
@Geoforum Norge i Aalborg

Innsikt med data

11. september 2015



Hvem er Geomatic? 

Hvad er geodemografiske data? 

Hvad er conzoom®Norge?

Hvad kan vi bruge det til?

Agenda



Stiftet i 2002

30 ansatte i København og Stockholm

Klassifikationer over hele Norden

Analyse- og udviklingshus med speciale i: 

• Geografisk og demografisk segmentering og 

markedsdata

• Data management

• Business intelligence

Om Geomatic
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Vores løsninger anvendes bl.a. til:

• Direct marketing-kampagner 

• Analyse og BI-modellering af bl.a. churn/risk/loyalitet

• Valideringsløsninger til databaseoptimering, herunder også 

webservices



Om Geomatic

Kort og godt er Geomatic 
'datanørder' i geografi, 
adresser og data.



Geomatic leverer data og services i hele norden
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• TDC 118 

(§34)

• OIS (BBR 

m.fl.)

• DSt

• TNS Gallup

• PostNord

• GST

• Politi/Bered

skab

• CVR

• Experian

• CPR

• GLR / AIS

• M.fl.

Prop-

erty

TNSStati-

stics
Tele

Credit 

data

Person

Data
Traffic 

Data

Police

Stats

GIS

Data

Company

Data

• Eniro

• SCB

• TNS Sifo

• PostNord

• UC statitics

• UC B2B

• SPAR

• Vägtrafik-

registret

• M.fl.

TNSStati-

stics
Tele

Credit 

data

Person

Data
Traffic 

Data

Car

Data

GIS

Data

Company

Data

Prop-

erty

TNSStati-

stics
Tele

Credit 

data

Person

Data
Traffic 

Data

GIS

Data

Company

Data

• Itella Posti

• Statistics

Finland

• TNS Gallup

• SAT

• Traffi

• Public 

Information

System

Prop-

erty

TNSStati-

stics
Tele

Credit 

data

Person

Data
Traffic 

Data

GIS

Data

BtB

• Bring Dialog

• Statistics

Norway (SSB)

• TNS Gallup

• Experian

• KR (Eiendom, 

biler, 

skattelister)

Car

Data

Car

Data

Prop-

erty



HVAD ER 

GEODEMOGRAFISKE 

DATA?
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Alder

Økonomi

Beskæftigelse

Bilrådighed

Uddannelse

Familie

type

Hvad er geodemografiske data?
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Materiale
Bolig str.

Habitations

-zone

Bolig 

alder

Adresse

Opvarmnings

-form Bolig 

type

Husstande Personer= geodemografi



HVAD ER CONZOOM®?
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Hvad er conzoom®?
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Se vores præsentationsfilm her:

https://player.vimeo.com/video/136532509

https://player.vimeo.com/video/136532509


Sådan bliver conzoom® til
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Bisno

de
OFV

DISKRETIONERING

TNS

DATAINPUT

BLØDE

VÆRDIER

DATA-

MODELLERING

PÅ HÅRDE 

FAKTA: 

9 GRUPPER

36 TYPER

ADFÆRD,

LIVSSTIL,

HOLDNINGER

SSB

Eien-

doms-

reg.



Familietræet

11



A

A1

A2

A3

A4

A5

Velstående huseiere

Overskudd i hverdagen

Aktive barnefamilier

Kjøpesterke seniorer

Ressurssterk og nøktern

Etablert og uavhengig

17,9 %

3,3 %

3,9 %

3,2 %

3,9 %

3,6 %

B

B1

B2

B3

B4

B5

Taco og gullrekka

Fri og frank

Trygge rammer

Komfort og hygge

Hjemmekjær

Yrkesstolthet

11,7 %

2,0 %

2,9 %

3,1 %

2,5 %

1,2 %

C

C1

C2

C3

C4

C5

Gøy på landet

Gårdsliv

Bonderomantikk

Par i hjerter

Grønne fingre

Trygt og godt

12,3 %

1,9 %

3,4 %

3,8 %

1,6 %

1,6 %

D

D1

D2

D3

Gullkant på tilværelsen

Formue og næringsliv

Barnefamilier med karriere

Gylne hjem

7,8 %

2,9 %

1,9 %

3,0 %

E

E1

E2

E3

E4

E5

Distrikts-Norge

Moderne bygdeliv

Familiebånd

Tradisjonen tro

Bygg og bo

Hverdagskos

14,6 %

3,4 %

3,2 %

2,6 %

3,6 %

1,9 %

F

F1

F2

F3

Karriere og stil

Kunsten å mingle

Veletablerte livsnytere

Alltid på farten

6,0 %

2,1 %

1,7 %

2,2 %

G

G1

G2

G3

G4

Eldrebølgen

Det gode liv

Mellom bakkar og berg

Velferdsbyggerne

Pleie og omsorg

10,8 %

2,7 %

1,6 %

1,6 %

4,9 %

H

H1

H2

Urbane unge

Studentlivet

Singel i storbyen

4,2 %

1,5 %

2,8 %

I

I1

I2

I3

I4

Urban mangfoldighed

#Byliv

Bypatrioter

Pensjonist i byen

Tett i tett

14,7 %

2,9 %

3,4 %

3,5 %

4,9 %

conzoom®Norge



A2 Aktive barnefamilier
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9 ud af 10 

har mindst 

én bil

Alder

Familietype

Bolig

Købekraft



F3 Alltid på farten

14

Alder

Familietype

Bolig

Købekraft

0-23

35-49

50-65

65+

24-34

75%

har ingen 

børn



I1 #Byliv
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Alder

Familietype

Bolig

Købekraft

0-23

35-49

50-65

65+

24-34

9 ud af 10 

lejer sin 

lejlighed



conzoom® på kort
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CONZOOM® I DEN 

OFFENTLIGE SEKTOR
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• Analysér borgerne og få en større indsigt i brugerne af 

de offentlige tjenester og ydelser

• Kommunikér målrettet med borgerne

conzoom® i den offentlige sektor
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CASES
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Projekt

Fordeling af puljemidler

Hvilke institutioner?

Svendborg Kommune 

udarbejdede en demografisk og 

socioøkonomisk profil for 

kommunens 34 børnehuse.

Profilerne er genereret ved at 

knytte en række variable på det 

enkelte barn og dets familie, 

herunder barnets køn, familiens 

uddannelsesniveau, indkomst, 

socialgruppe og moderens alder 

ved barnets fødsel. 

På den baggrund er fem 

børnehuse blevet tildelt 

differentieret normering i 2015 og 

2016.

”Analysen bekræftede vores 

antagelser i forhold til de 

børnehuse, der er mest 

udfordrede, men ændrede 

rangfølgen af de øvrige 

børnehuse, hvilket giver 

anledning til refleksion over vores 

forforståelser”.

- Pia Nørgaard, Dagtilbudsleder

Svendborg Kommune: Hvem skal have pengene?
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Projekt

Borgermøde om placeringen af 
et biogasanlæg. 

Hvilke husstandstyper?

Med kortlagene som en del af 
forberedelsen til borgermødet, 
kunne Teknik- og 
Miljøafdelingens ansatte få et 
overblik over de 
sociodemografiske kendetegn 
for borgerne i det berørte 
område. 

Det er en viden, der 
efterfølgende blev brugt i deres 
præsentationer og generelle 
kommunikation med de 
fremmødte til borgermødet.

Silkeborg Kommune: Borgermøde-forberedelse
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Næstved Kommune: Bosætningsmonitorering
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Projekt

Bosætningsstrategi

Klare tendenser i tilflytningen

En større gruppe tilflyttere tilhører 

husstandsgruppen C Livet på 

landet, og de bosætter sig ofte i 

kommunens oplandsbyer. 

De unge i husstandsgruppen F 

Storbyliv og H Unge på vej flytter 

ofte fra kommunen og bosætter 

sig i de større uddannelsesbyer.

”Arbejdet med Geomatic Public i 

dette projekt har gjort begrebet 

socio-økonomiske data mindre 

abstrakt og givet mulighed for at 

bruge og se data på en anden 

måde i organisationen”

- Marie Nissen Bonefeld, 

Kommuneplanlægger



Projekt
Bosætningsstrategi

Bosætningsanalysen er 
kommunens kompas
En socioøkonomisk analyse 
afdækkede tilflytteres karakteristika 
og klargjorde også, at der er 
landsbyer med meget forskellige 
befolkningssammensætninger i 
kommunen.

Analysen blev kombineret med 
kommunens egne data, interviews 
etc. og resultatet er en 
bosætningsanalyse,   der skal 
understøtte kommunens 
udviklingsstrategiske arbejde.

Faaborg-Midtfyn Kommune: Bosætningsstrategi
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”Med bosætningsanalysen har vi fået et stærkt 

værktøj til at sikre et godt liv for de borgere vi 

har, og tiltrække nye borgere til kommunen”

– Sebastian Antoine, Udviklingskonsulent



Byanalyserne gjorde dem 

klogere på befolkningens 

sammensætning i 

forskellige byområder inden 

for deres egne kommuner.

Analyserne afdækkede 

borgernes socioøkonomiske 

karakteristika, deres 

boligforhold og deres 

husstandstyper fra A1-H2 i 

Geomatic Public 

Klassifikation, og afslørede 

mange lokale forskelle i de 

befolkningsmæssige 

sammensætninger.

Syddjurs, Silkeborg, Favrskov kommune: Byanalyse
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”Vi blev overraskede over, at en af de mindre 

byer i kommunen havde en profil, vi ikke 

umiddelbart troede den havde med 

højindkomstfamilier, højt uddannelsesniveau 

og mange børn”

- Peter Gothard, GIS-koordinator



Projekt
Hvervning af plejefamilier

Målgruppens medieforbrug
Analyse af eksisterende 
plejefamilie med henblik på en 
hvervekampagne efter nye 
plejefamilier.

Geomatic analyserede, hvilke 
husstandstyper, der var 
hyppigst forekommende 
blandt eksisterende 
plejefamilier. Ud fra dette 
rådgav vi kommunen om, 
hvilke medieplatforme, der var 
mest hensigtsmæssige at 
benytte i en hvervekampagne.

Københavns kommune: Målgruppe-analyse
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”Rekruttering af gode plejefamilier er 

en stor udfordring for kommunerne. 

Derfor havde vi brug for et billede af 

hvilke typer vores nuværende 

plejefamilier er, så vi kan målrette 

vores hverveindsats og opnå kontakt 

med flere af de familier vi gerne vil 

bruge. Med mosaicrapporten har vi 

nu et rigtig godt grundlag for at vælge 

de medier vi annoncerer igennem”. 

- Klaus Wilmann, Centerleder



Der er mange muligheder 

for at arbejde med data og 

mange datakilder…

Mange datamuligheder
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LANCERING
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• conzoom®bogen klar til oktober 

2015

• Hele conzoom.no klar inden nytår

Sign up til nyhedsbrev med navn, 

arbejdsadresse og e-mail, så sender 

vi en bog med posten og en mail, når 

vores site er i luften:

http://conzoom.no/

Modtag klassifikationen med posten
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http://conzoom.no/


Priser
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Geografisk

kompensation
% Licenspris

Hele landet 1 325.000

90% af landets husstande 0,9 292.500

80% af landets husstande 0,825 268.125

70% af landets husstande 0,75 243.750

60% af landets husstande 0,675 219.375

50% af landets husstande 0,5 162.500

400.000 husstande 0,35 113.750

350.000 husstande 0,335 108.875

300.000 husstande 0,325 105.625

250.000 husstande 0,3 97.500

100.000 husstande 0,25 81.250

60.000 husstande 0,21 68.250

50.000 husstande 0,2 65.000

40.000 husstande 0,1875 60.938

30.000 husstande 0,175 56.875

25.000 husstande 0,1625 52.813

20.000 husstande 0,15 48.750

15.000 husstande 0,125 40.625

10.000 husstande 0,1 32.500



VI KAN OGSÅ…
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Byanalyse

Hvordan er 

sammensætningen 

af borgere i din 

kommune, 

nabokommune eller 

region? 

Vi tegner en profil.

Tal til borgeren

Hvilke medier er 

hyppigst brugt i dit 

område? 

Find  

medieplatformen til 

dit budskab.

Segmentering

Geomatic tilbyder 

flere former for data 

mining og 

modellering på din 

borgerdatabase og vi 

hjælper også gerne 

med segmentering.

Analyse

Vi gennemfører 

gerne analyser, der 

kombinerer dine data 

med vores og kan 

levere resultatet som 

både data og 

rapporter.

Kortlægning

Brug for særlige 

kortlag? Geomatic 

kan udarbejde 

særlige kortlag til din 

kommune, der kan 

lægges ind i jeres 

eget GIS.

Konsulentydelser

Geomatics

konsulenter tilbyder 

er bred vifte af 

ydelser indenfor 

data, statistik og 

analyse om 

danskerne.



Besøg os her:

Ny Kongensgade 9

1472 København K

+45 7020 5046 

info@geomatic.dk

creators of

Geomatic a/s
CVR-nr.: DK28862245

Jeanette M. Olsen
Konsulent

+45 2662 2330

jmo@geomatic.dk



DATAGRUNDLAG
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• Bring Konsumentregister (1:1)

• Norsk Eiendomsinformasjon (1:1)

• tlf.nummerleverandør (1:1)

• Brønnøysund (1:1)

• Posten (1:1)

• Bisnode (Cluster of 4 persons with same age, gender and 
Grunnkrets)

• Bring Dialog (Calculation from BD)

• Statistisk Sentralbyrå (Grunnkrets)

• Motorvognregisteret (individuals with same birthyear, gender 
and address) //(1:1)

• Statens Vegvesen (Clusters with same age group and 
grunnkrets)

• OFV (Opplysningsrådet for veitrafikken) (Clusters with same 
age group and grunnkrets)

• TNS Gallup

Datakilder i klassifikationen
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• Age

• Gender

• # mobile phones

• Reservation codes

• Estimated Life phase

• Marital status (Couple/Single)

• Children (0-5//6-17)

• Income

• Wealth (no debts)

• Dwelling type

• Construction year

• Owner/renter

• #cars

• Age on newest car

• Type of newest car

• Car Clusters (mini, compact etc.)

Variable - personniveau
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• Age

• Family type

• Dwelling type

• Income

• Marital status

• Education type/length

• Employment industry

• Owner/renter

• Age on building/house

• Building/house size

• Est. Sales price on building/house

• Wealth

Variable – Grunnkretsniveau
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