
Fokus Bäst att bo 2018

Bäst att 
vara ung

• Andel unga: Andel 
av befolkningen i 
åldern 18–25 år.

• Nettomigra-
tion av unga: 
Inflyttning minus 
 utflyttning för 
invånare 15–24 år.

• Högskolelärare: 
Tillgänglighet till 
antal lärare på 
universitet/hög-
skola. 

• Andel fler- 
bostadshus. 

• Antal arbets-
ställen per 
capita: Inom 
tjänste företag 
som riktar sig till 
en yngre befolk-
ning.

• Antal anställda 
per capita: Inom 
tjänsteföretag 
som riktar sig till 
en yngre befolk-
ning.

• Ungdomsarbets-
löshet.

Bäst att  
vara äldre

• Brukarbedömning:  
Brukarnas bedömning av 
hemtjänsten som helhet.

• Kostnad hemtjänst: Kost-
naden för hemtjänst i kronor  
för personer över 65 år.

• Förändring huspriser: Stor 
ökning ger högre placering.

• Sysselsatta kultur: Antal 
sysselsatta inom  bibliotek, 
museer, kulturminnes- 
institutioner, botaniska 
trädgårdar, djurparker och 
naturreservat.

• Arbetsställen kultur:  
Antal arbetsställen inom  
bibliotek, museer, kultur-
minnesinstitutioner,   
botaniska trädgårdar, djur-
parker och naturreservat.

• Sysselsatta i sociala  
insatser för äldre:  
Antal  sysselsatta i öppna 
sociala insatser för äldre 
 personer (hemtjänst, ser -
vicecenter osv).

• Antal läkare per capita.

• Tillgänglighet läkare. 

• Andel kulturarbetare.

Fundamentala 
variabler

• Medeltemperatur: 
Medeltemperatur för 
kommunen.

• Befolkningstillväxt: 
Befolkningstillväxt 
under den senaste 
femårsperioden.

• RFSL öppenhet 
tolerans: RFSL-index, 
tolerans mot hbtq-
individer.

• Ohälsotal: Antal 
dagar i genomsnitt 
som arbetskraften är 
sjukskriven. 

• Tillgång till fiber: 
Tillgång till fiber för 
boenden.

• Tillgång till flyg: 
Tillgänglighet till antal 
passagerare.

• Huspriser: Genom-
snittliga huspriser. 
Högre priser ger bättre 
placering.

Variabelförteckning 2018

Bäst att  
ha familj

• Arbetslöshet: Arbets-
löshetsnivån.

• Befolknings ökning: 
Genomsnittlig 
 befolknings ökning 
per år.

• Jobbtillväxt: Jobb-
tillväxt under den 
senaste femårs-
perioden.

• Variation i konsum-
tionstjänster: 
Mångfald på tjänste-
marknaden (antal SNI-
koder* relaterade till 
konsumenttjänster). 

• Medelinkomst: 
 Genomsnittlig 
inkomst för individer 
över 20 år.

• Mobbning: Antal 
rapporterade fall per 
100 skolbarn i åldern 
6–18 år.

• Andel uttagna för- 
äldradagar av män.

• Slutbetyg åk 9.

*SNI betyder svensk närings- 
grensindelning och används 
vid närings -grenskodning i 
SCB:s databaser.

Bäst att arbeta

• Tillgänglighet sysselsatta: Till-
gänglighet till arbete.

• Förändring tillgänglighet syssel-
satta: Förändring i tillgänglighet till 
arbete under den senaste femårs-
perioden.

• Netto nya företag: Nya företag 
minus utgående företag.

• Diversitet i yrken: Antalet olika 
yrken (antal SSYK-koder**).

• Diversitet i näringsgrenar: Antalet 
näringsgrenar (antal SNI-koder*).

• Förvärvsarbetande med  
utomeuropeisk bakgrund: Andel 
förvärvsarbetande personer bland 
individer från länder utanför Europa.

• Andel förvärvsarbetande.

• Andel högutbildade: Andel av 
arbetskraften som har examen från 
högskola på minst tre år.

• Kreativa klassen: Andel av arbets-
kraften som arbetar i kreativt yrke.

• Arbetsställen med tillgång till 
fiber.

• Kommunalskatt: Låg kommunal-
skatt ger högre placering.

• Förändring kommunalskatt: Liten 
förändring av kommunalskatten ger 
högre placering.

**SSYK betyder standard för svensk 
yrkesklassificering och är ett system för 
grupp ering av individers yrken.

Internationella handelshögskolan i Jönköping har tagit fram ett Bäst att bo-index som 
sedan räknats om för att ge placeringarna 1–290. Följande variabler är underlag till indexet.
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