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Veiledning – lær å finne tall i Statistikkbanken  

Statistikkbanken er SSBs åpne database der man kan finne en stor mengde informasjon. Her er det 

over 6.000 tabeller med mer enn en milliard tall.  Databasen oppdateres nesten hver eneste dag!  

I denne veiledningen lærer du hvordan du finner fram til 

riktig statistikkområde og hvordan du finner variabler og 

lager uttrekk fra tabeller i Statistikkbanken. Dessuten får 

du vite hvordan du kan lagre og justere tabelluttrekket.  

Veiledningen er laget for deg som aldri har brukt 

Statistikkbanken før – men mer erfarne brukere kan også 

lære noe nytt. Det er dessuten lagt til noen tips for videre 

utforskning av Statistikkbanken i tilleggsinformasjonen til 

veiledningen.  

Innhold  

Steg 1 – Hvordan finne tabellen du trenger?   

Steg 2 – Hvordan velge riktige variabler?   

Steg 3 – Hvordan justere visning av tabellen?   

Steg 4 – Hvordan lagre tabellen?   

Steg 5 – Hvordan finne mer detaljert statistikk?  

Tilleggsinformasjon!   

I denne veiledningen bruker vi SSBs statistikk for utenrikshandel med varer som eksempel.  

 

Kjøretøy for veg (biler, busser, trailere etc.) utgjør en stor andel av importen hvert år.  

Du skal finne informasjon om importverdien for kjøretøy for veg i Norge i perioden 2018-2021 

- hvordan bruker du Statistikkbanken for å få til dette?  

 

Det skal du lære nå!  

 

 

 

 

 

Litt praktisk info:  
SSBs publiseringstidspunkt er kl. 08.00. 

Ved tidspunktene 05.00 og 11.30 

oppdateres Statistikkbankens metadata.   

Dette gjør alle tabeller midlertidig 
utilgjengelige i opptil fem minutter. Tall 
som skal revideres, vises som ‘0’ eller ‘.’ i 
tidsrommet 05.00-08.00.  
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Steg 1 – Hvordan finne tabellen du trenger?  

For å finne tall må du først gå til Statistikkbanken: https://www.ssb.no/statbank  

Neste steg er å finne riktig statistikkområde (statistikkene SSB publiserer er delt inn i 23 statistikkområder etter 

ulike emner som Arbeid og lønn, Befolkning, Kultur og fritid, Offentlig sektor og Utenriksøkonomi).  

Du må også finne riktig tabell. Utenrikshandel med varer er en omfattende statistikk, og det publiseres 

mange tabeller i Statistikkbanken – alt fra hovedtall om handelsbalansen til eksport av fisk og 

detaljerte tall som for eksempel import av elektriske biler. Tolltariffen er den mest detaljerte 

inndelingen; denne skal vi komme tilbake til i steg 4.   

For å finne importverdien for kjøretøy for veg er SITC-nomenklaturen, en aggregert nomenklatur, den 

man bør velge. (Nomenklatur er en fortegnelse over navn og spesialuttrykk innenfor et fag eller en 

vitenskap).  

Videoen nedenfor viser hvordan du finner riktig statistikkområde og tabell:  

  

Nå har du funnet den tabellen du trenger for å lete opp tallene!  

  

Ved publisering av utenrikshandelstall benyttes i stor grad denne nomenklaturen - FNs International 

Standard for Trade Classification - SITC, som grupperer handelstallene etter varens materiale og 

bearbeidingsnivå (råvarer, halvfabrikata og ferdigvarer).   

SITC-koden består opprinnelig av 5 siffer. SSB publiserer import- og eksporttall landfordelt etter 2-sifret 

SITC-kode - som vist i tabellen over - samt verditall, uten landfordeling, etter 3-sifret kode (se eventuelt 

statistikkbanktabell 08818 og 08819).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

https://www.ssb.no/statbank
https://www.ssb.no/statbank
https://unstats.un.org/unsd/trade/sitcrev4.htm
https://unstats.un.org/unsd/trade/sitcrev4.htm
https://vimeo.com/374393511/06adf3c0f2
https://vimeo.com/374393511/06adf3c0f2


  

3 

Steg 2 – Hvordan velge riktige variabler?  

Hvordan finne verdien for kjøretøy, og hvordan velge årstall?  

Videoen nedenfor vil veilede deg i hvordan du velger variabler for å finne import av kjøretøy for veg.  

  

  

En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet (her: varene som importeres/eksporteres). En 

statistisk enhet er bærer av de statistiske egenskapene i en statistisk undersøkelse eller et register (her: 

verdi i 1000 kroner, mengde målt i tonn, landkoder og SITC-koder).   

Variabelen kan anta mer enn én verdi, i form av numeriske eller kategori fra en klassifikasjon. Verdi og 

mengde målt i tonn (statistikkvariable) er numeriske variabler i tabellen i eksempelet over. Landkoder 

og SITC-koder er eksempler på klassifikasjonsvariabler.  

  

  

  

 

Steg 3 – Hvordan justere visning av tabellen?  

Det er flere måter å redigere visning av tallene på som man henter ut fra Statistikkbanken.   

Man kan for eksempel «rotere» tabellen – en annen måte er å endre fremvisningen av tabellen, til for 

eksempel søyle- eller linjediagram.   

I videoen nedenfor ser du hvordan du gjør dette.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

     

https://vimeo.com/374398535/d9c327e9c3
https://vimeo.com/374398535/d9c327e9c3
https://vimeo.com/374398535/d9c327e9c3
https://vimeo.com/374398535/d9c327e9c3
https://vimeo.com/374398878/a6c7bd8476
https://vimeo.com/374398878/a6c7bd8476
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Steg 4 – Hvordan lagre tabellen?  

For å lagre tabelluttrekket må du trykke på «lagre spørringen».  Du kan velge mellom tre alternativer.  

1. Rullerende starttidspunkt og uendret antall perioder  

Tidsperioden forflytter seg når ny statistikk blir publisert. Eksempel: Hvis du har valgt å 

sammenligne 2018 og 2021, vil en oppdatering av tabellen føre til at uttrekket endrer seg til 

2019 og 2022.  

  

2. Fast starttidspunkt og alle nyere perioder  

Tidsperioden utvider seg når ny statistikk blir publisert. Eksempel: Hvis du har valgt å 

sammenligne 2018 og 2021, vil en oppdatering av tabellen føre til at uttrekket viser 2018, 

2021 og 2022.  

   

3. Vis de samme periodene hver gang  

Tidsperioden er konstant. Eksempel: Hvis du har valgt å sammenligne 2018 og 2022, vil du få 

fram det samme uttrekket hver gang.   

Når du har valgt ønsket tidsperiode, kan du gå videre og trykke på «fullfør». Da får du en lenke du selv 

må ta vare på. Du kan også lagre uttrekket i ulike filformat som f.eks. Excel.    

Alt dette vises i videoen nedenfor.  

  

Steg 5 – Hvordan finne mer detaljert statistikk?  

Ved publisering av utenrikshandelstall benyttes som nevnt i Steg 1 i stor grad FNs SITCnomenklatur.  

Det finnes imidlertid en mer detaljert nomenklatur: det internasjonale harmoniserte system (HS). 

Tolltariffen er en 8-sifret kode, der de 6 første sifrene tilsvarer HS og de 2 siste sifrene er opprettet for 

nasjonale formål (avgifter og statistikkhensyn).   

Nå skal du lære å finne varenummer slik at du kan finne tall for import/eksport etter tolltariffen.  

 

Oppgave: Blant kjøretøy for veg skal du finne ut hvordan importen av el-biler fra 

Tyskland har utviklet seg i perioden 2018 til 2021.   

 

Videoen nedenfor vil demonstrere hvordan bruke tolltariffen og dens hjelperegister til å finne 

varenummer for elektriske biler. Men gå først til denne nettsiden: Tolltariffen  

  
 

 

 

    

     

https://unstats.un.org/unsd/tradekb/Knowledgebase/50018/Harmonized-Commodity-Description-and-Coding-Systems-HS
https://unstats.un.org/unsd/tradekb/Knowledgebase/50018/Harmonized-Commodity-Description-and-Coding-Systems-HS
https://unstats.un.org/unsd/tradekb/Knowledgebase/50018/Harmonized-Commodity-Description-and-Coding-Systems-HS
https://unstats.un.org/unsd/tradekb/Knowledgebase/50018/Harmonized-Commodity-Description-and-Coding-Systems-HS
https://tolltariffen.toll.no/templates_TAD/Tolltariffen/StartPage.aspx?id=358571&epslanguage=no
https://tolltariffen.toll.no/templates_TAD/Tolltariffen/StartPage.aspx?id=358571&epslanguage=no
https://vimeo.com/374399108/3c0475bfa6
https://vimeo.com/374399108/3c0475bfa6
https://vimeo.com/374399871/c392495b69
https://vimeo.com/374399871/c392495b69
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For å finne importtall for elektriske biler må du velge statistikkvariablene verdi og mengde2 (=antall 

biler), huke av for import og landkode «Tyskland» og velge riktig tidsperiode i boksen som viser år.   

Hvordan du finner varenummer, ser du i stegene nedenfor.  

 

 

 

 

Varenummer finner du ved å 

først finne riktig kapittel i 

tolltariffen – kapittel 87 som 

ligger i mappen "86-89 

Kjøretøyer, luftfartøyer etc" i 

rullegardinmenyen for 

varenummer 

1 

2 
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Tabellen du da får, viser tall for importverdi og antall biler fra 2018 til 2021.  

Deretter kan du søke de varenumrene 

som er gyldig for elektriske biler – 

som vi fant i video 5 – 87038009 og 

87038001 

3 

4 



  

7 

 

Utfordringen med tolltariffen er varenummerendringer. Det er hele 13 529 varenummer i 

Statistikkbanken fordi gamle/ugyldige varenummer også er tatt med.   

Selve tolltariffen har rundt 7 400 varenummer i 2022 – men ikke alle har tall i  
Statistikkbanken. Det er flere ulike varenummer for import enn for eksport fordi «bredden» i varer 

vi importerer er større enn for eksporten.   

Hvert år forekommer det varenummerendringer, og hvert femte år ganske mange grunnet såkalt 

hovedrevisjon av HS-nomenklaturen. Dette skaper brudd i tidsserier og gjør det litt mer komplisert 

å finne tall.  

I statistikkbanktabellene for detaljert utenrikshandel (08799, 08801, 11008 og 11009) ble alle 

varekodene endret ved publisering av månedstall i februar 2022. 

 

De 8-sifrede varekodene får en tilføyelse som viser årstallet da varekoden ble tatt i bruk. Dette er 

nødvendig fordi samme 8-sifrete kode kan bli gjenbrukt med nytt innhold (annen tekst) i tolltariffen. 

Det har også blitt lagt til perioden som varenummeret var aktivt bak varetittelen. I bildet nedenfor ser 

du at den øverste varekoden for kokosmasse var aktiv i 1991-1995. Den nederste varekoden ble tatt i 

bruk i 1996 og er fortsatt aktiv. 

 

 

 
 

For å søke opp gyldige varenummer kan du skrive -) i søkefeltet.  
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Tilleggsinformasjon!  

Nå som du er godt i gang med å bruke Statistikkbanken - her finner du flere muligheter til ytterligere 

utforsking av SSBs tall.  

• API:   

Et programmeringsgrensesnitt som på engelsk heter application programming interface (API). 

Det er et grensesnitt i en programvare som gjør at spesifikke deler kan aktiveres («kjøres») fra 

en annen programvare, slik at du raskt kan hente ut og integrere SSBs data med egne 

systemer. API-ene er åpne og krever ikke registrering.  

  

Les mer her:   

API: Lag egne datasett  

Fra SSB-API til Excel og PowerBI  

  
  

• Variabeldefinisjoner:   

Listen over variabler er ikke fullstendig, den vil kompletteres etter hvert som variabler fra nye 

statistikkområder dokumenteres.  

 

Ved å klikke på Statistikkvariabel får du informasjon om statistikkvariabelen «statistisk 

verdi» i SSBs liste over variabeldefinisjoner:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

https://www.ssb.no/omssb/tjenester-og-verktoy/api/px-api
https://www.ssb.no/omssb/tjenester-og-verktoy/api/px-api
https://www.ssb.no/api/pxwebapi/api-eksempler-pa-kode/fra-ssb-api-til-excel-og-powerbi
https://www.ssb.no/omssb/tjenester-og-verktoy/api/px-api/fra-ssb-api-til-excel-powerbi
https://www.ssb.no/a/metadata/conceptvariable/vardok/2986/nb
https://www.ssb.no/a/metadata/conceptvariable/vardok/2986/nb
https://www.ssb.no/a/metadata/conceptvariable/vardok/2986/nb
https://www.ssb.no/a/metadata/conceptvariable/vardok/2986/nb


  

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

• Lagre spørring i Statistikkbanken:  

Henter du samme tabell i Statistikkbanken gang etter gang? Da kan lagret spørring være noe for deg. 

Les mer her: Lagret spørring  

  

• KLASS: Klassifikasjoner og kodelister:  

Klassifikasjoner er «offisielle» kodeverk, der kategoriene skal være gjensidig utelukkende og 

uttømmende. Kodelister er ikke «offisielle», de kan være tilpasset en spesiell statistikk. Du kan 

inkludere søk i kodelister ved å hake av i boksen. Vær oppmerksom på at du da kan få veldig mange 

treff, inkludert kodelister som er tilpasset spesielle behov i SSB.  

Ønsker du mer informasjon om f.eks. SITC-nomenklaturen og variablene, finner du det her: 

Standard for utenrikshandel med varer etter bearbeidingsnivå - SITC  

https://www.ssb.no/statbank/hvordan-bruke-statistikkbanken/hva-kan-du-gjore-med-den-ferdige-tabellen
https://www.ssb.no/blogg/innlegg/lagret-sporring-i-statistikkbanken
https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/121
https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/121
https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/121
https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/121

