Definitioner och förklaringar för område Arbetsmarknad
Endast folkbokförd befolkning redovisas. Det innebär exempelvis att asylsökande inte ingår i
statistiken.

Dagbefolkning
Med förvärvsarbetade dagbefolkning avses förvärvsarbetande som redovisas efter
arbetsställets geografiska belägenhet t.ex. alla som har sitt förvärvsarbete i Göteborgs
kommun oberoende av var de är folkbokförda
Demografisk försörjningskvot
Antal personer 0‐19 år plus personer 65 år och äldre dividerat med antal personer 20‐64 år.
Ju högre tal desto tyngre är försörjningsbördan.
Folkbokföring
Folkbokföringsregistret är det grundläggande registret över Sveriges befolkning. Det är
Skatteverket som har hand om folkbokföringen. I folkbokföringen finns uppgifter om
Sveriges invånare: vilka som bor i Sverige, var de bor, deras medborgarskap och födelseland
samt civilstånd. I folkbokföringen finns även uppgifter om födslar och dödsfall.
Folkbokföringen ligger till grund för den officiella befolkningsstatistiken. Vem som ska vara
folkbokförd och var i Sverige en person ska vara folkbokförd regleras i folkbokföringslagen
SFS 1991:481. Enligt huvudregeln i folkbokföringsförordningen skall en person anses vara
bosatt där han eller hon regelmässigt tillbringar sin dygnsvila.
Förvärvsarbetande
Förvärvsarbetande är de personer som har arbetat minst en timma i november månad.
Invandringsår
Vilket år man invandrade till Sverige (oavsett kommun) vid den senaste invandringen.
Nattbefolkning
Med förvärvsarbetande nattbefolkning avses den förvärvsarbetande befolkningen redovisad
efter folkbokföringens geografiska belägenhet.
Näringsgren, SNI
Standarden för svensk näringsgrensindelning, SNI, är främst en statistisk standard som
används för att klassificera enheter som företag och arbetsställen efter deras ekonomiska
aktiviteter. SNI är en viktig klassifikation för bland annat ekonomisk statistik. Klassifikationen
gör det möjligt att jämföra och analysera data både nationellt och internationellt samt över
tid. Därtill kan den användas för administrativa ändamål.
Ohälsotal
Med ohälsotal menas summan dagar med sjukpenning, dagar med aktivitets‐ och sjukbidrag,
dagar med rehabiliteringsersättning och dagar med arbetsskadepenning dividerat med
befolkning.
Sjuklön från arbetsgivaren ingår alltså inte i ohälsotalet.

RAKS
SCB:s registerbaserade aktivitetsstatistik, mäter sysselsättningsstatus över hela året.
Till skillnad från RAMS är RAKS mindre konjunkturkänsligt och personer som har
säsongsarbete eller andra temporära arbeten fångas upp i högre utsträckning i RAKS än i
RAMS.
RAMS
SCB: registerbaserade arbetsmarknadsstatistik, mäter personens sysselsättningsstatus i
november månad.
Den mest centrala källan för registret är kontrolluppgiften från arbetsgivaren. Dessutom
används företagsdatabasen, inkomst‐ och taxeringsregistret, utbildningsregistret samt
befolkningens studiedeltagande.
Svensk bakgrund
Född i Sverige eller född i utlandet med minst en förälder född i Sverige
Utländsk bakgrund
Utrikes födda eller inrikes födda med två utrikes födda föräldrar.
Utbildningsnivå, Utbildningsinriktning
Utbildningens inriktning och utbildningsnivå är hämtad från Utbildningsregistret. Dessa följer
SUN‐kodens (Svensk utbildnings nomenklatur) uppbyggnad.
Yrken
Från och med statistiken för 2014 redovisas statistiken baserad på den nya klassificeringen
av yrken, SSYK2012. Den är mer detaljerad och speglar dagens yrkesstruktur bättre än den
tidigare yrkesnomenklaturen (SSYK 96) som den också ersätter.
Till grund för SSYK 2012 ligger den internationella yrkesindelningen ISCO‐08. Övergången till
SSYK 2012 innebär ett tidsseriebrott som gör att jämförelser med tidigare år inte är möjlig.
Med den nya klassificeringen kommer nya yrken till och andra försvinner, för att ett yrke
skall få en egen kod krävs att yrket har ungefär 1 000 utövare eller mer i riket.
Ålder
Med ålder avses uppkommen ålder vid årets slut, oavsett när på året man är född.

