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Karta 45. Övriga sociala variabler 1990, Stockholms län, SAMS-områden, Socialbidrag & 
A-kassa. 

 
 

 

 64 



Karta 46. Övriga sociala variabler 2000, Stockholms län, SAMS-områden, Socialbidrag & 
A-kassa. 
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Geografiskt urval, multipel korrespondensanalys 
Eftersom det är omöjligt att hantera alla samsområden i korrespondensanalysgreferna så är ett 
urval ett måste rent grafiskt. Dessutom har jag varit tvungen att gör ett urval för att själv 
kunna orientera mig och få ett grepp om vilka områden jag har att göra med i analyserna. 
Alla områden är dock med i analysen. Nedan finns de områden som är tänkt att repressentera 
hela länet. Jag har gjort ett urval baserat på invånarantal i kommunerna och geografisk 
spridning (i små kommuner har jag tagit med centralorten eller ett område i centralorten). Jag 
har dessutom försökt att få med alla typer av områden, allt i från innerstad till landsbyggd och 
skärgård. 

Totalt finns 74 områden redovisade. Kommuner med färre än 25 000 invånare 
repressenteras av ett område. Kommuner med 25 000 till 70 000 invånare repressenteras av 
två områden, med fler 70 000 invånare av tre, utom Stockholm som i egenskap av att ha ca 
1/3 av länets befolkning, repressenteras av 25 områden. Alla områden listas, med tillhörande 
områdeskod och geografiskt läge nedan.  
 

 
Norra delen av länet. 
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 Centrala delen av länet. 

 
 
Södra delen av länet. 
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