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Så använder du 
STATISTIKDATABASEN
Här beskrivs hur du tar fram den statistik du söker genom att göra ett ut-
tag ur Statistikdatabasen. Som exempel följer vi steg för steg hur du tar 
fram svaret på frågan: 

Hur många 18-åriga kvinnor respektive män fanns det i Uddevalla 
kommun år 2012?

Start: Välj tabell 
Det fi nns fl era ingångar på SCB:s webbplats till Statistikdatabasen. I det 
här exemplet visas trädstrukturen där du kan välja utifrån en översikt av 
SCB:s alla ämnesområden i bokstavsordning: 

1. Välj fl iken – Hitta statistik. 

2. Välj – Statistikdatabasen. Nu visas en orienteringspil över vilket 
steg du befi nner i av momenten Välj tabell/Välj variabel/Visa tabell.

3. Välj ämnesområde – Befolkning. 

4. Välj – Befolkningsstatistik. 

5. Välj – Folkmängd. 

6. Välj den översta tabellen – Folkmängd efter region, civilstånd, 
ålder och kön. År 1968–2012.
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Nästa steg: välj variabler
Nu har du valt tabell och det är dags att välja värden i listboxarna 
för tabellens variabler

1. Markera tabellinnehållet – Folkmängd.

2. Välj indelning för variabeln region, klicka på pilen   
och välj – Kommuner.

3. Nu listas aktuell kommunindelning. Skrolla ner i listan över kommuner och markera 
– 1485 Uddevalla. Listboxen för civilstånd behöver inte väljas eftersom den inte är 
markerad med en stjärna. 

 I den här frågeställningen ingår inte civilstånd och därför kan variabeln utelämnas. När 
du utelämnar den kommer tabellen i nästa steg att visa summan av alla variabelns vär-
den, dvs. totalt för alla civilstånd.

4. Nästa steg är att välja ålder på motsvarande sätt som region. 
Välj åldersindelning – Ålder, 1-årsklasser och 1 grupp.

5. Markera ålder – 18 år.

6. För redovisning uppdelad efter kön, markera både män och kvinnor. För att välja alla 
värden av en variabel kan du klicka på knappen     .

7. Välj år – 2012.
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8.     Klicka sedan på knappen – Fortsätt.

Vill du ha tips om hur värden för variabler 
markeras, klicka på länken Tips och hjälp 
som du hittar ovanför listboxarna.
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Fick du svar på dina frågor?
Om inte – kontakta 
SCB:s Statistikservice
08-506 948 01

Slutligen: visa tabell
Nu är tabell och variabler valda, i sista steget visas tabellen med svaret på 
frågan: Hur många 18-åriga kvinnor respektive män det fanns i Uddevalla 
kommun år 2012?

Vill du vet mer om statistiken fi nns fl iken – Om tabellen. Här fi nns upp-
gifter om fotnoter, kontaktperson, när tabellen senast uppdaterades m.m. 
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