
Mer statistik!
Mer statistik samt detaljerade kartor hittar du på 
vår hemsida:
http://statistik.goteborg.se 

Har du frågor kring statistiken?
Kontakta oss på Statistik och Analys:
statistisk.analys@stadshuset.goteborg.se

Personer förvandlas till områdesstatistik
För att finnas med i statistiken måste man vara 
folkbokförd i Göteborgs kommun. Via 
folkbokföringen kopplas varje person till en fastighet. 
Varje fastighet är sedan kopplad till ett så kallat 
basområde (se figuren här till höger). Efter det är det 
möjligt att ta fram statistik för ett område.  
Statistiken som vi presenterar avser alltså endast 
folkbokförda personer i Göteborg. Det innebär t.ex. 
att asylsökande inte räknas med i 
befolkningssiffrorna.

Sekretess
All vår statistik sekretesshanteras. Det innebär att 
man inte ska kunna hitta en enskild person eller 
persons uppgifter.

Källa
Befolkningsprognosen kommer från 
Stadsledningskontoret och valstatistiken kommer 

Göteborgsbladet 2022 - områdesfakta
I Göteborgsbladet hittar du den mest efterfrågade 
statistiken som beskriver Göteborg och dess 
delområden.

Produkten har funnits sedan 1997 och sett ungefär 
likadan ut fram tills 2010 då den fick ett helt nytt 
utseende. Göteborgsbladet är tänkt att snabbt ge en 
överblick över ett område och är samtidigt en bra 

Stadens områdesindelning

Sedan 1 januari 2021 är Göteborgs stad är indelad i 4 stadsområden (SO) 
och de tidigare 10 stadsdelsnämndområdena är borttagna. Varje 
stadsområde är indelat i ett antal mellanområden (MO), totalt 36 stycken. 
Dessa är i sin tur indelade i 96 primärområden (PRI). Alla primärområden 
är uppbyggda av ett antal basområden, som är den minsta byggstenen i 
stadens officiella områdesindelning, dessa är drygt 
1 000 stycken. Inga gränser korsar varandra och samtliga delområden kan 
därmed aggregeras.

Målsättningen vid gränsdragningen för stadens basområden har varit att få 
en så likartad bebyggelse som möjligt. Hänsyn har bland annat tagits till 
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Uppgifterna avser den 31 december om inget annat anges. Antal dagar per person i befolkningen 16-64 år med ersättning från 
Åldersstrukturdiagrammet visar hur stor andel av befolkningen som varje Försäkringskassan i form av sjukpenning, rehabiliteringspenning samt sjuk-
ettårsklass utgör av den totala befolkningen. och aktivitetsersättning. Observera att jämförelse över tid inte är möjlig då antal

Nettoflytt Skillnaden mellan antal inflyttade och utflyttade, kan vara positivt eller negativt. dagar som ingår i definitionen har ändrats vid ett flertal tillfällen.
Födelsenetto Skillnaden mellan antal födda och antal döda. Öppet arbetslösa samt personer i program med aktivitetsstöd. Definitionen av

I samband med att folkmängd och befolkningsförändringar avläses, görs öppet arbetslösa är personer registrerade vid arbetsförmedling inom 
även vissa korrigeringar i befolkningsregistret. Detta innebär att nettoflyttningar sökandekategori 11+96+97+98.
och födelseöverskott inte alltid summeras till den totala befolkningsförändringen. Som förvärvsarbetande eller sysselsatt (vilka används som synonyma begrepp)
Baseras på folkbokföring per lägenhet enligt Lägenhetsregistret. räknas alla som bedöms ha utfört minst en timmes arbete per vecka under
En förkortning av Human Development Index. Det tas årligen fram av FN:s november månad respektive år. Även de som varit tillfälligt frånvarande under
utvecklingsprogram, UNDP. Länder klassificeras efter ett mått som väger mätperioden, t ex på grund av sjukdom, ingår.
samman medellivslängd vid födelsen, utbildningsnivå, förväntat antal Med förgymnasial utbildningsnivå menas folkskola eller grundskola.  
skolår samt Bruttonationalinkomst. Länderna klassificeras efter låg, För behörighet till yrkesprogram krävs godkända betyg i svenska, engelska och
medel, hög eller mycket hög (och okänt) HDI. Vi har valt att slå samman låg, matematik samt i ytterligare minst fem valfria ämnen. För behörighet till studie-
medel och okänt, samt hög och mycket hög. förberedande program krävs, utöver sv, en och ma, godkända betyg i ytterligare 

Tid i Sverige Antal år i Sverige efter invandringsår (det år man blev folkbokförd). minst nio ämnen, varav vissa obligatoriska beroende på programmets inriktning.
Födda i utlandet/ Barn som fötts utomlands räknas som inrikes född om modern var folkbokförd Yrkesf  Yrkesförberedande program
födelseland i Sverige vid barnets födelse. I tabellen över födelseländer redovisas de tio ES  Estetiska programmet

vanligaste länder i Göteborg, de behöver inte vara de vanligaste i området. EK, HU, SA  Ekonomi-, Humanistiska och Samhällsvetenskapsprogrammet 
Asylsökande är inte med eftersom personer som inte fått uppehållstillstånd NA, TE   Naturvetenskaps- och Teknikprogrammet
inte heller är folkbokförda i området. Dagbefolkning Personer som förvärvsarbetar med arbetsplats i området.
Utrikes födda personer eller personer födda i Sverige med två utrikes Nattbefolkning Personer som förvärvsarbetar och är folkbokförda i området.
födda föräldrar. Självförsörjningsgrad Kvoten mellan dag- och nattbefolkning.
Uppgifter om inkomster hämtas från de taxeringsuppgifter som SCB får via Privat näringsliv Ej offentligt ägda företag/organisationer/stiftelser samt ospec.
Skatteverket. Här avses "sammanräknad förvärvsinkomst" som innefattar Branscher Branschindelning enligt SNI2007. Näringsgren avser företagets/arbetsställets
inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet. I inkomst av tjänst huvudsakliga verksamhet. Variabeln redovisas efter 21 grupper som har slagits
ingår även inkomst från pension, sjukpenning och andra skattepliktiga ersättningar samman till 15 i tabellen.
från Försäkringskassan. Nollinkomsttagare ingår. Bostadsstatistiken Uppgifterna hämtas fr.o.m. år 2013 från det nationella lägenhetsregistret, vilket

Inkomstfördelning Diagrammet visar hur stor andel av befolkningen i området som ligger i en låg, omöjliggör jämförelser bakåt i tiden. I tabellen Byggnadsår redovisas inte
medel eller hög inkomstklass. Inkomstklasserna är är skapade efter fördelningen specialbostäder eller bostäder där uppgift om byggår saknas.
i Göteborg, 30 % av invånarna hamnar i den låga klassen, 40 % i mellanklassen Flerbostadshus Omfattar flerfamiljshus, specialbostäder ( för äldre/funktionshindrade, 
och 30 % i den höga inkomstklassen. studentbostäder och övriga specialbostäder) och "övrig hustyp".
Beräknas genom att inkomstsumman divideras med antal personer. Omfattar en- och tvåfamiljshus, radhus och kedjehus.
Antal personbilar i trafik per 1 000 personer oavsett ålder.
Antal personer 18 år eller äldre som under året erhållit ekonomiskt bistånd .
Biståndet avser hela hushållet men normalt kan endast en person registreras 
som mottagare. 
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