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SCB:s närområdesprofil ger dig statistik för
utvalda geografiska områden

Statistiska centralbyrån (SCB) är
en statlig myndighet. Vår uppgift
är att framställa och sprida
statistik till bland andra
beslutsfattare, forskare och
allmänhet. All officiell statistik
finns på www.scb.se. Följ oss på:

– du får bra underlag för att fatta kloka beslut eller dra
välgrundade slutsatser. Genom att utnyttja SCB:s många
register kan vi erbjuda unika möjligheter att ge dig svaren
på dina frågor

facebook.com/
statisticssweden

När har jag nytta av SCB:s Närområdesprofil?
SCB:s Närområdesprofil vänder sig till dig som vill veta vad som rör sig i
ett visst område. Det kan gälla kundunderlag, läge för etablering, planering,
konsekvenser eller marknadsanalys och ger dig svar på bland annat hur
åldersstrukturen ser ut för de boende eller hur många som arbetar där
dagtid.

@scb_nyheter

Hur går det till?
Området bestämmer du själv! Med hjälp av en adress från dig ringar vi in
ett område utifrån en radie eller egendefinierat område. För området får du
sen en rapport, du ser nedan vilka uppgifter du får beroende på vilken
Närområdesprofil du tycker passar dig bäst.

Karta med statistik över valt område, ingående
kommun och riket

Liten Mellan Stor

Karta över valt område
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Befolkning efter ålder samt totalt antal
förvärvsarbetande dagbefolkning
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Befolkning efter svensk/utländsk bakgrund
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Förvärvsarbetande efter nettoinkomst
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Hushåll 20+ år efter köpkraft
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Antal boende efter förenklad ägarkategori

X
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Antal lägenheter efter upplåtelseform

X

Antal arbetsställen efter bransch

X

Antal/andel hushåll som äger minst en personbil, MC,
husvagn eller EU-moped

X
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Antal och andel fordon i trafik ägda av fysisk
person eller fordonsslag

X

X

Upplysningar
Vill du veta mer om SCB:s Närområdesprofil: För prisuppgift eller
frågor, kontakta oss: 010-479 70 60 eller maila till regionalt@scb.se.

Ett bra
redskap för
dig!
– billigt
– enkelt och
snabbt!

