
 

 

Definitioner, kommentarer och källor 
Här följer uppgifter om källor och definitioner för variablerna i digram och 

tabeller. I vissa tabeller görs en jämförelse med värdena för kommunen totalt. 

Det finns också en områdesbeskrivning för hela Gävle kommun. Detta gör det 

möjligt att göra ytterligare jämförelser. Ämnesområdena nedan redovisas i 

bokstavsordning. 

 

Arbetsplats se Sysselsättning 
 

Arbetssökande 

Källa: SCB, Arbetssökandestatistik. 

Uppgifterna avser den kyrkobokförda befolkningen inom området den 31 

oktober angivet år. 

Statistiken över arbetssökande framställs av SCB från ett register som förs av 

AMS. 

Med arbetslösa (öppet arbetslösa) menas kvarstående arbetssökande som är 

aktuella för omedelbar placering.  

I konjunkturinriktade program ingår samtliga konjunkturberoende 

arbetsmarkandsåtgärder som AMS administrerar och redovisar. 

 

Befolkning 
Källa: SCB, BEFPAK-Folkmängd. 

Uppgifterna avser den kyrkobokförda befolkningen inom området den 31 

december angivet år om inget annat anges.  

Från denna statistik kommer folkmängden efter ålder och kön samt efter 

födelseland. 

Utrikes födda. Hit räknas personer som är födda utanför riket oavsett om 

föräldrarna är födda i eller utanför riket. I tabellerna redovisas Norden, övriga 

Europa och övriga världen.  

Födda, döda och flyttningar 

Källa: SCB, BEFPAK-Befolkningsförändringar 

Flyttningar till och från egen kommun avser flyttningar över områdesgräns. 

Flyttningsnettot är antalet inflyttade minus antalet utflyttade personer. 

Födelsenettot är antalet födda minus antalet döda. 

 

Bilinnehav 

Källa: SCB, BILPAK 

Avser personbilar i trafik enligt fordonsregistret registrerade på fysiska personer 

enligt registret över totalbefolkningen 

 

Folkmängd se Befolkning 

 

Förvärvsarbetande se Sysselsättning 

 



  

  

 

   

 

   
 

Inkomster 

Källa: SCB, INKOPAK 

Uppgifterna avser befolkningen 31 december angivet år. 

Inkomstbegreppet är sammanräknad förvärvsinkomst, som består av inkomst av 

tjänst och inkomst av näringsverksamhet. Medelinkomsten är medelvärdet av 

samtliga individer som har inkomst. Inkomstnivån för jämförelse anges 

områdesinkomstnivå med hjälp av index där kommunens medelinkomst =100. 

   

   Värdet för området totalt 

(Områdesindex =                                                     * 100) 

   Värdet för kommunen totalt 

Ett indexvärde över 100 innebär att områdets medelbelopp är högre än 

medelbeloppet för kommunen. Ett indexvärde under 100 innebär att områdets 

medelbelopp är lägre än medelbeloppet för kommunen 

 

Kommunala val 

Källa: Valmyndigheten, Gävle kommun, se länk nedan: 

http://www.val.se/val/val2014/slutresultat/R/kommun/21/80/index.html 

Uppgifterna avser kommunfullmäktigevalet angivet år. 

Andel röstande av de röstberättigade. Med röstberättigade avses personer som är 

inskrivna i röstlängden. Valdistriktsindelningen stämmer inte helt överens med 

indelningen för några planeringsområden. Med valdeltagande, % menas antal 

röstande av totala antalet röstberättigade. 

 

 

Lägenheter 

Källa: SCB, Prov med registerbaserad folk- och bostadsräkning 

Uppgifterna avser lägenhetsbeståndet oktober 1997. 

Upplåtelseformen hyresrätt är i stort sett lägenheter i flerfamiljshus det kan 

förekomma enstaka radhus. I upplåtelseformen bostadsrätt finns både 

flerbostadshus och radhus. Upplåtelseformen äganderätt är lägenheter i småhus. 
 

 

Ohälsotal 

Källa: SCB, Ohälsodata 

Uppgifterna avser befolkningen 31 december angivet år. 

Med ohälsotal menas summan dagar med sjukpenning, dagar med 

förtidspension/sjukbidrag, dagar med rehabiliteringsersättning och dagar med 

förebyggande sjukpenning dividerat med antalet sjukförsäkrade och 

sjukpensionärer  

 

 

 

 

http://www.val.se/val/val2014/slutresultat/R/kommun/21/80/index.html


  

  

 

   

 

   
 

 

Planeringsområden 

Planeringsområdena bygger på Gävle kommuns indelning i statistikområden. 

Med hjälp av ett system som kallas nyckelkodning har kommunen delats in i ett 

antal mindre geografiska områden. Dessa områden kan sedan läggas ihop till 

större områden. Planeringsområdenas omfattning i nyckelkoder framgår av 

tabellen nedan. 

 

Område Nyckelkod 

 

Andersberg 

 

122 

Bomhus 15, 161 - 163 

Brynäs 13, 141, 298 

Forsbacka 351, 354 

Furuvik 164 - 168 

 

Hamrånge 

 

5 

Hedesunda-Grååsen 6, 372 

Hemlingby-Järvsta 17 

Hille 4 

Lexe-Hagaström 225, 226, 305, 314 - 318 

 

Nynäs-Norr 

 

201 - 203, 207 - 209, 21, 011, 198 

Stigslund-Strömsbro 231 - 238, 24 

Sätra 221 - 224 

Söder-Hemsta 10, 111, 123, 142 

Sörby 121 

 

Valbo 

 

301-304, 306-313, 32-34, 352-353, 36, 371, 39 

Villastaden-Fridhem 112 - 116 

Öster-Alderholmen 204 - 206, 239 

 



  

  

 

   

 

   
 

Sysselsättning 

Källa: SCB, AMPAK. 

Uppgifterna avser den kyrkobokförda befolkningen inom området den 31 

december angivet år.  

Förvärvsarbetande är alla personer som hade avlönat arbete minst en timme 

per vecka under november månad. 

Förvärvsarbetande med bostad i området (nattbefolkning) avses alla som bor i 

området oavsett var arbetsplatsens finns. 

Förvärvsarbetande med arbetsplats i området (dagbefolkning) avses alla som 

arbetar i området oavsett var bostaden finns. 

Näringsgren. Här tillämpas svensk näringsgrensindelning 1992 (SNI 92). I 

diagrammet redovisas indelningen på grov nivå med vissa sammanslagningar. 

 

Utbildning 

Källa SCB, BEFPAK-Folkmängd 

Från SCB:s utbildningsregister har uppgifter om avslutade utbildningar i det 

reguljära utbildningssystemet hämtats. Uppgifterna avser högsta registrerade 

utbildning. I förgymnasial utbildning ingår utbildning 9 år eller kortare, i 

gymnasial utbildning ingår 2 eller 3-årig utbildning och i eftergymnasial 

utbildning ingår all eftergymnasialutbildning även forskarutbildning. 

 

Utrikes födda se Befolkning 


