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N03920 Arbetslöshet 18-64 år, årsmedelvärde, andel (%) av bef.

Antal invånare 18-64 år som är öppet arbetslösa eller i program med 
aktivitetsstöd dividerat med antal invånare 18-64 år. Avser 
årsmedelvärde år T. Källa: Arbetsförmedlingen och SCB (RAMS). Mörbylånga 5,0 4,6 3,9 3,6 3,3 4,0 3,9 3,5 4,0 3,4

N03920 Arbetslöshet 18-64 år, årsmedelvärde, andel (%) av bef.

Antal invånare 18-64 år som är öppet arbetslösa eller i program med 
aktivitetsstöd dividerat med antal invånare 18-64 år. Avser 
årsmedelvärde år T. Källa: Arbetsförmedlingen och SCB (RAMS). Pendlingskommun till mindre tätort (ovägt medel) 7,1 7,3 7,1 7,1 7,1 7,1 6,6 6,5 7,4 6,7

N45702 Branschbredd, andel (%)

Antalet unika branscher som finns i det geografiska området 
dividerat med det totala antalet branscher enligt Standarden för 
svensk näringsgrensindelning (SNI 2007) på 5-siffernivå. För att en 
bransch ska räknas behöver det finnas minst ett arbetsställe med SNI-
koden i området. För att ett arbetsställe ska finnas i en kommun 
krävs att minst en person är klassificerad som förvärvsarbetande på 
arbetsstället med den SNI-koden, enligt den registerbaserade 
arbetsmarknadsstatistiken (RAMS). Källa: SCB Mörbylånga 35,8 35,9 36,3 35,6 35,5 34,8

N45702 Branschbredd, andel (%)

Antalet unika branscher som finns i det geografiska området 
dividerat med det totala antalet branscher enligt Standarden för 
svensk näringsgrensindelning (SNI 2007) på 5-siffernivå. För att en 
bransch ska räknas behöver det finnas minst ett arbetsställe med SNI-
koden i området. För att ett arbetsställe ska finnas i en kommun 
krävs att minst en person är klassificerad som förvärvsarbetande på 
arbetsstället med den SNI-koden, enligt den registerbaserade 
arbetsmarknadsstatistiken (RAMS). Källa: SCB Pendlingskommun till mindre tätort (ovägt medel) 27,9 27,8 27,5 27,2 27,4 27,1

N15507 Elever i åk 9, meritvärde, hemkommun, genomsnitt (17 ämnen)

Elevernas sammanlagda meritvärde dividerat med antal elever som 
fått betyg i minst ett ämne enligt det mål- och kunskapsrelaterade 
betygssystemet i årskurs 9. Betygen mäts före prövning. Uppgifterna 
avser elever folkbokförda i kommunen, oavsett var de går i skola. 
Elever med okänd bakgrund ingår inte. Uppgiften avser läsår. 
Meritvärdet för en elev utgörs av summan för de 17 bästa betygen i 
elevens slutbetyg  (E=10, D=12.5, C=15, B=17.5 och A=20). Det 
möjliga maxvärdet är 340 poäng. Källa: SCB och Skolverket. Mörbylånga 221,3 216,0 218,0 239,0 224,0 226,0 225,0

N15507 Elever i åk 9, meritvärde, hemkommun, genomsnitt (17 ämnen)

Elevernas sammanlagda meritvärde dividerat med antal elever som 
fått betyg i minst ett ämne enligt det mål- och kunskapsrelaterade 
betygssystemet i årskurs 9. Betygen mäts före prövning. Uppgifterna 
avser elever folkbokförda i kommunen, oavsett var de går i skola. 
Elever med okänd bakgrund ingår inte. Uppgiften avser läsår. 
Meritvärdet för en elev utgörs av summan för de 17 bästa betygen i 
elevens slutbetyg  (E=10, D=12.5, C=15, B=17.5 och A=20). Det 
möjliga maxvärdet är 340 poäng. Källa: SCB och Skolverket. Pendlingskommun till mindre tätort (ovägt medel) 213,1 213,2 210,5 212,2 210,8 213,3 215,8

U40402 Företagsklimat enl. Svenskt Näringsliv, ranking

Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för 
mer information.  Kommunrankning (1-290) av det sammanviktade 
företagsklimatet. Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas 
olika tungt. Den tyngst vägande delen i rankingen är företagens 
bedömning av ''Det sammanfattande omdömet om företagsklimatet i 
kommunen''. Källa: Svenskt Näringsliv Mörbylånga 143 167 224 121 150 207 264 264 274 275

U40402 Företagsklimat enl. Svenskt Näringsliv, ranking

Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för 
mer information.  Kommunrankning (1-290) av det sammanviktade 
företagsklimatet. Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas 
olika tungt. Den tyngst vägande delen i rankingen är företagens 
bedömning av ''Det sammanfattande omdömet om företagsklimatet i 
kommunen''. Källa: Svenskt Näringsliv Pendlingskommun till mindre tätort (ovägt medel) 164 158 159 154 154 152 148 152 141 143

U40401 Företagsklimat enl. Svenskt Näringslivs enkätdel, ranking

Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för 
mer information.  Kommunrankning (1-290) av företagarnas 
sammanfattande omdöme av företagsklimatet i kommunen. Det som 
redovisas är rankingen efter frågan "vilket sammanfattande omdöme 
vill du ge din kommun?" i enkätdelen i Svenskt Näringslivs 
undersökning där företagare tillfrågas om sin syn på kommunens 
förmåga att skapa ett gott företagsklimat. Källa: Svenskt Näringsliv Mörbylånga 114 153 222 98 148 191 248 255 260 263

U40401 Företagsklimat enl. Svenskt Näringslivs enkätdel, ranking

Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för 
mer information.  Kommunrankning (1-290) av företagarnas 
sammanfattande omdöme av företagsklimatet i kommunen. Det som 
redovisas är rankingen efter frågan "vilket sammanfattande omdöme 
vill du ge din kommun?" i enkätdelen i Svenskt Näringslivs 
undersökning där företagare tillfrågas om sin syn på kommunens 
förmåga att skapa ett gott företagsklimat. Källa: Svenskt Näringsliv Pendlingskommun till mindre tätort (ovägt medel) 157 145 145 139 139 133 131 133 132 132

N00914 Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel (%)

Antal förvärvsarbetande i åldern 20-64 år dividerat med antal 
invånare i åldern 20-64 år den 31/12. Med förvärvsarbetande avses 
folkbokförda personer i kommunen med löneinkomst av anställning 
under november månad, och personer med inkomst av aktiv 
näringsverksamhet. Sedan 2019 använder sig SCB av de månatliga 
arbetsgivardeklarationerna på individ¬nivå (AGI) som datakälla 
istället för de årliga kontrolluppgifterna (KU), det gör att jämförelser 
mot tidigare år bör göras med försiktighet. Källa: SCB:s 
registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS). Mörbylånga 83,0 83,5 84,3 84,2 83,9 84,6 85,0 84,6 84,9

N00914 Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel (%)

Antal förvärvsarbetande i åldern 20-64 år dividerat med antal 
invånare i åldern 20-64 år den 31/12. Med förvärvsarbetande avses 
folkbokförda personer i kommunen med löneinkomst av anställning 
under november månad, och personer med inkomst av aktiv 
näringsverksamhet. Sedan 2019 använder sig SCB av de månatliga 
arbetsgivardeklarationerna på individ¬nivå (AGI) som datakälla 
istället för de årliga kontrolluppgifterna (KU), det gör att jämförelser 
mot tidigare år bör göras med försiktighet. Källa: SCB:s 
registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS). Pendlingskommun till mindre tätort (ovägt medel) 78,1 77,7 77,5 77,7 78,0 78,9 79,4 79,3 78,7

N00713 Förvärvsintensitet, utrikes födda 20-64 år, andel (%)

Förvärvsarbetande utrikes födda som andel (%) av totalt antal utrikes 
födda i åldersgruppen 20-64 år. Med förvärvsarbetande avses 
personer med löneinkomst av anställning under november månad, 
och personer med inkomst av aktiv näringsverksamhet. Sedan 2019 
använder sig SCB av de månatliga arbetsgivardeklarationerna på 
individ-nivå (AGI) som datakälla istället för de årliga 
kontrolluppgifterna (KU), det gör att jämförelser mot tidigare år bör 
göras med försiktighet. Källa SCB Mörbylånga 67,0 65,6 66,4 66,1 58,0 63,8 64,9 67,5 72,0

N00713 Förvärvsintensitet, utrikes födda 20-64 år, andel (%)

Förvärvsarbetande utrikes födda som andel (%) av totalt antal utrikes 
födda i åldersgruppen 20-64 år. Med förvärvsarbetande avses 
personer med löneinkomst av anställning under november månad, 
och personer med inkomst av aktiv näringsverksamhet. Sedan 2019 
använder sig SCB av de månatliga arbetsgivardeklarationerna på 
individ-nivå (AGI) som datakälla istället för de årliga 
kontrolluppgifterna (KU), det gör att jämförelser mot tidigare år bör 
göras med försiktighet. Källa SCB Pendlingskommun till mindre tätort (ovägt medel) 54,8 53,3 51,6 51,3 50,9 54,2 57,9 59,9 61,1

N02101 Inrikes flyttnetto, andel (%)
Antal inrikes inflyttade minus antal inrikes utflyttade dividerat med 
antalet invånare. Källa: SCB. Mörbylånga 0,8 0,2 0,3 0,5 -0,2 0,1 0,0 0,9 1,5 1,3

N02101 Inrikes flyttnetto, andel (%)
Antal inrikes inflyttade minus antal inrikes utflyttade dividerat med 
antalet invånare. Källa: SCB. Pendlingskommun till mindre tätort (ovägt medel) -0,6 -0,5 -0,7 -0,8 -0,9 -0,8 -0,5 -0,6 -0,2 -0,1

N01951 Invånare  totalt, antal Antal invånare totalt den 31/12. Källa: SCB. Mörbylånga 14 256 14 368 14 498 14 669 14 916 15 000 15 048 15 249 15 487 15 722

N01951 Invånare  totalt, antal Antal invånare totalt den 31/12. Källa: SCB. Pendlingskommun till mindre tätort (ovägt medel) 11 079 11 120 11 204 11 300 11 475 11 546 11 586 11 582 11 572 11 585

N01982 Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning, andel (%)

Invånare med eftergymnasial utbildning 25-64 år, andel (%). 
Eftergymnasial avser: eftergymnasial utbildning kortare än 3 år, 
längre än 3 år samt forskarutbildning. Källa: SCB. Mörbylånga 37,1 37,8 38,4 38,9 39,2 40,5 41,0 41,8 42,4 43,2

N01982 Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning, andel (%)

Invånare med eftergymnasial utbildning 25-64 år, andel (%). 
Eftergymnasial avser: eftergymnasial utbildning kortare än 3 år, 
längre än 3 år samt forskarutbildning. Källa: SCB. Pendlingskommun till mindre tätort (ovägt medel) 25,3 25,7 26,2 26,8 27,2 27,6 28,1 28,4 28,9 29,6

N00906 Sammanräknad förvärvsinkomst i åldern 20-64 år (median), kr

Sammanräknad förvärvsinkomst i åldern 20-64 år (median), kr. 
Sammanräknad förvärvsinkomst är summan av inkomst av tjänst och 
inkomst av näringsverksamhet. Den sammanräknade 
förvärvsinkomsten består av de sammanlagda löpande skattepliktiga 
inkomsterna, vilket avser inkomster från anställning, företagande, 
pension, sjukpenning och andra skattepliktiga transfereringar. I 
sammanräknad förvärvsinkomst ingår inte inkomst av kapital. Källa: 
SCB. Mörbylånga 274 700 281 250 291 255 299 214 309 879 322 456 329 970 340 515 348 830

N00906 Sammanräknad förvärvsinkomst i åldern 20-64 år (median), kr

Sammanräknad förvärvsinkomst i åldern 20-64 år (median), kr. 
Sammanräknad förvärvsinkomst är summan av inkomst av tjänst och 
inkomst av näringsverksamhet. Den sammanräknade 
förvärvsinkomsten består av de sammanlagda löpande skattepliktiga 
inkomsterna, vilket avser inkomster från anställning, företagande, 
pension, sjukpenning och andra skattepliktiga transfereringar. I 
sammanräknad förvärvsinkomst ingår inte inkomst av kapital. Källa: 
SCB. Pendlingskommun till mindre tätort (ovägt medel) 266 465 270 458 276 241 284 138 293 048 303 119 312 270 320 503 327 055
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