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Register: Hushållens ekonomi (HEK) 
 
Statistikansvarig: Statistiska centralbyrån (SCB) 
Statistikprodukt: Hushållens ekonomi (HEK) 
Kontaktperson: Åsa Karlsson, tel: 019-17 68 82, e-post: asa.karlsson@scb.se 

 Stefan Svensson, tel: 019-17 60 32, e-post: stefan.svensson@scb.se 
 
Register 
Namn 

HEK 
Presentationstext 

Hushållens ekonomi (HEK) 
Beskrivning 

Hushållens ekonomi (HEK) innehåller uppgifter om hushållens inkomster, 
skatter, bidrag och avgifter 

Registertyp 

survey, urval 

 
Version 
Namn 

HEK_SQL 
Presentationstext 

Hushållens ekonomi (HEK), sql-version 
Beskrivning 

Hushållens ekonomi (HEK) innehåller uppgifter om hushållens inkomster, 
skatter, bidrag och avgifter 

Personregister 

ja 
Slutligt observationsregister 

ja 

 
Databas 
Namn 

HEK2002 
Första tid 

2002 
Senaste tid 

2002 
Presentationstext 

Hushållens ekonomi (HEK), 2002 
Referenstid 

År 
Beskrivning 

HEK2002 innehåller uppgifter om hushållens inkomster, skatter, bidrag och avgifter 
Tillgänglighet 

Databasen är endast tillgänglig för intern användning. Kan utlämnas efter särskild prövning. 
 
 
 
Tabell / flat fil 
Presentationstext 

Skapade inkomst- och klassificeringsvariabler 
Objekttyp 
Hushåll 

Population 

Alla personer som fanns i Sverige 31/12 2002 
Beskrivning 
Hushållen är sk HINK-hushåll enligt undersökningen Hushållens inkomster (HINK), numera 

Antal tabellrader / poster 
17813 



 2 
Hushållens ekonomi (HEK) 
 
 
Variabler - Innehåll 
Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd 
Helårshushåll Hushållet är ett 

helårshushåll om de 
vuxna i hushållet fanns 
i RTB 1/1 och 31/12 
undersökningsåret 

Härledd variabel   ej summerbar  vmBHELARH 

Antal 
hushållsmedlemmar 

Antal 
hushållsmedlemmar 

Härledd variabel   ej summerbar  vmBHUSMED 

Hushållstyp Ensamstående eller 
gift/sambo/partner 

Härledd variabel   ej summerbar  vmBEGSH 

Antal 
förvärvsarbetande 
vuxna i hushållet 

Antal 
förvärvsarbetande 
vuxna i hushållet 

Härledd variabel   ej summerbar  vmBVXFORV 

Antal barn 0-17 år Antal barn 0-17 år Härledd variabel   ej summerbar  vmBANTBRN 
Småbarnhushåll 1 Yngsta barnet 0-2 år Härledd variabel   ej summerbar  vmBSHUS1 
Småbarnhushåll 2 Yngsta barnet 3-6 år Härledd variabel   ej summerbar  vmBSHUS2 
Barnhushåll 1 Yngsta barnet 7-12 år Härledd variabel   ej summerbar  vmBBHUS1 
Barnhushåll 2 Yngsta barnet 13-17 år Härledd variabel   ej summerbar  vmBBHUS2 
Pensionärshushåll 1 Hushållsföreståndaren 

65 år eller äldre 
Härledd variabel   ej summerbar  vmBPHUS1 

Pensionärshushåll 2 Alla vuxna i hushållet 
65 år eller äldre 

Härledd variabel   ej summerbar  vmBPHUS2 

SCB:s 
socioekonomiska 
gruppering för 
hushållet 

Hushållets 
socioekonomiska kod 
enligt HUT(Hushållens 
utgifter) definition av 
hushållsföreståndare 

Härledd variabel   ej summerbar  vmBSEIHUT 

Sysselsättningsgrad 1 
för 
hushållsföreståndaren 

Sysselsättningsgrad 1 
för 
hushållsföreståndaren 

Härledd variabel   ej summerbar  vmBSYSS 

Sysselsättningsgrad 1 
för make/maka till 
hushållsföreståndaren 

Sysselsättningsgrad 1 
för make/maka till 
hushållsföreståndaren 

Härledd variabel   ej summerbar  vmBSYSS 

Hushållets boendeform Hushållets boendeform Härledd variabel   ej summerbar  vmBBOFORM 
Lägenhetstyp Lägenhetstyp Härledd variabel   ej summerbar  vmBLGHTYP 
Summa positiva 
transfereringar i 
hushållet 

Summa positiva 
transfereringar i 
hushållet 

Härledd variabel   summerbar kronor BELOPP 

Summa skattepliktiga 
positiva transfereringar 
i hushållet 

Summa skattepliktiga 
positiva transfereringar 
i hushållet 

Härledd variabel   summerbar kronor BELOPP 

Summa skattefria 
positiva transfereringar 

Summa skattefria 
positiva transfereringar 

Härledd variabel   summerbar kronor BELOPP 
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Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd 
i hushållet i hushållet 
Disponibel inkomst per 
konsumtionsenhet 

Disponibel inkomst per 
konsumtionsenhet 

Härledd variabel   summerbar kronor BELOPPNEG 

Boendeutgift 1 Medelhyra efter 
trångboddhetsnorm2 

Härledd variabel   summerbar kronor BELOPP 

Boendeutgift 2 Verklig boendeutgift Härledd variabel   summerbar kronor BELOPP 
Inkomststandrard 2 Verklig boendeutgift är 

med i beräkningen 
Härledd variabel   ej summerbar  vmCINKSD2 

Barnomsorgsavgift Barnomsorgsavgift Härledd variabel   summerbar kronor BELOPP 
Socialbidrag Socialbidrag och 

introduktionsersättning 
till invandrare 

Härledd variabel   summerbar kronor BELOPP 

Summa bostadsbidrag Summa bostadsbidrag Härledd variabel   summerbar kronor BELOPP 
Skatteeffekt av 
boendet 

Skatteeffekt av 
boendet 

Härledd variabel Beräknas i SCB:s 
simuleringsmodell 
FASIT 

 summerbar kronor vmSEFF 

Ålder på hushållet Ålder på hushållet. 
Hushållen är sk HINK-
hushåll enligt 
undersökningen 
Hushållens inkomster 
(HINK), numera 
Hushållens ekonomi 
(HEK) 

Härledd variabel   ej summerbar  ALDER 

Åldersklass för 
hushållet 

Åldersklass för 
hushållet. Hushållen är 
sk HINK-hushåll enligt 
under- sökningen 
Hushållens inkomster 
(HINK), numera 
Hushållens ekonomi 
(HEK) 

Härledd variabel   ej summerbar  vmBALDKL 

Ordningsnummer för 
hink-hushållet i 
kosthushållet 

Ordningsnummer för 
hink-hushållet i 
kosthushållet. Variabel 
som används endast 
för internt bruk 

Härledd variabel Variabel som används 
endast för internt bruk 

 ej summerbar  vmBORDNRH 

Identitetsnummer för 
hushållet 

Hushållen är sk HINK-
hushåll enligt 
undersökningen 
Hushållens inkomster 
(HINK), numera 
Hushållens ekonomi 
(HEK) 

Härledd variabel   ej summerbar  vmBIDNRH 

Förvärvsarbetande Förvärvsarbetande Härledd variabel   ej summerbar  vmBFORV 
Anställd Anställd Härledd variabel   ej summerbar  vmBAN 
Anställda utan 
rörelseinkomster 

Anställda inklusive 
fåmansaktiebolagsdelä

Härledd variabel   ej summerbar  vmBRANS 
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Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd 

gare utan 
rörelseinkomster 

Aktiva rörelseidkare, 
jordbrukare 

Aktiva rörelseidkare, 
jordbrukare 

Härledd variabel   ej summerbar  vmBFOR 

Yrkesställning och 
anställningens art 

Förvärvsarbetande 
eller ej. Företagare 
eller anställd. 
Anställda delas in i 
statlig, kommunal eller 
privat sektor. Hushållet 
klassas efter 
hushållsföreståndarens 
yrkesställning, 
(variabeln BYRKST) 

Härledd variabel   ej summerbar  vmBYRKST 

SCB:s 
socioekonomiska 
gruppering 

Socioekonomisk kod 
bestäms utifrån 
personens yrke. 

Härledd variabel   ej summerbar  vmBSEI 

H-region H-regioner enligt 
kommunal indelning 
2002-01-01. Alla i 
hushållet får 
hushållsföreståndarens 
H-region 

Härledd variabel   ej summerbar  vmBHREG 

Kön Kön Härledd variabel   ej summerbar  vmBKON 
Näringsgren Näringsgren för de 

som klassificerats som 
förvärsarbetande. 
Näringsgren har kodats 
på 2-siffernivå enligt 
SNI-92 standard 

Härledd variabel   ej summerbar  vmBNGR2 

Kvarboende 18-29 år Personer 18-29 år och 
boende med minst en 
förälder den 31/12  
undersökningsåret 

Härledd variabel   ej summerbar  vmBKVARBO 

Årgång Årgång Härledd variabel Används endast för 
internt bruk 

 ej summerbar  vmBARGANG 

Individ-
/hushållsidentitet 

Individ-
/hushållsidentitet 

Härledd variabel Används endast för 
internt bruk, 
matchningsvariabel 

 ej summerbar  vmBUBNR 

Panel/Stratum Panel/Stratum Härledd variabel Används endast för 
internt bruk 

 ej summerbar  vmBSTRAT02 

Stratum Stratum Härledd variabel Används endast för 
internt bruk 

 ej summerbar  vmBSTRATV02 

BHU-populationen , 
Bostads- och 
hyresundersökningen 

Tillhör BHU-
populationen (Bostads- 
och 
hyresundersökningen) 
eller ej 

Härledd variabel Används endast för 
internt bruk 

 ej summerbar  vmBBHU 
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Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd 
Inkomst av anställning 
under året 

Deklarerad inkomst av 
tjänst minus sociala 
förmåner plus 
utbildningsbidrag för 
doktorander. Plus 
erhållen 
kostnadsersättning 
minus avdrag för 
tjänsteresor och övriga 
kostnadsavdrag 

Härledd variabel   summerbar kronor BELOPP 

Företagarinkomst Inkomst eller 
underskott av 
näringsverksamhet 

Härledd variabel   summerbar kronor BELOPPNEG 

Räntor och utdelningar 
exkl räntebidrag för 
eget hem 

Deklarerad 
inkomstränta och 
utdelning minus 
räntebidrag för eget 
hem och 
fritidsfastighet. Plus 
uthyrning av 
privatbostad,  positiv 
räntefördelning och 
skattefri utdelning för 
fåmansdelägare 

Härledd variabel   summerbar kronor BELOPP 

Faktorinkomst Faktorinkomst är 
summan av 
löneinkomst, 
företagarinkomst, 
inkomst från 
fåmansföretag, ränta 
och utdelning samt 
reavinster 

Härledd variabel   summerbar kronor BELOPPNEG 

Negativa 
transfereringar 

Variabeln består av 
slutlig skatt och övriga 
negativa 
transfereringar 

Härledd variabel   summerbar kronor BELOPPNEG 

Skatt Skatt exklusive 
egenavgifter m m - 
efter skattereduktion - 
inkluderar även skatt 
på förmögenhet 

Härledd variabel   summerbar kronor BELOPPNEG 

Övriga negativa 
transfereringar 

Återbetalda studielån 
och givet 
underhållsbidrag 

Härledd variabel   summerbar kronor BELOPP 

Ersättning i samband 
med sjukdom 

Skattepliktig  
ersättning i samband 
med sjukdom, samt 
skattefri sjukpenning 

Härledd variabel   summerbar kronor BELOPP 
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Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd 
Underhållsbidrag givet Betalt underhållsbidrag Härledd variabel   summerbar kronor BELOPP 
Ersättning i samband 
med sjukdom, 
skattepliktig 

Sjukpenning, 
havandeskapspenning, 
smittbärarpenning, 
sjuklönegaranti. 
Rehabiliteringsersättni
ng, 
arbetsskadeersättning, 
ersättning från 
Avtalsgruppförsäkring 
och 
Trygghetsförsäkring 
vid arbetsskada 

Härledd variabel   summerbar kronor BELOPP 

Pension och livränta, 
total 

Både skattepliktig och 
skattefri pension och 
livränta 

Härledd variabel   summerbar kronor BELOPP 

Skattepliktig pension 
och livränta 

Skattepliktig pension 
och livränta 

Härledd variabel   summerbar kronor BELOPP 

Skattefri pension och 
livränta 

Skattefri pension och 
livränta 

Härledd variabel   summerbar kronor BELOPP 

Arbetsinkomst Arbetsinkomst är de 
inkomster och 
transfereringar som 
erhålls vid 
förvärvsarbete 

Härledd variabel   summerbar kronor BELOPP 

Skatteeffekt av 
realisationsvinst/förlust 

(Realisationsvinst - 
realisationsförlust) * 
0,30 

Härledd variabel   summerbar kronor BELOPPNEG 

Allmänt avdrag 
avseende premie för 
pensionsförsäkring/pen
sionssparkonto 

Allmänt avdrag 
avseende premie för 
pensionsförsäkring/pen
sionssparkonto 

Härledd variabel   summerbar kronor BELOPP 

Summa förvärvs- och 
kapitalinkomster 

Summa förvärvs- och 
kapitalinkomster 

Härledd variabel   summerbar kronor BELOPP 

Sammanräknad 
förvärvsinkomst 

Sammanräknad 
förvärvsinkomst 

Härledd variabel   summerbar kronor BELOPP 

Bostadsbidrag för 
barnfamiljer, makar 
och övriga utan barn 

Bostadsbidrag för 
barnfamiljer, makar 
och övriga utan barn 

Härledd variabel   summerbar kronor BELOPP 

Bostadstillägg till 
pensionärer 

Bostadstillägg till 
pensionärer 

Härledd variabel   summerbar kronor BELOPP 

Kompletterande 
belopp till 
bostadstillägg 

Kompletterande 
belopp till 
bostadstillägg 

Härledd variabel   summerbar kronor BELOPP 

Skattefri sjukpenning Skattefri sjukpenning Härledd variabel   summerbar kronor BELOPP 
Ersättning från 
arbetslöshetskassa 

Ersättning från 
arbetslöshetskassa 

Härledd variabel   summerbar kronor BELOPP 

Inkomststandrard 1 Boendeutgift baserad Härledd variabel   ej summerbar  vmCINKSD1 
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Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd 

på trångboddhetsnorm 
2 är med i beräkningen 

Identitetsnummer för 
kosthushållet 

Identitetsnummer för 
kosthushållet 

Härledd variabel Används endast för 
internt bruk 

 ej summerbar  vmBIDNRK 

Individen ingår i 
boendeutgiftshushållet 

Individen ingår i 
boendeutgiftshushållet 

Härledd variabel Använd endast för 
internt bruk av SCB:s 
simuleringsmodel  
FASIT 

 ej summerbar  vmBHH 

Ålder för barn 1 Ålder för barn 1 Härledd variabel   ej summerbar  vmBALDBA 
Normer för 
baskonsumtion 

Normer för 
baskonsumtion 

Härledd variabel   ej summerbar  vmBKEH 

Hushållets disponibla 
inkomst 

Summan av alla 
skattepliktiga och 
skattefria inkomster 
minus skatt och övriga 
negativa 
transfereringar 

Härledd variabel   summerbar kronor BELOPPNEG 

Familjestöd, totalt Summa av 
föräldrapenning 
(skattepliktig) och 
familjestöd (skattefritt) 

Härledd variabel   summerbar kronor BELOPP 

Övriga positiva 
transfereringar, 
skattepliktiga 

Övriga positiva 
transfereringar, 
skattepliktiga 

Härledd variabel   summerbar kronor BELOPP 

Familjestöd, skattefritt Socialbidrag, 
bostadstillägg, 
bostadsbidrag, 
barnbidrag, 
underhållsbidrag, 
familjepenning 

Härledd variabel   summerbar kronor BELOPP 

Ersättning i samband 
med värnplikt 
(grundutbildning) 

Dagersättning och 
utryckningsbidrag 

Härledd variabel   summerbar kronor BELOPP 

Föräldrapenning, 
skattepliktig 

Föräldrapenning, 
skattepliktig 

Härledd variabel   summerbar kronor BELOPP 

Ålder för barn 2 Ålder för barn 2 Härledd variabel   ej summerbar  vmBALDBA 
Studiestöd Studiestöd Härledd variabel   summerbar kronor BELOPP 
Barnbidrag Barnbidrag Härledd variabel   summerbar kronor BELOPP 
Studiestöd, skattefri 
del (bidrag och lån) 

Studiestöd, skattefri 
del (bidrag och lån) 

Härledd variabel   summerbar kronor BELOPP 

Mottaget 
underhållsbidrag 
inklusive 
bidragsförskott 

Mottaget 
underhållsbidrag 
inklusive 
bidragsförskott 

Härledd variabel   summerbar kronor BELOPP 

Arbetsmarknadsstöd Dagpenning vid 
arbetslöshet, ALU-
ersättning och övriga 
utbildningsbidrag, 

Härledd variabel   summerbar kronor BELOPP 
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Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd 

skattepliktig ersättning 
vid 
arbetsmarknadsutbildni
ng och till ledsagare 

Ålder för barn 3 Ålder för barn 3 Härledd variabel   ej summerbar  vmBALDBA 
Ålder för barn 4 Ålder för barn 4 Härledd variabel   ej summerbar  vmBALDBA 
Ålder för barn 5 Ålder för barn 5 Härledd variabel   ej summerbar  vmBALDBA 
Ålder för barn 6 Ålder för barn 6 Härledd variabel   ej summerbar  vmBALDBA 
Ålder för barn 7 Ålder för barn 7 Härledd variabel   ej summerbar  vmBALDBA 
Ålder för barn 8 Ålder för barn 8 Härledd variabel   ej summerbar  vmBALDBA 

 
 
Tabell / flat fil 
Presentationstext 

Uppgifter från telefonintervju 
Objekttyp 
Hushåll 

Population 

Alla personer som fanns i Sverige 31/12 2002 
Beskrivning 
Hushållen är sk HINK-hushåll enligt undersökningen Hushållens inkomster (HINK), numera 
Hushållens ekonomi (HEK) 

Antal tabellrader / poster 
17813 

 
 
Variabler - Innehåll 
Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd 
Oförändrat hushåll Har hushållet sett 

likadant ut under hela 
året 

Intervjuperson Fråga A1  ej summerbar  vmBSVAR 

Övrig boende i 
bostaden 

Fanns några övriga 
boende i bostaden 
31/12 år 2000 utöver 
de personer som tillhör 
hushållet 

Intervjuperson Fråga I01  ej summerbar  vmBSVAR 

Antal övriga boende Antal övriga boende Intervjuperson Fråga I02  summerbar personer vmBBOANT 
Barnomsorgskostnad Huhållets 

barnomsorgskostnad 
under året 

Härledd variabel   summerbar kronor BELOPP 

Bostadsyta i 
kvadratmeter 

Bostadsyta i 
kvadratmeter 

Intervjuperson Fråga F19  ej summerbar  vmBBOYTA 

Antal rum Antal rum Intervjuperson Fråga F20A  ej summerbar  vmBANTRUM 
Lägenhetstyp Lägenhetstyp Härledd variabel   ej summerbar  vmBLGHTYP 
Typ av hus Typ av hus Intervjuperson Fråga F21  ej summerbar  vmBHUSTYP 
Förfogandesätt över 
bostaden 

Förfogandesätt över 
bostaden 

Intervjuperson Fråga F22  ej summerbar  vmBFORFOG02 

Hur många månader Hur många månader Intervjuperson Fråga F23A  summerbar månader Antal_manader 
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Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd 
ägde ni huset ägde ni huset 
Om-/tillbyggnad av 
huset (ägt småhus) 

Om-/tillbyggnad av 
huset (ägt småhus) 

Intervjuperson Fråga F28B  ej summerbar  vmBOMEG 

Lån på fastigheten för 
annan konsumtion 

Lån på fastigheten för 
annan konsumtion 

Intervjuperson Fr 33 C  summerbar kronor vmBSVAR 

Behöver någon i 
hushållet hjälp med 
vissa sysslor i 
vardagslivet 

Behöver någon i 
hushållet hjälp med 
vissa sysslor i 
vardagslivet 

Intervjuperson Fråga H1  ej summerbar  vmBSVAR 

Utgift för om-
/tillbyggnad (ägt 
småhus) 

Utgift för om-
/tillbyggnad (ägt 
småhus) 

Intervjuperson Fråga F29  summerbar kronor vmUOMKLEG 

Vilja ha hjälp i form av 
hemtjänst (som 
beslutas av 
kommunen) 

Vilja ha hjälp i form av 
hemtjänst (som 
beslutas av 
kommunen) 

Intervjuperson Fråga H4  ej summerbar  vmBSVAR 

Belopp för 
underhåll/reparation 
(ägt småhus) 

Belopp för 
underhåll/reparation 
(ägt småhus) 

Intervjuperson Fråga F29A  summerbar kronor vmUOMEG 

Vilja ha hjälp i form av 
personlig assistent 
(beslutas av 
kommun/försäkringsk.
) 

Vilja ha hjälp i form av 
personlig assistent 
(beslutas av 
kommun/försäkringsk.
) 

Intervjuperson Fråga H5  ej summerbar  vmBSVAR 

Hur stort var 
lånebeloppet 

Hur stort var 
lånebeloppet 

Intervjuperson Fråga F33D  summerbar kronor BELOPP 

Behöver någon i 
hushållet hjälp med 
personlig omsorg 

Behöver någon i 
hushållet hjälp med 
personlig omsorg 

Intervjuperson Fråga H7  ej summerbar  vmBSVAR 

Vill ha hjälp med 
personlig omsorg i 
form av hemtjänst 
(beslutas av 
kommunen) 

Vill ha hjälp med 
personlig omsorg i 
form av hemtjänst 
(beslutas av 
kommunen) 

Intervjuperson Fråga H10  ej summerbar  vmBSVAR 

Vill ha hjälp med 
personlig omsorg i 
form av personlig 
assistent (komm./f-
kassa) 

Vill ha hjälp med 
personlig omsorg i 
form av personlig 
assistent (komm./f-
kassa) 

Intervjuperson Fråga H11  ej summerbar  vmBSVAR 

Underhåll/reparation/ut
byte 

Har det utförts 
underhåll, reparation 
eller utbyte av något 
som var förslitet på 
huser under året 

Intervjuperson Fråga F29B  ej summerbar  vmBSVAR 

Amorteringar enligt 
lånevillkoren på 
fastighetens lån 

Amorteringar enligt 
lånevillkoren på 
fastighetens lån 

Intervjuperson Fråga F33BB  ej summerbar  vmBSVAR 

Utgift för Utgift för Intervjuperson Fråga F30  ej summerbar  vmUUNKLEG 
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Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd 
underhåll/reparation/ut
byte 

underhåll/reparation/ut
byte 

Får hjälp med vissa 
sysslor i vardagslivet 

Får hjälp med vissa 
sysslor i vardagslivet 

Intervjuperson Fråga H2  ej summerbar  vmBHJALP 

Belopp för 
underhåll/reparation/ut
byte 

Belopp för 
underhåll/reparation/ut
byte 

Intervjuperson Fråga F30A  summerbar kronor BELOPP 

Får hjälp med 
personlig omsorg 

Får hjälp med 
personlig omsorg 

Intervjuperson Fråga H8  ej summerbar  vmBHJALP 

Har avgift för 
hemtjänst (som 
beslutas av 
kommunen) påverkat 
dig 

Har avgift för 
hemtjänst (som 
beslutas av 
kommunen) påverkat 
dig 

Intervjuperson Fråga H6  ej summerbar  vmBPAVG 

Lån på fastigheten Fanns lån på 
fastigheten under 2000 

Intervjuperson Fråga F31  ej summerbar  vmBSVAR 

Har avgift för 
personlig omsorg (som 
beslutas av 
kommunen) påverkat 
dig 

Har avgift för 
personlig omsorg(som 
beslutas av 
kommunen) påverkat 
dig 

Intervjuperson Fråga H12  ej summerbar  vmBPAVG 

Vem/vilka ägde huset Vem/vilka ägde huset Intervjuperson Fråga F24  ej summerbar  vmBHUSAG 
Räntebidrag Fick hushållet 

räntebidrag under året 
Intervjuperson Fråga F33B  ej summerbar  vmBSVAR 

Någon del av 
fastigheten taxerad 
som rörelse 

Någon del av 
fastigheten taxerad 
som rörelse 

Intervjuperson Fråga F25  ej summerbar  vmBHUSTXR 

När byggdes huset När byggdes huset Intervjuperson Fråga F27  ej summerbar  vmBBYGGAR02 
Förvärvsår Förvärvsår Intervjuperson Fråga F28  ej summerbar  vmBFORVAR 
Hur stora amorteringar 
enligt lånevillkoren 

Hur stora amorteringar 
enligt lånevillkoren 

Intervjuperson Fråga F34  ej summerbar  BELOPP 

Får hjälp med vissa 
sysslor i vardagslivet 
av make/maka 

Får hjälp med vissa 
sysslor i vardagslivet 
av make/maka 

Intervjuperson Fråga H3  ej summerbar  vmBPOMV1H 

Får hjälp med vissa 
sysslor i vardagslivet 
av barn 

Får hjälp med vissa 
sysslor i vardagslivet 
av barn 

Intervjuperson Fråga H3  ej summerbar  vmBPOMV2H 

Får hjälp med vissa 
sysslor i vardagslivet 
av annan 
slätkting/granne, vän 

Får hjälp med vissa 
sysslor i vardagslivet 
av annan 
slätkting/granne, vän 

Intervjuperson Fråga H3  ej summerbar  vmBPOMV3H 

Får hjälp med vissa 
sysslor i vardagslivet 
av hemtjänst (efter 
beslut av kommun) 

Får hjälp med vissa 
sysslor i vardagslivet 
av  hemtjänst (efter 
beslut av kommun) 

Intervjuperson Fråga H3  ej summerbar  vmBPOMV4H 

Får hjälp med vissa 
sysslor i vardagslivet 
av personlig assistent 

Får hjälp med vissa 
sysslor i vardagslivet 
av  personlig assistent 

Intervjuperson Fråga H3  ej summerbar  vmBPOMV5H 
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Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd 

(efter beslut av 
kommmun eller 
försäkringskassa) 

Får hjälp med vissa 
sysslor i vardagslivet 
av frivillig/ideell 
organisation 

Får hjälp med vissa 
sysslor i vardagslivet 
av  frivillig/ideell 
organisation 

Intervjuperson Fråga H3  ej summerbar  vmBPOMV6H 

Får hjälp med vissa 
sysslor i vardagslivet 
av privat företag 

Får hjälp med vissa 
sysslor i vardagslivet 
av privat företag (som 
du ni själv anlitat) 

Intervjuperson Fråga H3  ej summerbar  vmBPOMV7H 

Får hjälp med vissa 
sysslor i vardagslivet 
av annat alternativ 

Får hjälp med vissa 
sysslor i vardagslivet 
av annat alternativ 

Intervjuperson Fråga H3  ej summerbar  vmBPOMV8H 

Belopp för 
uppvärmning 

Hur stora utgifter för 
uppvärmning av 
huset/bostaden 
inklusive varmvatten 
under året 

Intervjuperson Fråga F37 och F43B  summerbar kronor BELOPP 

Får hjälp med 
personlig omsorg av 
make/maka 

Får hjälp med 
personlig omsorg av 
make/maka 

Intervjuperson Fråga H9  ej summerbar  vmBPOMV1H 

Belopp för 
uppvärmning kan ej 
särredovisas 

Belopp för 
uppvärmning kan ej 
särredovisas 

Intervjuperson Fråga F37 och F43B  ej summerbar  vmUVARMN8 

Får hjälp med 
personlig omsorg av 
barn 

Får hjälp med 
personlig omsorg av 
barn 

Intervjuperson Fråga H9  ej summerbar  vmBPOMV2H 

Kan särskilja utgifterna 
för villa- och 
hemförsäkring 

Kan särskilja utgifterna 
för villa- och 
hemförsäkring 

Intervjuperson Fråga F39  ej summerbar  vmBVHFORS 

Får hjälp med 
personlig omsorg av 
annan släkting,granne, 
vän 

Får hjälp med 
personlig omsorg av 
annan släkting,granne, 
vän 

Intervjuperson Fråga H9  ej summerbar  vmBPOMV3H 

Belopp villaförsäkring Belopp villaförsäkring Intervjuperson Fråga F39A  summerbar kronor BELOPP 
Får hjälp med 
personlig omsorg av 
hemtjänst (efter beslut 
av kommunen) 

Får hjälp med 
personlig omsorg av 
hemtjänst (efter beslut 
av kommunen) 

Intervjuperson Fråga H9  ej summerbar  vmBPOMV4H 

Får hjälp med 
personlig omsorg av 
personlig assistent 

Får hjälp med 
personlig omsorg av 
personlig assistent 
(efter beslut av 
kommunen eller 
försäkringskassan) 

Intervjuperson Fråga H9  ej summerbar  vmBPOMV5H 

Belopp villa-
hemförsäkring 

Belopp villa-
hemförsäkring 

Intervjuperson Fråga F39B  summerbar kronor BELOPP 
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Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd 
Får hjälp med 
personlig omsorg av 
frivillig/ideell 
organisation 

Får hjälp med 
personlig omsorg av 
frivillig/ideell 
organisation 

Intervjuperson Fråga H9  ej summerbar  vmBPOMV6H 

Belopp övriga utgifter Övriga utgifter (t ex 
sopor, avlopp) 

Intervjuperson Fråga F40 F43C  summerbar kronor BELOPP 

Får hjälp med 
personlig omsorg av 
privat företag 

Får hjälp med 
personlig omsorg av 
privat företag (som du 
ni själv anlitat) 

Intervjuperson Fråga H9  ej summerbar  vmBPOMV7H 

Belopp övriga utgifter 
kan inte särskiljas 

Belopp för övriga 
utgifter (t ex sopor, 
avlopp) kan inte 
särskiljas 

Intervjuperson Fråga F40 F43C  ej summerbar  vmUVAAVS8 

Får hjälp med 
personlig omsorg av 
annat alternativ 

Får hjälp med 
personlig omsorg av 
annat alternativ 

Intervjuperson Fråga H9  ej summerbar  vmBPOMV8H 

Belopp 
vägunderhåll/gemensa
mma anläggningar 

Belopp 
vägunderhåll/gemensa
mma anläggningar 

Intervjuperson Fråga F40A  summerbar kronor BELOPP 

Uppvärmningssätt el, 
värmepump, jordvärme 

Uppvärmningssätt el, 
värmepump, jordvärme 
(bergvärme, takvärme, 
sjövärme, markvärme) 

Intervjuperson Fråga F36  ej summerbar  vmBVAELJH 

Belopp 
vägunderhåll/gemensa
mma anläggningar kan 
ej särskiljas 

Belopp 
vägunderhåll/gemensa
mma anläggningar kan 
ej särskiljas 

Intervjuperson Fråga F40A  ej summerbar  vmUVAGUN8 

Uppvärmningssätt ved, 
flis, spån 

Uppvärmningssätt ved, 
flis, spån 

Intervjuperson Fråga F36  ej summerbar  vmBVAVEDH 

Totala utgiften för 
huset, då utgiften ej 
tidigare kunnat 
särkiljas 

Totala utgiften för 
huset, då utgiften ej 
tidigare kunnat 
särkiljas 

Intervjuperson Fråga F40AA F43CC  summerbar kronor BELOPP 

Uppvärmningssätt 
annat (t ex olja, 
fjärrvärme, pellets) 

Uppvärmningssätt 
annat (t ex olja, 
fjärrvärme, pellets) 

Intervjuperson Fråga F36  ej summerbar  vmBVAOLFJH 

Belopp för 
uppvärmning i 
bostadsrätt ingår i 
månadsavgiften 

Belopp för 
uppvärmning i 
bostadsrätt ingår i 
månadsavgiften 

Intervjuperson Fråga F43B  summerbar kronor vmUVARMN7 

Fastighetens ägare Fastighetens ägare Intervjuperson Fråga F41AB  ej summerbar  vmBHYRAG 
Belopp för övriga 
utgifter i bostadsrätt 
ingår i månadsavgiften 

Belopp för övriga 
utgifter i bostadsrätt 
ingår i månadsavgiften 

Intervjuperson Fråga F43C  summerbar kronor vmUVAAVS7 

Hyra/avgift per månad Hyra/avgift per månad Intervjuperson Fråga F41B  summerbar kronor BELOPP 
Parkeringsplats i hyran Parkeringsplats i hyran Intervjuperson Fråga F41C  ej summerbar  vmBSVAR 
Typ av garage/bilplats Typ av garage/bilplats Intervjuperson Fråga F41CC  ej summerbar  vmBTYPGAR 
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Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd 
Hushållsel i hyran Hushållsel i hyran Intervjuperson Fråga F42  ej summerbar  vmBSVAR 
Värme i hyran Värme i hyran Intervjuperson Fråga F43  ej summerbar  vmBSVAR 
Underhålls-
/reparationsarbeten 

Underhålls-
/reparationsarbeten 

Intervjuperson Fråga F43E  ej summerbar  vmBSVAR 

Utgift för 
underhåll/reparation i 
bostaden 

Utgift för 
underhåll/reparation i 
bostaden 

Intervjuperson Fråga F44  ej summerbar  vmUUNKLLG 

Belopp underhålls- och 
reparationsarbeten i 
lägenheten 

Belopp underhålls- och 
reparationsarbeten i 
lägenheten 

Intervjuperson Fråga F44A  summerbar kronor BELOPP 

Haft lån på lägenheten Haft lån på lägenheten Intervjuperson Fråga F445  ej summerbar  vmBSVAR 
Ägde någon i hushållet 
huset hela året 

Ägde någon i hushållet 
huset hela året 

Intervjuperson Fråga F23  ej summerbar  vmBSVAR 

 
 
Tabell / flat fil 
Presentationstext 

Uppgifter hämtade från självdeklarationen, för individer 
Objekttyp 
Personer 

Population 

Alla personer som fanns i Sverige 31/12 2002 
Beskrivning 
Uppgifter finns endast för de som hade reavinst eller reaförlust 2002 

Antal tabellrader / poster 
42677 

 
 
Variabler - Innehåll 
Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd 
Andel reavinst/förlust 
vid försäljning av 
bostadsrätt, procent, 
förekomst 1 

Andel reavinst/förlust 
vid försäljning av 
bostadsrätt, procent, 
förekomst 1 

Uppgifter från 
deklarationen, bilaga 
K6 

  ej summerbar  ANDEL 

Andel reavinst/förlust 
vid försäljning av 
bostadsrätt, procent, 
förekomst 2 

Andel reavinst/förlust 
vid försäljning av 
bostadsrätt, procent, 
förekomst 2 

Uppgifter från 
deklarationen, bilaga 
K6 

  ej summerbar  ANDEL 

Andel reavinst/förlust 
vid försäljning av 
småhus, procent, 
förekomst 1 

Andel reavinst/förlust 
vid försäljning av 
småhus, procent, 
förekomst 1 

Uppgifter från 
deklarationen, bilaga 
K5 

  ej summerbar  ANDEL 

Andel reavinst/förlust 
vid försäljning av 
småhus, procent, 
förekomst 2 

Andel reavinst/förlust 
vid försäljning av 
småhus, procent, 
förekomst 2 

Uppgifter från 
deklarationen, bilaga 
K5 

  ej summerbar  ANDEL 

Reaförlust brutto Den verkliga rea-
förlusten innan 
skattemässiga 

Härledd variabel   summerbar kronor BELOPP 
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Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd 

reduceringar och 
kvittningar 

Reaförlust 
marknadsnoterade 
aktier 

Reaförlust 
marknadsnoterade 
aktier 

Uppgifter från 
deklarationen, bilaga 
K4 

  summerbar kronor BELOPP 

Reaförlust bostadsrätt, 
förekomst 1 

Reaförlust bostadsrätt, 
förekomst 1 

Uppgifter från 
deklarationen, bilaga 
K6 

  summerbar kronor BELOPP 

Reaförlust bostadsrätt, 
förekomst 2 

Reaförlust bostadsrätt, 
förekomst 2 

Uppgifter från 
deklarationen, bilaga 
K6 

  summerbar kronor BELOPP 

Reaförlust, avdragsgill Reaförlust, avdragsgill Härledd variabel   summerbar kronor BELOPP 
Reaförlust, ej personlig 
egendom 

Reaförlust, ej personlig 
egendom 

Uppgifter från 
deklarationen, bilaga 
K8 

  summerbar kronor BELOPP 

Reaförlust, ej 
marknadsnoterade 
aktier 

Reaförlust, ej 
marknadsnoterade 
aktier 

Uppgifter från 
deklarationen, bil K4 
K10 

  summerbar kronor BELOPP 

Reaförlust, avyttrad 
andel i HB 

Reaförlust, avyttrad 
andel i HB 

Uppgifter från 
deklarationen, bilaga 
K15 

  summerbar kronor BELOPP 

Reaförlust, 
aktieoptioner 

Reaförlust, 
aktieoptioner 

Uppgifter från 
deklarationen, bilaga 
K4 

  summerbar kronor BELOPP 

Reaförlust, övriga 
poster 

Reaförlust, övriga 
poster 

Uppgifter från 
deklarationen, bilaga 
K1 

  summerbar kronor BELOPP 

Reaförlust fastighet, 
förekomst 1 

Reaförlust fastighet, 
förekomst 1 

Uppgifter från 
deklarationen, bilaga 
K5 

  summerbar kronor BELOPP 

Reaförlust fastighet, 
förekomst 2 

Reaförlust fastighet, 
förekomst 2 

Uppgifter från 
deklarationen, bilaga 
K5 

  summerbar kronor BELOPP 

Reaförlust, utländsk 
valuta 

Reaförlust, utländsk 
valuta 

Uppgifter från 
deklarationen, bilaga 
K9 

  summerbar kronor BELOPP 

Reavinst, brutto Den verkliga rea-
vinsten innan 
skattemässiga 
reduceringar och 
kvittningar 

Härledd variabel   summerbar kronor BELOPP 

Reavinst, 
marknadsnoterade 
aktier 

Reavinst, 
marknadsnoterade 
aktier 

Uppgifter från 
deklarationen, bilaga 
K4 

  summerbar kronor BELOPP 

Reavinst, bostadsrätt Reavinst, bostadsrätt Uppgifter från 
deklarationen, bilaga 
K5 

  summerbar kronor BELOPP 

Reavinst, bostadsrätt Reavinst, bostadsrätt Uppgifter från   summerbar kronor BELOPP 
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Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd 

deklarationen, bilaga 
K5 

Reavinst, skattepliktig Reavinst, skattepliktig Härledd variabel   summerbar kronor BELOPP 
Reavinst, ej personlig 
egendom 

Reavinst, ej personlig 
egendom 

Uppgifter från 
deklarationen, bilaga 
K8 

  summerbar kronor BELOPP 

Reavinst, ej 
marknadsnoterade 
aktier 

Reavinst, ej 
marknadsnoterade 
aktier 

Uppgifter från 
deklarationen, bil K4 
K10 

  summerbar kronor BELOPP 

Reavinst, avyttrad 
andel i HB 

Reavinst, avyttrad 
andel i HB 

Uppgifter från 
deklarationen, bilaga 
K15 

  summerbar kronor BELOPP 

Reavinst, aktieoptioner Reavinst, aktieoptioner Uppgifter från 
deklarationen, bilaga 
K4 

  summerbar kronor BELOPP 

Reavinst, övriga poster Reavinst, övriga poster Uppgifter från 
deklarationen, bilaga 
K1 

  summerbar kronor BELOPP 

Reavinst, personlig 
egendom 

Reavinst, personlig 
egendom 

Uppgifter från 
deklarationen, bilaga 
K8 

  summerbar kronor BELOPP 

Reavinst  fastighet, 
förekomst 1 

Reavinst  fastighet, 
förekomst 1 

Uppgifter från 
deklarationen, bilaga 
K5 

  summerbar kronor BELOPP 

Reavinst  fastighet, 
förekomst 2 

Reavinst  fastighet, 
förekomst 2 

Uppgifter från 
deklarationen, bilaga 
K5 

  summerbar kronor BELOPP 

Andel i procent, 
näringsfastighet, 
förekomst 2 

Andel i procent, 
näringsfastighet, 
förekomst 2 

Uppgifter från 
deklarationen, bilaga 
K7 

  ej summerbar  ANDEL 

Reavinst, utländsk 
valuta 

Reavinst, utländsk 
valuta 

Uppgifter från 
deklarationen, bilaga 
K9 

  summerbar kronor BELOPP 

Kommentarer och 
förklaringar till 
deklarationsöverföring
en 

Kommentarer och 
förklaringar till 
deklarationsöverföring
en 

Uppgifter från 
deklarationen 

  ej summerbar  vmBKKOM 

Reavinst, aktie-
/blandfond 

Reavinst, aktie-
/blandfond 

uppgifter från 
deklaration, K4 

  summerbar kronor BELOPP 

Reavinst, aktie-
/blandfond 

Reavinst, aktie-
/blandfond 

uppgifter från 
deklaration, K4 

  summerbar kronor BELOPP 

Reavinst, 
näringsfastighet, 
förekomst 1 

Reavinst, 
näringsfastighet, 
förekomst 1 

uppgifter från 
deklaration, K7 

  summerbar kronor BELOPP 

Reavinst, 
näringsfastighet, 
förekomst 2 

Reavinst, 
näringsfastighet, 
förekomst 2 

uppgifter från 
deklaration, K7 

  summerbar kronor BELOPP 

Reavinst, övriga Reavinst, övriga uppgifter från   summerbar kronor BELOPP 
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Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd 
värdepapper värdepapper deklaration, K4 
Reaförlust, övriga 
värdepapper 

Reaförlust, övriga 
värdepapper 

uppgifter från 
deklaration, K4 

  summerbar kronor BELOPP 

Reaförlust, lör 
personlig egendom 

Reaförlust, lör 
personlig egendom 

uppgifter från 
deklaration, K8 

  summerbar kronor BELOPP 

Andelsbyteslagen, 
reavinst K4B 

Andelsbyteslagen, 
reavinst K4B 

uppgifter från 
deklaration, K4B 

  summerbar kronor BELOPP 

Uppskovsavdrag 
bostadsrätt 

Uppskov med 
beskattningen av vinst 
vid försäljning av 
bostadsrätt 

Uppgifter från 
deklarationen, bil. 
2252 

  summerbar kronor BELOPP 

Andelsbyteslagen, 
reaförlust K4B 

Andelsbyteslagen, 
reaförlust K4B 

uppgifter från 
deklaration, K4B 

  summerbar kronor BELOPP 

Reaförlust aktier enligt 
kontrolluppgifter 

Reaförlust aktier enligt 
kontrolluppgifter 

Härledd variabel   summerbar kronor BELOPP 

Andelsbyteslagen, 
reavinst K4C 

Andelsbyteslagen, 
reavinst K4C 

uppgifter från 
deklaration, K4C 

  summerbar kronor BELOPP 

Reaförlust bostadsrätt 
enligt kontrolluppgifter 

Reaförlust bostadsrätt 
enligt kontrolluppgifter 

Härledd variabel   summerbar kronor BELOPP 

Andelsbyteslagen, 
reaförlust K4C 

Andelsbyteslagen, 
reaförlust K4C 

uppgifter från 
deklaration, K4C 

  summerbar kronor BELOPP 

Andelsbyteslagen, 
återföring, reavinst 
K4C 

Andelsbyteslagen, 
återföring, reavinst 
K4C 

uppgifter från 
deklaration, K4C 

  summerbar kronor BELOPP 

Andelsbyteslagen, 
återföring, reaförlust 
K4C 

Andelsbyteslagen, 
återföring, reaförlust 
K4C 

uppgifter från 
deklaration, K4C 

  summerbar kronor BELOPP 

Andelsbyteslagen, 
kontant vederlag K4C 

Andelsbyteslagen, 
kontant vederlag K4C 

uppgifter från 
deklaration, K4C 

  summerbar kronor BELOPP 

Reavinst, ej definierad Reavinst, ej definierad uppgifter från 
deklaration, K1 

  summerbar kronor BELOPP 

Reaförlust, ej 
definierad 

Reaförlust, ej 
definierad 

uppgifter från 
deklaration, K1 

  summerbar kronor BELOPP 

 
Marknadsnoterad 
fordring, deklarerad 
som reavinst 

Marknadsnoterad 
fordring, deklarerad 
som reavinst 

uppgifter från 
deklaration, K4 

  summerbar kronor BELOPP 

 
Marknadsnoterad 
fordring, deklarerad 
som reaförlust 

Marknadsnoterad 
fordring, deklarerad 
som reaförlust 

uppgifter från 
deklaration, K4 

  summerbar kronor BELOPP 

Personnummer Personer som är 
folkbokförda 
registreras inom 
folkbokföringen med 
personnummer som 
identitetsbeteckning. 

RSV Personnumret består 
av: Födelsetid (8 
siffror), 
födelsenummer (3 
siffror) och en 
kontrollsiffra. 

 ej summerbar  PersonNr 

Reaförlust, Reaförlust, Uppgifter från   summerbar kronor BELOPP 
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Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd 
marknadsnoterad 
fordring 

marknadsnoterad 
fordring. Deklareras 
som utgiftsränta ej som 
reaförlust. 

deklarationen, bilaga 
K4 

Reavinst, 
marknadsnoterad 
fordring 

Reavinst, 
marknadsnoterad 
fordring. Deklarereas 
som inkomstränta ej 
som reavinst. 

Uppgifter från 
deklarationen, bilaga 
K4 

  summerbar kronor BELOPP 

Uppskovsavdrag, 
privatbostadsfastighet 

Uppskovsavdrag, 
privatbostadsfastighet 

Uppgifter från 
deklaration, bil. 2252 

  summerbar kronor BELOPP 

Andel i procent, 
näringsfastighet, 
förekomst 1 

Andel i procent, 
näringsfastighet, 
förekomst 1 

Uppgifter från 
deklarationen, bilaga 
K7 

  ej summerbar  ANDEL 

Reavinst aktier enligt 
kontrollupgifter 

Reavinst aktier enligt 
kontrollupgifter 

Härledd variabel   summerbar kronor BELOPP 

Reavinst bostadsrätt 
enligt kontrollupgifter 

Reavinst bostadsrätt 
enligt kontrollupgifter 

Härledd variabel   summerbar kronor BELOPP 

 
 
Tabell / flat fil 
Presentationstext 

Variabler från olika externa register, individer 
Objekttyp 
personer 

Population 

Alla personer som fanns i Sverige 31/12 2002 
Beskrivning 
Variabler från olika externa register, individer 

Antal tabellrader / poster 
42677 

 
 
Variabler - Innehåll 
Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd 
Medlemsskap i 
svenska kyrkan 

Medlemsskap i 
svenska kyrkan 

RSV   ej summerbar  BKYRKA 

Identitet för 
fåmansföretag med 
vilken samgranskning 
skett 

Identitet för 
fåmansföretag med 
vilken samgranskning 
skett 

RSV   ej summerbar  BIDFOAB 

Underlag för 
fastighetsskatt med 1,0 
% avseende hyreshus, 
lokal 

Underlag för 
fastighetsskatt med 1,0 
% avseende hyreshus, 
lokal 

RSV   summerbar kronor BELOPP 

Underlag för 
fastighetsskatt med 0,5 
% avseende industri 

Underlag för 
fastighetsskatt med 0,5 
% avseende industri 

RSV   summerbar kronor BELOPP 

Taxerad Taxerad RSV Summa inkomst av  summerbar kronor BELOPP 
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Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd 
förvärvsinkomst förvärvsinkomst tjänst och 

näringsverksamhet 
minskat med allm. 
avdrag och 
förlustavdrag. 
Avrundat nedåt till 
närmast 100-tals kr. 

Beskattningsbar 
förvärvsinkomst 

Beskattningsbar 
förvärvsinkomst 

RSV   summerbar kronor BELOPP 

Medgivet grundavdrag Medgivet grundavdrag RSV   summerbar kronor BELOPP 
Medgivet särskilt 
grundavdrag 

Medgivet särskilt 
grundavdrag 

RSV   summerbar kronor BELOPP 

Statlig inkomsskatt på 
kapitalinkomster 

Statlig inkomsskatt på 
kapitalinkomster 

RSV   summerbar kronor BELOPP 

Statlig inkomstskatt på 
förvärvsinkomster 

Statlig inkomstskatt på 
förvärvsinkomster 

RSV   summerbar kronor BELOPP 

Avkastningsskatt Avkastningsskatt RSV   summerbar kronor BELOPP 
Expantionsmedelsskatt 
 

Tillgodoräknad 
expansionsmedelsskatt 
är plusvärde. 
Expansionsmedelsskatt 
är minusvärde 

RSV   summerbar kronor BELOPPNEG 

Fastighetsskatt Fastighetsskatt RSV   summerbar kronor BELOPP 
Förmögenhetsskatt Förmögenhetsskatt RSV   summerbar kronor BELOPP 
Mervärdesskatt Överskjutande 

ingående 
mervärdesskatt är 
plusvärde. 
Överskjutande 
utgående 
mervärdesskatt att 
betala. 

RSV   summerbar kronor BELOPPNEG 

Slutlig skatt Slutlig skatt RSV   summerbar kronor BELOPPNEG 
Skattereduktion på 
förvärvsinkomsten 

Tillgodoräknas efter 
övriga 
skattereduktioner. 

RSV   summerbar kronor BELOPP 

Skattereduktion för 
underskott av kapital 

Ev 
kapitalskattereduktion 
för sjöman har 
avräknats och ev 
maximering av 
reduktion är gjord. 

RSV   summerbar kronor BELOPP 

Medgiven 
skattereduktion för 
sjöinkomst 

Medgiven 
skattereduktion för 
sjöinkomst 

RSV   summerbar kronor BELOPP 

Särskild löneskatt på 
pensionskostnader, 
antällda 

Särskild löneskatt på 
pensionskostnader, 
antällda 

RSV   summerbar kronor BELOPP 
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Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd 
Särskild löneskatt på 
pensionskostnader, 
egna 

Särskild löneskatt på 
pensionskostnader, 
egna 

RSV   summerbar kronor BELOPP 

Avdrag för dubbel 
bosättning, tjänst 

Avdrag för dubbel 
bosättning, tjänst 

RSV   summerbar kronor BELOPP 

Övriga kostnadsavdrag 
som överstiger 1000 kr 

Övriga kostnadsavdrag 
som överstiger 1000 kr 

RSV   summerbar kronor BELOPP 

Avdrag för resor till 
och från arbetet som 
överstiger 6000 kr 

Avdrag för resor till 
och från arbetet som 
överstiger 6000 kr 

RSV   summerbar kronor BELOPP 

Avdrag för 
tjänsteresor, tjänst 

Avdrag för 
tjänsteresor, tjänst 

RSV   summerbar kronor BELOPP 

Inkomst från 
fåmansföretag 

Som redovisas som 
inkomst av tjänst. 
Frånräknas vid 
maximering av 
beräknat 
grundavddrag. 

RSV   summerbar kronor BELOPP 

Övriga inkomster som 
grund för egenavgifter 
m.m 

Övriga inkomster som 
grund för egenavgifter 
m.m 

RSV   summerbar kronor BELOPP 

Övriga 
kostnadsersättningar 

Kontrolluppgift. SCB:s 
kontrolluppgiftsregiste
r KUARB 

  summerbar kronor BELOPP 

Allmän pension eller 
tilläggspension, tjänst 

Allmän pension eller 
tilläggspension, tjänst 

RSV   summerbar kronor BELOPP 

Privat 
pensionsförsäkring 
eller livränta, tjänst 

Privat 
pensionsförsäkring 
eller livränta, tjänst 

RSV   summerbar kronor BELOPP 

Inkomst av tjänst Inkomst av tjänst RSV Beräknat med 
utgångspunkt från 
deklarerade belopp. 

 summerbar kronor BELOPPNEG 

Kontant bruttolön Kontant bruttolön RSV   summerbar kronor BELOPP 
Kostnadsersättning, 
tjänst 

Kostnadsersättning, 
tjänst 

RSV   summerbar kronor BELOPP 

Allmänt avdrag för 
underskott av aktiv 
näringsverksamhet 

Allmänt avdrag för 
underskott av aktiv 
näringsverksamhet 

RSV Får kvittas mot 
förvävsinkomst. 

 summerbar kronor BELOPP 

Summa skuldbelopp 
under förmögenhet 

Summa skuldbelopp 
under förmögenhet 

RSV (Används om 
beskattningsbar 
förmögenhet, FBESK 
> 900 000) 

 summerbar kronor BELOPP 

Summa tillgångar 
under förmögenhet 

Summa tillgångar 
under förmögenhet 

RSV (Används om FBESK 
> 900 000) 

 summerbar kronor BELOPP 

Avdrag för 
förvaltningskostnad 
överstigande 1000 kr, 
kapital 

Avdrag för 
förvaltningskostnad 
överstigande 1000 kr, 
kapital 

RSV   summerbar kronor BELOPP 
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Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd 
Avdrag för negativ 
räntefördelning, kapital 

Avdrag för negativ 
räntefördelning, kapital 

RSV   summerbar kronor BELOPP 

Avdrag för skuldränta, 
kapital 

Avdrag för skuldränta, 
kapital 

RSV   summerbar kronor BELOPP 

Avdrag för 
realisationsförlust, 
kapital 

Avdrag för 
realisationsförlust, 
kapital 

RSV   summerbar kronor BELOPP 

Inkomstränta och 
utdelning, kapital 

Inkomstränta och 
utdelning, kapital 

RSV   summerbar kronor BELOPP 

Positiv 
räntefördelning, kapital 

Positiv 
räntefördelning, kapital 

RSV   summerbar kronor BELOPP 

Inkomst av kapital 
 

Inkomst av kapital RSV (Beräknad på 
redovisade delbelopp) 
Positivt belopp > 100 
kr utgör underlag för 
statlig inkomstskatt. 
Negativt belopp utgör 
underlag för kapital- 
skattereduktion. 

 summerbar kronor BELOPPNEG 

Uthyrning av 
privatbostad, kapital 

Uthyrning av 
privatbostad, kapital 

RSV   summerbar kronor BELOPP 

Realisationsvinst, 
kapital 

Realisationsvinst, 
kapital 

RSV   summerbar kronor BELOPP 

Beskattningsbar 
förmögenhet, familj 

Den del av 
skattepliktig 
förmögenhet som 
överstiger 900 000 kr, 
familj. 

RSV   summerbar kronor BELOPP 

Sammanlagd 
skattepliktig 
förmögenhet, familj 

Sammanlagd 
skattepliktig 
förmögenhet, familj 

RSV (Används om 
beskattningsbar 
förmögenhet, FBESK 
> 900 000) 

 summerbar kronor BELOPP 

Allmän löneavgift för 
egeföretagare (EU) 

Allmän löneavgift för 
egeföretagare (EU) 

RSV   summerbar kronor BELOPP 

Särskild löneskatt på 
förvärvsinkomster 

Särskild löneskatt på 
förvärvsinkomster 

RSV   summerbar kronor BELOPP 

Begränsningsregeln 
har tillämpats för 
förmögenhet 
(maskinell) 

Begränsningsregeln 
har tillämpats för 
förmögenhet 
(maskinell) 

RSV   ej summerbar  BBEGR 

Begränsningsregeln 
har tillämpats för 
förmögenhet, manuell 

Begränsningsregeln 
har tillämpats för 
förmögenhet, manuell 

RSV   ej summerbar  BBEGRM 

Summa 
folkpensionsbelopp 

Används vid SGA-
beräkning. 

RSV   summerbar kronor BELOPP 

Förvärvs- och 
kapitalinkomst 

Förvärvs- och 
kapitalinkomst 

Härledd variabel   summerbar kronor BELOPP 

Sammanräknad Sammanräknad RSV   summerbar kronor BELOPP 
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Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd 
förvärvsinkomst förvärvsinkomst 
Beskattningsbar 
förmögenhet 

Beskattningsbar 
förmögenhet 

Härledd variabel   summerbar kronor BELOPP 

Skattepliktig 
förmögenhet, egen 

Skattepliktig 
förmögenhet, egen 

Härledd variabel (Används om FBESK 
< 900 000) 
Kan vara negativ 

 summerbar kronor BELOPPNEG 

Inkomst av 
näringsverksamhet 

Inkomst av 
näringsverksamhet 

Härledd variabel   summerbar kronor BELOPP 

Underskott av aktiv 
näringsverksamhet 

Underskott av aktiv 
näringsverksamhet 

RSV   summerbar kronor BELOPP 

Underskott av 
näringsverksamhet 

Underskott av 
näringsverksamhet 

RSV   summerbar kronor BELOPP 

Underskott av passiv 
näringsverksamhet 

Underskott av passiv 
näringsverksamhet 

RSV   summerbar kronor BELOPP 

Allmän pensionsavgift Allmän pensionsavgift RSV   summerbar kronor BELOPP 
Bostadstillägg till 
pensionärer 

Bostadstillägg till 
pensionärer 

Pensionsreg. från RFV, 
SPV eller KPA 

  summerbar kronor BELOPPNEG 

Kompletterande 
belopp till 
bostadstillägg 

Kompletterande 
belopp till 
bostadstillägg 

Pensionsreg. från RFV, 
SPV eller KPA 

  summerbar kronor BELOPPNEG 

Särskilt bostadstillägg 
till pensionärer 

Särskilt bostadstillägg 
till pensionärer 

Pensionsreg. från RFV, 
SPV eller KPA 

  summerbar kronor BELOPPNEG 

Handikappersättning Handikappersättning Pensionsreg. från RFV, 
SPV eller KPA 

  summerbar kronor BELOPPNEG 

Tilläggspension Tilläggspension Pensionsreg. från RFV, 
SPV eller KPA 

  summerbar kronor BELOPP 

Barnpension från 
folkpensioneringen 

Barnpension från 
folkpensioneringen 

Pensionsreg. från RFV, 
SPV eller KPA 

  summerbar kronor BELOPPNEG 

Skattefri del av 
livränta och pension 

Skattefri del av 
livränta och pension 

Pensionsreg. från RFV, 
SPV eller KPA 

  summerbar kronor BELOPPNEG 

Barnpension från ATP Barnpension från ATP Pensionsreg. från RFV, 
SPV eller KPA 

  summerbar kronor BELOPPNEG 

Folkpension Folkpension Pensionsreg. från RFV, 
SPV eller KPA 

  summerbar kronor BELOPP 

Kommunal 
tjänstepension 

Kommunal 
tjänstepension 

Pensionsregister från  
KPA 

(från KPAPEN och 
SPVPEN) 

 summerbar kronor BELOPPNEG 

Särskilt pensionstillägg Särskilt pensionstillägg Pensionsreg. från RFV, 
SPV eller KPA 

  summerbar kronor BELOPPNEG 

Vårdbidrag Vårdbidrag Pensionsreg. från RFV, 
SPV eller KPA 

  summerbar kronor BELOPP 

Frivillig pension, 
skattefri 

Frivillig pension, 
skattefri 

RFV   summerbar kronor BELOPP 

Frivillig pension, 
skattepliktig 

Frivillig pension, 
skattepliktig 

RFV   summerbar kronor BELOPP 

Allmänt barnbidrag, 
förlängt barnbidrag 
och flerbarnstillägg 

Allmänt barnbidrag, 
förlängt barnbidrag 
och flerbarnstillägg 

RFV   summerbar kronor BELOPP 
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Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd 
Övriga 
utbildningsbidrag, 
m.m. 

Skattefri ersättning vid 
arbetsmarknadsutbildni
ng. (traktamente, 
ersättning för 
kursavgifter, 
undervisningsmaterial 
och resor) 

RFV   summerbar kronor BELOPP 

Sjukpenning, skattefri Sjukpenning, skattefri RFV   summerbar kronor BELOPP 
Övriga 
utbildningsbidrag, 
skattepliktig 

Skattepliktig ersättning 
vid arbetsmarknads- 
utbildning samt 
ersättning till ledsagare 

RFV   summerbar kronor BELOPP 

Föräldrapenning, barns 
födelse 

Föräldrapenning, barns 
födelse 

RFV   summerbar kronor BELOPP 

Föräldrapenning, 
tillfällig vård av barn 

Föräldrapenning, 
tillfällig vård av barn 

RFV   summerbar kronor BELOPP 

Generationsväxlingsers
ättning 

Generationsväxlingsers
ättning 

RFV   summerbar kronor BELOPP 

Dagersättning vid 
repetionsutbildning 
och civilförsvar, 
skattepliktig 

Dagersättning vid 
repetionsutbildning 
och civilförsvar, 
skattepliktig 

RFV   summerbar kronor BELOPP 

Närståendepenning Närståendepenning RFV   summerbar kronor BELOPP 
Rehabilitetsersättning Rehabilitetsersättning RFV   summerbar kronor BELOPP 
Sjuk-, havandeskaps-, 
smittbärarpenning 
samt sjuklönegaranti 

Sjuk-, havandeskaps-, 
smittbärarpenning 
samt sjuklönegaranti 

RFV   summerbar kronor BELOPP 

Arbetsskadeersättning Arbetsskadeersättning RFV   summerbar kronor BELOPP 
Ackumulerad 
studieskuld 

Ackumulerad 
studieskuld 

CSN   summerbar kronor BELOPP 

Vuxenstudiestöd, lån, 
arbetslösa 

Vuxenstudiestöd, lån, 
arbetslösa 

CSN   summerbar kronor BELOPP 

Vuxenstudiestöd, lån, 
övriga 

Vuxenstudiestöd, lån, 
övriga 

CSN   summerbar kronor BELOPP 

Särskilt 
utbildningsbidrag 

Särskilt 
utbildningsbidrag 

CSN   summerbar kronor BELOPP 

Vuxenstudiestöd, 
studiebidrag, övriga 
(skattepliktig) 

Vuxenstudiestöd, 
studiebidrag, övriga 
(skattepliktig) 

CSN   summerbar kronor BELOPP 

Vuxenstudiestöd, 
studiebidrag för 
arbetslösa 
(skattepliktig) 

Vuxenstudiestöd, 
studiebidrag för 
arbetslösa 
(skattepliktig) 

CSN   summerbar kronor BELOPP 

Återbetalt belopp, 
studielån 

Återbetalt belopp, 
studielån 

CSN   summerbar kronor BELOPP 

Bostadsbidrag för 
barnfamiljer samt 
makar och 

Bostadsbidrag för 
barnfamiljer samt 
makar och 

RFV   summerbar kronor BELOPP 
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Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd 
ensamstående yngre än 
29 år 

ensamstående yngre än 
29 år 

Högsta utbildningens 
avslutningsår 

Högsta utbildningens 
avslutningsår 

SCB:s 
utbildningsregister 

  ej summerbar  BSUNAR 

Förmögenhetsskattepli
ktiga försäkringar 

Förmögenhetsskattepli
ktiga försäkringar 

SCB:s 
Kontrolluppgiftsregiste
r KUSOC 

  summerbar kronor BELOPP 

Fordran på bankmedel Kontrolluppgift SCB:s 
Kontrolluppgiftsregiste
r KURU 

  summerbar kronor BELOPP 

Fordran på 
värdepapper 

Kontrolluppgift SCB:s 
Kontrolluppgiftsregiste
r KURU 

  summerbar kronor BELOPPNEG 

Utgiftsränta Kontrolluppgift SCB:s 
Kontrolluppgiftsregiste
r KURU 

  summerbar kronor BELOPP 

Realisationsförlust, 
värdepapper 

Kontrolluppgift SCB:s 
Kontrolluppgiftsregiste
r KURU 

  summerbar kronor BELOPP 

Bankräntor Kontrolluppgift SCB:s 
Kontrolluppgiftsregiste
r KURU 

  summerbar kronor BELOPP 

Tomträttsavgäld Kontrolluppgift SCB:s 
Kontrolluppgiftsregiste
r KURU 

  summerbar kronor BELOPP 

Aktieutdelning Kontrolluppgift SCB:s 
Kontrolluppgiftsregiste
r KURU 

  summerbar kronor BELOPP 

Värdepapperräntor Kontrolluppgift SCB:s 
Kontrolluppgiftsregiste
r KURU 

  summerbar kronor BELOPP 

Realisationsvinst, 
värdepapper 

Kontrolluppgift SCB:s 
Kontrolluppgiftsregiste
r KURU 

  summerbar kronor BELOPP 

Ersättning från 
försäkringskassa, annat 
förvärvsarbete 

Kontrolluppgift SCB:s 
Kontrolluppgiftsregiste
r KUSOC 

  summerbar kronor BELOPP 

Förtidspension enligt 
AGS m.m. 

Förtidspension enligt 
AGS m.m. 

SCB:s 
Kontrolluppgiftsregiste
r KUSOC 

  summerbar kronor BELOPP 

Arbetsskadelivränta, 
egen, samordnad med 
förtidspension 

Arbetsskadelivränta, 
egen, samordnad med 
förtidspension 

RSV   summerbar kronor BELOPP 

Arbetsskadelivränta, 
egen, inte samordnad 
med förtidspension 

Arbetsskadelivränta, 
egen, inte samordnad 
med förtidspension 

RSV   summerbar kronor BELOPP 

Räntebidrag statliga 
lån till småhus 

Räntebidrag statliga 
lån till småhus 

Kontrolluppgifter, 
kapital 

  summerbar kronor BELOPP 
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Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd 
Allmänpension, 
barnpension, 
skattepliktig del 

Kontrolluppgift SCB:s 
Kontrolluppgiftsregiste
r KUSOC 

  summerbar kronor BELOPP 

Delpension Kontrolluppgift SCB:s 
Kontrolluppgiftsregiste
r KUSOC 

  summerbar kronor BELOPP 

Allmän pension, enbart 
ATP 

Allmän pension, enbart 
ATP 

SCB:s 
Kontrolluppgiftsregiste
r KUSOC 

  summerbar kronor BELOPP 

Allmän pension, 
folkpension och ATP 

Allmän pension, 
folkpension och ATP 

SCB:s 
Kontrolluppgiftsregiste
r KUSOC 

  summerbar kronor BELOPP 

Tjänste- och 
tilläggspension från 
ITP 

Kontrolluppgift SCB:s 
Kontrolluppgiftsregiste
r KUSOC 

  summerbar kronor BELOPP 

Skattefri del av 
livränta och penson 

Kontrolluppgift SCB:s 
Kontrolluppgiftsregiste
r KUSOC 

  summerbar kronor BELOPP 

Summa privat 
pensionförsäkring/skatt
epliktig livränta, tjänst 

Kontrolluppgift SCB:s 
Kontrolluppgiftsregiste
r KUSOC 

  summerbar kronor BELOPP 

Summa allmän 
pension/tjänstepension, 
tjänst 

Kontrolluppgift SCB:s 
Kontrolluppgiftsregiste
r KUSOC 

  summerbar kronor BELOPP 

Tjänstepension Tjänstepension SCB:s 
Kontrolluppgiftsregiste
r KUSOC 

  summerbar kronor BELOPP 

Övriga tjänste- och 
tilläggspensioiner 
(exkl. statlig, 
kommunal ITO och 
STP) 

Övriga tjänste- och 
tilläggspensioiner 
(exkl. statlig, 
kommunal ITO och 
STP) 

SCB:s 
Kontrolluppgiftsregiste
r KUSOC 

  summerbar kronor BELOPP 

Privat pension, delvis 
skattepliktig 

Privat pension, delvis 
skattepliktig 

SCB:s 
Kontrolluppgiftsregiste
r KUSOC 

  summerbar kronor BELOPP 

Tjänste- och 
tilläggspension från 
STP 

Kontrolluppgift SCB:s 
Kontrolluppgiftsregiste
r KUSOC 

  summerbar kronor BELOPP 

Ersättning som utgör 
inkomst av anställning 

Kontrolluppgift SCB:s 
Kontrolluppgiftsregiste
r KUSOC 

  summerbar kronor BELOPP 

Ersättning från 
försäkringskassa, 
inkomst av anställning 

Kontrolluppgift SCB:s 
Kontrolluppgiftsregiste
r KUSOC 

  summerbar kronor BELOPP 

Förlorad 
arbetsförtjänst 

Förlorad 
arbetsförtjänst 

RSV   summerbar kronor BELOPP 

Kontant 
arbetsmarknadsstöd 

Kontrolluppgift SCB:s 
Kontrolluppgiftsregiste

Inklusive ersättning 
från arbetlöshetskassa 

 summerbar kronor BELOPP 
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r KUSOC vid 
arbetslivsutveckling 
(ALU) från RFV. 

Ersättning från 
arbetslöshetskassa vid 
arbetslöshet 

Kontrolluppgift SCB:s 
Kontrolluppgiftsregiste
r KUSOC 

  summerbar kronor BELOPP 

Dagpenning för 
frivilliga vid 
krigsförbandsövning 
eller särskild övning 

Kontrolluppgift SCB:s 
Kontrolluppgiftsregiste
r KUSOC 

  summerbar kronor BELOPP 

Ersättning från 
arbetslöshetskassa vid 
arbetslivsutveckling 
(ALU) 

Kontrolluppgift SCB:s 
Kontrolluppgiftsregiste
r KUSOC 

  summerbar kronor BELOPP 

Andra skattepliktiga 
förmåner än kontant 
lön 

Kontrolluppgift SCB:s 
Kontrolluppgiftsregiste
r KUARB 

  summerbar kronor BELOPP 

Vårdbidrag Kontrolluppgift SCB:s 
Kontrolluppgiftsregiste
r KUSOC 

  summerbar kronor BELOPP 

Privat 
pensionsförsäkrings/pe
nsionssparkonto 

Kontrolluppgift SCB:s 
Kontrolluppgiftsregiste
r KUSOC 

  summerbar kronor BELOPP 

Summa sociala 
förmåner, tjänst 

Kontrolluppgift SCB:s 
Kontrolluppgiftsregiste
r KUSOC 

  summerbar kronor BELOPP 

Avgångsbidrag och 
dyl, engångsbelopp 
enligt TFA m.fl 

Avgångsbidrag och 
dyl, engångsbelopp 
enligt TFA m.fl 

SCB:s 
Kontrolluppgiftsregiste
r KUSOC 

  summerbar kronor BELOPP 

Utbildningsbidrag för 
doktorander 

Kontrolluppgift SCB:s 
Kontrolluppgiftsregiste
r KUSOC 

  summerbar kronor BELOPP 

Vuxenstudiestöd Kontrolluppgift SCB:s 
Kontrolluppgiftsregiste
r KUSOC 

  summerbar kronor BELOPP 

Ersättning som grundar 
egenavgifter 

Kontrolluppgift SCB:s 
Kontrolluppgiftsregiste
r KUARB 

  summerbar kronor BELOPP 

Kontant bruttolön, 
semesterersättning, 
provision m.m. 

Kontrolluppgift SCB:s 
Kontrolluppgiftsregiste
r KUARB 

  summerbar kronor BELOPP 

Övriga skattepliktiga 
ersättningar, tjänst 

Kontrolluppgift SCB:s 
Kontrolluppgiftsregiste
r KUARB 

  summerbar kronor BELOPP 

Pensionsförsäkring/pen
sionssparkonto, 
inbetalt belopp 

Kontrolluppgift SCB:s 
Kontrolluppgiftsregiste
r KURU 

  summerbar kronor BELOPP 

Sammanlagd skuld vid Sammanlagd skuld vid SCB:s   summerbar kronor BELOPP 
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årets slut årets slut Kontrolluppgiftsregiste

r KURU 
Förvärvspris, 
bostadsrätt 

Förvärvspris, 
bostadsrätt 

SCB:s 
Kontrolluppgiftsregiste
r KURU 

  summerbar kronor BELOPP 

Realistionsförlust 
annan fond än 
räntefond innehåller 
borttagna KFKUFON4 

Realistionsförlust 
annan fond än 
räntefond innehåller 
borttagna KFKUFON4 

SCB:s 
Kontrolluppgiftsregiste
r KURU 

  summerbar kronor BELOPP 

Realistonsförlust, 
räntefonder 

Realistonsförlust, 
räntefonder 

SCB:s 
Kontrolluppgiftsregiste
r KURU 

  summerbar kronor BELOPP 

Erhållen ersättning vid 
aktieförsäljning 

Erhållen ersättning vid 
aktieförsäljning 

SCB:s 
Kontrolluppgiftsregiste
r KURU 

  summerbar kronor BELOPP 

Utbetalt belopp, 
obligationer mm. 

Utbetalt belopp, 
obligationer mm. 

SCB:s 
Kontrolluppgiftsregiste
r KURU 

  summerbar kronor BELOPP 

Realisationsvinst 
annan fond än 
räntefond innehåller 
borttagna 
KVKUFON4 

Realisationsvinst 
annan fond än 
räntefond innehåller 
borttagna 
KVKUFON4 

SCB:s 
Kontrolluppgiftsregiste
r KURU 

  summerbar kronor BELOPP 

Realisationsvinst, 
räntefond 

Realisationsvinst, 
räntefond 

SCB:s 
Kontrolluppgiftsregiste
r KURU 

  summerbar kronor BELOPP 

Folkpensionsbelopp 
 

Kontrolluppgift SCB:s 
Kontrolluppgiftsregiste
r KUSOC 

  summerbar kronor BELOPP 

Eget hem på lantbruk, 
taxeringsvärde 

Eget hem på lantbruk, 
taxeringsvärde 

Fastighetstaxeringsregi
stret 

Typkod: 120  summerbar kronor BELOPP 

Fritidshus 
taxeringsvärde 

Fritidshus 
taxeringsvärde 

Fastighetstaxeringregis
tret 

Typkod: 213, 221  summerbar kronor BELOPP 

Fritidshus vid tomträtt 
endast byggnadsvärde 

Fritidshus vid tomträtt 
endast byggnadsvärde 

Fastighetstaxeringregis
tret 

  summerbar kronor BELOPP 

Hyreshus, skattefritt Hyreshus, skattefritt Fastighetstaxeringsregi
stret 

Typkod: 380, 381  summerbar kronor Noll 

Hyreshus, 
taxeringsvärde 

Hyreshus, 
taxeringsvärde 

Fastighetstaxeringregis
tret 

Typkod: 300, 301, 311, 
320, 321, 322, 323, 
324, 325, 326 

 summerbar kronor BELOPP 

Industri taxeringsvärde Industri taxeringsvärde Fastighetstaxeringsregi
stret 

Typkod: 400-499  summerbar kronor BELOPP 

Lantbruk, skattefritt Lantbruk, skattefritt Fastighetstaxeringsregi
stret 

Typkod: 180, 181  summerbar kronor Noll 

Lantbruk, 
taxeringsvärde 

Lantbruk, 
taxeringsvärde 

Fastighetstaxeringsregi
stret 

Typkod: 100-121, 199  summerbar kronor BELOPP 

Övriga fastigheter, 
skattefria 

Övriga fastigheter, 
skattefria 

Fastighetstaxeringsregi
stret 

Typkod: 800-899  summerbar kronor Noll 
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Småhus skattefritt Småhus skattefritt Fastighetstaxeringregis

tret 
Typkod: 280,281  summerbar kronor Noll 

Eget hem vid tomträtt, 
endast byggnadsvärde 

Eget hem vid tomträtt, 
endast byggnadsvärde 

Fastighetstaxeringsregi
stret 

  summerbar kronor BELOPP 

Tomter för eget hem, 
taxeringsvärde 

Tomter för eget hem, 
taxeringsvärde 

Fastighetstaxeringregis
tret 

Typkod: 210, 310, 399  summerbar kronor BELOPP 

Tomter för 
fritidsändamål, 
taxeringsvärde 

Tomter för 
fritidsändamål, 
taxeringsvärde 

Fastighetstaxeringregis
tret 

Typkod: 211, 212, 299  summerbar kronor BELOPP 

Bostadsbidrag till 
värnpliktiga 

Bostadsbidrag till 
värnpliktiga 

RFV   summerbar kronor BELOPP 

Familjebidrag till 
värnpliktiga 

Familjebidrag till 
värnpliktiga 

RFV   summerbar kronor BELOPP 

Näringsbidrag till 
värnpliktiga 

Näringsbidrag till 
värnpliktiga 

RFV   summerbar kronor BELOPP 

Dagsersättning till 
värnpliktiga 

Dagsersättning till 
värnpliktiga 

RFV   summerbar kronor BELOPP 

Utryckningsbidrag Utryckningsbidrag RFV   summerbar kronor BELOPP 
Allmänt barnbidrag Allmänt barnbidrag RFV   summerbar kronor BELOPP 
Studiehjälp, 
studiebidrag 

Studiehjälp, 
studiebidrag 

CSN   summerbar kronor BELOPP 

Studiehjälp, extra 
tillägg 

Studiehjälp, extra 
tillägg 

CSN   summerbar kronor BELOPP 

Studiehjälp, 
inackorderingsbidrag 

Studiehjälp, 
inackorderingsbidrag 

CSN   summerbar kronor BELOPP 

Studiemedel, 
studiebidrag 

Studiemedel, 
studiebidrag 

CSN   summerbar kronor BELOPP 

Studiemedel, lån Studiemedel, lån CSN   summerbar kronor BELOPP 
Introduktionsersättning 
för flyktningar 

Introduktionsersättning 
för flyktningar 

SOCBIDR-
Socialbidrag 

  summerbar kronor BELOPP 

Socialbidrag Socialbidrag SOCBIDR-
Socialbidrag 

  summerbar kronor BELOPP 

Skattepliktiga 
bilförmåner utom 
drivmedel 

Skattepliktiga 
bilförmåner utom 
drivmedel 

SCB:s 
Kontrolluppgiftsregiste
r KUARB 

  summerbar kronor BELOPP 

Drivmedel för 
drivförmån 

Drivmedel för 
drivförmån 

SCB:s 
Kontrolluppgiftsregiste
r KUARB 

  summerbar kronor BELOPP 

Andra skattepliktiga 
förmåner än kontant 
lön inkl fritt drivmedel 

Andra skattepliktiga 
förmåner än kontant 
lön inkl fritt drivmedel 

SCB:s 
Kontrolluppgiftsregiste
r KUARB 

  summerbar kronor BELOPP 

Överlåten andel, 
delägarens andel i 
bostadsrätten 

Överlåten andel, 
delägarens andel i 
bostadsrätten 

SCB:s 
Kontrolluppgiftsregiste
r KUARB 

  ej summerbar  vmBBSAND 

Endast del av 
bostadsrätten överlåten 

Endast del av 
bostadsrätten överlåten 

SCB:s 
Kontrolluppgiftsregiste
r KUARB 

  ej summerbar  vmBBSDEL 
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Typ av överlåtelse 
bostadsrätt. Arv, gåva 
mm 

Typ av överlåtelse 
bostadsrätt. Arv, gåva 
mm 

SCB:s 
Kontrolluppgiftsregiste
r KUARB 

  ej summerbar  vmBBSTYP 

Senaste invandringsår Senaste invandringsår RTB-Registret över 
totalbefolkningen 

  ej summerbar  vmBINVARUT 

Avdrag för 
pensionsförsäkring, 
näring - SRU 

Avdrag för 
pensionsförsäkring, 
näring - SRU 

SRU (standardiserat 
räkenskapsutdrag) 

  summerbar kronor BELOPP 

Avdrag för resor till 
och från arbetet, näring 
- SRU 

Avdrag för resor till 
och från arbetet, näring 
- SRU 

SRU (standardiserat 
räkenskapsutdrag) 

  summerbar kronor BELOPP 

Underskott som 
utnyttjats under året, 
näring 

Underskott som 
utnyttjats under året, 
näring 

SRU (standardiserat 
räkenskapsutdrag) 

  summerbar kronor BELOPPNEG 

Outnyttjat underskott, 
näring 

Outnyttjat underskott, 
näring 

SRU (standardiserat 
räkenskapsutdrag) 

  summerbar kronor BELOPPNEG 

Finns i RTB per 31/12 
undersökningsåret 

Finns i RTB per 31/12 
undersökningsåret 

RTB - Registret över 
totalbefolkningen 

  ej summerbar  BRTBTR 

Datum för 
civilståndsändring 

Datum för 
civilståndsändring 

RTB - Registret över 
totalbefolkningen 

  ej summerbar  vmBCIVAUT 

Civilstånd Anger civilstånd vid 
dödsfallet. Civilstånd 
anger att en person är, 
har varit eller aldrig 
varit gift/registrerad 
partner. 

RTB - Registret över 
totalbefolkningen 

  ej summerbar  Civilstand 

Födelseland Anger det land där 
personen är född. 

RTB - Registret över 
totalbefolkningen 

  ej summerbar  FodelseLandNamnRT
B 

Födelselän Anger födelselän för 
personer som var 
födda i Sverige. 

RTB - Registret över 
totalbefolkningen 

  ej summerbar  Fodelselan1998DodaFl
ode 

Faderns födelseland Faderns födelseland RTB - Registret över 
totalbefolkningen 

  ej summerbar  FodelseLandNamnRT
B 

Moderns födelseland Moderns födelseland RTB - Registret över 
totalbefolkningen 

  ej summerbar  FodelseLandNamnRT
B 

Fastighetsbeteckning Anger 
fastighetsbeteckning 
på den fastighet där 
personen är 
folkbokförd. 

RTB - Registret över 
totalbefolkningen 

  ej summerbar  Fastbet1999RTB 

Utvandringsland Anger det land varifrån 
senaste invandring 
skett. 

RTB - Registret över 
totalbefolkningen 

  ej summerbar  UtflLandnamnRTB 

Medborgarskapsdatum Medborgarskapsdatum RTB - Registret över 
totalbefolkningen 

  ej summerbar  vmBMBDATUT 

Skattefri 
aktieutdelning 

Skattefri 
aktieutdelning 

Standardiserat 
räkenskapsutdrag 

  summerbar kronor BELOPP 

Medborgarskap Medborgarskap RTB - Registret över   ej summerbar  MedblandnamnRTB 
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totalbefolkningen 
Omsättning Omsättning Standardiserat 

räkenskapsutdrag 
  summerbar kronor BELOPP 

Förmånsvärde av fri 
bil 

Förmånsvärde av fri 
bil 

Standardiserat 
räkenskapsutdrag 

  summerbar kronor BELOPP 

Hyresvärde fri bostad 
samt övriga förmåner 

Hyresvärde fri bostad 
samt övriga förmåner 

Standardiserat 
räkenskapsutdrag 

  summerbar kronor BELOPP 

Aktivt underskott i 
näringsverksamhet 

Aktivt underskott i 
näringsverksamhet 

Standardiserat 
räkenskapsutdrag 

  summerbar kronor BELOPP 

Passivt underskott i 
näringsverksamhet 

Passivt underskott i 
näringsverksamhet 

Standardiserat 
räkenskapsutdrag 

  summerbar kronor BELOPP 

Hyreshus boende, 
summa värde, 
andelsberäknat 

Hyreshus boende, 
summa värde, 
andelsberäknat 

FTR - 
fastighetstaxeringsregi
stret 

  summerbar kronor BELOPP 

Hyreshus lokaler, 
summa värde, 
andelsberäknat 

Hyreshus lokaler, 
summa värde, 
andelsberäknat 

FTR - 
fastighetstaxeringsregi
stret 

  summerbar kronor BELOPP 

Skattereduktion för 
allmän pensions avgift 

Reduktionen 
tillgodoräknas efter 
skattereduktion på 
förvärvsinkomsten, 
skattereduktion för 
fastighetsskatt och 
skattereduktion för 
sjöinkomst men före 
skattereduktion på 
kapitalunderskott. 

RSV   summerbar kronor BELOPP 

Familjeställning, 
individuell kod 

Familjeställning, 
individuell kod 

RTB - Registret över 
totalbefolkningen 

  ej summerbar  vmBFAMSTUT 

Medborgarskap Medborgarskap RTB   ej summerbar  Landsnamn 
Livränta Livränta SCB:s 

Kontrolluppgiftsregiste
r KUSOC 

  summerbar kronor BELOPP 

Kommunal 
inkomststkatt på 
förvärvsinkomster 
exkl. det fasta beloppet 

Kommunal 
inkomststkatt på 
förvärvsinkomster 
exkl. det fasta beloppet 

RSV   summerbar kronor BELOPP 

Kommunal 
inkomststkatt på 
förvärvsinkomster, 
fasta beloppet 

Kommunal 
inkomststkatt på 
förvärvsinkomster, 
fasta beloppet 

RSV   summerbar kronor BELOPP 

Familjetyp Familjetyp RTB - Registret över 
totalbefolkningen 

  ej summerbar  vmBFAMTPUT 

Datum för 
folkbokföring 
ååååmmdd 

Datum för 
folkbokföring 
ååååmmdd 

RTB - Registret över 
totalbefolkningen 

  ej summerbar  vmBFDATUT 

Kyrkoavgift inklusive 
begravningsavgift 

Inklusive 
begravningsavgift för 

RSV   summerbar kronor BELOPP 
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de som tillhör svenska 
kyrkan och inte är 
bosatta i Stockholm 
eller Tranås. Exklusive 
bergravningsavgift för 
de som är bosatta i 
Stockholm eller 
Tranås. 

Kyrkoavgift exklusive 
begravningsavgift 

Kyrkoavgift exklusive 
begravningsavgift 

RSV   summerbar kronor Procentsats 

Finns i RTB per 31/12 
året innan 
undersökningsåret 

Finns i RTB per 31/12 
året innan 
undersökningsåret 

RTB - Registret över 
totalbefolkningen 

  ej summerbar  BRTBTR 

Begravningsavgift Begravningsavgift RSV   ej summerbar  Procentsats 
Landstingsskattesatsen Landstingsskattesatsen RSV   ej summerbar  Procentsats 
Kommunalskattesatsen Kommunalskattesatsen RSV   ej summerbar  Procentsats 
Total skattesats 
(kommun + landsting) 

Total skattesats 
(kommun + landsting) 

RSV   ej summerbar  Procentsats 

Betald kyrkoavgift 
exklusive 
baegravningsavgift 

Betald kyrkoavgift 
exklusive 
baegravningsavgift 

RSV   summerbar kronor BELOPP 

Betald 
begravningsavgift 

Betald 
begravningsavgift 

RSV   summerbar kronor BELOPP 

Högsta utbildningen, 
inriktning 

Högsta utbildningen, 
inriktning 

SCB:s 
utbildningsregister 

  ej summerbar  SUN2000inriktning 

Högsta utbildningen, 
nivå 

Högsta utbildningen, 
nivå 

SCB:s 
utbildningsregister 

  ej summerbar  SUN2000Niva 

Ägarkontroll Ägarkontroll Företagsdatabasen   ej summerbar  Agarkategori 
Antal anställda Antal anställda Företagsdatabasen   ej summerbar  vmBANST 
Juridisk form Juridisk form Företagsdatabasen   ej summerbar  JUR2000 
Sektor Sektor Företagsdatabasen   ej summerbar  INSEKT2000 
Kommunkod Kommunkod från 

Socialbidragsregistret, 
måste kombineras med 
BLAN 

Socialbidragsregistret   ej summerbar  vmBKOMMUN 

Årtal för utbetalning Årtal för utbetalning RFV   ej summerbar  vmBARGANGB 
Antal fastigheter i 
FFSTEG 

Antal fastigheter i 
FFSTEG 

SCB:s 
Fastighetstaxeringsregi
ster 

  ej summerbar  vmANT_EG 

Län-Kommun för eget 
hem 1 

Län-Kommun för eget 
hem 1 

SCB:s 
Fastighetstaxeringsregi
ster 

  ej summerbar  vmBLK_EG 

Län-Kommun för eget 
hem 2 

Län-Kommun för eget 
hem 2 

SCB:s 
Fastighetstaxeringsregi
ster 

  ej summerbar  vmBLK_EG 

Medgiven reduktion 
för fastighetsskatt 

Reduktionen 
tillgodoräknas före 
övriga 

RSV   summerbar kronor BELOPP 
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skattereduktioner. 
Län-Kommun för 
fritidsfastighet 1 

Län-Kommun för 
fritidsfastighet 1 

SCB:s 
Fastighetstaxeringsregi
ster 

  ej summerbar  vmBLK_FR 

Underlag för 
fastighetsskatt med 1,0 
%, avsende småhus 

Underlag för 
fastighetsskatt med 1,0 
%, avsende småhus 

RSV   summerbar kronor BELOPP 

Län-Kommun för 
fritidsfastighet 2 

Län-Kommun för 
fritidsfastighet 2 

SCB:s 
Fastighetstaxeringsregi
ster 

  ej summerbar  vmBLK_FR 

Underlag för 
fastighetsskatt med 0,5 
%, avseende småhus 

Underlag för 
fastighetsskatt med 0,5 
%, avseende småhus 

RSV   summerbar kronor BELOPP 

Fastighetsbeteckning 
eget hem, jord 

Fastighetsbeteckning 
eget hem, jord 

SCB:s 
Fastighetstaxeringsregi
ster 

  ej summerbar  vmBFBEG 

Underlag för 
fastighetsskatt med 1,0 
%, avseende småhus i 
utlandet 

Underlag för 
fastighetsskatt med 1,0 
%, avseende småhus i 
utlandet 

RSV   summerbar kronor BELOPP 

Fastighetsbeteckning 
eget hem 2 

Fastighetsbeteckning 
eget hem 2 

SCB:s 
Fastighetstaxeringsregi
ster 

  ej summerbar  vmBFBEG 

Underlag för 
fastighetsskatt med 0,5 
%, avseende hyreshus 

Underlag för 
fastighetsskatt med 0,5 
%, avseende hyreshus 

RSV   summerbar kronor BELOPP 

Fastighetsbeteckning 
fritidsfastighet 1 

Fastighetsbeteckning 
fritidsfastighet 1 

SCB:s 
Fastighetstaxeringsregi
ster 

  ej summerbar  vmBFBFR 

Antal månader med 
socialbidrag 

Antal månader med 
socialbidrag 

SOCBIDR-
Socialbidragsregistret 

  summerbar månader Antal_manader 

Underlag för 
fastighetsskatt med 
0,25 %, avseende 
hyreshus 

Underlag för 
fastighetsskatt med 
0,25 %, avseende 
hyreshus 

RSV   summerbar kronor BELOPP 

Fastighetsbeteckning 
fritidsfastighet 2 

Fastighetsbeteckning 
fritidsfastighet 2 

SCB:s 
Fastighetstaxeringsregi
ster 

  ej summerbar  vmBFBFR 

Antal månader med 
introduktionsersättning 
för flyktingar 

Antal månader med 
introduktionsersättning 
för flyktingar 

SOCBIDR-
Socialbidragsregistret 

  summerbar månader Antal_manader 

Underlag, 
skattereduktion för 
bredband 

Underlag, 
skattereduktion för 
bredband 

RSV   summerbar kronor BELOPP 

Medgiven 
skattereduktion för 
bredbandsanslutning 

Medgiven 
skattereduktion för 
bredbandsanslutning 

RSV   summerbar kronor BELOPP 

Underlag Underlag RSV   summerbar kronor BELOPP 
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skattereduktion 
fastighetsskatt 
avräkningsunderlag 

skattereduktion 
fastighetsskatt 
avräkningsunderlag 

Underlag 
skattereduktion 
fastighetsskatt, total 
skattereduktion för 
hushållet 

Underlag 
skattereduktion 
fastighetsskatt, total 
skattereduktion för 
hushållet 

RSV   summerbar kronor BELOPP 

Medgiven 
skattereduktion 
fastighetsskatt, total 
skattereduktion för 
hushållet 

Medgiven 
skattereduktion 
fastighetsskatt, total 
skattereduktion för 
hushållet 

RSV   summerbar kronor BELOPP 

Kod som anger 
fribeloppet för 
förmögenhet 

Kod som anger 
fribeloppet för 
förmögenhet 

RSV   ej summerbar  vmBFORGR 

Avgift för det första 
samfundet en 
skatteskyldig tillhör 

Avgift för det första 
samfundet en 
skatteskyldig tillhör 

RSV   summerbar kronor BELOPP 

Delägare samfällighet, 
tillgodoräknad 
utdelning 

Delägare samfällighet, 
tillgodoräknad 
utdelning 

Kontrolluppgifter, 
kapital 

  summerbar kronor BELOPP 

Räntebidrag totalt Räntebidrag totalt SCB:s 
Kontrolluppgiftsregiste
r (KURU) 

  summerbar kronor BELOPP 

Delägare samfällighet, 
utdelning av skogsbruk 

Delägare samfällighet, 
utdelning av skogsbruk 

Kontrolluppgifter, 
kapital 

  summerbar kronor BELOPP 

Avgift för det andra 
samfundet en 
skatteskyldig tillhör 

Avgift för det andra 
samfundet en 
skatteskyldig tillhör 

RSV   summerbar kronor BELOPP 

Skogskonto, utbetalt 
belopp 

Skogskonto, utbetalt 
belopp 

Kontrolluppgifter, 
kapital 

  summerbar kronor BELOPP 

Medgiven 
skattereduktion för 
avgift till 
arbetslöshetskassa 

Medgiven 
skattereduktion för 
avgift till 
arbetslöshetskassa 

RSV   summerbar kronor BELOPP 

Royalty, utbetalt 
belopp 

Royalty, utbetalt 
belopp 

Kontrolluppgifter, 
kapital 

  summerbar kronor BELOPP 

Medgiven 
skattereduktion för 
fackföreningsavgift 

Medgiven 
skattereduktion för 
fackföreningsavgift 

RSV   summerbar kronor BELOPP 

Utbetalt / eftergivet 
näringsbidrag 

Utbetalt / eftergivet 
näringsbidrag 

Kontrolluppgifter, 
kapital 

  summerbar kronor BELOPP 

Underlag för 
skattereduktion för 
avgift till 
arbetslöshetskassa 

Underlag för 
skattereduktion för 
avgift till 
arbetslöshetskassa 

RSV   summerbar kronor BELOPP 

Skattepliktig andel i Skattepliktig andel i Kontrolluppgifter,   summerbar kronor BELOPP 
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samfällighet samfällighet kapital 
Underlag för 
skattereduktion för 
fackföreningsavgift 

Underlag för 
skattereduktion för 
fackföreningsavgift 

RSV   summerbar kronor BELOPP 

Primärinkomst Primärinkomst Härledd variabel   summerbar kronor BELOPP 
Medgivet avdrag för 
regional nedsättning av 
egenavgifter 

Medgivet avdrag för 
regional nedsättning av 
egenavgifter 

RSV   summerbar kronor BELOPP 

Begravningsavgift, ej i 
svenska kyrkan 

Begravningsavgift, ej i 
svenska kyrkan 

RSV   summerbar kronor BELOPP 

Andra inkomster som 
inte är 
pensionsgrundande 

Andra inkomster som 
inte är 
pensionsgrundande 

RSV   summerbar kronor BELOPP 

Allmänt avdrag 
avseende premie för 
pensionsförsäkring / 
pensionssparkonto mm 

Allmänt avdrag 
avseende premie för 
pensionsförsäkring / 
pensionssparkonto mm 

RSV   summerbar kronor BELOPP 

Begravningsavgift,  i 
svenska kyrkan 

Begravningsavgift,  i 
svenska kyrkan 

RSV   summerbar kronor BELOPP 

Kod för handläggande 
skattemyndighet 

 RSV   ej summerbar  vmBLAN 

Teckenspråksundervis
ning för föräldrar 

Teckenspråksundervis
ning för föräldrar 

CSN   summerbar kronor BELOPP 

Kod för handläggande 
skattekontor 

Kod för handläggande 
skattekontor 

RSV   ej summerbar  vmBHK 

Personnummer 
adoptivfar 

Personnummer 
adoptivfar 

RTB - Rikets 
totalbefolkning 

Personnumret består 
av: Födelsetid (8 
siffror), 
födelsenummer (3 
siffror) och en 
kontrollsiffra. 

 ej summerbar  PersonNr 

Personnummer 
adoptivmor 

Personnummer 
adoptivmor 

RTB - Rikets 
totalbefolkning 

Personnumret består 
av: Födelsetid (8 
siffror), 
födelsenummer (3 
siffror) och en 
kontrollsiffra. 

 ej summerbar  PersonNr 

Personnummer far Personnummer far RTB - Rikets 
totalbefolkning 

Personnumret består 
av: Födelsetid (8 
siffror), 
födelsenummer (3 
siffror) och en 
kontrollsiffra. 

 ej summerbar  PersonNr 

Personnummer 
make/partner 

Personnummer 
make/partner 

RTB - Rikets 
totalbefolkning 

Personnumret består 
av: Födelsetid (8 
siffror), 
födelsenummer (3 
siffror) och en 

 ej summerbar  PersonNr 
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kontrollsiffra. 
Personnummer mor Personnummer mor RTB - Rikets 

totalbefolkning 
Personnumret består 
av: Födelsetid (8 
siffror), 
födelsenummer (3 
siffror) och en 
kontrollsiffra. 

 ej summerbar  PersonNr 

Personnummer sambo Personnummer sambo RTB - Rikets 
totalbefolkning 

Personnumret består 
av: Födelsetid (8 
siffror), 
födelsenummer (3 
siffror) och en 
kontrollsiffra. 

 ej summerbar  PersonNr 

Yngsta barnens ålder Yngsta barnens ålder RTB - Rikets 
totalbefolkning 

  ej summerbar  ALDER 

Antal barn under 18 Antal barn under 18 RTB - Rikets 
totalbefolkning 

  ej summerbar  vmBANT18 

Antal barn under 22 Antal barn under 22 RTB - Rikets 
totalbefolkning 

  ej summerbar  vmBANT22 

Antal barn under 6 Antal barn under 6 RTB - Rikets 
totalbefolkning 

  ej summerbar  vmBANT6 

Adress vid årets slut Adress vid årets slut RTB - Rikets 
totalbefolkning 

  ej summerbar  vmAdress 

CoAdress CoAdress RTB - Rikets 
totalbefolkning 

  ej summerbar  vmAdress 

Efternamn och 
förnamn 

Efternamn och 
förnamn 

RTB - Rikets 
totalbefolkning 

  ej summerbar  vmNamn 

Postort Postort RTB - Rikets 
totalbefolkning 

  ej summerbar  vmBPSTORT 

Postnummer Postnummer RTB - Rikets 
totalbefolkning 

  ej summerbar  vmBPSTNUM 

Rehabiliteringspenning 
till deltagare i 
arbetsmarknadspolitisk
a program 

Kontrolluppgift, utgör 
inkomst av anställning 
och aktivitetsstöd 

SCB:s 
Kontrolluppgiftsregiste
r KUSOC 

  summerbar kronor BELOPP 

Bostadsrättens 
förmögenhetsvärde 

Kontrolluppgift SCB:s 
Kontrolluppgiftsregiste
r KURU 

  summerbar kronor BELOPP 

Avgift till 
arbetslöshetskassa 

Kontrolluppgift SCB:s 
Kontrolluppgiftsregiste
r KURU 

  summerbar kronor BELOPP 

Erhållen ersättning vi 
avyttring av 
terminskontrakt 

Kontrolluppgift SCB:s 
Kontrolluppgiftsregiste
r KURU 

  summerbar kronor BELOPP 

Erhållen ersättning vi 
avyttring av 
optionskontrakt 

Kontrolluppgift SCB:s 
Kontrolluppgiftsregiste
r KURU 

  summerbar kronor BELOPP 

Erlagd betalning för Kontrolluppgift SCB:s   summerbar kronor BELOPP 
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avttrade 
optionskontrakt 

Kontrolluppgiftsregiste
r KURU 

Erlagd betalning för 
avttrade 
terminskontrakt 

Kontrolluppgift SCB:s 
Kontrolluppgiftsregiste
r KURU 

  summerbar kronor BELOPP 

Ersättning vid 
avyttring av andel i 
värdepappersfond 

Kontrolluppgift SCB:s 
Kontrolluppgiftsregiste
r KURU 

  summerbar kronor BELOPP 

Fackföreningsavgift Kontrolluppgift SCB:s 
Kontrolluppgiftsregiste
r KURU 

  summerbar kronor BELOPP 

Inkomstränta från 
annat än konto 

Kontrolluppgift SCB:s 
Kontrolluppgiftsregiste
r KURU 

  summerbar kronor BELOPP 

Utländsk försäkring Kontrolluppgift SCB:s 
Kontrolluppgiftsregiste
r KURU 

  summerbar kronor BELOPP 

Utländsk försäkring, 
föregående år 

Kontrolluppgift SCB:s 
Kontrolluppgiftsregiste
r KURU 

  summerbar kronor BELOPP 

Sjukförsäkringsavgift 
före generell och 
regional nedsättning 

Sjukförsäkringsavgift 
före generell och 
regional nedsättning 

RSV   summerbar kronor BELOPP 

Arbetsskadeavgift före 
generell och regional 
nedsättning 

Arbetsskadeavgift före 
generell och regional 
nedsättning 

RSV   summerbar kronor BELOPP 

Arbetsmarknadsavgift 
före generell och 
regional nedsättning 

Arbetsmarknadsavgift 
före generell och 
regional nedsättning 

RSV   summerbar kronor BELOPP 

Efterlevandepenionsav
gift före generell och 
regional nedsättning 

Efterlevandepenionsav
gift före generell och 
regional nedsättning 

RSV   summerbar kronor BELOPP 

Ålderspensionsavgift 
före generell och 
regional nedsättning 

Ålderspensionsavgift 
före generell och 
regional nedsättning 

RSV   summerbar kronor BELOPP 

Föräldraförsäkringsavg
ift före generell och 
regional nedsättning 

Föräldraförsäkringsavg
ift före generell och 
regional nedsättning 

RSV   summerbar kronor BELOPP 

Län-Kommun för eget 
hem jordbruk 

Län-Kommun för eget 
hem jordbruk 

SCB:s 
Fastighetstaxeringsregi
ster 

  ej summerbar  vmBLK_EG 

Personnummer Personer som är 
folkbokförda 
registreras inom 
folkbokföringen med 
personnummer som 
identitetsbeteckning. 

RSV Personnumret består 
av: Födelsetid (8 
siffror), 
födelsenummer (3 
siffror) och en 
kontrollsiffra. 

 ej summerbar  PersonNr 

Fastighetsbeteckning Fastighetsbeteckning SCB:s   ej summerbar  vmBFBEG 
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eget hem 1 eget hem 1 Fastighetstaxeringsregi

ster 
Andel eget hem 1 Andel eget hem 1 Fastighetstaxeringsregi

stret 
  ej summerbar  ANDEL 

Andel eget hem 2 Andel eget hem 2 Fastighetstaxeringsregi
stret 

  ej summerbar  ANDEL 

Andel, jordbrukets 
värdefullaste 
bostadsdel, byggnaden 

Andel, jordbrukets 
värdefullaste 
bostadsdel, byggnaden 

Fastighetstaxeringsregi
stret 

  ej summerbar  ANDEL 

Andel fritidshus 1 Andel fritidshus 1 Fastighetstaxeringsregi
stret 

  ej summerbar  ANDEL 

Andel fritidshus 2 Andel fritidshus 2 Fastighetstaxeringsregi
stret 

  ej summerbar  ANDEL 

Andel hyreshus 1 Andel hyreshus 1 Fastighetstaxeringsregi
stret 

  ej summerbar  ANDEL 

Andel hyreshus 2 Andel hyreshus 2 Fastighetstaxeringsregi
stret 

  ej summerbar  ANDEL 

Tomträtt finns Tomträtt finns Fastighetstaxeringsregi
stret 

  ej summerbar  vmBTOMTR 

Värdeår eget hem 1 Värdeår eget hem 1 Fastighetstaxeringsregi
stret 

  ej summerbar  ARTAL 

Värdeår eget hem 2 Värdeår eget hem 2 Fastighetstaxeringsregi
stret 

  ej summerbar  ARTAL 

Värdeår fritidshus 1 Värdeår fritidshus 1 Fastighetstaxeringsregi
stret 

  ej summerbar  ARTAL 

Värdeår fritidshus 2 Värdeår fritidshus 2 Fastighetstaxeringsregi
stret 

  ej summerbar  ARTAL 

Värdeår hyreshus 1 Värdeår hyreshus 1 Fastighetstaxeringsregi
stret 

  ej summerbar  ARTAL 

Värdeår hyreshus 2 Värdeår hyreshus 2 Fastighetstaxeringsregi
stret 

  ej summerbar  ARTAL 

Värdeår jordbrukets 
värdefullast 
bostadsdel, byggnaden 

Värdeår jordbrukets 
värdefullast 
bostadsdel, byggnaden 

Fastighetstaxeringsregi
stret 

  ej summerbar  ARTAL 

Hyreshus 1, högsta 
värde 

Hyreshus 1, högsta 
värde 

Fastighetstaxeringsregi
stret 

  ej summerbar  BELOPP 

Hyreshus 2, högsta 
värde 

Hyreshus 2, högsta 
värde 

Fastighetstaxeringsregi
stret 

  ej summerbar  BELOPP 

Värdesumman av 
FFSTJB - FFSTEGJ, 
jordbruksdelen, 
andelsberäknat 

Värdesumman av 
FFSTJB - FFSTEGJ, 
jordbruksdelen, 
andelsberäknat 

Fastighetstaxeringsregi
stret 

  summerbar kronor BELOPP 

Summa värde, övriga 
fastigheter, 
andelsberäknat 

Summa värde, övriga 
fastigheter, 
andelsberäknat 

Fastighetstaxeringsregi
stret 

  ej summerbar  BELOPP 

Värdesumman av 
FFSTJB, FFSTEG, 
FFSTFR, FTOMT, 

Värdesumman av 
FFSTJB, FFSTEG, 
FFSTFR, FTOMT, 

Fastighetstaxeringsregi
stret 

  summerbar kronor BELOPP 
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FFSTHY, FFSTIN, 
FFSTOVR 

FFSTHY, FFSTIN, 
FFSTOVR 

Fritidshus 1, högsta 
värde 

Fritidshus 1, högsta 
värde 

Fastighetstaxeringsregi
stret 

  summerbar kronor BELOPP 

Fritidshus 2, högsta 
värde 

Fritidshus 2, högsta 
värde 

Fastighetstaxeringsregi
stret 

  ej summerbar  BELOPP 

Kod för värlsdel, 1-
ställig 

Kod för värlsdel, 1-
ställig 

RTB - Rikets 
totalbefolkning 

  ej summerbar  vmBVARLD 

Kod för 
värlsdelstillhörighet, 1-
ställig 

Kod för 
värlsdelstillhörighet, 1-
ställig 

RTB - Rikets 
totalbefolkning 

  ej summerbar  vmBVARLD 

Norsk pension har 
påverkat beräkning av 
särskilt grundavdrag 

Norsk pension har 
påverkat beräkning av 
särskilt grundavdrag 

RSV   ej summerbar  vmBNPSGA 

Summa inkomster som 
kan reducera SGA 

Summa inkomster som 
kan reducera SGA 

RSV   summerbar kronor BELOPP 

Folkpensionskod Folkpensionskod SCB:s 
kontrolluppg.reg 
KUSOC 

  ej summerbar  vmSGAKOD 

Folkpensionskod som 
används vid beräkning 
av särskilt grundavdrag 

Folkpensionskod som 
används vid beräkning 
av särskilt grundavdrag 

RSV   ej summerbar  vmSGAKOD 

Kod för folkpension, 
egen förmån 

Kod för folkpension, 
egen förmån 

Pensionsreg. från RFV, 
SPV eller KPA 

  ej summerbar  vmBFPE 

Kod för folkpension, 
efterlevande förmån 

Kod för folkpension, 
efterlevande förmån 

Pensionsreg. från RFV, 
SPV eller KPA 

  ej summerbar  vmBFPF 

Kod för folkpension, 
efterlevande förmån 

Kod för folkpension, 
efterlevande förmån 

Pensionsreg. från RFV, 
SPV eller KPA 

  ej summerbar  vmBFPF 

Kod för folkpension, 
efterlevande förmån 

Kod för folkpension, 
efterlevande förmån 

Pensionsreg. från RFV, 
SPV eller KPA 

  ej summerbar  vmBFPF 

Kod för ATP, 
efterlevande förmån 

Kod för ATP, 
efterlevande förmån 

Pensionsreg. från RFV, 
SPV eller KPA 

  ej summerbar  vmBATPF 

Kod för ATP, 
efterlevande förmån 

Kod för ATP, 
efterlevande förmån 

Pensionsreg. från RFV, 
SPV eller KPA 

  ej summerbar  vmBATPF 

Kod för ATP, 
efterlevande förmån 

Kod för ATP, 
efterlevande förmån 

Pensionsreg. från RFV, 
SPV eller KPA 

  ej summerbar  vmBATPF 

Kod för ATP, egen 
förmån 

Kod för ATP, egen 
förmån 

Pensionsreg. från RFV, 
SPV eller KPA 

  ej summerbar  vmBATPE 

Dekl. skattepliktig 
förmögenhet 

Dekl. skattepliktig 
förmögenhet 

RSV   summerbar kronor BELOPP 

Räntebelopp Räntebelopp SCB:s 
kontrolluppg.reg 
KUARB 

  summerbar kronor BELOPP 

Representationsersättni
ng mot utlägg 

Representationsersättni
ng mot utlägg 

SCB:s 
kontrolluppg.reg 
KUARB 

  ej summerbar  vmBREPR 

 



 38 
 
Tabell / flat fil 
Presentationstext 

Skapade inkomst- och klassificeringsvariabler, individer 
Objekttyp 
Personer 

Population 

Alla personer som fanns i Sverige 31/12 2002 
Beskrivning 
Hushållssammansättningen avser 31/12 2002 

Antal tabellrader / poster 
42677 

 
 
Variabler - Innehåll 
Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd 
Kön Uppgift om kön, 

framställs med 
utgångspunkt från 
personnumret 

Härledd variabel   ej summerbar  vmBKON 

Ålder Individens ålder 
undersökningsåret 

Härledd variabel Ålder=1999 - födelseår  ej summerbar  ALDER 

Åldersklass Indelning i sju 
åldersklasser 

Härledd variabel   ej summerbar  vmBALDKL 

Vuxen eller barn Som vuxen räknas den 
som är 18 år eller 
äldre. Gifta och 
sammanboende räknas 
som vuxna oavsett 
ålder 

Härledd variabel   ej summerbar  vmBVXBRN 

Helårsindivid En helårsindivid finns i 
RTB både 1/1 och 
31/12 
undersökningsåret 

Härledd variabel   ej summerbar  vmBHELAR 

Hushållsföreståndare i 
HINK-hushållet 

Hushållsföreståndare 
är den vuxne i 
hushållet med högst 
sammanräknad 
förvärvsinkomst. Man 
tar även hänsyn till om 
någon vuxen i 
hushållet är företagare 

Härledd variabel   ej summerbar  vmBHF 

Hushållsföreståndare i 
kosthushållet 

Väljs bland HINK-
hushållens 
hushållsföreståndare. 
Man tar hänsyn till om 
hinkhushållet är ett 
barnhushåll och vilket 
hushåll som har högsta 
sammanräknade 
förvärvsinkomst 

Härledd variabel   ej summerbar  vmBKF 
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Hushållsföreståndare 
enligt HBS 

Den vuxna person i 
hinkhushållet med den 
högsta 
socioekonomiska 
koden blir 
hushållsföreståndare 
enligr HBS 
(Hushållsbudgetstatisti
k) 

Härledd variabel Högsta kod väljs enligt 
följande 
dominansordning: 16 
57 56 89 79 90 46 36 
21 22 33 11 12 99 17 
18 

 ej summerbar  vmBHFHUT 

Individens 
ordningsnummer i 
hushållet 

Individens 
ordningsnummer i 
hushållet 

Härledd variabel Variabel som används 
endast för internt bruk 

 ej summerbar  vmBORDNR 

Ordningsnummer för 
hink-hushåll i 
kosthushållet 

Ordningsnummer för 
hink-hushåll i 
kosthushållet 

Härledd variabel Variabel som används 
endast för internt bruk 

 ej summerbar  vmBORDNRH 

Identitetsnummer för 
hink-hushåll 

Identitetsnummer för 
hink-hushåll 

Härledd variabel Variabel som används 
endast för internt bruk 

 ej summerbar  vmBIDNRH 

Identitetsnummer för 
individ kopplat till 
hink-hushållet 

Identitetsnummer för 
individ kopplat till 
hink-hushållet 

Härledd variabel Variabel som används 
endast för internt bruk 

 ej summerbar  vmBIDNR 

Identitetsnummer för 
kosthushållet 

Identitetsnummer för 
kosthushållet 

Härledd variabel Variabel som används 
endast för internt bruk 

 ej summerbar  vmBIDNRK 

Förvärvsarbetande För att klassas som 
förvärvsarbetande ska 
man ha en 
arbetsinkomst som är 
större än basbeloppet. 
Man tar även hänsyn 
till om man är 
företagare och om man 
har föräldrapenning 

Härledd variabel   ej summerbar  vmBFORV 

Anställd Förvärvsarbetande, ej 
företagare 

Härledd variabel   ej summerbar  vmBAN 

Anställda utan 
rörelseinkomster 

Anställda inklusive 
fåmansaktiebolagsdelä
gare utan 
rörelseinkomster 

Härledd variabel   ej summerbar  vmBRANS 

Aktiva rörelseidkare, 
jordbrukare 

Rörelseidkare, 
jordbrukare enligt 
självdeklaration eller 
intervju som 
förvärvsarbetar och har 
företagarinkomst eller 
inkomst av aktiv 
näringsverksamhet 
eller sjukpenning till 
företagare 

Härledd variabel   ej summerbar  vmBFOR 

Yrkesställning och Förvärvsarbetande Härledd variabel   ej summerbar  vmBYRKST 
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anställningens art eller ej. Företagare 

eller anställd. De 
anställda delas in i 
stalig, kommunal eller 
privat sektor. 

Socioekonomisk 
gruppering 

Socioekonomisk kod 
bestäms utifrån 
personens yrke. 

Härledd variabel   ej summerbar  vmBSEI 

Sysselsättningsgrad 1 Sysselsättningsgrad 
anges endast för 
förvärvsarbetande 
.Beräknas utifrån antal 
arbetade timmar under 
året. Timmar med 
betald övertid ingår ej. 

Härledd variabel   ej summerbar  vmBSYSS 

Sysselsättningsgrad 2 Sysselsättningsgrad 2 
beräknas för alla som 
angett arbetstid i 
intervjun, även om de 
inte blivit 
klassificerade som 
förvärvsarbetande. 
Innehåller 
sysselsättningsgrad i 
procent av normal 
arbetstid 

Härledd variabel Antal arbetade timmar 
per månad summeras 
över året och sätts i 
relation till 
årsnormtalet 2080 

 ej summerbar  vmBSYSP 

H-region H-regioner enligt 
kommunal indelning 
2000-01-01. Alla i 
hushållet får 
hushållsföreståndarens 
H-region. 

Härledd variabel   ej summerbar  vmBHREG 

Näringsgren Näringsgren för de 
som klassificerats som 
förvärsarbetande. 
Näringsgren har kodats 
på 2-siffernivå enligt 
SNI-92 standard. 

Härledd variabel   ej summerbar  vmBNGR2 

Kvarboende 18-29 år Personer som är 18-29 
år och boende med 
minst en förälder den 
31/12  
undersökningsåret 

Härledd variabel   ej summerbar  vmBKVARBO 

Relation till 
kosthushållsförestånda
ren 

Hushållsmedlemmarna
s relation till 
kosthushållsförestånda
ren 

Härledd variabel   ej summerbar  vmBRELK 

Löneinkomst Den inkomst av Härledd variabel Deklarerad inkomst av  summerbar kronor BELOPP 
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anställning som man 
haft under 
undersökningsåret 

tjänst minus sociala 
förmåner plus 
utbildningsbidrag för 
doktorander. Plus 
erhållen 
kostnadsersättning 
minus avdrag för 
tjänsteresor och övriga 
kostnadsavdrag 

Företagarinkomst Inkomst eller 
underskott av 
näringsverksamhet 

Härledd variabel   summerbar kronor BELOPPNEG 

Räntor och utdelningar 
exklusive räntebidrag 
för eget hem 

Räntor och utdelningar 
exklusive räntebidrag 
för eget hem 

Härledd variabel Deklarerad 
inkomstränta och 
utdelning minus 
räntebidrag för eget 
hem och 
fritidsfastighet. Plus 
uthyrning av 
privatbostad,  positiv 
räntefördelning och 
skattefri utdelning för 
fåmansdelägare 

 summerbar kronor BELOPP 

Faktorinkomst Faktorinkomst är 
summan av 
löneinkomst, 
företagarinkomst, 
inkomst från 
fåmansföretag, ränta 
och utdelning samt 
reavinster 

Härledd variabel   summerbar kronor BELOPPNEG 

Negativa 
transfereringar 

Variabeln består av 
slutlig skatt och övriga 
negativa 
transfereringar 

Härledd variabel   summerbar kronor BELOPPNEG 

Skatt Skatt exklusive 
egenavgifter m m - 
efter skattereduktion - 
inkluderar även skatt 
på förmögenhet 

Härledd variabel Utgår från slutlig skatt 
från taxeringen, drar 
bort egenavgifter, 
fastighetsskatt och 
moms. 
Förmögenhetsskatt 
ingår. 

 summerbar kronor BELOPPNEG 

Övriga negativa 
transfereringar 

Återbetalda studielån 
och givet 
underhållsbidrag 

Härledd variabel   summerbar kronor BELOPP 

Underhållsbidrag, 
givet 

Betalt underhållsbidrag Härledd variabel   summerbar kronor BELOPP 

Ersättning i samband Skattepliktig  Härledd variabel   summerbar kronor BELOPP 
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med sjukdom ersättning i samband 

med sjukdom, samt 
skattefri sjukpenning 

Ersättning i samband 
med sjukdom, 
skattepliktig 

Sjukpenning, 
havandeskapspenning, 
smittbärarpenning, 
sjuklönegaranti. 
Rehabiliteringsersättni
ng, 
arbetsskadeersättning, 
ersättning från 
Avtalsgruppförsäkring 
och 
Trygghetsförsäkring 
vid arbetsskada 

Härledd variabel Summa av 
sjukpenning, 
havandeskapspenning, 
smittbärarpenning och 
sjuklönegaranti, 
rehabiliteringsersättnin
g, 
arbetsskadeersättning 
och ersättning från 
AGS och TFA 

 summerbar kronor BELOPP 

Pension och livränta Både skattepliktig och 
skattefri pension och 
livränta 

Härledd variabel Summa av 
skattepliktig pension 
och livränta och 
skattefri pension och 
livränta 

 summerbar kronor BELOPP 

Pension och livränta, 
skattepliktig 

Pension och livränta, 
skattepliktig 

Härledd variabel   summerbar kronor BELOPP 

Pension och livränta, 
skattefri 

Pension och livränta, 
skattefri 

Härledd variabel   summerbar kronor BELOPP 

Föräldrapenning, 
skattepliktig 

Föräldrapenning 
särskild/födelse och 
föräldrapenning för 
tillfällig vård av barn 

Härledd variabel Summa av 
föräldrapenning 
särskild/födelse och 
föräldrapenning för 
tillfällig vård av barn 

 summerbar kronor BELOPP 

Mottaget 
underhållsbidrag 
inklusive 
bidragsförskott 

Mottaget 
underhållsbidrag 
inklusive 
bidragsförskott 

Härledd variabel   summerbar kronor BELOPP 

Studiestöd Skattepliktiga och 
skattefria ersättningar 
och bidrag samt lån i 
samband med studier 

Härledd variabel   summerbar kronor BELOPP 

Studiestöd, skattefri 
del (bidrag och lån) 

Studiestöd, skattefri 
del (bidrag och lån) 

Härledd variabel   summerbar kronor BELOPP 

Arbetsmarknadsstöd Dagpenning vid 
arbetslöshet, ALU-
ersättning och övriga 
utbildningsbidrag, 
skattepliktig ersättning 
vid 
arbetsmarknadsutbildni
ng och till ledsagare 

Härledd variabel Summa av dagpenning 
vid arbetslöshet, ALU-
ersättning och övriga 
utbildningsbidrag, 
skattepliktig ersättning 
vid 
arbetsmarknadsutbildni
ng och till ledsagare 

 summerbar kronor BELOPP 

Ersättning i samband Dagersättning och Härledd variabel   summerbar kronor BELOPP 
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med värnplikt utryckningsbidrag vid 

grundutbildning 
Övriga positiva 
transfereringar, 
skattepliktiga 

Övriga positiva 
transfereringar, 
skattepliktiga 

Härledd variabel   summerbar kronor BELOPP 

Arbetsinkomst Arbetsinkomst är de 
inkomster och 
transfereringar som 
erhålls vid 
förvärvsarbete 

Härledd variabel Summan av lön, 
företagarinkomst, 
inkomst från 
fåmansföretag, 
sjukpenning, 
föräldrapenning och 
dagpenning vid 
utbildning och 
tjänstgöring 
(repetitionsutbildning) 
inom totalförsvaret. 

 summerbar kronor BELOPP 

Marginalskatt i procent Marginalskatt i procent Härledd variabel Först beräknas slutlig 
skatt (A), därefter 
adderas 1 000 kronor 
till löneinkomsten och 
en ny beräkning av 
slutlig skatt görs (B).  
Marginalskatt=B-A/10 

 ej summerbar  vmSMSKTOT 

Personen ingår i 
boendeutgiftshushållet 

Personen ingår i 
boendeutgiftshushållet 

Härledd variabel Används endast för 
internt bruk i FASIT-
modellen 

 ej summerbar  vmBHH 

Årgång Årgång Härledd variabel Används endast för 
internt bruk 

 ej summerbar  vmBARGANG 

Eget personnummer Eget personnummer Härledd variabel Används endast för 
internt bruk 

 ej summerbar  vmBPNR 

Individ/hushållsidentit
et 

Individ/hushållsidentit
et 

Härledd variabel Matchningsvariabel 
som används endast 
för internt bruk 

 ej summerbar  vmBUBNR 

Panel/stratum Kombination av panel 
och stratum för 
urvalspersonen. I 
HEK99 finns ingen 
panel 

Härledd variabel Används endast för 
internt bruk 

 ej summerbar  vmBSTRAT02 

Stratum från 
urvalsdragningen 

Stratum från 
urvalsdragningen 

Härledd variabel Används endast för 
internt bruk 

 ej summerbar  vmBSTRATV02 

Blandad inkomst Företagarinkomst och 
inkomst från 
fåmansföretag och 
andra inkomster som 
inte är 
pensionsgrundande 

Härledd variabel   summerbar kronor BELOPP 

Andra inkomster ej 
pensionsgrundande, 

Andra inkomster ej 
pensionsgrundande, 

Härledd variabel   summerbar kronor BELOPP 
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aktiv aktiv 
Andra inkomster ej 
pensionsgrundande, 
passiv 

Andra inkomster ej 
pensionsgrundande, 
passiv 

Härledd variabel   summerbar kronor BELOPP 

Deklareread pension 
som ej motsvaras av 
kontrolluppgift, allmän 

Deklareread pension 
som ej motsvaras av 
kontrolluppgift, allmän 

Härledd variabel   summerbar kronor BELOPP 

Deklareread pension 
som ej motsvaras av 
kontrolluppgift, privat 

Deklareread pension 
som ej motsvaras av 
kontrolluppgift, privat 

Härledd variabel   summerbar kronor BELOPP 

 
 
Tabell / flat fil 
Presentationstext 

Uppgifter från telefonintervju, individer 
Objekttyp 
Personer 

Population 

Alla personer som fanns i Sverige 31/12 2002 
Beskrivning 
Hushållssammansättningen avser 31/12 2002 

Antal tabellrader / poster 
42677 

 
 
Variabler - Innehåll 
Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd 
Särskilt boende individ Bor i särskilt boende Härledd variabel   ej summerbar  vmBSBO 
Ingår i särskilt boende 
hushåll 

Någon i hushållet bor i 
särskilt boende 

Härledd variabel   ej summerbar  vmBHSBO 

Individ i 
avgiftspopulationen 

Individen över 64 år Härledd variabel   ej summerbar  vmBAVG 

Hushåll ingår i 
avgiftspopulationen 

Någon i hushållet över 
64 år 

Härledd variabel   ej summerbar  vmBHAVG 

Kvarboende Kvarboende 18-29 år Härledd variabel   ej summerbar  vmBKVARBO 
Relation till 
urvalspersonen 

Relation till 
urvalspersonen 

Intervjuperson Fråga (REL)  ej summerbar  vmBRELUP 

Sysselsättning Sysselsättning Intervjuperson Fråga F0A  ej summerbar  vmBSYSSEL02 
Anställningstyp Anställningstyp, är det 

tidsbegränsad eller 
fast/tillsvidare 
anställning 

Intervjuperson Fråga F0AA  ej summerbar  vmBANSTYP01 

Heltid/helår Motsvarade 
förvärvsarbetstiden 
heltid under hela året 
 

Intervjuperson Fråga F014  ej summerbar  vmBSVAR 

Fackligt ansluten under 
året 

Fackligt ansluten under 
året 

Intervjuperson Fråga F019AA  ej summerbar  vmBSVAR 

Facklig Facklig Intervjuperson Fråga F019  ej summerbar  vmBFACKCO 
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centralorganisation centralorganisation 
Förvärvsarbetat 
sammanlagt 

Antal år sammanlagt 
förvärvsarbete 

Intervjuperson Fråga F022  summerbar år vmBFARBAR 

Kommunal förskola, 
antal månader 

Antal månader i 
kommunal förskola 
under 
undersökningsåret 

Intervjuperson Fråga F020BB1  summerbar månader Antal_manader 

Kommunalt 
familjedaghem / 
dagmamma, antal 
månader 

Antal månader i 
kommunalt 
familjedaghem/dagma
mma under 
undersökningsåret 

Intervjuperson Fråga F020BB3  summerbar månader Antal_manader 

Privat förskola, antal 
månader 

Antal månader i 
enskild (privat, 
kooperativ, 
föräldradriven, 
föreningsdriven ) 
förskola 
undersökningsåret 

Intervjuperson Fråga F020BB4  summerbar månader Antal_manader 

Barn hemma med 
förälder eller ensamt 
hemma, antal månader 

Barn hemma med 
förälder eller ensamt 
hemma, antal månader 

Intervjuperson Fråga F020BB10  summerbar månader Antal_manader 

Utgift för barnosorg Sammanlagd utgift för 
barnomsorg av barnet 
under 
undersökningsåret 

Intervjuperson Fråga FO20BE  summerbar kronor BELOPP 

Hushållets 
sammanlagda 
barnomsorgsutgift 

Hushållets 
sammanlagda utgift för 
barnomsorg under 
undersökningsåret 

Intervjuperson Fråga F020BF  summerbar kronor BELOPP 

Barnomsorgskostnad, 
individvariabel 

Barnomsorgskostnad 
per barn under 
undersökningsåret 

Härledd variabel   summerbar kronor BELOPP 

Besökt tandläkare 
någon gång under året 

Besökt tandläkare 
någon gång under året 

Intervjuperson Fråga FTL  ej summerbar  vmBSVAR 

Antal besök hos 
tandläkare under året 

Antal besök hos 
tandläkare under året 

Intervjuperson Fråga FTLB  ej summerbar  vmBTANDLA02 

Utgiften i kronor för 
tandläkarbesök under 
året 

Utgiften i kronor för 
tandläkarbesök under 
året 

Intervjuperson Fråga FTLUA  summerbar kronor BELOPP 

Besökt tandhygienist 
under året 

Besökt tandhygienist 
under året 

Intervjuperson Fråga FTH  ej summerbar  vmBSVAR 

Antal besök hos 
tandhygienist under 
året 

Antal besök hos 
tandhygienist under 
året 

Intervjuperson Fråga FTHB  ej summerbar  vmBTANDHA02 

Utgiften i kronor för 
tandhygienist under 
året 

Utgiften i kronor för 
tandhygienist under 
året 

Intervjuperson Fråga FTHUA  summerbar kronor BELOPP 
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Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd 
Avstått tandvård Avstått tandvård Intervjuperson Fråga F024B  ej summerbar  vmBTANAVS02 
Besök hos läkare under 
året 

Besök hos läkare under 
året 

Intervjuperson Fråga F025  ej summerbar  vmBSVAR 

Antal besök hos läkare 
under året 

Antal besök hos läkare 
under året 

Intervjuperson Fråga F026  ej summerbar  vmBANTLAK02 

Behandling hos 
sjukgymnast under året 

Behandlats av 
sjukgymnast/arbetstera
peut/logoped eller 
annan form av 
rehabilitering/habiliteri
ng under året 

Intervjuperson Fråga F029  ej summerbar  vmBSVAR 

Antal behandlingar hos 
sjukgymnast under året 

Antal behandlingar hos 
sjukgymnast under året 

Intervjuperson Fråga F030  ej summerbar  vmBANTGYM 

Frikort läkemedel Frikort för läkemedel 
någon gång under året 

Intervjuperson Fråga F030BB  ej summerbar  vmBSVAR 

Antal månader med 
frikort läkemedel 

Antal månader med 
frikort läkemedel 

Intervjuperson Fråga F030BC  summerbar månader Antal_manader 

Utgift i kronor för 
läkemedel under året 

Utgift i kronor för 
läkemedel under året 

Intervjuperson Fråga F030BE  summerbar kronor BELOPP 

Månader i kommunalt 
fritidshem för 10-12 -
åringar 

Månader i kommunalt 
fritidshem för 10-12 -
åringar 

Fråga F020BB4   summerbar månader Antal_manader 

Månader i kommunalt 
fritidshem 6-9 år 

Månader i kommunalt 
fritidshem 6-9 år 

Intervjuperson Fråga F020BB2  summerbar månader Antal_manader 

Kostnader för 
läkemedel helt eller 
delvis ersatta av 
arbetsgivare 

Kostnader för 
läkemedel helt eller 
delvis ersatta av 
arbetsgivare 

Intervjuperson Fråga F030BEA  ej summerbar  vmBSVAR 

Månader i öppen 
fritidsverksamhet/fritid
sklubb för 10-12 -
åringar 

Månader i öppen 
fritidsverksamhet/fritid
sklubb för 10-12 -
åringar 

Fråga F020BB5   summerbar månader Antal_manader 

Avstått läkemdel Avstått läkemedel Intervjuperson Fråga F030BF  ej summerbar  vmBMEDAVS01 
Frikort för sjukvård 
under året 

Frikort för sjukvård 
under året 

Intervjuperson Fråga F032BB  ej summerbar  vmBSVAR 

Barnomsorg för barn 
till arbetslös eller 
föräldraledig 

Barnomsorg för barn 
till arbetslös eller 
föräldraledig 

Fråga F020BB8   ej summerbar  vmBSVAR 

Antal månader med 
frikort för sjukvård 

Antal månader med 
frikort för sjukvård 

Intervjuperson Fråga F032BC  summerbar månader Antal_manader 

Månader i barnomsorg 
för barn till arbetslös 
eller föräldraledig 

Månader i barnomsorg 
för barn till arbetslös 
eller föräldraledig 

Fråga F020BB9   summerbar månader Antal_manader 

Antal tim/vecka dagis Antal tim/vecka dagis Fråga F020BC1   summerbar timmar / vecka Antal_timmar 
Frikort läkemedel till 
barn 

Frikort läkemedel till 
barn 

Intervjuperson Fråga F030BI  ej summerbar  vmBFRIMEB 

Antal tim/vecka på 
fritis 6-9 åringar 

Antal tim/vecka på 
fritis 6-9 åringar 

Fråga F020BC2   summerbar timmar / vecka Antal_timmar 
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Utgift i kronor för 
sjukvård under året 

Utgift i kronor för 
sjukvård under året 

Intervjuperson Fråga F032BE  summerbar kronor BELOPP 

Antal månader med 
frikort läkemedel till 
barn 

Antal månader med 
frikort läkemedel till 
barn 

Intervjuperson Fråga F030BIA  summerbar månader Antal_manader 

Antal tim/vecka hos 
dagmamma/familjedag
hem 

Antal tim/vecka hos 
dagmamma/familjedag
hem 

Fråga F020BC3   summerbar timmar / vecka Antal_timmar 

Sjukvård helt eller 
delvis ersatt av 
arbetsgivare 

Kostnader för sjukvård 
helt eller delvis ersatta 
av någon arbetsgivare 

Intervjuperson Fråga F032BEA  ej summerbar  vmBSVAR 

Antal tim/vecka på 
fritis 10-12 åringar 

Antal tim/vecka på 
fritis 10-12 åringar 

Fråga F020BC4   summerbar timmar / vecka Antal_timmar 

Avstått sjukvård Avstått sjukvård Intervjuperson Fråga F032BF  ej summerbar  vmBSJUAVS02 
Hyra för hjälpmedel Betalt hyra eller avgift 

för hjälpmedel p g a 
funktionshinder eller 
rörelsehinder under 
undersökningsåret 

Intervjuperson Fråga F045  ej summerbar  vmBSVAR 

Utgift läkemedel för 
barn i kr 

Utgift läkemedel för 
barn i kr 

Intervjuperson Fråga F030BK  summerbar kronor BELOPP 

Utgiften kan ej delas 
upp mellan 
tandhygienist och 
tandläkare 

Utgiften kan ej delas 
upp mellan 
tandhygienist och 
tandläkare 

Fråga FTHUA   ej summerbar  vmUtgift8 

Avstått läkemedel till 
barn 

Avstått läkemedel till 
barn 

Intervjuperson Fråga F030BL  ej summerbar  vmBMEAVSB 

Folktandvården eller 
privat 
tandhygienist/tandläkar
e 

Folktandvården eller 
privat 
tandhygienist/tandläkar
e 

Fråga FTL1   ej summerbar  vmBTANDT 

Utgift för hyra av 
hjälpmedel 

Betald hyra eller avgift 
för hjälpmedel p g a 
funktionshinder eller 
rörelsehinder under 
undersökningsåret. 
Utgiften i kronor 

Intervjuperson Fråga F046  summerbar kronor BELOPP 

Varför avstod tandvård Varför avstod tandvård Intervjuperson Fråga F024C  ej summerbar  vmBTANORS 
Särskilda 
förbrukningsartiklar 

Använde särskilda 
förbrukningsartiklar 
under året 

Intervjuperson Fråga F047  ej summerbar  vmBSVAR 

När avstod tandvård 
var då sjukskriven / 
förtidspensionär 

När avstod tandvård 
var då sjukskriven / 
förtidspensionär 

Intervjuperson Fråga F024D  ej summerbar  vmBTANSJU 

Utgiften för 
barnomsorg kan inte 
delas upp mellan 
barnen 

Utgiften för 
barnomsorg kan inte 
delas upp mellan 
barnen 

Härledd variabel   ej summerbar  vmUtgift8 
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Inte råd med tandvård, 
berodde det på... 

Inte råd med tandvård, 
berodde det på... 

Intervjuperson Fråga F024E  ej summerbar  vmBTANEK 

Utgift för särskilda 
förbrukningsartiklar 

Utgift för särskilda 
förbrukningsartiklar 

Intervjuperson Fråga F048  summerbar kronor BELOPP 

Tandhälsan och/eller 
hälsan i övrigt 
påverkats 

Tandhälsan och/eller 
hälsan i övrigt 
påverkats 

Intervjuperson Fråga F024F  ej summerbar  vmBTANPAV 

Typ av särskilt boende Bodde på 
ålderdomshem, 
sjukhem, gruppboende 
eller annan form av 
särskilt boende med 
heldygnsomsorg 

Intervjuperson Fråga S1 och S4  ej summerbar  vmBTYPSBO 

Betalar separat hyra 
för särskilt boende 

Betalar separat hyra 
för särskilt boende 

Intervjuperson Fråga S2 och S5  ej summerbar  vmBSVAR 

Utgift för sjukvård  
som ej täcks av 
högkostnadsskydd 
 

Utgift för sjukvård  
som ej täcks av 
högkostnadsskydd 

Intervjuperson Fråga F032BEB  ej summerbar  vmBSJUIHG 

Varför avstod läkare / 
distriktssköterska inom 
öppna vården 
 

Varför avstod läkare / 
distriktssköterska inom 
öppna vården 

Intervjuperson Fråga F032BG  ej summerbar  vmBSJUORS 

Månadshyra/avgift för 
särskilt boende 

Månadshyra/avgift för 
särskilt boende 

Intervjuperson Fråga S3 och S56  summerbar kronor BELOPP 

När avstod läkare / 
distriktssköterska inom 
öppna vården var då... 
 

När avstod läkare / 
distriktssköterska inom 
öppna vården var då... 

Intervjuperson Fråga F032BH  ej summerbar  vmBTANSJU 

Inte råd med sjukvård 
berodde det på... 
 

Inte råd med sjukvård 
berodde det på... 

Intervjuperson Fråga F032BI  ej summerbar  vmBTANEK 

Fysiska eller psykiska 
hälsan påverkats 
 

Fysiska eller psykiska 
hälsan påverkats 

Intervjuperson Fråga F032BJ  ej summerbar  vmBTANPAV 

Avstått rehabilitering / 
habilitering 

Avstått rehabilitering / 
habilitering 

Intervjuperson Fråga F032BK  ej summerbar  vmBREAVS 

Varför avstått 
läkemdel 
 

Varför avstått 
läkemdel 

Intervjuperson Fråga F030BF2  ej summerbar  vmBMEDORS 

När avstod läkemedel 
var då..... 
 

När avstod läkemedel 
var då..... 

Intervjuperson Fråga F030BG  ej summerbar  vmBTANSJU 

Inte råd med 
läkemedel berodde det 
på..... 
 

Inte råd med 
läkemedel berodde det 
på.... 

Intervjuperson Fråga F030BH  ej summerbar  vmBTANEK 

Fysiska eller psykiska Fysiska eller psykiska Intervjuperson Fråga F030BH2  ej summerbar  vmBTANPAV 
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hälsan påverkats 
 

hälsan påverkats 

När avstod läkemedel 
var 
då........(vårdnadshavar
en) 
 

När avstod läkemedel 
var 
då........(vårdnadshavar
en) 

Intervjuperson Fråga F030BN  ej summerbar  vmBTANSJU 

Inte råd med läkemdel 
berodde det 
på........(vårdnadshavar
en) 
 

Inte råd med läkemdel 
berodde det 
på........(vårdnadshavar
en) 

Intervjuperson Fråga F030BO  ej summerbar  vmBTANEK 

Långvarit sjuk under 
året 

Långvarit sjuk under 
året 

Intervjuperson Fråga F031A  ej summerbar  vmBSVAR 

Funktionshinder Funktionshinder Intervjuperson Fråga F031B  ej summerbar  vmBSVAR 
Köpt något som 
hjälpmedel ( ej tillgång 
genom kommun eller 
landsting) 

Köpt något som 
hjälpmedel ( ej tillgång 
genom kommun eller 
landsting) 

Intervjuperson Fråga F046A  ej summerbar  vmBSVAR 

Utgift för hjälpmedel ( 
ej tillgång genom 
kommun eller 
landsting) 

Utgift för hjälpmedel ( 
ej tillgång genom 
kommun eller 
landsting) 

Intervjuperson Fråga F046B  summerbar kronor BELOPP 

Tillbehör till 
hjälpmedel 

Tillbehör till 
hjälpmedel 

Intervjuperson Fråga F046C  ej summerbar  vmBSVAR 

Utgift för tillbehör till 
hjälpmedel 

Utgift för tillbehör till 
hjälpmedel 

Intervjuperson Fråga F046D  summerbar kronor BELOPP 

Använt färdtjänst Använt färdtjänst Intervjuperson Fråga F050  ej summerbar  vmBSVAR 
Hur många gånger 
färdtjänst 

Hur många gånger 
färdtjänst 

Intervjuperson Fråga F051  ej summerbar  vmBFARDA 

Personnummer Personer som är 
folkbokförda 
registreras inom 
folkbokföringen med 
Personer som är 
folkbokförda 
registreras inom 
folkbokföringen med 
personnummer som 
identitetsbeteckning. 
 

RSV Personnumret består 
av: Födelsetid (8 
siffror), 
födelsenummer (3 
siffror) och en 
kontrollsiffra. 

 ej summerbar  PersonNr 

Varför avstod 
läkemedel 
(vårdnadshavare) 

Varför avstod 
läkemedel 
(vårdnadshavare) 

Intervjuperson Fråga F030BN  ej summerbar  vmBMEAORS 

Barnets fysikisa eller 
psykiska hälsa 
påverkats 

Barnets fysikisa eller 
psykiska hälsa 
påverkats 

Intervjuperson Fråga F030BP  ej summerbar  vmBTANPAV 
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Tabell / flat fil 
Presentationstext 

Skapade inkomst- och klassificeringsvariabler 
Objekttyp 
Hushåll 

Population 

Alla personer som fanns i Sverige 31/12 2002 
Beskrivning 
Hushållen är sk kosthushåll d v s alla personer i bostaden med gemensam hushållning ingår i hushållet.

Antal tabellrader / poster 
15214 

 
 
Variabler - Innehåll 
Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd 
Årgång Årgång Härledd variabel Används endast för 

internt bruk 
 ej summerbar  vmBARGANG 

Individ-
/hushållsidentitet 

Individ-
/hushållsidentitet 

Härledd variabel Används endast för 
internt bruk, 
matchningsvariabel 

 ej summerbar  vmBUBNR 

Panel/Stratum Panel/Stratum Härledd variabel Används endast för 
internt bruk 

 ej summerbar  vmBSTRAT02 

Stratum Stratum Härledd variabel Används endast för 
internt bruk 

 ej summerbar  vmBSTRATV02 

Anställd Anställd Härledd variabel   ej summerbar  vmBAN 
Hushållets boendeform Hushållets boendeform Härledd variabel   ej summerbar  vmBBOFORM 
Förvärvsarbetande Förvärvsarbetande Härledd variabel   ej summerbar  vmBFORV 
Aktiva rörelseidkare, 
jordbrukare 

Aktiva rörelseidkare, 
jordbrukare 

Härledd variabel   ej summerbar  vmBFOR 

H-region H-regioner enligt 
kommunal indelning 
2002-01-01. Alla i 
hushållet får 
hushållsföreståndarens 
H-region 

Härledd variabel   ej summerbar  vmBHREG 

Normer för 
baskonsumtion 

Normer för 
baskonsumtion 

Härledd variabel   ej summerbar  vmBKEZ 

Kvarboende 18-29 år Personer 18-29 år och 
boende med minst en 
förälder den 31/12  
undersökningsåret 

Härledd variabel   ej summerbar  vmBKVARBO 

Lägenhetstyp  Härledd variabel   ej summerbar  vmBLGHTYP 
Näringsgren Näringsgren för de 

som klassificerats som 
förvärsarbetande. 
Näringsgren har kodats 
på 2-siffernivå enligt 
SNI-92 standard. 

Härledd variabel   ej summerbar  vmBNGR2 

Anställda utan Anställda inklusive Härledd variabel   ej summerbar  vmBRANS 
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Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd 
rörelseinkomster fåmansaktiebolagsdelä

gare utan 
rörelseinkomster 

BHU:s regionala koder BHU:s regionala 
koder. Regionala koder 
enligt kommunal 
indelning 2002-01-01 
och folkmängd 2001-
12-31. Avser 
bostadshushållet 

Härledd variabel   ej summerbar  vmBREGZ 

Socioekonomisk 
gruppering för 
hushållet 

Hushållets 
socioekonomiska kod 
enligt HBS(Hushållens 
budgetstatistik) 
definition av 
hushållsföreståndare 

Härledd variabel   ej summerbar  vmBSEIHUT 

Socioekonomisk 
gruppering 

Socioekonomisk kod 
bestäms utifrån 
personens yrke. 

Härledd variabel   ej summerbar  vmBSEI 

Sysselsättningsgrad 1 
för 
hushållsföreståndaren 

Sysselsättningsgrad 1 
för 
hushållsföreståndaren 

Härledd variabel   ej summerbar  vmBSYSS 

Sysselsättningsgrad 1 
för make/maka till 
hushållsföreståndaren 

Sysselsättningsgrad 1 
för make/maka till 
hushållsföreståndaren 

Härledd variabel   ej summerbar  vmBSYSS 

Yrkesställning och 
anställningens art 

Förvärvsarbetande 
eller ej. Företagare 
eller anställd. De 
anställda delas in i 
stalig, kommunal eller 
privat sektor. Hushållet 
klassas efter 
hushållsföreståndarens 
uppgift i variabeln 
BYRKST 

Härledd variabel   ej summerbar  vmBYRKST 

Arbetsinkomst Arbetsinkomst är de 
inkomster och 
transfereringar som 
erhålls vid 
förvärvsarbete 

Härledd variabel   summerbar kronor BELOPP 

Disponibel inkomst per 
konsumtionsenhet 

Disponibel inkomst per 
konsumtionsenhet 

Härledd variabel   summerbar kronor BELOPPNEG 

Hushållets disponibla 
inkomst 

Summan av alla 
skattepliktiga och 
skattefria inkomster 
minus skatt och övriga 
negativa 
transfereringar 

Härledd variabel   summerbar kronor BELOPPNEG 
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Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd 
Faktorinkomst Faktorinkomst är 

summan av 
löneinkomst, 
företagarinkomst, 
inkomst från 
fåmansföretag, ränta 
och utdelning samt 
reavinster 

Härledd variabel   summerbar kronor BELOPPNEG 

Familjestöd, totalt Summa av 
föräldrapenning 
(skattepliktig) och 
familjestöd (skattefritt) 

Härledd variabel   summerbar kronor BELOPP 

Företagarinkomst Inkomst eller 
underskott av 
näringsverksamhet 

Härledd variabel   summerbar kronor BELOPPNEG 

Inkomststandrard 1 Boendeutgift baserad 
på medelhyra efter 
trångboddhetsnorm 2 
är med i beräkningen. 

Härledd variabel   ej summerbar  vmCINKSD1 

Inkomststandrard 2 Verklig boendeutgift är 
med i beräkningen 

Härledd variabel   ej summerbar  vmCINKSD2 

Räntor och utdelningar 
exkl räntebidrag för 
eget hem 

Deklarerad 
inkomstränta och 
utdelning minus 
räntebidrag för eget 
hem och 
fritidsfastighet. Plus 
uthyrning av 
privatbostad,  positiv 
räntefördelning och 
skattefri utdelning för 
fåmansdelägare 

Härledd variabel   summerbar kronor BELOPP 

Övriga negativa 
transfereringar 

Återbetalda studielån 
och givet 
underhållsbidrag 

Härledd variabel   summerbar kronor BELOPP 

Ersättning i samband 
med sjukdom 

Skattepliktig  
ersättning i samband 
med sjukdom, samt 
skattefri sjukpenning 

Härledd variabel   summerbar kronor BELOPP 

Studiestöd Studiestöd Härledd variabel   summerbar kronor BELOPP 
Negativa 
transfereringar 

Variabeln består av 
slutlig skatt och övriga 
negativa 
transfereringar 

Härledd variabel   summerbar kronor BELOPPNEG 

Övriga positiva 
transfereringar, 
skattepliktiga 

Övriga positiva 
transfereringar, 
skattepliktiga 

Härledd variabel   summerbar kronor BELOPP 

Summa skattefria Summa skattefria Härledd variabel   summerbar kronor BELOPP 
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Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd 
positiva transfereringar 
i hushållet 

positiva transfereringar 
i hushållet 

Summa skattepliktiga 
positiva transfereringar 
i hushållet 

Summa skattepliktiga 
positiva transfereringar 
i hushållet 

Härledd variabel   summerbar kronor BELOPP 

Summa positiva 
transfereringar i 
hushållet 

Summa positiva 
transfereringar i 
hushållet 

Härledd variabel   summerbar kronor BELOPP 

Barnomsorgsavgift Barnomsorgsavgift Härledd variabel   summerbar kronor BELOPP 
Barnbidrag Barnbidrag Härledd variabel   summerbar kronor BELOPP 
Kompletterande 
belopp till 
bostadstillägg 

Kompletterande 
belopp till 
bostadstillägg 

Härledd variabel   summerbar kronor BELOPP 

Bostadstillägg till 
pensionärer 

Bostadstillägg till 
pensionärer 

Härledd variabel   summerbar kronor BELOPP 

Familjestöd, skattefritt Socialbidrag, 
bostadstillägg, 
bostadsbidrag, 
barnbidrag, 
underhållsbidrag, 
familjepenning 

Härledd variabel   summerbar kronor BELOPP 

Skattefri sjukpenning Skattefri sjukpenning Härledd variabel   summerbar kronor BELOPP 
Studiestöd, skattefri 
del (bidrag och lån) 

Studiestöd, skattefri 
del (bidrag och lån) 

Härledd variabel   summerbar kronor BELOPP 

Mottaget 
underhållsbidrag 
inklusjive 
bidragsförskott 

Mottaget 
underhållsbidrag 
inklusjive 
bidragsförskott 

Härledd variabel   summerbar kronor BELOPP 

Ersättning i samband 
med värnplikt 
(grundutbildning) 

Dagersättning och 
utryckningsbidrag 

Härledd variabel   summerbar kronor BELOPP 

Pension och livränta, 
skattefri 

Pension och livränta, 
skattefri 

Härledd variabel   summerbar kronor BELOPP 

Pension och livränta, 
skattepliktig 

Pension och livränta, 
skattepliktig 

Härledd variabel   summerbar kronor BELOPP 

Pension och livränta, 
total 

Både skattepliktig och 
skattefri pension och 
livränta 

Härledd variabel   summerbar kronor BELOPP 

Skatteeffekt av 
realisationsvinst/förlust 

(Realisationsvinst - 
realisationsförlust) * 
0,30 

Härledd variabel   summerbar kronor BELOPPNEG 

Skatt Skatt exklusive 
egenavgifter m m - 
efter skattereduktion - 
inkluderar även skatt 
på förmögenhet. 

Härledd variabel   summerbar kronor BELOPPNEG 

Arbetsmarknadsstöd Dagpenning vid 
arbetslöshet, ALU-

Härledd variabel   summerbar kronor BELOPP 



 54 
Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd 

ersättning och övriga 
utbildningsbidrag, 
skattepliktig ersättning 
vid 
arbetsmarknadsutbildni
ng och till ledsagare 

Föräldrapenning, 
skattepliktig 

Föräldrapenning, 
skattepliktig 

Härledd variabel   summerbar kronor BELOPP 

Ersättning från 
arbetslöshetskassa 

Ersättning från 
arbetslöshetskassa 

Härledd variabel   summerbar kronor BELOPP 

Inkomst av anställning 
under året 

Deklarerad inkomst av 
tjänst minus sociala 
förmåner plus 
utbildningsbidrag för 
doktorander. Plus 
erhållen 
kostnadsersättning 
minus avdrag för 
tjänsteresor och övriga 
kostnadsavdrag 

Härledd variabel   summerbar kronor BELOPP 

Ersättning i samband 
med sjukdom, 
skattepliktig 

Sjukpenning, 
havandeskapspenning, 
smittbärarpenning, 
sjuklönegaranti. 
Rehabiliteringsersättni
ng, 
arbetsskadeersättning, 
ersättning från 
Avtalsgruppförsäkring 
och 
Trygghetsförsäkring 
vid arbetsskada 

Härledd variabel   summerbar kronor BELOPP 

Boendeutgift 1 Medelhyra efter 
trångboddhetsnorm2 

Härledd variabel   summerbar kronor BELOPP 

Boendeutgift 2 Verklig boendeutgift Härledd variabel   summerbar kronor BELOPP 
Underhållsbidrag givet Betalt 

underhållsbidrag. 
Härledd variabel   summerbar kronor BELOPP 

Allmänt avdrag 
avseende premie för 
pensionsförsäkring/pen
sionssparkonto 

Allmänt avdrag 
avseende premie för 
pensionsförsäkring/pen
sionssparkonto 

Härledd variabel   summerbar kronor BELOPP 

Antal boende i 
bostadshushållet 

Antal boende i 
bostadshushållet 

Härledd variabel   summerbar personer Antal_personer 

Summa förvärvs- och 
kapitalinkkomster 

Summa förvärvs- och 
kapitalinkkomster 

Härledd variabel   summerbar kronor BELOPP 

Sammanräknad 
förvärvsinkomst 

Sammanräknad 
förvärvsinkomst 

Härledd variabel   summerbar kronor BELOPP 

Bostadsbidrag för Bostadsbidrag för Härledd variabel   summerbar kronor BELOPP 
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Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd 
barnfamiljer, makar 
och övriga utan barn 

barnfamiljer, makar 
och övriga utan barn 

Summa bostadsbidrag Summa bostadsbidrag Härledd variabel   summerbar kronor BELOPP 
Socialbidrag Socialbidrag och 

introduktionsersättning 
till invandrare 

Härledd variabel   summerbar kronor BELOPP 

Skatteeffekt av 
boendet 

Skatteeffekt av 
boendet 

Härledd variabel Beräknas i SCB:s 
simuleringsmodell 
FASIT 

 ej summerbar  vmSEFF 

Antal personer 0-23 år 
i bostadshushållet 

Antal personer 0-23 år 
i bostadshushållet 

Härledd variabel   summerbar personer vmBBRN 

Identitetsnummer för 
kosthushållet 

Identitetsnummer för 
kosthushållet 

Härledd variabel Används endast för 
internt bruk 

 ej summerbar  vmBIDNRK 

Antal personer 18-20 
år i bostadshushållet 

Antal personer 18-20 
år i bostadshushållet 

Härledd variabel   summerbar personer vmBBRN 

Ålder för barn 3 Ålder för barn 3 Härledd variabel   ej summerbar  vmBALDBA 
Ålder för barn 4 Ålder för barn 4 Härledd variabel   ej summerbar  vmBALDBA 
Ålder för barn 5 Ålder för barn 5 Härledd variabel   ej summerbar  vmBALDBA 
Ålder för barn 6 Ålder för barn 6 Härledd variabel   ej summerbar  vmBALDBA 
Ålder för barn 7 Ålder för barn 7 Härledd variabel   ej summerbar  vmBALDBA 
Ålder för barn 8 Ålder för barn 8 Härledd variabel   ej summerbar  vmBALDBA 
Åldersklass för 
kosthushållet 

Åldersklass för 
kosthushållet 

Härledd variabel   ej summerbar  vmBALDKL 

Ålder på kosthushållet Ålder på kosthushållet Härledd variabel   summerbar år ALDER 
Antal barn i 
kosthushållet 0-17 år 

Antal barn i 
kosthushållet 0-17 år 

Härledd variabel   ej summerbar  vmBANTBRN 

Barnhushåll 1 Yngsta barnet fött 
1987-1992 

Härledd variabel   ej summerbar  vmBBHUS1 

Antal personer 16-17 
år i bostadshushållet 

Antal personer 16-17 
år i bostadshushållet 

Härledd variabel   summerbar personer vmBBRN 

Hushållstyp i 
kosthushållet 

Ensamstående eller 
gift/sambo/partner i 
kombination med en, 
två eller flera vuxna 

Härledd variabel   ej summerbar  vmBEGSZ 

Helårshushåll Hushållet är ett 
helårshushåll om de 
vuxna i hushållet fanns 
i RTB 1/1 och 31/12 
undersäkningsåret. 

Härledd variabel   ej summerbar  vmBHELARH 

Antal 
hushållsmedlemmar 

Antal 
hushållsmedlemmar 

Härledd variabel   ej summerbar  vmBHUSMED 

Kön Kön Härledd variabel   ej summerbar  vmBKON 
Pensionärshushåll 1 Hushållsföreståndaren 

född 1934 eller 
tidigare 

Härledd variabel   ej summerbar  vmBPHUS1 

Pensionärshushåll 2 Alla vuxna i hushållet 
födda 1934 eller 

Härledd variabel   ej summerbar  vmBPHUS2 
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Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd 

tidigare 
Småbarnhushåll 1 Yngsta barnet 0-2 år Härledd variabel   ej summerbar  vmBSHUS1 
Småbarnhushåll 2 Yngsta barnet 3-6 år Härledd variabel   ej summerbar  vmBSHUS2 
Antal 
förvärvsarbetande 
vuxna i hushållet 

Antal 
förvärvsarbetande 
vuxna i hushållet 

Härledd variabel   ej summerbar  vmBVXFORV 

Ålder för barn 1 Ålder för barn 1 Härledd variabel   ej summerbar  vmBALDBA 
Ålder för barn 2 Ålder för barn 2 Härledd variabel   ej summerbar  vmBALDBA 
Barnhushåll 2 Yngsta barnet fött 

1982-1986 
Härledd variabel   ej summerbar  vmBBHUS2 

Antal personer 0-15 år 
i bostadshushållet 

Antal personer 0-15 år 
i bostadshushållet 

Härledd variabel   summerbar personer vmBBRN 

Upplåtelseform Upplåtelseform Härledd variabel   ej summerbar  vmBUPPLZ 
Hushållstyp enligt 
BHU (Bostads- och 
hyresundersökningen) 
- bostadshushållet 

Hushållstyp enligt 
BHU (Bostads- och 
hyresundersökningen) 
- bostadshushållet 

Härledd variabel   ej summerbar  vmBHT14Z 

Hushållstyp enligt 
BHU (Bostads- och 
hyresundersökningen) 
- bostadshushållet 

Hushållstyp enligt 
BHU (Bostads- och 
hyresundersökningen) 
- bostadshushållet 

Härledd variabel   ej summerbar  vmBHT16Z 

 
 
 
Värdemängder 
Namn Beskrivning 

Agarkategori Ägarkategori 
Kod Benämning 
10 Statligt kontrollerade enheter 
20 Kommunalt kontrollerade enheter 
30 Landstingskontrollerade enheter 
41 Privat svenskkontrollerade enheter utan koncerntillhörighet 
42 Privat svenskkontrollerade enheter med koncerntillhörighet 
50 Utlandskontrollerade enheter 

 
Namn Beskrivning 

ALDER Ålder 
 
Namn Beskrivning 

ANDEL Andel i procent 0-100 
 
Namn Beskrivning 

Antal_manader 0-12, saknade värden= 99 
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Namn Beskrivning 

Antal_personer Antal personer i hushållet. 1-9 
 
Namn Beskrivning 

Antal_timmar Antal timmar / vecka 0-40, saknade värden= 99 
 
Namn Beskrivning 

ARTAL Årtal, 4-ställig 
 
Namn Beskrivning 

BBEGR Begränsningsregeln har tillämpats för förmögenhet, maskinell. 
Kod Benämning 
1 Ja 

 
Namn Beskrivning 

BBEGRM Begränsningsregeln har tillämpats för förmögenhet, manuell. 
Kod Benämning 
1 Ja 

 
Namn Beskrivning 

BELOPP 0-w 
 
Namn Beskrivning 

BELOPPNEG 0 - w, minusvärden kan förekomma 
 
Namn Beskrivning 

BIDFOAB 12-siffrig identitet för fåmansföretag med vilket samgranskning skett. 
 
Namn Beskrivning 

BKYRKA Medlemsskap i svenska kyrkan 
Kod Benämning 
0 Nej 
1 Ja 

 
Namn Beskrivning 

BRTBTR Finns i RTB per 31/12 undersökningsåret 
Kod Benämning 
1 Träff mot RTB 
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Namn Beskrivning 

BSUNAR 1937-   , blank när uppgift saknas. 
Uppgift saknas ofta för äldre. 

 
Namn Beskrivning 

Civilstand Civilstånd 
Kod Benämning 
OG Ogift 
G Gift 
S Skild 
Ä Änka/änkling 
RP Registrerad partner 

 
Namn Beskrivning 

Fastbet1999RTB Fastighetens officiella alfabetiska beteckning enligt indelning 2000-01-01. 
 
Namn Beskrivning 

Fodelselan1998Doda
Flode 

01 - 60, NULL (6843 st) = uppgift saknas. 

Kod Benämning 
01 Stockholms län 
02 Stockholms stad 
03 Uppsala län 
04 Södermanlands län 
05 Östergötlands län 
06 Jönköpings län 
07 Kronobergs län 
08 Kalmar län 
09 Gotlands län 
10 Blekinge län 
11 Kristianstads län 
12 Skåne län 
13 Hallands län 
14 Göteborgs och Bohus län - Västra Götalands län 
15 Älvsborgs län - Västra Götalands län 
16 Skaraborgs län - Västra Götalands län 
17 Värmlands län 
18 Örebro län 
19 Västmanlands län 
20 Dalarnas län 
21 Gävleborgs län 
22 Västernorrlands län 
23 Jämtlands län 
24 Västerbottens län 
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25 Norrbottens län 
52 Malmöhus län 
54 Göteborg och Bohus län 
55 Älvsborgs län 
56 Skaraborgs län 
60 Kopparbergs län 
NULL Uppgift saknas 

 
Namn Beskrivning 

FodelseLandNamnR
TB 

landnamn i klartext, Int. nat. territorrium, Okänt, Statslös, Under utredning, Uppgift saknas, NULL = uppgift saknas. 

 
Namn Beskrivning 

INSEKT2000 Institutionell sektorkod 
Kod Benämning 
110 Icke-finansiella företag 
120 Statliga affärsverk 
130 Filialer till icke-finansiella företag i utlandet 
140 Icke-finansiella företags icke-vinstdrivande organisationer 
211 Centralbanker 
212 Banker (utom centralbanker) 
213 Bankfilialer till banker i utlandet 
214 Bostadsinstitut 
215 Andra monetära kreditmarknadsföretag 
216 Monetära värdepappersfonder 
217 Monetära värdepappersbolag och fondkommissionärer 
219 Övriga monetära finansinstitut 
221 Icke-monetära kreditmarknadsföretag 
222 Icke-monetära värdepappersfonder 
223 Icke-monetära värdepappersbolag och fondkommissionärer 
224 Investmentbolag 
229 Övriga finansinstitut 
231 Försäkringsföretag och pensionsinstitut utom pensionsstiftelser och understödsföreningar 
232 Filialer till försäkringsföretag och pensionsinstitut i utlandet 
233 Pensionsstiftelser och understödsföreningar 
240 Finansiella serviceföretag 
250 Finansiella företags icke-vinstdrivande organisationer 
311 Statlig förvaltning utom Riksgäldskontoret 
312 Riksgäldskontoret 
320 Andra institutioner hänförliga till statliga sektorn 
411 Primärkommuner 
412 Kommunalförbund som till övervägande del består av kommuner 
413 Andra institutioner hänförliga till primärkommunal undersektor 
421 Landsting 
422 Kommunalförbund som till övervägande del består av landsting 
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423 Andra institutioner hänförliga till landstingskommunal undersektor 
500 Socialförsäkringsfonder 
611 Hushåll med företagarinkomstfrån rörelse med anställda 
612 Hushåll med företagarinkomst från rörelse utan anställda 
621 Hushåll med inkomst av tjänst 
622 Hushåll med inkomst av kapital 
623 Hushåll med inkomst av pensioner 
624 Hushåll med inkomst av andra transfereringar 
625 Institutionshushåll 
710 Hushållens icke-vinstdrivande organisationer utom registrerade trossamfund 
721 Svenska kyrkan 
722 Andra registrerade trossamfund 
811 EU:s medlemsländer 
812 EU:s institutioner 
820 Övriga utlandet 

 
Namn Beskrivning 

JUR2000 Juridisk form 
Kod Benämning 
10 Fysiska personer 
21 Enkla bolag 
22 Partrederier 
23 Värdepappersfonder 
31 Handelsbolag, kommanditbolag 
32 Gruvbolag 
41 Bankaktiebolag 
42 Försäkringsaktiebolag 
49 Aktiebolag utom bank- och försäkringsaktiebolag 
51 Ekonomiska föreningar utom bostadsrättsföreningar 
53 Bostadsrättsföreningar 
61 Ideella föreningar 
62 Samfällighetsföreningar, vägföreningar, vägsamfälligheter 
63 Registrerade trossamfund 
71 Familjestiftelser 
72 Övriga stiftelser och fonder, inkl pensionsstiftelser och personalstiftelser 
81 Statliga enheter 
82 Kommuner 
83 Kommunalförbund 
84 Landsting 
85 Allmänna försäkringskassor 
87 Offentliga korporationer och anstalter 
88 Hypoteksföreningar 
89 Regionala statliga myndigheter 
91 Dödsbon 
92 Ömsesidiga försäkringsbolag 
93 Sparbanker 
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94 Understödsföreningar 
95 Arbetslöshetskassor 
96 Utländska juridiska personer 
98 Övriga svenska juridiska personer bildade enligt särskild lagstiftning 
99 Juridisk form ej utredd 

 
Namn Beskrivning 

Landsnamn Landsnamn. 
Kod Benämning 
AD ANDORRA 
AE ARABEMIRATEN, FÖRENADE 
AF AFGHANISTAN 
AG ANTIGUA OCH BARBUDA 
AL ALBANIEN 
AM ARMENIEN 
AO ANGOLA 
AR ARGENTINA 
AT ÖSTERRIKE 
AU AUSTRALIEN 
AZ AZERBAJDJAN 
BA BOSNIEN-HERCEGOVINA 
BB BARBADOS 
BD BANGLADESH 
BE BELGIEN 
BF BURKINA FASO 
BG BULGARIEN 
BH BAHRAIN 
BI BURUNDI 
BJ BENIN 
BM BERMUDA 
BN BRUNEI DARUSSALAM 
BO BOLIVIA 
BR BRASILIEN 
BS BAHAMAS 
BT BHUTAN 
BW BOTSWANA 
BY VITRYSSLAND 
BZ BELIZE 
CA KANADA 
CD KONGO, DEMOKRATISKA REPUBLIKEN 
CF CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN 
CG KONGO 
CH SCHWEIZ 
CI ELFENBENSKUSTEN 
CL CHILE 
CM KAMERUN 
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CN KINA 
CO COLOMBIA 
CR COSTA RICA 
CS TJECKOSLOVAKIEN 
CU KUBA 
CV KAP VERDE 
CY CYPERN 
CZ TJECKIEN 
DE TYSKLAND 
DJ DJIBOUTI 
DK DANMARK 
DM DOMINICA 
DO DOMINIKANSKA REPUBLIKEN 
DZ ALGERIET 
EC ECUADOR 
EE ESTLAND 
EG EGYPTEN 
ER ERITREA 
ES SPANIEN 
ET ETIOPIEN 
FI FINLAND 
FJ FIJI 
FM MIKRONESIEN 
FR FRANKRIKE 
GA GABON 
GB STORBRITANNIEN OCH NORDIRLAND 
GD GRENADA 
GE GEORGIEN 
GH GHANA 
GI GIBRALTAR 
GM GAMBIA 
GN GUINEA 
GQ EKVATORIALGUINEA 
GR GREKLAND 
GT GUATEMALA 
GW GUINEA-BISSAU 
GY GUYANA 
HK HONGKONG 
HN HONDURAS 
HR KROATIEN 
HT HAITI 
HU UNGERN 
ID INDONESIEN 
IE IRLAND 
IL ISRAEL 
IN INDIEN 
IQ IRAK 
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IR IRAN 
IS ISLAND 
IT ITALIEN 
JM JAMAICA 
JO JORDANIEN 
JP JAPAN 
KE KENYA 
KG KIRGIZISTAN 
KH KAMBODJA 
KI KIRIBATI 
KM COMORERNA 
KN S:T KITTS OCH NEVIS 
KP KOREA, NORD- 
KR KOREA, SYD- 
KW KUWAIT 
KZ KAZAKSTAN 
LA LAOS 
LB LIBANON 
LC S:T LUCIA 
LI LIECHTENSTEIN 
LK SRI LANKA 
LR LIBERIA 
LS LESOTHO 
LT LITAUEN 
LU LUXEMBURG 
LV LETTLAND 
LY LIBYEN 
MA MAROCKO 
MC MONACO 
MD MOLDAVIEN 
MG MADAGASKAR 
MH MARSHALLÖARNA 
MK MAKEDONIEN 
ML MALI 
MM MYANMAR 
MN MONGOLIET 
MR MAURETANIEN 
MT MALTA 
MU MAURITIUS 
MV MALDIVERNA 
MW MALAWI 
MX MEXIKO 
MY MALAYSIA 
MZ MOCAMBIQUE 
NA NAMIBIA 
NE NIGER 
NG NIGERIA 
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NI NICARAGUA 
NL NEDERLÄNDERNA 
NO NORGE 
NP NEPAL 
NR NAURU 
NZ NYA ZEELAND 
OM OMAN 
PA PANAMA 
PE PERU 
PG PAPUA NYA GUINEA 
PH FILIPPINERNA 
PK PAKISTAN 
PL POLEN 
PS PALESTINA 
PT PORTUGAL 
PW PALAU 
PY PARAGUAY 
QA QATAR 
RO RUMÄNIEN 
RU RYSSLAND 
RW RWANDA 
SA SAUDIARABIEN 
SB SALOMONÖARNA 
SC SEYCHELLERNA 
SD SUDAN 
SE SVERIGE 
SG SINGAPORE 
SI SLOVENIEN 
SK SLOVAKIEN 
SL SIERRA LEONE 
SM SAN MARINO 
SN SENEGAL 
SO SOMALIA 
SR SURINAM 
ST SAO TOME OCH PRINCIPE 
SU SOVJETUNIONEN 
SV EL SALVADOR 
SY SYRIEN 
SZ SWAZILAND 
TD TCHAD 
TG TOGO 
TH THAILAND 
TJ TADJIKISTAN 
TM TURKMENISTAN 
TN TUNISIEN 
TO TONGA 
TR TURKIET 
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TT TRINIDAD OCH TOBAGO 
TV TUVALU 
TW TAIWAN 
TZ TANZANIA 
UA UKRAINA 
UG UGANDA 
US USA 
UY URUGUAY 
UZ UZBEKISTAN 
VA VATIKANSTATEN 
VC S:T VINCENT OCH GRENADINERNA 
VE VENEZUELA 
VG JUNGFRUÖARNA, BRITTISKA 
VN VIETNAM 
WS SAMOA 
VU VANUATU 
YE YEMEN 
YU JUGOSLAVIEN 
ZA SYDAFRIKA 
ZM ZAMBIA 
ZW ZIMBABWE 

 
Namn Beskrivning 

MedblandnamnRTB Landnamn i klartext, Okänt, Statslös, Under utredning, Upphört land, NULL = uppgift saknas. 
 
Namn Beskrivning 

Noll Innehåller endast värdet 0 
 
Namn Beskrivning 

PersonNr Personnummer för personer födda under åren 1886 - 
 
Namn Beskrivning 

Procentsats 0,00 - 100,00 procent 
 
Namn Beskrivning 

SUN2000inriktning Högsta utbildning inriktning 
Kod Benämning 
010a Bred, generell utbildning, allmän inriktning 
010b Bred, generell utbildning, samhällsvetensk/humanistisk inriktning 
010c Bred, generell utbildning, naturvetenskaplig inriktning 
010x Bred, generell utbildning, annan inriktning 
080z Läs- och skrivinlärning för vuxna 
090z Personlig utveckling 
140z Pedagogik och lärarutbildning, allmän utbildning 
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142z Pedagogik 
143a Lärarutbildning, inriktning förskola 
143b Lärarutbildning, inriktning fritidsverksamhet 
143x Annan lärarutbildning för förskola och fritidsverksamhet 
144a Lärarutbildning, grundskolans lägre åldrar, allmän ämnesinriktning 
144b Lärarutbildning, grundskolans lägre åldrar, matematik/no-ämnen 
144c Lärarutbildning, grundskolans lägre åldrar, svenska/so-ämnen 
144x Annan lärarutbildning för grundskolans lägre åldrar 
145a Ämneslärarutbildning, matematik/data/naturvetenskap 
145b Ämneslärarutbildning, historia/samhällsvetenskap/ekonomi 
145c Ämneslärarutbildning, språk 
145d Ämneslärarutbildning, ma/data/naturv-hist/samh/ek 
145e Ämneslärarutbildning, ma/data/naturv-språk 
145f Ämneslärarutbildning, hist/samh/ek -språk 
145g Ämneslärarutbildning, ma/data/naturv-prakt/estetiskt ämne 
145h Ämneslärarutbildning, hist/samh/ek-prakt/estetiskt ämne 
145i Ämneslärarutbildning, språk-prakt/estetiskt ämne 
145x Annan ämneslärarutbildning 
146a Lärarutbildning, industri och hantverk 
146b Lärarutbildning, handel och administration 
146c Lärarutbildning, hotell och restaurang 
146d Lärarutbildning, livsmedel och konditori 
146e Lärarutbildning, naturbruk 
146f Lärarutbildning, vård och omsorg 
146g Lärarutbildning, medieproduktion 
146h Lärarutbildning, musik 
146i Lärarutbildning, bild och formkonst 
146j Lärarutbildning, dans och teater 
146k Lärarutbildning, trä- och metallslöjd samt textilslöjd 
146l Lärarutbildning, idrott och hälsa 
146m Lärarutbildning, hushållsvetenskap 
146x Lärarutbildning i annat yrkesämne eller praktiskt/estetiskt ämne 
149a Specialpedagogutbildning 
149b Hemspråks-/modersmålslärarutbildning 
149c Skolledarutbildning 
149x Annan utbildning inom pedagogik och lärarutbildning 
210z Konst och media, allmän utbildning 
211a Bild- och formkonstnärlig utbildning 
211b Konstvetenskap och konsthistoria 
211x Annan utbildning inom bild- och formkonst 
212a Musik 
212b Dans, teater och dramatik 
212c Musik-, dans-, film- och teatervetenskap/-historia 
212x Annan utbildning inom musik, dans och dramatik 
213a Medieproduktion, allmän utbildning 
213b Film-, radio- och TV-produktion 
213c Grafisk teknik och bokbinderi 
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213d Illustration, reklam, grafisk formgivning och foto 
213x Annan utbildning inom medieproduktion 
214a Modedesign 
214b Inredningsdesign 
214c Industri- och produktdesign 
214x Annan utbildning inom formgivning 
215z Konsthantverk 
219z Konst och media, övrig/ospecificerad utbildning 
220z Humaniora, allmän inriktning 
221a Teologie kandidatutbildning 
221b Pastors-, missionärs- och diakonutbildning 
221x Annan utbildning i religion 
222a Allmän språkkunskap och allmänt språkliga utbildningar 
222b Engelska 
222c Tyska 
222d Franska 
222e Spanska 
222f Ryska 
222g Svenska som främmande språk 
222x Annan utbildning i främmande språk 
223a Svenska / nordiska språk 
223b Andra modersmål och teckenspråk 
223c Litteraturvetenskap och litteraturhistoria 
223x Annan utbildning i svenska och litteraturvetenskap 
225a Historia 
225b Arkeologi 
225c Kulturvård, kulturadministration och museivetenskap 
225x Annan utbildning inom historia och arkeologi 
226z Filosofi och logik 
229z Humaniora, övrig/ospecificerad inriktning 
310a Beteendevetenskap, allmän utbildning 
310b Samhällsvetenskap, allmän utbildning 
310x Annan bred utbildning i samhälls- och beteendevetenskap 
311a Psykologutbildning 
311b Psykologutbildning, inklusive fullgjord praktiktjänstgöring (PTP) 
311c Psykoterapeututbildning 
311x Annan utbildning i psykologi 
312a Sociologi 
312b Socialantropologi och etnologi 
312c Kultur- och samhällsgeografi 
312x Annan utbildning i sociologi, etnologi och kulturgeografi 
313z Statsvetenskap 
314z Nationalekonomi och ekonomisk historia 
319z Samhälls- och beteendevetenskap, övrig/ospec inriktning 
320z Journalistik och information, allmän utbildning 
321a Journalistik 
321b Medie- och kommunikationsvetenskap 
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321x Annan utbildning i journalistik och medievetenskap 
322a Bibliotekarieutbildning / biblioteks- och informationsvetenskap 
322b Dokumentations- och informationsvetenskap 
322x Annan utbildning i biblioteks- och dokumentationsvetenskap 
329z Journalistik och information, övrig/ospec utbildning 
340a Ekonomutbildning / företagsekonomi 
340b Handel och administration 
340x Annan bred utbildning i företagsekonomi, handel och administration 
341z Inköp, försäljning och distribution 
342z Marknadsföring 
343z Bank, försäkring och finansiering 
344z Redovisning och beskattning 
345a Ledarskap, organisation och styrning 
345b Administration och förvaltning 
345c Personaladministration 
345x Annan utbildning i ledning och administration 
346a Läkarsekreterarutbildning 
346x Annan utbildning i kontorsservice och sekreterartjänster 
347z Arbetsplatsrelaterad utbildning 
349z Företagsekonomi, handel, administration, övrig/ospec utbildning 
380a Juristutbildning (juris kand / motsvarande) 
380b Juristutbildning inkl fullgjord tingsmeritering 
380x Annan utbildning i juridik och rättsvetenskap 
420z Biologi och miljövetenskap, allmän utbildning 
421a Biologi 
421b Biokemi, toxikologi, farmakologi, nutrition 
421x Annan utbildning i biologi och biokemi 
422z Miljövetenskap 
429z Biologi och miljövetenskap, övrig/ospec utbildning 
440z Fysik, kemi och geovetenskap, allmän utbildning 
441z Fysik 
442z Kemi 
443z Geovetenskap och naturgeografi 
449z Fysik, kemi och geovetenskap, övrig/ospecificerad utbildning 
460z Matematik och naturvetenskap, allmän utbildning 
461z Matematik 
462z Statistik 
469z Matematik/naturvetenskap, övrig/ospec utbildning 
480z Data, allmän utbildning 
481a Systemvetenskap och programvaruteknik 
481b Datavetenskap och datalogi 
481x Annan utbildning inom datavetenskap och systemvetenskap 
482z Datoranvändning 
489z Data, övrig/ospecificerad utbildning 
520a Civilingenjörsutbildning-generell teknik och teknisk fysik 
520b Ingenjörsutbildning-generell teknik och teknisk fysik 
520x Annan bred utbildning i teknik och teknisk industri 
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521a Civilingenjörsutbildning- maskinteknik 
521b Ingenjörsutbildning-maskinteknik 
521c Industri och verkstadsteknik 
521x Annan utbildning i maskinteknik och verkstadsteknik 
522a Civilingenjörsutbildning -energi- och elektroteknik 
522b Ingenjörsutbildning -energi- och elektroteknik 
522c Elektrisk installation och elmekanik 
522d Energi / Drift- och underhåll 
522x Annan utbildning i energi- och elektroteknik 
523a Civilingenjörsutbildning-elektronik, datateknik och automation 
523b Ingenjörsutbildning-elektronik, datateknik och automation 
523c Elektronik-, tele- och datatekniskt arbete 
523d Automation / Styr- och reglerteknik 
523x Annan utbildning i elektronik, datateknik och automation 
524a Civilingenjörsutbildning-kemiteknik och bioteknik 
524b Ingenjörsutbildning-kemiteknik och bioteknik 
524c Laboratorieteknik 
524d Processindustriteknik 
524x Annan utbildning i kemi- och bioteknik 
525a Civilingenjörsutbildning-fordons- och farkostteknik 
525b Ingenjörsutbildning-fordons- och farkostteknik 
525c Fordonsteknik 
525d Fartygsteknik och flygplansteknik 
525x Annan utbildning i fordons- och farkostteknik 
526a Civilingenjörsutbildning-ekonomi och organisation 
526b Ingenjörsutbildning-ekonomi och organisation 
526x Annan utbildning i industriell ekonomi och organisation 
529a Civilingenjörsutbildning-övrig/ospec inriktning 
529b Ingenjörsutbildning-övrig/ospec inriktning 
529x Annan utbildning inom teknik och teknisk industri 
540a Civilingenjörsutbildning-materialteknik, allmän 
540b Ingenjörsutbildning-materialteknik, allmän 
540x Anna bred utbildning i material och tillverkning 
541a Civilingenjörsutbildning-livsmedel 
541b Ingenjörsutbildning-livsmedel 
541c Tillverkning/hantering av livsmedel, allmän utbildning 
541d Charkuteri 
541e Bageri och konditori 
541x Annan utbildning i tillverkning/hantering av livsmedel 
542a Civilingenjörsutbildning-textilteknologi 
542b Ingenjörsutbildning-textilteknologi 
542c Tillverkning av textilier och konfektion 
542d Sko- och läderarbete 
542x Annan utbildning inom textilier, konfektion och läder 
543a Civilingenjörsutbildning-trä, papper, glas/porslin, plast 
543b Ingenjörsutbildning-trä, papper, glas/porslin, plast 
543c Trätekniskt arbete 
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543d Pappersmasse- och papperstillverkning 
543e Glas- och porslinstillverkning 
543f Tillverkning av plast och gummiprodukter 
543x Annan utbildning i tillverkning i specifikt material 
544a Civilingenjörsutbildning-berg- och mineralteknik 
544b Ingenjörsutbildning-berg- och mineralteknik 
544c Gruv- och järnbruksarbete 
544x Annan utbildning inom berg- och mineralteknik 
549z Tillverkning, övrig/ospececificerad inriktning 
580a Civilingenjörsutbildning-bred mot byggande, bl.a. lantmäteri 
580b Ingenjörsutbildning-bred mot byggande, bl.a. lantmäteri 
580x Annan bred utbildning inom samhällsbyggande/byggnadsteknik 
581a Civilingenjörsutbildning-samhällsbyggnad 
581b Ingenjörsutbildning-samhällsbyggnad 
581c Arkitektutbildning 
581d Landskapsarkitekts- och landskapsingenjörsutbildning 
581x Annan utbildning inom samhällsbyggnad och arkitektur 
582a Civilingenjörsutbildning-byggnadsteknik 
582b Ingenjörsutbildning-byggnadsteknik 
582c Byggnadsarbete, allmän utbildning 
582d Byggnadssnickeri 
582e Måleri 
582f VVS-utbildning 
582g Betong-, anläggnings- och vägarbete 
582h Murarutbildning 
582i Plåtslageri 
582x Annan utbildning inom bygg- och anläggningsteknik 
589z Samhällsbyggnad och byggnadsteknik, övrig/ospecificerad inriktning 
620z Lantbruk, trädgård, skog och fiske, allmän utbildning 
621a Agronomutbildning 
621b Lantmästarutbildning 
621c Utbildning i lantbruk, allmän 
621d Utbildning i jordbruk/växtodling 
621e Utbildning i djurhållning 
621f Utbildning i hästhållning / hippologutbildning 
621g Utbildning i djurvård 
621x Annan utbildning inom lantbruk 
622a Hortonomutbildning 
622b Trädgårdsingenjörs- och trädgårdsteknikerutbildning 
622c Utbildning i trädgårdsbruk 
622x Annan utbildning inom trädgård 
623a Jägmästar- och skogsvetarutbildning 
623b Skogsmästar-, skogstekniker- och skogsingenjörsutbildning 
623c Utbildning i skogsbruk 
623x Annan utbildning inom skog 
624z Fiske och vattenbruk 
629z Lantbruk, trädgård, skog och fiske, övrig/ospecificerad utbildning 
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640a Veterinärutbildning 
640x Annan utbildning inom djursjukvård 
720z Hälso- och sjukvård, allmän utbildning 
721a Läkarutbildning 
721b Läkarutbildning-inklusive fullgjord allmän tjänstgöring (AT) 
721c Läkarutbildning-specialistkomp. inom kirurgi, anestesi- o intensivvård 
721d Läkarutbildning-specialistkomp. inom invärtes medicin 
721e Läkarutbildning-specialistkomp. inom barnmedicin 
721f Läkarutbildning-specialistkomp. inom geriatrik 
721g Läkarutbildning-specialistkomp. inom allmänmedicin 
721h Läkarutbildning-specialistkomp. inom psykiatri 
721i Läkarutbildning-specialistkomp. inom radiologi 
721j Läkarutbildning-kliniska laboratoriespecialiteter 
721k Läkarutbildning-annan specialistkompetens 
721x Annan utbildning inom medicin 
723a Sjuksköterskeutbildning-grundutbildning 
723b Sjuksköterskeutbildning-allmän hälso- och sjukvård 
723c Sjuksköterskeutbildning-anestesi, intensivvård, akut/olycksfall, operation 
723d Sjuksköterskeutbildning-barn och ungdom 
723e Sjuksköterskeutbildning-geriatrisk vård 
723f Sjuksköterskeutbildning-psykiatrisk vård 
723g Sjuksköterskeutbildning-distriktssköterskeverksamhet 
723h Sjuksköterskeutbildning-barnmorskeverksamhet 
723i Sjuksköterskeutbildning-diagnostisk radiologi och onkologi 
723j Sjuksköterskeutbildning-annan specialisering 
723m Annan omvårdnadsutbildning-allmän vård och omsorg 
723n Annan omvårdnadsutbildning-inriktning mot sjukvård 
723o Annan omvårdnadsutbildning-inriktning mot psykiatrisk vård 
723p Annan omvårdnadsutbildning-inriktning mot äldreomsorg 
723q Annan omvårdnadsutbildning-inriktning mot psykiskt utvecklingsstörda 
723r Annan omvårdnadsutbildning-inriktning mot funktionshindrade 
723s Annan omvårdnadsutbildning-övriga inriktningar 
723x Annan utbildning inom omvårdnad 
724a Tandläkarutbildning 
724b Tandläkarutbildning inkl. specialisering 
724c Tandhygienistutbildning 
724d Tandsköterskeutbildning 
724e Tandteknikerutbildning 
724x Annan utbildning inom tandvård 
725a Optikerutbildning 
725b Audionomutbildning, hörselvårdsutbildning 
725c Ortopedingenjörsutbildning 
725d Biomedicinsk analytikerutbildning 
725e Sjukhusfysikerutbildning 
725f Röntgensjuksköterskeutbildning 
725x Annan tekniskt inriktad vårdutbildning 
726a Sjukgymnastutbildning 
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726b Arbetsterapeututbildning 
726c Logopedutbildning 
726d Dietistutbildning 
726x Annan utbildning inom terapi, rehabilitering och kostbehandling 
727a Apotekarutbildning 
727b Receptarieutbildning 
727x Annan utbildning inom farmaci 
729z Hälso- och sjukvård, övrig eller ospecificerad utbildning 
760z Socialt arbete och omsorg, allmän utbildning 
761a Barn och ungdom, allmän utbildning 
761b Barnomsorg 
761c Fritidsverksamhet för barn och ungdom 
761x Annan utbildning inom barn och ungdom 
762a Social service och omsorg, allmän utbildning 
762b Social omsorgsutbildning,  äldre/handikappade 
762c Social omsorgsutbildning, socialpedagogisk behandling 
762d Socionomutbildning 
762e Socionomutbildning, äldre/handikappade 
762f Socionomutbildning, socialpedagogisk behandling 
762g Studie- och yrkesvägledarutbildning 
762x Annan utbildning inom socialt arbete och vägledning 
769z Socialt arbete och omsorg övrig/ospecificerad utbildning 
810z Personliga tjänster, allmän utbildning 
811a Hotell, restaurang och storhushåll, allmän utbildning 
811b Utbildning för hotell 
811c Utbildning för restaurang 
811d Utbildning för storhushåll 
811x Annan utbildning inom hotell, restaurang och storhushåll 
812z Turism, resor och fritid 
813z Idrott och friskvård 
814a Hem- och hushållsvetenskap, allmän utbildning 
814b Utbildning för lokalvård 
814x Annan utbildning inom hushållstjänster och lokalvård 
815a Utbildning för hårvård 
815x Annan utbildning inom hår- och skönhetsvård 
819z Personliga tjänster, övrig/ospec utbildning 
840a Transporttjänster, allmän utbildning 
840b Utbildning för landtransporter 
840c Utbildning för sjöfart 
840d Utbildning för luftfart 
840e Utbildning för postservice 
840x Annan utbildning inom transporttjänster 
850z Miljövård och miljöskydd, allmän utbildning 
851z Miljövårdsteknik och miljökontroll 
852z Naturvård och djurskydd 
853z Renhållning och avfallshantering 
859z Miljövård och miljöskydd, övrig/ospec utbildning 
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860z Säkerhetstjänster, allmän utbildning 
861a Polisutbildning 
861b Utbildning för brandskydd och annan räddningstjänst 
861c Civilförsvarsutbildning 
861x Annan utbildning inom säkerhet i samhället 
862z Arbetsmiljö och arbetarskydd 
863a Yrkesofficersutbildning 
863b Reservofficersutbildning 
863c Taktisk utbildning för militärer 
863d Fackutbildning för militärer 
863e Stabsutbildning för militärer 
863f Högre chefsutbildning för militärer 
863x Annan militär utbildning 
869z Säkerhetstjänster, övrig/ospecificerad utbildning 
999z Okänd 

 
Namn Beskrivning 

SUN2000Niva Högsta utbildning, nivå 
Kod Benämning 
100 Övrig/ospec förgymnasial utbildning kortare än 9 år 
102 Grundskoleutbildning, årskurs 1-6 
106 Folkskoleutbildning 
200 Övrig/ospec förgymnasial utbildning, 9 (10) år 
204 Realskoleutbildning 
206 Grundskoleutbildning, årskurs 7-9 
310 Ospec gymnasial utbildning, kortare än två år 
312 Gymn. utb. kortare än två år, teoretisk/studieförb, ej slutbetyg 
313 Gymnasial utb. kortare än två år, yrkesinriktad, ej slutbetyg 
316 Gymnasial utbildning kortare än två år, teoretisk/studieförb. 
317 Gymnasial utbildning kortare än två år, yrkesinriktad 
320 Ospec gymnasial utbildning, två år 
322 Gymnasial utb. två år, teoretisk/studieförb. - ej slutbetyg 
323 Gymnasial utbildning två år, yrkesinriktad - ej slutbetyg 
326 Gymnasial utbildning två år, teoretisk/studieförb. 
327 Gymnasial utbildning två år, yrkesinriktad 
330 Ospec gymnasial utbildning, tre år 
332 Gymnasial utb. tre år, teoretisk/studieförb, ej slutbetyg 
333 Gymnasial utbildning tre år, yrkesinriktad, ej slutbetyg 
336 Gymnasial utbildning tre år, teoretisk/studieförb. 
337 Gymnasial utbildning tre år, yrkesinriktad 
410 Ospec eftergymnasial utbildning kortare än två år 
412 Högskoleutbildning, 20 högskolepoäng 
413 Gymnasial påbyggnadsutbildning 
415 Eftergymn. utb. kortare än två år - ej universitet/högskola 
417 Högskoleutbildning kortare än två år, yrkesinriktad 
520 Ospec eftergymnasial utbildning två år 
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522 Högskoleutbildning, 80 högskolepoäng - ej examen 
525 Eftergymn. utb. två år - ej universitet/högskola 
526 Högskoleutbildning två år, generell 
527 Högskoleutbildning två år, yrkesinriktad 
530 Ospec eftergymnasial utbildning tre år 
532 Högskoleutbildning, 120 högskolepoäng - ej examen 
535 Eftergymn. utb. tre år - ej universitet/högskola 
536 Högskoleutbildning tre år, generell 
537 Högskoleutbildning tre år, yrkesinriktad 
540 Ospec eftergymnasial utbildning fyra år 
545 Eftergymn. utb. fyra år - ej universitet/högskola 
546 Högskoleutbildning fyra år, generell 
547 Högskoleutbildning fyra år, yrkesinriktad 
550 Ospec eftergymnasial utbildning minst fem år 
555 Eftergymn. utb. minst fem år - ej universitet/högskola 
556 Högskoleutbildning fem år eller längre, generell 
557 Högskoleutbildning fem år eller längre, yrkesinriktad 
600 Övrig/ospec forskarutbildning 
620 Licentiatutbildning 
640 Doktorsutbildning 
999 Okänd 

 
Namn Beskrivning 

UtflLandnamnRTB Landnamn i klartext, OB, Okänt, Statslös, Under utredning, Uppgift saknas, Upphört land, NULL = uppgift saknas. 
 
Namn Beskrivning 

vmAdress Adress i klartext 
 
Namn Beskrivning 

vmANT_EG Antal fastigheter 
 
Namn Beskrivning 

vmBALDBA Ålder för barn 1-8 
 
Namn Beskrivning 

vmBALDKL Åldersklass 
Kod Benämning 
1 -19 
2 20-24 
3 25-34 
4 35-44 
5 45-54 
6 55-64 
7 65- 



 75 
 
Namn Beskrivning 

vmBAN Anställd 
Kod Benämning 
0 nej 
1 ja 

 
Namn Beskrivning 

vmBANST Antal anställda 
 
Namn Beskrivning 

vmBANSTYP01 Tidsbegränsad eller fast (tillsvidare) anställnig 
Kod Benämning 
0 Får ej frågan eller intervjubortfall 
9 vet ej / vill ej svara 
1 tidsbegränsad 
2 tidsbegränsad med fast tjänst i botten 
3 fast/tillsvidare 
4 fler anställningar med olika anställningsformer 

 
Namn Beskrivning 

vmBANT18 Antal barn 0-17 år 
 
Namn Beskrivning 

vmBANT22 Antal barn 0-21 år 
 
Namn Beskrivning 

vmBANT6 Antal barn 0-5 år 
 
Namn Beskrivning 

vmBANTBRN Antal barn 0-17 år, 0-8 
 
Namn Beskrivning 

vmBANTGYM Antal besök hos sjukgymnast/arbetsterapeut/logoped under året 
Kod Benämning 
0 Får ej frågan eller intervjubortfall 
1 1 besök 
2 2- 3 besök 
3 4-7 besök 
4 8-12 besök 
5 13-24 besök 
6 25 besök eller flera 
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9 Vet ej / vill ej svara 

 
Namn Beskrivning 

vmBANTLAK02 Antal besök hos läkare under året 
Kod Benämning 
0 Får ej frågan eller intervjubortfall 
1 1 besök 
2 2- 3 besök 
3 4-7 besök 
4 8-12 besök 
5 13 eller fler besök 
9 Vet ej / vill ej svara 

 
Namn Beskrivning 

vmBANTRUM Antal rum. 0 - 15, (99 värde saknas) 
 
Namn Beskrivning 

vmBARGANG Årgång 
 
Namn Beskrivning 

vmBARGANGB Årtal för utbetalning (ÅÅÅÅ) 
 
Namn Beskrivning 

vmBATPE Kod för ATP 
Kod Benämning 
11 Ålderspension 
12 Ålderspension (3/4 ålderspension) 
14 Ålderspension (1/2 ålderspension) 
15 Ålderspension (1/4 ålderspension) 
19 Ålderspension (omfattning känd) 
21 Förtidspension/sjukbidrag (1/1) 
22 Förtidspensio/sjukbidrag (3/4) 
23 Förtidspension/sjukbidrag (2/3) 
24 Förtidspension/sjukbidrag (1/2) 
25 Förtidspension/sjukbidrag (1/4) 
29 Förtidspension/sjukbidrag 
41 Ålderspension 3/4 och sjukbidrag 1/4 
42 Ålderspension 1/2 och sjukbidrag 1/2 
43 Ålderspension 1/2 och sjukbidrag 1/4 
44 Ålderspension 1/4 och sjukbidrag 3/4 
45 Ålderspension 1/4 och sjukbidrag 2/3 
46 Ålderspension 1/4 och sjukbidrag 1/2 
47 Ålderspension 1/4 och sjukbidrag 1/4 
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Namn Beskrivning 

vmBATPF Kod för ATP, efterlevande förmån 
Kod Benämning 
1 Änkepension 
2 Barnpension 
3 Omställningspension 
4 Förlängd omställningspension 
5 Särskild efterlevandepension 

 
Namn Beskrivning 

vmBAVG Individ äldre än 64 år 
Kod Benämning 
0 nej 
1 ja 

 
Namn Beskrivning 

vmBBHU Tillhör BHU-populationen 
Kod Benämning 
1 ja 
2 nej 

 
Namn Beskrivning 

vmBBHUS1 Barnhushåll, yngsta barnet 7-12 år 
Kod Benämning 
0 nej 
1 ja 

 
Namn Beskrivning 

vmBBHUS2 Barnhushåll, yngsta barnet 13-17 år 
Kod Benämning 
0 nej 
1 ja 

 
Namn Beskrivning 

vmBBOANT Övriga boende i bostaden.  (99=värde saknas) 
 
Namn Beskrivning 

vmBBOFORM Boendeform 
Kod Benämning 
1 Hyreslägenhet 
2 Bostadsrätt 
3 Eget småhus 
4 Andelslägenhet eller bostad i egen hyrestasftighet 
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5 Ägd jordbruksfastighet 
6 Inneboende 
7 Tjänstebostad 
9 Hela hushållet i särskilt boende 

 
Namn Beskrivning 

vmBBOYTA Yta i kvadratmeter.  (9999=värde saknas) 
 
Namn Beskrivning 

vmBBRN Antal personer i olika åldrar i bostadshushållet. 0-7 
 
Namn Beskrivning 

vmBBSAND Överlåten andel, delägarens %. 0-50 
 
Namn Beskrivning 

vmBBSDEL Endast del av bostadsrätten överlåten 
Kod Benämning 
00 nej 
01 ja 

 
Namn Beskrivning 

vmBBSTYP Typ av överlåtelse 
Kod Benämning 
00 övriga fall 
01 arv, gåva, bodelning 

 
Namn Beskrivning 

vmBBYGGAR02 När byggdes huset 
Kod Benämning 
0 Får ej frågan eller intervjubortfall 
1 2000 eller tidigare 
2 2001 
3 2002 
9 Vet ej / vill ej svara 

 
Namn Beskrivning 

vmBCIVAUT ÅÅÅÅMMDD. 0=uppgift saknas 
 
Namn Beskrivning 

vmBEGSH Hushållstyp 
Kod Benämning 
1 Ensamstående 
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2 Gifta/sammanboende/partnerskap 

 
Namn Beskrivning 

vmBEGSZ Hushållstyp i kosthushållet 
Kod Benämning 
1 Ensamstående i kosthushåll med endast en vuxen 
2 Gifta/sammanboende/partnerskap i kosthushåll med endast två vuxna som är ett par 
3 Ensamstående i kosthushåll med flera vuxna 
4 Gift/sambo i kosthushåll med flera vuxna 

 
Namn Beskrivning 

vmBFACKCO Facklig centralorganisation 
Kod Benämning 
0 Får ej frågan eller intervjubortfall 
2 TCO 
3 SACO 
4 Annan 
5 Ej fackligt ansluten 
9 Vet ej / vill ej svara 
1 LO 

 
Namn Beskrivning 

vmBFAMSTUT Familjeställning enligt RTB 
Kod Benämning 
000 Personer med ofullständiga och/eller motstridiga uppgifter i folkbokföringen 
110 Partner - man i gift par 
120 Partner - hustru i gift par 
130 Partner - man i sambo-par (med gemensammma barn) 
140 Partner - kvinna i sambo-par (med gemensammma barn) 
150 Partner - man i partnerskap 
160 Partner - kvinna i partnerskap 
210 Ensamstående förälder - ensamstående far med barn under 18 år 
220 Ensamstående förälder - ensamstående far med endast barn 18+ år 
230 Ensamstående förälder - ensamstående mor med barn under 18 år 
240 Ensamstående förälder - ensamstående mor med endast barn 18+ år 
311 Barn yngre än 18 år - barn till båda partners (biologiska-, adoptivbarn) 
312 Barn yngre än 18 år - biologiskt eller adopterat barn till enbart manlig partner 
313 Barn yngre än 18 år - biologiskt eller adopterat barn till enbart kvinnlig partner 
314 Barn yngre än 18 år - barn till ensamstående far (biologiska-, adoptivbarn) 
315 Barn yngre än 18 år - övriga barn till ensamstående man 
316 Barn yngre än 18 år - barn till ensamstående mor (biologiska-, adoptivbarn) 
317 Barn yngre än 18 år - övriga barn till ensamstående kvinna 
318 Barn yngre än 18 år - övrigt barn 
321 Barn 18+ år - son/dotter till båda partners 
322 Barn 18+ år - biologisk eller adopterad son/dotter till enbart manlig partner 
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323 Barn 18+ år - biologisk eller adopterad son/dotter till enbart kvinnlig partner 
324 Barn 18+ år - son/dotter till ensamstående far (biologiska-, adoptivbarn) 
325 Barn 18+ år - övrigt barn till ensamstående man 
326 Barn 18+ år - son/dotter till ensamstående mor (biologiska-, adoptivbarn) 
327 Barn 18+ år - övrigt barn till ensamstående kvinna 
328 Barn 18+ år - övrigt barn 
400 Ensamstående 

 
Namn Beskrivning 

vmBFAMTPUT Familjetyp enligt RTB 
Kod Benämning 
00 Personer med ofullständiga och/eller motstridiga uppgifter i folkbokföringen 
11 Make/maka-familj utan hemmaboende barn under 18 år 
12 Make/maka-familj med minst ett hemmaboende barn under 18 år 
13 Make/maka-familj med yngsta hemmaboende son/dotter 18+ år 
21 Sambo-familj utan hemmaboende barn 
22 Sambo-familj med minst ett hemmaboende barn under 18 år 
23 Sambo-familj med yngsta hemmaboende son/dotter 18+ år 
31 Ensamstående far med minst ett hemmaboende barn under 18 år 
32 Ensamstående far med yngsta hemmaboende son/dotter 18+ år 
41 Ensamstående mor med minst ett hemmaboende barn under 18 år 
42 Ensamstående mor med yngsta hemmaboende son/dotter 18+ år 
50 Ensamstående (övriga) 
60 Barn 15 år och yngre som felaktigt folkbokförts som ensamstående 

 
Namn Beskrivning 

vmBFARBAR Antal år förvärvsarbete, saknade värden 99 
 
Namn Beskrivning 

vmBFARDA Antal färdtjänstresor under året 
Kod Benämning 
0 Får ej frågan eller intervjubortfall 
1 1-4 gånger 
2 5-9 gånger 
3 10-19 gånger 
4 20 gånger eller mer 
9 Vet ej / vill ej svara 

 
Namn Beskrivning 

vmBFBEG Fastighetsbeteckning för eget hem, klartext 
 
Namn Beskrivning 

vmBFBFR Fastighetsbeteckning för fritidshus, klartext 
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Namn Beskrivning 

vmBFDATUT ÅÅMMDD. 0=uppgift saknas. 
 
Namn Beskrivning 

vmBFOR Aktiva rörelseidkare, jordbrukare 
Kod Benämning 
0 nej 
1 ja 

 
Namn Beskrivning 

vmBFORFOG02 Förfogandesätt över bostaden 
Kod Benämning 
0 Får ej frågan eller intervjubortfall 
1 Ägde huset 
3 Ägde bostadsrätt 
5 Hyresrätt (1:a handskontrakt) 
11 Arrenderade jordbruk 
12 Andelslägenhet, bostad egen hyresfastighet 
13 Annat avtal 
14 Inneboende 
15 Småhus i jordbruksfastighet 
6 Hyresrätt (2:a handskontrakt) 
7 studentboende, hyresrätt 1:a handskontrakt 
8 studentboende, hyresrätt 2:a handskontrakt 
99 Vet ej / vill ej svara 

 
Namn Beskrivning 

vmBFORGR Kod som anger fribeloppet för förmögenhet 
Kod Benämning 
0 Ingen beskattningsbar förmögenhet 
1 1 000 000 kr 
2 1500 000 kr 

 
Namn Beskrivning 

vmBFORV För att klassas som förvärvsarbetande ska man ha en arbetsinkomst som överstiger basbeloppet 
Kod Benämning 
0 Ej förvärvsarbetande 
1 Förvärvsarbetande 

 
Namn Beskrivning 

vmBFORVAR Förvärvsår hus. (9999 värde saknas) 
 
Namn Beskrivning 
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vmBFPE Kod för folkpension 
Kod Benämning 
11 Ålderspension (1/1) 
12 Ålderspension (3/4) 
14 Ålderspension (1/2) 
15 Ålderspension (1/4) 
19 Ålderspension övrig (omfattning känd) 
21 Förtidspension/sjukbidrag (1/1) 
22 Förtidspensio/sjukbidrag (3/4) 
23 Förtidspension/sjukbidrag (2/3) 
24 Förtidspension/sjukbidrag (1/2) 
25 Förtidspension/sjukbidrag (1/4) 
29 Förtidspension/sjukbidrag (omfattning okänd) 
41 Ålderspension 3/4 och förtids- el. sjukbidrag 1/4 
42 Ålderspension 1/2 och förtids- el. sjukbidrag 1/2 
43 Ålderspension 1/2 och förtids- el. sjukbidrag 1/4 
44 Ålderspension 1/4 och förtids- el. sjukbidrag 3/4 
45 Ålderspension 1/4 och förtids- el.sjukbidrag 2/3 
46 Ålderspension 1/4 och förtids- el. sjukbidrag 1/2 
47 Ålderspension 1/4 och förtids- el. sjukbidrag 1/4 
80 Hustrutillägg 

 
Namn Beskrivning 

vmBFPF Kod för folkpension 
Kod Benämning 
1 Änkepension 
2 Barnpension 
3 Omställningspension 
4 Förängd omställningspension 
5 Särskild efterlevandepension 

 
Namn Beskrivning 

vmBFRIMEB Frikort läkemedel till barn 
Kod Benämning 
1 ja 
2 nej 

 
Namn Beskrivning 

vmBHAVG Någon i hushållet äldre än 64 år 
Kod Benämning 
0 nej 
1 ja 

 
Namn Beskrivning 
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vmBHELAR Helårsindivid 
Kod Benämning 
1 ja 
2 nej 

 
Namn Beskrivning 

vmBHELARH Helårshushåll 
Kod Benämning 
1 ja 
2 nej 

 
Namn Beskrivning 

vmBHF Hushållsföreståndare i hink-hushållet. HINK-hushåll används i undersökningen Hushållens inkomster (HINK) numera 
Hushållens ekonomi (HEK) 

Kod Benämning 
0 Ej hushållsföreståndare 
1 Hushållsföreståndare 

 
Namn Beskrivning 

vmBHFHUT Hushållsföreståndare enligt undersökningen Hushållens utgifter (HUT) 
Kod Benämning 
0 Ej hushållsföreståndare 
1 Hushållsföreståndare 

 
Namn Beskrivning 

vmBHH Personen ingår i boendeutgiftshushållet 
Kod Benämning 
0 Ingår ej i boendeutgiftshushållet 
1 Ingår i boendeutgiftshushållet 

 
Namn Beskrivning 

vmBHJALP Får hjälp med vissa sysslor i vardagslivet 
Kod Benämning 
1 ja, i tillräcklig omfattning 
2 ja, men inte i tillräcklig omfattning 
3 nej 

 
Namn Beskrivning 

vmBHK Kod för handläggande skattekontor 01-83, kombineras med BHSK för handläggande skattemyndighet 
 
Namn Beskrivning 

vmBHREG Indelning av Sverige i regioner efter antal invånare och antal invånare inom 30 km radie från kommuncentrum 
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Kod Benämning 
H1 Stockholm/Södertälje A-region 
H8 Göteborgs A-region 
H9 Malmö/Lund/Trelleborgs A-region 
H3 Invånare >90000 inom 30 km från kommuncentrum 
H4 27000<invånare<90000 inom 30 km från kommuncentrum samt invånare > 300000  inom 100 km från centrum 
H5 27000<invånare<90000 inom 30 km från kommuncentrum samt invånare < 300000  inom 100 km från centrum 
H6 Invånare < 27000 inom 30 km från kommuncentrum 

 
Namn Beskrivning 

vmBHSBO Någon i hushållet bor på särskilt boende 
Kod Benämning 
0 nej 
1 ja 

 
Namn Beskrivning 

vmBHT14Z Hushållstyp enligt Bostads och hyresundersökningen (BHU) - bostadshushållet 
Kod Benämning 
01 Enpersonshushåll, hushållsföreståndare -64 år 
02 Enpersonshushåll, hushållsföreståndare 65- år 
03 Endast makar, hushållsföreståndaren -64 år 
04 Endast makar, hushållsföreståndaren 65- år 
05 Makar med 1 barn 0-17 år 
06 Makar med 2 barn 0-17 år 
07 Makar med 3+ barn 0-17 år 
08 Ensamstående med barn 0-17 år 
09 Övriga hushåll med barn 0-17 år (ej makar) 
10 Övriga hushåll med barn 0-17 år (makar) 
11 Övriga hushåll, hushållsföreståndaren -64 år (ej makar) 
12 Övriga hushåll, hushållsföreståndaren -64 år (makar) 
13 Övriga hushåll, hushållsföreståndaren 65- år (ej makar) 
14 Övriga hushåll, hushållsföreståndaren 65- år (makar) 

 
Namn Beskrivning 

vmBHT16Z Hushållstyp enligt Bostads och hyresundersökningen (BHU) - bostadshushållet 
Kod Benämning 
01 Enpersonshushåll, hushållsföreståndare -64 år 
02 Enpersonshushåll, hushållsföreståndare 65- år 
03 Endast makar, hushållsföreståndaren -64 år 
04 Endast makar, hushållsföreståndaren 65- år 
05 Makar med 1 barn 0-17 år 
06 Makar med 2 barn 0-17 år 
07 Makar med 3+ barn 0-17 år 
08 Övriga makar, hf -64 år med barn 0-17 år 
09 Övriga makar, hf -64 år utan barn 0-17 år 
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10 Övriga makar, hf 65- år med barn 0-17 år 
11 Övriga makar, hf 65- år utan barn 0-17 år 
12 Ensamstående med barn 0-17 år 
13 Övriga hushåll, hushållsföreståndaren -64 år med barn 0-17 år 
14 Övriga hushåll, hushållsföreståndaren -64 år utan barn 0-17 år 
15 Övriga hushåll, hushållsföreståndaren 65- år med barn 0-17 år 
16 Övriga hushåll, hushållsföreståndaren 65- år utan barn 0-17 år 

 
Namn Beskrivning 

vmBHUSAG Vem/vilka ägde huset 
Kod Benämning 
0 Får ej frågan eller intervjubortfall 
1 Ensam ägare tillhörande hushållet den 31/12 
2 Makar/sambor båda tillhörande hushållet den 31/12 
3 Annat ägarförhållande där samtliga tillhörde hushållet den 31/12 
4 Annat ägarförhållande 
9 Vet ej / vill ej svara 

 
Namn Beskrivning 

vmBHUSMED Antal hushållsmedlemmar 1-9 
 
Namn Beskrivning 

vmBHUSTXR Någon del av fastigheten taxerad som rörelse 
Kod Benämning 
0 Får ej frågan eller intervjubortfall 
1 ja, hela fastigheten 
2 ja, delar av fastigheten 
3 nej 
9 Vet ej vill ej svara 

 
Namn Beskrivning 

vmBHUSTYP Typ av hus 
Kod Benämning 
0 Får ej frågan eller intervjubortfall 
1 en-familjshus 
2 två-familjshus 
3 flerfamiljshus 
4 annan typ av hus/bostad 
9 Vet ej vill ej svara 

 
Namn Beskrivning 

vmBHYRAG Fastighetens ägare 
Kod Benämning 
0 Får ej frågan eller intervjubortfall 
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1 Privat ägare 
2 Almännyttan 
3 Bostadsrättsförening 
5 Övriga 
9 Vet ej / vill ej svara 

 
Namn Beskrivning 

vmBIDNR Identitetsnummer individen kopplat till hink-hushållet.  
 

 
Namn Beskrivning 

vmBIDNRH Identitetsnummer för hink-hushållet. Gemensamt för alla i samma hink-hushåll. 
 

 
Namn Beskrivning 

vmBIDNRK Identitetsnummer för kosthushållet. 
 

 
Namn Beskrivning 

vmBINVARUT Datum för senaste invandring, ÅÅÅÅMMDD. 0=uppgift saknas. 
 
Namn Beskrivning 

vmBKEH Normer för baskonsumtion, hushållens konsumtionsvikter, 1,16 - 6,94 
 
Namn Beskrivning 

vmBKEZ Normer för baskonsumtion, hushållens konsumtionsvikter, 1,16 - 7,74 
 
Namn Beskrivning 

vmBKF Hushållsföreståndare i kost-hushållet. Kosthushåll är alla personer  i bostaden med gemensam hushållning. 
Kod Benämning 
0 Ej hushållsföreståndare 
1 Hushållsföreståndare 

 
Namn Beskrivning 

vmBKKOM Kommentarer till deklarationsöverföringen 
Kod Benämning 
0 Ingen kommentar 
1 Kommentar finns 

 
Namn Beskrivning 

vmBKOMMUN Kommunkod från Socialbidragsregistret (01-99), måste kombineras med BLAN för att kunna ge information om kommun 
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Namn Beskrivning 

vmBKON Kön 
Kod Benämning 
1 man 
2 kvinna 

 
Namn Beskrivning 

vmBKVARBO Personen är 18-29 år och boende med minst en förälder den 31/12 undersökningsåret 
Kod Benämning 
0 Övriga 
1 Kvarboende 

 
Namn Beskrivning 

vmBLAN Länsindelning , kod 01-25 
Kod Benämning 
01 Stockholm 
03 Uppsala 
04 Södermanland 
05 Östergötland 
06 Jönköping 
07 Kronoberg 
08 Kalmar 
09 Gotland 
10 Blekinge 
12 Skåne 
13 Halland 
14 Västra Götaland 
17 Värmland 
18 Örebro 
19 Västmanland 
20 Dalarna 
21 Gävleborg 
22 Västernorrland 
23 Jämtland 
24 Västerbotten 
25 Norbotten 

 
Namn Beskrivning 

vmBLGHTYP Lägenhetstyp, antal rum 
Kod Benämning 
0 Får ej frågan eller intervjubortfall 
1 1 rum 
2 2 rum 
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3 3 rum 
4 4 rum 
5 5 rum 
6 6 rum 
7 7 rum eller fler 

 
Namn Beskrivning 

vmBLK_EG Län, kommun för eget hem, 4-siffrig kod 
 
Namn Beskrivning 

vmBLK_FR Län, kommun för fritidsfastighet, 4-siffrig kod 
 
Namn Beskrivning 

vmBMBDATUT Datum för prioriterat aktuellt medborgarskap ÅÅÅÅMMDD. 0=uppgift saknas. 
 
Namn Beskrivning 

vmBMEAORS Varför avstod läkemedel (vårdnadshavare) 
Kod Benämning 
01 hade inte tid 
02 hade inte råd (måste ha pengar till löpande utgifter) 
03 hade inte råd (annat skäl) 
04 ville vänta och se om det gick över 
05 hade kvar medicin 
06 för långt eller besvärligt att ta sig till apoteket 
07 mår inte bra av läkemedel/orolig för biverkningar 
08 annan orsak 

 
Namn Beskrivning 

vmBMEAVSB Avstått läkemedel till barn 
Kod Benämning 
1 ja, en gång 
2 ja, flera gånger 
3 nej 
4 ej aktuellt (har ej varit i behov av läkemdel) 

 
Namn Beskrivning 

vmBMEDAVS01 Avstått läkemedel 
Kod Benämning 
0 Får ej frågan eller intervjubortfall 
1 Ja, en gång 
2 Ja, flera gånger 
3 Nej 
4 Ej aktuellt 
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9 Vet ej / vill ej svara 

 
Namn Beskrivning 

vmBMEDORS Varför avstod läkemedel 
Kod Benämning 
01 hade inte tid 
02 hade inte råd (måste ha pengar till löpande utgifter) 
03 hade inte råd (annat skäl) 
04 ville vänta och se om det gick över 
05 för långt eller besvärligt att ta sig till apoteket 
06 mår inte bra av läkemedlet / orolig för biverkningar 
07 annan orsak 

 
Namn Beskrivning 

vmBNGR2 Näringsgren för de som klassats som förvärvsarbetande 
Kod Benämning 
01-05 Jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske 
10-14 Brytning av mineraliska produkter, el och gas 
40-41 Brytning av mineraliska produkter, el och gas 
15-37 Tillverkning 
45 Byggnadsverksamhet 
50-52 Varuhandel, restaurang- och hotellverksamhet 
55 Varuhandel, restaurang- och hotellverksamhet 
60-64 Samfärdsel, post- och telekommunikationer 
65-67 Finansiell verksamhet 
70-75 Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster, försvar, polis och socialförsäkring 
80 Utbildning 
85 Hälso- och sjukvård 
90-93 Andra samhälleliga och personliga tjänster 
95 Arbete i privat hushåll 
96 Internationella organisationer, utländska ambassader och dylikt 
00,99 Ej klassificerade, ej specificerad näringsgren och bortfall 

 
Namn Beskrivning 

vmBNPSGA svarsalternativ 
Kod Benämning 
0 nej 
1 ja 

 
Namn Beskrivning 

vmBOMEG Om-/tillbyggnad av huset (ägt småhus) 
Kod Benämning 
1 ja 
2 nej 
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Namn Beskrivning 

vmBORDNR Individens ordningsnummer i hushållet. 1-9 
 
Namn Beskrivning 

vmBORDNRH Hink-hushållets ordningsnummer i kosthushållet. 1-5 
 
Namn Beskrivning 

vmBPAVG Har avgiften påverkat dig 
Kod Benämning 
1 inte alls 
2 avstår i viss mån från sådan hjälp p g a avgiften 
3 avstår helt från sådan hjälp p g a avgiften 

 
Namn Beskrivning 

vmBPHUS1 Pensionärshushåll 1, hushållsföreståndaren 65 år eller äldre vid årets slut 
Kod Benämning 
0 nej 
1 ja 

 
Namn Beskrivning 

vmBPHUS2 Pensionärshushåll 2, alla vuxna i hushållet 65 år eller äldre vid årets slut 
Kod Benämning 
0 nej 
1 ja 

 
Namn Beskrivning 

vmBPNR Personnummer,  12 positioner 
 
Namn Beskrivning 

vmBPOMV1H Får hjälp av make/maka 
Kod Benämning 
0 Får ej frågan eller intervjubortfall 
1 ja 
9 vet ej / vill ej svara 

 
Namn Beskrivning 

vmBPOMV2H Får hjälp av barn 
Kod Benämning 
0 Får ej frågan eller intervjubortfall 
1 ja 
9 vet ej / vill ej svara 



 91 
 
Namn Beskrivning 

vmBPOMV3H Får hjälp av annan släkting/granne, vän (svarsalt. 4 i intervjun) 
Kod Benämning 
0 Får ej frågan eller intervjubortfall 
1 ja 
9 vet ej / vill ej svara 

 
Namn Beskrivning 

vmBPOMV4H Får hjälp av hemtjänst (efter beslut av kommunen) (svarsalternativ 5 i intervjun) 
Kod Benämning 
0 Får ej frågan eller intervjubortfall 
1 ja 
9 vet ej / vill ej svara 

 
Namn Beskrivning 

vmBPOMV5H Får hjälp av personlig assistent (efter beslut av kommunen eller försäkringskassan) 
Svarsalternativ 6 i intervjun 

Kod Benämning 
0 Får ej frågan eller intervjubortfall 
1 ja 
9 vet ej / vill ej svara 

 
Namn Beskrivning 

vmBPOMV6H Får hjälp av frivillig/ideell organisation (svarsalternativ 7 i intervjun) 
Kod Benämning 
0 Får ej frågan eller intervjubortfall 
1 ja 
9 vet ej / vill ej svara 

 
Namn Beskrivning 

vmBPOMV7H Får hjälp av privat företag (som du/ni själv anlitat privat) (svarsalternativ 8 i intervjun) 
Kod Benämning 
0 Får ej frågan eller intervjubortfall 
1 ja 
9 vet ej / vill ej svara 

 
Namn Beskrivning 

vmBPOMV8H Får hjälp av annat alternativ (svarsalternativ 9 i intervjun) 
Kod Benämning 
0 Får ej frågan eller intervjubortfall 
1 ja 
9 vet ej / vill ej svara 
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Namn Beskrivning 

vmBPSTNUM Postnummer 5-ställig sifferkod 
 
Namn Beskrivning 

vmBPSTORT Postort i klartext 
 
Namn Beskrivning 

vmBRANS Anställd utan rörelseinkomster 
Kod Benämning 
0 nej 
1 ja 

 
Namn Beskrivning 

vmBREAVS Avstått rehabilitering / habilitering 
Kod Benämning 
01 ja, en gång 
02 flera gånger 
03 nej 
04 ej aktuellt 

 
Namn Beskrivning 

vmBREGZ BHU:s regional koder. Avser bostadshushållet. 
Kod Benämning 
01 Region A - Stor-Stockholm 
02 Region B - Stor-Göteborg 
03 Region C - Övr kommuner, mer än 75000 invånare 
04 Region D - Övriga kommuner 

 
Namn Beskrivning 

vmBRELK Relation till kosthushållsföreståndaren 
Kod Benämning 
1 Hushållsföreståndare (BKF) 
2 Make/maka/sambo till hushållsföreståndaren 
3 Barn/fosterbarn 0-17 år till någon i hushållet 
4 Barn/fosterbarn 18 år - till någon i hushållet 
5 Övriga i hushållet 

 
Namn Beskrivning 

vmBRELUP Relation till urvalspersonen 
Kod Benämning 
0 Får ej frågan eller intervjubortfall 
1 make/maka/sambo 
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2 barn eller sambos barn, fosterbarn 
3 svärson/svärdotter 
4 syskon/fostersyskon (Bror/Syster) 
5 svåger/svägerska 
6 syskonbarn 
7 förälder, förälders make(a) eller smbo, fosterföräldrar 
8 svärfar/svärmor 
10 morförälder/farförälder 
11 barnbarn 
12 annat 

 
Namn Beskrivning 

vmBREPR Representationsersättning mot utlägg 
Kod Benämning 
0 nej 
1 ja 

 
Namn Beskrivning 

vmBSBO Individen bor på särskilt boende 
Kod Benämning 
1 ja 
2 nej 

 
Namn Beskrivning 

vmBSEI Indelningen grundar sig på SCB:s Socioekonomiska grupper för individer 
Kod Benämning 
11 Ej facklärda, i varuproduktion 
12 Ej facklärda i tjänsteproduktion 
21 Facklärda, i varuproduktion 
22 Facklärda i tjänsteproduktion 
33 Lägre tjänstemän 1 
36 Lägre tjänstemän 2 
46 Tjänstemän på mellannivå 
56 Högre tjänstemän 
57 Ledande befattningar 
99 Ej klassificerade anställda 
79 Företagare (rörelseidkare) 
89 Lantbrukare 
90 Ej klassificerade företagare 
16 Pensionärer (enbart ålderspensionärer) 
18 Övriga pensionärer (ex förtidspensionärer) 

 
Namn Beskrivning 

vmBSEIHUT Indelningen grundar sig på SCB:s Socioekonomiska grupper för individer. Koden sätts enligt HUT (Hushållens utgifter) 
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definition av hushållsföreståndare. 

Kod Benämning 
11 Ej facklärda, i varuproduktion 
12 Ej facklärda i tjänsteproduktion 
21 Facklärda, i varuproduktion 
22 Facklärda i tjänsteproduktion 
33 Lägre tjänstemän 1 
36 Lägre tjänstemän 2 
46 Tjänstemän på mellannivå 
56 Högre tjänstemän 
57 Ledande befattningar 
99 Ej klassificerade anställda 
79 Företagare (rörelseidkare) 
89 Lantbrukare 
90 Ej klassificerade företagare 
16 Pensionärer (enbart ålderspensionärer) 
18 Övriga pensionärer (ex förtidspensionärer) 

 
Namn Beskrivning 

vmBSHUS1 Småbarnshushåll, yngsta barnet 0-2 år 
Kod Benämning 
0 nej 
1 ja 

 
Namn Beskrivning 

vmBSHUS2 Småbarnshushåll, yngsta barnet 3-6 år 
Kod Benämning 
0 nej 
1 ja 

 
Namn Beskrivning 

vmBSJUAVS02 Avstått sjukvård 
Kod Benämning 
0 Får ej frågan eller intervjubortfall 
1 Ja, en gång 
2 Flera gånger 
3 Nej 
4 Ej aktuellt 
9 Vet ej / vill ej svara 

 
Namn Beskrivning 

vmBSJUIHG Utgift för sjukvård inkl rehabilitering / habilitering som inte täcks av högkostnadsskyddet 
Kod Benämning 
01 ja, för sjukvård 
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02 ja, för rehabilitering, habilitering 
03 ja, för både sjukvård och rehabilitering/ habilitering 
04 nej 

 
Namn Beskrivning 

vmBSJUORS Varför avstod läkare / distriksköterska inom den öppna sjukvården 
Kod Benämning 
01 hade inte tid 
02 hade inte råd (måste ha pengar till löpande utgifter) 
03 hade inte råd (annat skäl) 
04 kände inte till någon bra läkare 
05 ville vänta och se om det gick över 
06 för långt att resa eller besvärligt att ta sig dit 
07 för långa väntetider, t ex i telefonkö eller för att få tid för besök 
08 annan orsak 

 
Namn Beskrivning 

vmBSTRAT02 Kombination av stratum och panel. 
Kod Benämning 
301 90 år och över 
302 75 år och över 
303 18-74 år 
304 Döda och utvandrade 
305 5% fattigaste 
306 5% rikaste 
307 Vårdtagare 
308 Handikapp 
309 Kapitalvinst 2.500.001-5.000.000 
310 Kapitalvinst 5.000.001-10.000.000 
311 Kapitalvinst 10.000.001-50.000.000 
312 Mer än 50 miljoner 

 
Namn Beskrivning 

vmBSTRATV02 Stratum från urvalsdragning 
Kod Benämning 
1 90 år och över 
10 Kapitalvinst 5.000.001-10.000.000 
11 Kapitalvinst 10.000.001-50.00.000 
12 Kapitalvinst mer än 50 miljoner 
2 75 år och över 
3 18-74 år 
4 Döda och utvandrade 
5 5 % fattigaste 
6 5% rikaste 
7 Vårdtagare 
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8 Handikapp 
9 Kapitalvinst 2.500.001-5.000.000 

 
Namn Beskrivning 

vmBSVAR svarsalternativ 
Kod Benämning 
0 Får ej frågan eller intervjubortfall 
1 ja 
2 nej 
9 vet ej / vill ej svara 

 
Namn Beskrivning 

vmBSYSP Arbetade timmar i relation till årsnormtalet 2080 h, andel i procent 
 
Namn Beskrivning 

vmBSYSS Sysselsättningsgrad 1 
Kod Benämning 
0 Uppgift saknas 
01 1-1039 timmar (1-49 % av årsnormtalet) 
02 1040 -1871 timmar (50-89 % av årsnormtalet) 
03 1872 timmar eller mer (minst 90% av årsnormtalet) 

 
Namn Beskrivning 

vmBSYSSEL02 Typ av sysselsättning 
Kod Benämning 
0 Får ej frågan eller intervjubortfall 
01 anställd 
02 företagare i eget AB 
03 företagare ej AB 
04 jordbrukare 
06 studerande 
08 arbetslös 
10 pensionär/hemmafru/hemmaman 
11 långtidssjukskriven utan anställning 
12 annan sysselsättning 

 
Namn Beskrivning 

vmBTANAVS02 Avstått tandvård 
Kod Benämning 
0 Får ej frågan eller intervjubortfall 
1 Ja, en gång 
2 Flera gånger 
3 Nej 
4 Ej aktuellt 
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9 Vet ej / vill ej svara 

 
Namn Beskrivning 

vmBTANDHA02 Antal besök hos tandhygienist under året 
Kod Benämning 
0 Får ej frågan eller intervjubortfall 
1 1 besök 
2 2- 3 besök 
3 4 eller fler besök 
9 Vet ej / vill ej svara 

 
Namn Beskrivning 

vmBTANDLA02 Antal besök hos tandläkare under året 
Kod Benämning 
0 Får ej frågan eller intervjubortfall 
1 1 besök 
2 2- 3 besök 
3 4 eller fler besök 
9 Vet ej / vill ej svara 

 
Namn Beskrivning 

vmBTANDT Folktandvård eller privat 
Kod Benämning 
01 Folktandvård 
02 Privat 
03 Både folktandvård och privat 
09 Vet ej vill ej svara 

 
Namn Beskrivning 

vmBTANEK Inte råd berodde det på..... 
Kod Benämning 
01 var arbetslös 
02 fick socialbidrag 
03 sjukbidrag / förtidspension 
04 nej 

 
Namn Beskrivning 

vmBTANORS Varför avstod tandvård 
Kod Benämning 
01 hade inte tid 
02 hade inte råd (måste ha pengar till löpande utgifter) 
03 hade inte råd (annat skäl) 
04 kände inte till någon bra tandläkare 
05 ville vänta och se om det gick över 
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06 för långt att resa elller besvärligt att ta sig dit 
07 för långa väntetider, t ex i telefon för att få tid för besök 
08 annan orsak 

 
Namn Beskrivning 

vmBTANPAV Hälsan påverkats 
Kod Benämning 
01 hälsan har inte påverkats 
02 har i hög grad påverkats negativt 
03 har i viss mån påverkats negativt 
04 har påverkats positivt 

 
Namn Beskrivning 

vmBTANSJU När avstod var då... 
Kod Benämning 
01 långvarit sjuk (mer än 3 månader) utan sjukersättning 
02 långvarit sjukskriven (mer än 3 månader) 
03 sjukbidrag/förtidspensionär 
04 nej 

 
Namn Beskrivning 

vmBTOMTR Tomträtt finns 
Kod Benämning 
00 nej 
01 ja 

 
Namn Beskrivning 

vmBTYPGAR Typ av garage/bilplats 
Kod Benämning 
0 Får ej frågan eller intervjubortfall 
1 Uppvärmd garageplats 
2 Kallgarageplats 
3 Bilplats med tak och/eller motorvärmare 
4 Öppen plats utan motorvärmare 
9 Vet ej / vill ej svara 

 
Namn Beskrivning 

vmBTYPSBO Typ av särskilt boende 
Kod Benämning 
0 Får ej frågan eller intervjubortfall 
1 ålderdomshem 
2 sjukhem 
3 gruppboende 
4 annan form 
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9 Vet ej / vill ej svara 

 
Namn Beskrivning 

vmBUBNR Individ- / hushållsidentitet. Matchningsvariabel. 
 
Namn Beskrivning 

vmBUPPLZ Upplåtelseform 
Kod Benämning 
01 hyresrätt 
02 bostadsrätt 
03 äganderätt 

 
Namn Beskrivning 

vmBVAELJH Uppvärmningssätt, el, värmepump eller jordvärme (bergvärme, markvärme, takvärme, sjövärme) 
Kod Benämning 
0 Får ej frågan eller intervjubortfall 
1 ja 
9 vet ej / vill ej svara 

 
Namn Beskrivning 

vmBVAOLFJH Uppvärmningssätt, annat ( t ex olja, gas, fjärrvärme, pellets) 
Kod Benämning 
0 Får ej frågan eller intervjubortfall 
1 ja 
9 vet ej / vill ej svara 

 
Namn Beskrivning 

vmBVARLD Kod för världsdel, 1-ställig 
 
Namn Beskrivning 

vmBVAVEDH Uppvärmningssätt, ved, flis eller spån 
Kod Benämning 
0 Får ej frågan eller intervjubortfall 
1 ja 
9 vet ej / vill ej svara 

 
Namn Beskrivning 

vmBVHFORS Kan särskilja villa- hemförsäkring 
Kod Benämning 
0 Får ej frågan eller intervjubortfall 
1 överlåtelsepris 
2 insats 
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8 kan ej särskiljas från övriga utgifter 
9 vet ej/ vill ej svara 

 
Namn Beskrivning 

vmBVXBRN Vuxen eller barn 
Kod Benämning 
1 Vuxen 
2 Barn 

 
Namn Beskrivning 

vmBVXFORV Antal förvärvsarbetande vuxna 
 
Namn Beskrivning 

vmBYRKST Yrkesställning och anställningens art 
Kod Benämning 
1 Statligt anställd 
2 Kommunalt anställd 
3 Privat anställd 
9 Anställd - ej klassificerad 
4 Företagare 
6 Ej förvärvsarbetande 

 
Namn Beskrivning 

vmCINKSD1 Inkomststandard 1. 
 
Namn Beskrivning 

vmCINKSD2 Inkomststandard 2. 
 
Namn Beskrivning 

vmNamn Namn i klartext 
 
Namn Beskrivning 

vmSEFF Skatteeffekt i kronor av boendet, beräknas i SCB:s simuleringsmodell FASIT. 
 
Namn Beskrivning 

vmSGAKOD Folkpensionskod 
Kod Benämning 
11 Erhållit pension som ensamstående 
12 Erhålit pension del av året som ensamstående 
13 Erhållit pension som ensamstående under året 
21 Erhållit pension som gift 
22 Erhållit pension del av året som gift 
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23 Erhållit pension som gift under året 

 
Namn Beskrivning 

vmSMSKTOT Marginalskatt i procent 
 
Namn Beskrivning 

vmUOMEG Belopp för underhåll/reparation (ägt småhus) 
Kod Benämning 
1 1000 kr 
2 3000 kr 
3 5000 kr 
4 7000 kr 
5 9000 kr 
6 11000 kr 
7 70000 eller mer 
8 0 kr 

 
Namn Beskrivning 

vmUOMKLEG Utgift för om- eller tillbyggnad 
Kod Benämning 
0 Får ej frågan eller intervjubortfall 
1 1-4999 kr 
2 5000-9999 kr 
3 10000-19999 kr 
4 20000-29999 kr 
5 30000-49999 kr 
6 50000-69999 kr 
7 70000- kr eller mer 
8 Ingen utgift 
9 Vet ej / vill ej svara 

 
Namn Beskrivning 

vmUtgift8 Utgiften kan inte delas upp 
Kod Benämning 
0 Utgiften kan delas upp 
1 Utgiften kan inte delas upp 

 
Namn Beskrivning 

vmUUNKLEG Utgift för underhåll/reparationer 
Kod Benämning 
0 Får ej frågan eller intervjubortfall 
1 1-1999 kr 
2 2000-3999 kr 
3 4000-5999 kr 
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4 6000-7999 kr 
5 8000-9999 kr 
6 10000-11999 kr 
7 12000 kr eller mer 
8 Ingen utgift 
9 Vet ej / vill ej svara 

 
Namn Beskrivning 

vmUUNKLLG Utgift för underhåll/reparation i lägenheten 
Kod Benämning 
0 Får ej frågan eller intervjubortfall 
1 Inga utgifter 
2 1-999 kr 
3 1000-1999 kr 
4 2000-2999 kr 
5 3000-3999 kr 
6 4000-4999 kr 
7 5000-5999 kr 
8 6000-9999 kr 
10 10000-19999 kr 
11 20000 kr eller mer 
99 Vet ej / vill ej svara 

 
Namn Beskrivning 

vmUVAAVS7 Belopp för övriga utgifter i bostadsrätt ingår i månadsavgiften 
Kod Benämning 
0 Får ej frågan eller intervjubortfall 
1 ja 
9 vet ej / vill ej svara 

 
Namn Beskrivning 

vmUVAAVS8 Belopp för övriga utgifter särredovisas 
Kod Benämning 
0 ja 
1 nej 

 
Namn Beskrivning 

vmUVAGUN8 Belopp för vägunderhåll/gemensamma anläggningar särredovisas 
Kod Benämning 
0 ja 
1 nej 

 
Namn Beskrivning 

vmUVARMN7 Belopp för uppvärmning i bostadsrätt ingår i månadsavgiften 
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Kod Benämning 
0 Får ej frågan eller intervjubortfall 
1 ja 
9 vet ej / vill ej svara 

 
Namn Beskrivning 

vmUVARMN8 Kan uppvärmning särredovisas 
Kod Benämning 
0 ja 
1 nej 

 


