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik utgavs år 2005
meddelandet ”Geografin i statistiken – regionala indelningar i Sverige”. I detta ges en
beskrivning över de regionala indelningarna, med definitioner, konstruktion och användning i
statistiken.
Kontaktperson
Tina Hodell, telefon: 019-17 60 87, e-post: tina.hodell@scb.se
Gunilla Sandberg, telefon: 019-17 65 82, e-post: gunilla.sandberg@scb.se

