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Register: Registret över totalbefolkningen (RTB) 
 
Statistikansvarig: Statistiska centralbyrån (SCB) 
Statistikprodukt: Befolkningsstatistik 
Kontaktperson: Ingvar Johannesson, tel: 019-17 65 48, e-post: ingvar.johannesson@scb.se 

 Åke Jalo, tel: 019-17 67 29, e-post: ake.jalo@scb.se 
 
Register 
Namn 

RTB 
Presentationstext 

Registret över totalbefolkningen (RTB) 
Beskrivning 

RTB är ett register som innehåller uppgifter om den folkbokförda 
befolkningen i Sverige. 

Registertyp 

basregister 

 
Version 
Namn 

RTBsql 
Presentationstext 

RTB, fullständigt innehåll, sql-version 
Beskrivning 

Individregister med stockuppgifter avseende 31 december respektive år 
och flödesuppgifter avseende respektive kalenderår. 

Personregister 

ja 
Slutligt observationsregister 

ja 

 
Databas 
Namn 

RTB99 
Första tid 

1999 
Senaste tid 

1999 
Presentationstext 

Registret över totalbefolkningen 1999 
Referenstid 

31 december/kalenderår 
Beskrivning 

Individregister med stockuppgifter avseende 1999-12-31 och flödesuppgifter avseende året 1999. 
Tillgänglighet 

Databasen är endast tillgänglig för intern användning. Materialet är sekretesskyddat. 
Arkiveringsdatum 

 
Arkivplats 

 
 
 
 
Tabell / flat fil 
Presentationstext 

Personnummerändringar 
Objekttyp 
Personnummerändringar 

Population 

Matrisen innehåller de personer som har ändrat personnummer under 1999. 



 2 
Beskrivning 
 

Antal tabellrader / poster 
1678 

 
 
Variabler - Innehåll 
Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd 
personnummer tidigare Anger personnummer 

före 
personnummerändring
en. Personer som är 
folkbokförda 
registreras inom 
folkbokföringen med 
personnummer som 
identitetsbeteckning. 

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

 ej summerbar  PersonNrG1999Person
NrAndr 

personnummer aktuellt Anger personnummer 
efter 
personnummerändring
en. Personer som är 
folkbokförda 
registreras inom 
folkbokföringen med 
personnummer som 
identitetsbeteckning. 

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

 ej summerbar  PersonNrN1999Person
NrAndr 

datum start Anger startdatum för 
tidigare 
personnummer. 

 Datum består av årtal, 
månad och dag. 

 ej summerbar  DatFran1999PersonNr
Andr 

datum slut Anger slutdatum för 
tidigare 
personnummer. 

 Datum består av årtal, 
månad och dag. 

 ej summerbar  DatTill1999PersonNrA
ndr 

datum start RSV Anger det datum som 
uppgiften levererades 
från RSV. 

 Datum består av årtal, 
månad och dag. 

 ej summerbar  DatFranRSV1999Pers
onNrAndr 

datum slut RSV Anger det datum som 
uppgiften levererades 
från RSV. 

 Datum består av årtal, 
månad och dag. 

 ej summerbar  DatTillRSV1999Perso
nNrAndr 

orsak Anger grund för 
personnummerändring. 

   ej summerbar  OrsakInl1999PersonNr
Andr 

 
 
Tabell / flat fil 
Presentationstext 

Folkbokförda personer 
Objekttyp 
Folkbokförda personer 

Population 

Matrisen innehåller de personer som var folkbokförda i Sverige 1999-12-31. 
Beskrivning Antal tabellrader / poster 
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 8861426 
 
 
Variabler - Innehåll 
Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd 
populationsdatum Anger det datum som 

uppgifterna avser. 
 Datum består av årtal, 

månad och dag. 
 ej summerbar  PopDat1999RTB 

folkbokföringsdatum Anger det datum från 
och med 
folkbokföringen gäller. 

 Datum består av årtal, 
månad och dag. 

 ej summerbar  FolkbDat1999RTB 

län Anger det län där 
personen är 
folkbokförd. 

  2000-01-01 ej summerbar  Lan1999RTB 

kommun Anger den kommun 
där personen är 
folkbokförd. 

  2000-01-01 ej summerbar  Kommun1999RTB 

församling Anger den församling 
där personen är 
folkbokförd. 

  2000-01-01 ej summerbar  Forsamling1999RTB 

fastighetsbeteckning Anger 
fastighetsbeteckning 
på den fastighet där 
personen är 
folkbokförd. 

  2000-01-01 ej summerbar  Fastbet1999RTB 

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

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

 ej summerbar  PersonNr1999RTB 

kön Uppgift om kön 
framställs med 
utgångspunkt från 
personnumret. 

 Kön härleds från 11:e 
positionen i 
personnumret. Om 
position 11 är lika med 
1, 3, 5, 7 eller 9 sätts 
kön = man. Om 
position 11 är lika med 
0, 2, 4, 6 eller 8 sätts 
kön = kvinna. 
 

 ej summerbar  Kon 

födelseland Anger det land där 
personen är född. 

   ej summerbar  FodelseLandNamn199
9RTB 

födelseort i utlandet Anger födelseort för 
personer födda 
utomlands. 

   ej summerbar  FodelseortUtl1999RT
B 

födelselän Anger födelselän för 
personer födda i 
Sverige. 

   ej summerbar  Fodelselan99RTB 
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Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd 
födelseförsamling Anger 

födelseförsamling för 
personer födda i 
Sverige. 

   ej summerbar  FodelseForsNamn1999
RTB 

invandringsdatum Anger datum för 
senaste invandring till 
Sverige 

 Datum består av årtal, 
månad och dag. 

 ej summerbar  DatInv1999RTB 

utvandringsort i norden Anger den ort i norden 
varifrån senaste 
invandring skett. 

   ej summerbar  UtflOrtNord1999RTB 

utvandringsland Anger det land varifrån 
senaste invandring 
skett. 

   ej summerbar  UtflLandnamn1999RT
B 

ålder slut Anger ålder vid årets 
slut. 

 Ålder vid årets slut = 
året vid mättiden - 
födelseåret. Variabeln 
härleds från 
personnumret. 

 ej summerbar  AlderSlut1999RTB 

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

   ej summerbar  Civil1999RTB 

civilståndsdatum Anger det datum från 
vilket det angivna 
civilståndet gäller. 

 Datum består av årtal, 
månad och dag. 

 ej summerbar  CivDat1999RTB 

personnummer 
make/partner 

Anger make/makas 
personnummer för gift 
och partners 
personnummer för 
registrerad partner.  
Personer som är 
folkbokförda 
registreras inom 
folkbokföringen med 
personnummer som 
identitetsbeteckning. 

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

 ej summerbar  PersonNrMakPart1999
RTB 

folkbokföringskod 
make/partner 

Anger make/partners 
folkbokföringskod. 
Folkbokföringskoden 
anger om 
relationspersonen är, 
har varit eller aldrig 
varit folkbokförd. 

   ej summerbar  FolkbKodMakPart199
9RTB 

personnummer far Anger faderns 
personnummer. 
Personer som är 
folkbokförda 
registreras inom 

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

 ej summerbar  PersonNrFar1999RTB 
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Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd 

folkbokföringen med 
personnummer som 
identitetsbeteckning. 

kontrollsiffra. 

folkbokföringskod far Anger faderns 
folkbokföringskod. 
Folkbokföringskoden 
anger om 
relationspersonen är, 
har varit eller aldrig 
varit folkbokförd. 

   ej summerbar  FolkbKodFar1999RTB 

födelseland far Anger det land där 
fadern är född. 

   ej summerbar  FodelseLandnamnFar1
999RTB 

personnummer mor Anger moderns 
personnummer. 
Personer som är 
folkbokförda 
registreras inom 
folkbokföringen med 
personnummer som 
identitetsbeteckning. 

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

 ej summerbar  PersonNrMor1999RT
B 

folkbokföringskod mor Anger moderns 
folkbokföringskod. 
Folkbokföringskoden 
anger om 
relationspersonen är, 
har varit eller aldrig 
varit folkbokförd. 

   ej summerbar  FolkbKodMor1999RT
B 

födelseland mor Anger det land där 
modern är född. 

   ej summerbar  FodelseLandnamnMor
1999RTB 

personnummer 
adoptivfar 

Anger adoptivfaderns 
personnummer. 
Personer som är 
folkbokförda 
registreras inom 
folkbokföringen med 
personnummer som 
identitetsbeteckning. 

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

 ej summerbar  PersonNrAdFar1999R
TB 

folkbokföringskod 
adoptivfar 

Anger adoptivfaderns 
folkbokföringskod. 
Folkbokföringskoden 
anger om 
relationspersonen är, 
har varit eller aldrig 
varit folkbokförd. 

   ej summerbar  FolkbKodAdFar1999R
TB 

datum adoptivfar Anger datum för 
relationen. 

 Datum består av årtal, 
månad och dag. 

 ej summerbar  DatumAdFar1999RTB 

personnummer 
adoptivmor 

Anger adoptivmoderns 
personnummer. 

 Personnumret består 
av: Födelsetid (8 

 ej summerbar  PersonNrAdMor1999R
TB 
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Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd 

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

siffror), 
födelsenummer (3 
siffror) och en 
kontrollsiffra. 

folkbokföringskod 
adoptivmor 

Anger adoptivmoderns 
folkbokföringskod. 
Folkbokföringskoden 
anger om 
relationspersonen är, 
har varit eller aldrig 
varit folkbokförd. 

   ej summerbar  FolkbKodAdMor1999
RTB 

datum adoptivmor Anger datum för 
relationen. 

 Datum består av årtal, 
månad och dag. 

 ej summerbar  DatumAdMor1999RT
B 

personnummer 
vårdnadshavare 1 

Anger personnumret 
för den äldste 
vårdnadshavaren. 
Personer som är 
folkbokförda 
registreras inom 
folkbokföringen med 
personnummer som 
identitetsbeteckning. 

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

 ej summerbar  PersonNrVard11999R
TB 

folkbokföringskod 
vårdnadshavare 1 

Anger 
folkbokföringskod för 
vårdnadshavare 1. 
Folkbokföringskoden 
anger om 
relationspersonen är, 
har varit eller aldrig 
varit folkbokförd. 

   ej summerbar  FolkbKodVard11999R
TB 

datum vårdnadshavare 
1 

Anger datum för 
relationen. 

 Datum består av årtal, 
månad och dag. 

 ej summerbar  DatumVard11999RTB 

personnummer  
vårdnadshavare 2 

Anger personnumret 
för den yngste 
vårdnadshavaren vid 
delad vårdnad. 
Personer som är 
folkbokförda 
registreras inom 
folkbokföringen med 
personnummer som 
identitetsbeteckning. 

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

 ej summerbar  PersonNrVard21999R
TB 

folkbokföringskod 
vårdnadshavare 2 

Anger 
folkbokföringskod för 
vårdnadshavare 2. 
Folkbokföringskoden 
anger om 

   ej summerbar  FolkbKodVard21999R
TB 



 7 
Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd 

relationspersonen är, 
har varit eller aldrig 
varit folkbokförd. 

datum vårdnadshavare 
2 

Anger datum för 
relationen. 

 Datum består av årtal, 
månad och dag. 

 ej summerbar  DatumVard21999RTB 

personnummer annan 
person 1 

Anger personnumret 
för den äldste 
relationspersonen. 
Personer som är 
folkbokförda 
registreras inom 
folkbokföringen med 
personnummer som 
identitetsbeteckning. 

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

 ej summerbar  PersonNrAp11999RT
B 

folkbokföringskod 
annan person 1 

Anger 
folkbokföringskod för 
annan person 1. 
Folkbokföringskoden 
anger om 
relationspersonen är, 
har varit eller aldrig 
varit folkbokförd. 

   ej summerbar  FolkbKodAP11999RT
B 

datum annan person 1 Anger datum för 
relationen. 

 Datum består av årtal, 
månad och dag. 

 ej summerbar  DatumAP11999RTB 

personnummer annan 
person 2 

Anger personnumret 
för den yngste 
relationspersonen. 
Personer som är 
folkbokförda 
registreras inom 
folkbokföringen med 
personnummer som 
identitetsbeteckning. 

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

 ej summerbar  PersonNrAP21999RT
B 

folkbokföringskod 
annan person 2 

Anger 
folkbokföringskod för 
annan person 2. 
Folkbokföringskoden 
anger om 
relationspersonen är, 
har varit eller aldrig 
varit folkbokförd. 

   ej summerbar  FolkbKodAP21999RT
B 

datum annan person 2 Anger datum för 
relationen. 

 Datum består av årtal, 
månad och dag. 

 ej summerbar  DatumAP21999RTB 

personnummer sambo Anger personnumret 
för den person som bor 
på samma fastighet 
som huvudpersonen 
och som han/hon har 

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

 ej summerbar  PersonNrSambo1999R
TB 
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Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd 

gemensamt barn med. kontrollsiffra. 
familjeidentitet 1 
(RTB-familj) 

Anger personnumret 
för den äldste personen 
av maximalt två 
generationer som har 
relationer med 
varandra och som är 
folkbokförda på 
samma fastighet. 

   ej summerbar  FamId11999RTB 

icke territoriell 
församling 

Anger icke territoriell 
församling. 

 Se lagen om 
medlemskap i icke 
territoriella 
församlingar. 

 ej summerbar  IckeTerrFors99 

sekretessdag Anger datum för 
sekretessmarkering. 
Personer med 
sekretessmarkering har 
ett särskilt skydd, 
vilket innebär att de 
inte ingår i SCB:s 
enkät- och 
intervjuundersökningar
. 

   ej summerbar  Sekretessdag1999RTB 

medborgarskap Anger personens 
medborgarskapsland. 

 Medborgarskap 
regleras av de lagar 
som gäller för 
medborgarskap. 

 ej summerbar  Medblandnamn1999R
TB 

medborgarskapsdatum Anger datum för 
aktuellt prioriterat 
medborgarskap. 

 Datum består av årtal, 
månad och dag. 

 ej summerbar  MedbDat1999RTB 

förvärvs- och 
kapitalinkomst 

Summa förvärvs- och 
kapitalinkomst 
inklusive sjöinkomst. 

  1998 summerbar kronor InkForvKapSjo1999R
TB 

 
 
Tabell / flat fil 
Presentationstext 

Familj 
Objekttyp 
Familjer 

Population 

Matrisen innehåller familjevariabler för samtliga personer som var folkbokförda i 
Sverige 1999-12-31. 

Beskrivning 
 

Antal tabellrader / poster 
8861426 
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Variabler - Innehåll 
Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd 
personnummer Personer som är 

folkbokförda 
registreras inom 
folkbokföringen med 
personnummer som 
identitetsbeteckning. 

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

 ej summerbar  PersonNr1999RTBFa
milj 

kön Uppgift om kön 
framställs med 
utgångspunkt från 
personnumret. 

 Kön härleds från 11:e 
positionen i 
personnumret. Om 
position 11 är lika med 
1, 3, 5, 7 eller 9 sätts 
kön = man. Om 
position 11 är lika med 
0, 2, 4, 6 eller 8 sätts 
kön = kvinna. 
 

 ej summerbar  Kon 

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

   ej summerbar  Civil1999RTB 

ålder slut Anger ålder vid årets 
slut. 

 Ålder vid årets slut = 
året vid mättiden - 
födelseåret. Variabeln 
härleds från 
personnumret. 

 ej summerbar  AlderSlut1999RTB 

familjeidentitet 1 
(RTB-familj) 

Anger personnumret 
för den äldste personen 
av maximalt två 
generationer som har 
relationer med 
varandra och som är 
folkbokförda på 
samma fastighet. 

   ej summerbar  FamId11999RTBFamil
j 

familjetyp En familjs 
sammansättning (t ex. 
familj med eller utan 
barn) anges av 
familjetyp. 

 Familjeenheter enligt 
MIS 1988:3. 

 ej summerbar  Famtyp1999RTBFamil
j 

familjeställning En persons relation/-er 
(gift, barn etc) till 
annan/andra personer i 
familjen anges av 
familjeställning. 

 Familjeenheter enligt 
MIS 1988:3. 

 ej summerbar  Famstall1999RTBFam
ilj 

antal personer Anger antal personer i 
familjen. 

   ej summerbar  AntalPersoner1999RT
BFamilj 

antal barn Anger antal 
hemmaboende barn 

   ej summerbar  AntalBarn1999RTBFa
milj 
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Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd 

oavsett ålder. 
antal barn under 22 år Anger antal 

hemmaboende barn 0-
21 år. 

   ej summerbar  AntalBarnUnder22199
9RTBFamilj 

antal barn under 18 Anger antal 
hemmaboende barn 0-
17 år. 

   ej summerbar  AntalBarnUnder18199
9RTBFamilj 

antal barn under 6 Anger antal 
hemmaboende barn 0-
5 år. 

   ej summerbar  AntalBarnUnder61999
RTBFamilj 

yngsta barn Anger ålder på det 
yngsta hemmaboende 
barnet. 

   ej summerbar  YngstaBarn1999RTBF
amilj 

län Anger det län där 
personen är 
folkbokförd. 

  2000-01-01 ej summerbar  Lan1999RTB 

kommun Anger den kommun 
där personen är 
folkbokförd. 

  2000-01-01 ej summerbar  Kommun1999RTB 

församling Anger den församling 
där personen är 
folkbokförd. 

  2000-01-01 ej summerbar  Forsamling1999RTB 

fastighetsbeteckning Anger 
fastighetsbeteckning 
på den fastighet där 
personen är 
folkbokförd. 

  2000-01-01 ej summerbar  Fastbet1999RTB 

 
 
Tabell / flat fil 
Presentationstext 

Namn/adress 
Objekttyp 
Namn/adress 

Population 

Matrisen innehåller namn och adress för samtliga personer som var folkbokförda i 
Sverige 1999-12-31. 

Beskrivning 
 

Antal tabellrader / poster 
8861426 

 
 
Variabler - Innehåll 
Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd 
personnummer Personer som är 

folkbokförda 
registreras inom 
folkbokföringen med 

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

 ej summerbar  PersonNr1999RTBNa
mnAdr 
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Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd 

personnummer som 
identitetsbeteckning. 

siffror) och en 
kontrollsiffra. 

tilltalsmarkering Anger markering för 
tilltalsnamn. 

   ej summerbar  TillTal1999RTBNamn
Adr 

förnamn Anger samtliga 
förnamn. 

   ej summerbar  FNamn1999RTBNamn
Adr 

mellannamn Anger mellannamn.    ej summerbar  MNamn1999RTBNam
nAdr 

efternamn Anger efternamn.    ej summerbar  ENamn1999RTBNam
nAdr 

namn Anger samtliga namn.    ej summerbar  Namn1999RTBNamn
Adr 

folkbokföringsdatum Anger det datum från 
och med 
folkbokföringen gäller. 

 Datum består av årtal, 
månad och dag. 

 ej summerbar  FolkbDat1999RTBNa
mnAdr 

län Anger det län där 
personen är 
folkbokförd. 

  2000-01-01 ej summerbar  Lan1999RTB 

kommun Anger den kommun 
där personen är 
folkbokförd. 

  2000-01-01 ej summerbar  Kommun1999RTB 

församling Anger den församling 
där personen är 
folkbokförd. 

  2000-01-01 ej summerbar  Forsamling1999RTB 

fastighetsbeteckning Anger 
fastighetsbeteckning 
på den fastighet där 
personen är 
folkbokförd. 

  2000-01-01 ej summerbar  Fastbet1999RTBNamn
Adr 

c/o-adress Anger c/o- adress.    ej summerbar  CoAdr1999RTBNamn
Adr 

utdelningsadress 1 Anger eventuell 
fortsättning av 
utdelningsadress 2. 

   ej summerbar  UtdAdr11999RTBNa
mnAdr 

utdelningsadress 2 Anger 
utdelningsadress. 

   ej summerbar  UtdAdr21999RTBNa
mnAdr 

postnummer Anger postnummer.    ej summerbar  Postnr1999RTBNamn
Adr 

postort fullständig Anger fullständig 
postort. 

   ej summerbar  PostortFullst1999RTB
NamnAdr 

utdelningsadress Anger 
utdelningsadress - 
eventuellt förkortad. 

   ej summerbar  UtdAdr1999RTBNam
nAdr 

postort Anger postort - 
eventuellt  förkortad. 

   ej summerbar  Postort1999RTBNamn
Adr 

c/o-adress särskild Anger särskild c/o-
adress. 

   ej summerbar  SarskCoAdr1999RTB
NamnAdr 

utdelningsadress 1 Anger eventuell    ej summerbar  SarskUtdAdr11999RT
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Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd 
särskild fortsättning av särskild 

utdelningsadress 2. 
BNamnAdr 

utdelningsadress 2 
särkild 

Anger särskild 
utdelningsadress. 

   ej summerbar  SarskUtdAdr21999RT
BNamnAdr 

postnummer särskilt Anger särskilt 
postnummer. 

   ej summerbar  SarskPostnr1999RTB
NamnAdr 

postort särskild 
fullständig 

Anger särskild 
fullständig postort. 

   ej summerbar  SarskPostortFullst1999
RTBNamnA 

utdelningsadress 
särskild 

Anger särskild 
aviseringsadress - 
förkortad 
utdelningsadress. 

   ej summerbar  SarskUtdAdr1999RTB
NamnAdr 

postort särskild Anger särskild 
aviseringsadress - 
förkortad postort. 

   ej summerbar  SarskPostort1999RTB
NamnAdr 

utdelningsadress 1 
utland 

Anger utdelningadress 
i utlandet. 

   ej summerbar  UtlUtdAdr11999RTB
NamnAdr 

utdelningsadress 2 
utland 

Anger eventuell 
fortsättning av 
utdelningsadress 1 
utland. 

   ej summerbar  UtlutdAdr21999RTBN
amnAdr 

utdelningsadress 3 
utland 

Anger eventuell 
fortsättning av 
utdelningsadress 2 
utland. 

   ej summerbar  UtlutdAdr31999RTBN
amnAdr 

landkod utland Anger landkod för 
utlandsadress. I de fall 
som landkoden inte 
kan kopplas till ett 
landnamn anges 
landets egen kod. 

   ej summerbar  UtlAdrLandKod1999R
TBNamnAdr 

postkod utland Anger postkod för 
utlandsadress. 

   ej summerbar  UtlPostKod1999RTBN
amnAdr 

postort utland Anger postort för 
utlandsadress. 

   ej summerbar  UtlPostort1999RTBNa
mnAdr 

landsnamn utland Anger landsnamn för 
utlandsadress. 

   ej summerbar  UtlAdrLandNamn1999
RTBNamnAdr 

 
 
Tabell / flat fil 
Presentationstext 

Civilståndsändringar 
Objekttyp 
Civilståndsändringar 

Population 

Matrisen innehåller de personer som har ändrat civilstånd under 1999. 
Beskrivning 
 

Antal tabellrader / poster 
146679 



 13 
 
 
Variabler - Innehåll 
Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd 
folkbokföringsdatum 
relationsperson 

Anger det datum från 
och med 
folkbokföringen gäller 
för relationspersonen. 

 Datum består av årtal, 
månad och dag. 

 ej summerbar  FolkbDatRel1999Civil
AndrFlode 

folkbokföringsdatum 
RSV relationsperson 

Anger det datum som 
uppgiften levererades 
från RSV. 

 Datum består av årtal, 
månad och dag. 

 ej summerbar  FolkbDatRSVRel1999
CivilAndrFlo 

sekeretessdag 
relationsperson 

Anger datum för 
sekretessmarkering. 
Personer med 
sekretessmarkering har 
ett särskilt skydd, 
vilket bl a innebär att 
de inte ingår i SCB:s 
enkät- och 
intervjuundersökningar
. 

 Datum består av årtal, 
månad och dag. 

 ej summerbar  SekretessdagRel1999C
ivilAndrFl 

län relationsperson Anger det län där 
relationspersonen var 
folkbokförd vid 
civilståndsändringen. 

  1999-01-01 ej summerbar  Lan99Flode 

kommun 
relationsperson 

Anger den kommun 
där relationspersonen 
var folkbokförd vid 
civilståndsändringen. 

  1999-01-01 ej summerbar  Kommun99Flode 

församling 
relationsperson 

Anger den församling 
där relationspersonen 
var folkbokförd vid 
civilståndsändringen. 

  1999-01-01 ej summerbar  Forsamling99Flode 

fastighetsbeteckning 
relationsperson 

Anger 
fastighetsbeteckning 
på den fastighet där 
relationspersonen var 
folkbokförd vid 
civilståndsändringen. 

   ej summerbar  FastBetRel1999CivilA
ndrFlode 

icke territoriell 
församling 
relationsperson 

Anger icke territoriell 
församling för 
relationspersonen vid 
civilståndsändringen. 

 Se lagen om 
medlemskap i icke 
territoriella 
församlingar. 

 ej summerbar  IckeTerrFors99 

personnummer 
relationsperson 

Anger 
relationspersonens 
personnummer. 
Personer som är 
folkbokförda 

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

 ej summerbar  PersonNrRel1999Civil
AndrFlode 
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Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd 

registreras inom 
folkbokföringen med 
personnummer som 
identitetsbeteckning. 

kontrollsiffra. 

civilstånd 
relationsperson 

Anger civilstånd för 
relationspersonen efter 
civilståndsändringen. 
Civilstånd anger att en 
person är, har varit 
eller aldrig varit 
gift/registrerad partner. 

   ej summerbar  Civil1999CivilAndrFlo
de 

civilståndsdatum 
relationsperson 

Anger det datum från 
vilket det angivna 
civilståndet gäller. 

 Datum består av årtal, 
månad och dag. 

 ej summerbar  CivDatRel1999CivilA
ndrFlode 

civilståndsdatum RSV 
relationsperson 

Anger det datum som 
uppgiften levererades 
från RSV. 

 Datum består av årtal, 
månad och dag. 

 ej summerbar  CivDatRSVRel1999Ci
vilAndrFl 

kön relationsperson Anger 
relationspersonens 
kön. Uppgift om kön 
framställs med 
utgångspunkt från 
personnumret. 

 Kön härleds från 11:e 
positionen i 
personnumret. Om  
position 11 är lika med 
1, 3, 5, 7 eller 9 sätts 
kön = man.  Om  
position 11 är lika med 
0, 2, 4, 6 eller 8 sätts 
kön = kvinna. 

 ej summerbar  KonRel1999CivilAndr
Flode 

medborgarskap 
relationsperson 

Anger 
relationspersonens 
medborgarskapsland 
vid 
civilståndsändringen. 

 Medborgarskap 
regleras av de lagar 
som gäller för 
medborgarskap. 

 ej summerbar  MedbLandnamnRel19
99CivilAndrFl 

medborgarskapsdatum 
relationsperson 

Anger datum för 
aktuellt prioriterat 
medborgarskap för 
relationspersonen vid 
civilståndsändringen. 

 Datum består av årtal, 
månad och dag. 

 ej summerbar  MedbDatRel1999Civil
AndrFlode 

födelselän 
relationsperson 

Anger 
relationspersonens 
födelselän. För 
personer som är födda 
i Sverige anges 
födelselänet. 

   ej summerbar  Fodelselan99RTB 

födelselandnamn 
relationsperson 

Anger det land där 
relationspersonen är 
född. 

   ej summerbar  FodelselandnamnRel1
999CivilAnd 

civilstånd tidigare för 
relationsperson 

Anger 
relationspersonens 
civilstånd före 

   ej summerbar  CivilG1999CivilAndrF
lode 
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Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd 

civilståndsändringen. 
Civilstånd anger att en 
person har varit eller 
aldrig varit 
gift/registrerad partner. 

civilståndsdatum 
tidigare för 
relationsperson 

Anger datum för 
tidigare 
civilståndsändring för 
relationspersonen. 

 Datum består av årtal, 
månad och dag. 

 ej summerbar  CivDatGRel1999Civil
AndrFlode 

civilstånd varaktighet 
relationsperson 

Anger varaktighet i 
antal dagar mellan det 
gamla och nya 
civilståndet för 
relationspersonen. 

   ej summerbar  VarGamCivRel1999Ci
vilAndrFlode 

ålder slut 
relationsperson 

Anger ålder vid årets 
slut för 
relationspersonen. 

 Ålder vid årets slut = 
året vid mättiden - 
födelseåret. Variabeln 
härleds från 
personnumret. 

 ej summerbar  AlderSlut99CFlode 

ålder år relationsperson Anger ålder vid 
civilståndsändringen i 
år för 
relationspersonen. 

   ej summerbar  AlderSlut99CFlode 

ålder dagar 
relationsperson 

Anger ålder vid 
civilståndsändringen i 
dagar för 
relationspersonen. 

   ej summerbar  AlderHdRel1999Civil
AndrFlode 

år Anger år för 
civilståndsändring. 

   ej summerbar  Ar1999 

folkbokföringsdatum Anger det datum från 
och med 
folkbokföringen gäller. 

 Datum består av årtal, 
månad och dag. 

 ej summerbar  FolkbDat1999CivilAn
drFlode 

folkbokföringsdatum 
RSV 

Anger det datum som 
uppgiften levererades 
från RSV. 

 Datum består av årtal, 
månad och dag. 

 ej summerbar  FolkbDatRSV1999Civ
ilAndrFlode 

sekretessdag Anger datum för 
sekretssmarkering. 
Personer med 
sekretessmarkering har 
ett särskilt skydd, 
vilket bl a innebär att 
de inte ingår i SCB:s 
enkät- och 
intervjuundersökningar
. 

 Datum består av årtal, 
månad och dag. 

 ej summerbar  Sekretessdag1999Civil
AndrFlode 

län Anger det län där 
personen var 
folkbokförd vid 

  1999-01-01 ej summerbar  Lan99Flode 
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Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd 

civilståndsändringen. 
kommun Anger den kommun 

där personen var 
folkbokförd vid 
civilståndsändringen. 

  1999-01-01 ej summerbar  Kommun99Flode 

församling Anger den församling 
där personen var 
folkbokförd vid 
civilståndsändringen. 

  1999-01-01 ej summerbar  Forsamling99Flode 

fastighetsbeteckning Anger 
fastighetsbeteckning 
på den fastighet där 
personen var 
folkbokförd vid 
civilståndsändringen. 

   ej summerbar  Fastbet1999CivilAndr
Flode 

icke territoriell 
församling 

Anger icke territoriell 
församling vid 
civilståndsändringen. 

 Se lagen om 
medlemskap i icke 
territoriella 
församlingar. 

 ej summerbar  IckeTerrFors99 

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

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

 ej summerbar  PersonNr1999CivilAn
drFlode 

civilstånd Anger civilstånd efter 
civilståndsändringen. 
Civilstånd anger att en 
person är eller har varit 
gift/registrerad partner. 

   ej summerbar  Civil1999CivilAndrFlo
de 

civilståndsdatum Anger det datum från 
vilket det nya 
civilståndet gäller. 

 Datum består av årtal, 
månad och dag. 

 ej summerbar  CivDat1999CivilAndr
Flode 

civilståndsdatum RSV Anger det datum som 
uppgiften levererades 
från RSV. 

 Datum består av årtal, 
månad och dag. 

 ej summerbar  CivDatRSV1999Civil
AndrFlode 

kön Uppgift om kön 
framställs med 
utgångspunkt från 
personnumret. 

 Kön härleds från 11:e 
positionen i 
personnumret. Om  
position 11 är lika med 
1, 3, 5, 7 eller 9 sätts 
kön = man.  Om  
position 11 är lika med 
0, 2, 4, 6 eller 8 sätts 
kön = kvinna. 

 ej summerbar  Kon 

medborgarskap Anger 
medborgarskapsland 
vid 

 Medborgarskap 
regleras av de lagar 
som gäller för 

 ej summerbar  Medblandnamn1999Ci
vilAndrFlode 
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Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd 

civilståndsändringen. medborgarskap. 
medborgarskapsdatum Anger datum för 

aktuellt prioriterat 
medborgarskap vid 
civilståndsändringen. 

 Datum består av årtal, 
månad och dag. 

 ej summerbar  MedbDat1999CivilAn
drFlode 

födelselän Anger födelselän för 
personer som är födda 
i Sverige. 

   ej summerbar  Fodelselan99RTB 

födelseland Anger det land där 
personen är född. 

   ej summerbar  Fodelselandnamn1999
CivilAndrFl 

civilstånd tidigare Anger civilstånd före 
civilståndsändringen. 
Civilstånd anger att en 
person har varit eller 
aldrig varit 
gift/registrerad partner. 

   ej summerbar  CivilG1999CivilAndrF
lode 

civilståndsdatum 
tidigare 

Anger datum för 
tidigare 
civilståndsändring. 

 Datum består av årtal, 
månad och dag. 

 ej summerbar  CivDatG1999CivilAnd
rFlode 

civilstånd varaktighet Anger varaktighet i 
antal dagar mellan det 
gamla och nya 
civilståndet. 

 Variabeln bör inte 
användas på grund av 
dålig kvalité. 

 ej summerbar  VarGamCiv1999Civil
AndrFlode 

ålder slut Anger ålder vid årets 
slut. 

 Ålder vid årets slut = 
året vid mättiden - 
födelseåret. Variabeln 
härleds från 
personnumret. 

 ej summerbar  AlderSlut99CFlode 

ålder år Anger ålder vid 
civilståndsändringen i 
år. 

   ej summerbar  AlderSlut99CFlode 

ålder dagar Anger ålder vid 
civilståndsändringen i 
dagar. 

 Variabeln bör inte 
användas på grund av 
dålig kvalité. 

 ej summerbar  AlderHd1999CivilAnd
rFlode 

 
 
Tabell / flat fil 
Presentationstext 

Döda 
Objekttyp 
Döda 

Population 

Matrisen innehåller de personer som har dött under 1999. 
Beskrivning 
 

Antal tabellrader / poster 
94726 
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Variabler - Innehåll 
Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd 
år Anger år för dödsfall.    ej summerbar  Ar1999 
folkbokföringsdatum Anger det datum från 

och med 
folkbokföringen gäller. 

 Datum består av årtal, 
månad och dag. 

 ej summerbar  FolkbDat1999DodaFlo
de 

folkbokföringsdatum 
RSV 

Anger det datum som 
uppgiften levererades 
från RSV. 

 Datum består av årtal, 
månad och dag. 

 ej summerbar  FolkbDatRSV1999Do
daFlode 

sekretessdag Anger datum för 
sekretessmarkering. 
Personer med 
sekretessmarkering har 
ett särskilt skydd, 
vilket bl a  innebär att 
de inte ingår i SCB:s 
enkät- och 
intervjuundersökningar
. 
 

 Datum består av årtal, 
månad och dag. 

 ej summerbar  Sekretessdag1999Doda
Flode 

län Anger det län där 
personen var 
folkbokförd vid 
dödsfallet. 

  1999-01-01 ej summerbar  Lan99Flode 

kommun Anger den kommun 
där personen var 
folkbokförd vid 
dödsfallet. 

  1999-01-01 ej summerbar  Kommun99Flode 

församling Anger den församling 
där personen var 
folkbokförd vid 
dödsfallet. 

  1999-01-01 ej summerbar  Forsamling99Flode 

fastighetsbeteckning Anger 
fastighetsbeteckning 
på den fastighet där 
personen var 
folkbokförd vid 
dödsfallet. 

   ej summerbar  Fastbet1998DodaFlode 

icke territoriell 
församling 

Anger icke territoriell 
församling vid 
dödsfallet. 

 Se lagen om 
medlemskap i icke 
territoriella 
församlingar. 

 ej summerbar  IckeTerrFors99 

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

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

 ej summerbar  PersonNr1999DodaFlo
de 

dödsdatum Anger det datum som  Datum består av årtal,  ej summerbar  DodDat1999DodaFlod
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Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd 

dödsfallet inträffade. månad och dag. e 
dödsdatum RSV Anger det datum som 

uppgiften levererades 
från RSV. 

 Datum består av årtal, 
månad och dag. 

 ej summerbar  DodDatRSV1999Doda
Flode 

födelselän Anger födelselän för 
personer som var 
födda i Sverige. 

   ej summerbar  Fodelselan99RTB 

födelseland Anger det land där 
personen var född. 

   ej summerbar  Fodelselandnamn1999
DodaFlode 

kön Uppgift om kön 
framställs med 
utgångspunkt från 
personnumret. 

 Kön härleds från 11:e 
positionen i 
personnumret. Om 
position 11 är lika med 
1, 3, 5, 7 eller 9 sätts 
kön = man. Om 
position 11 är lika med 
0, 2, 4, 6 eller 8 sätts 
kön = kvinna. 

 ej summerbar  Kon 

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

   ej summerbar  Civil1999RTB 

civiståndsdatum Anger det datum från 
vilket det angivna 
civilståndet gällde. 

 Datum består av årtal, 
månad och dag. 

 ej summerbar  CivDat1999DodaFlode 

medborgarskap Anger 
medborgarskapsland 
vid dödsfallet. 

 Medborgarskap 
regleras av de lagar 
som gäller för 
medborgarskap. 

 ej summerbar  Medblandnamn1999D
odaFlode 

medborgarskapsdatum Anger datum för 
aktuellt prioriterat 
medborgarskap vid 
dödsfallet. 

 Datum består av årtal, 
månad och dag. 

 ej summerbar  MedbDat1999DodaFlo
de 

ålder slut Anger ålder vid årets 
slut. 

 Ålder vid årets slut = 
året vid mättiden - 
födelseåret. Variabeln 
härleds från 
personnumret. 

 ej summerbar  AlderSlut1999RTB 

ålder år Anger ålder vid 
dödsfallet i år. 

   ej summerbar  AlderSlut1999RTB 

ålder dagar Anger ålder vid 
dödsfallet i dagar. 

   ej summerbar  AlderHd1999DodaFlo
de 

 
 
Tabell / flat fil 
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Presentationstext 

Dödfödda 
Objekttyp 
Dödfödda 

Population 

Matrisen innehåller dödfödda under 1999. 
Beskrivning 
 

Antal tabellrader / poster 
325 

 
 
Variabler - Innehåll 
Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd 
år Anger år för barnets 

födelse. 
   ej summerbar  Ar1999 

folkbokföringsdatum 
mor 

Anger datum för 
moderns folkbokföring 
vid barnets födelse. 

 Datum består av årtal, 
månad och dag. 

 ej summerbar  FolkbDatMor1999Dod
FoddaFlode 

sekretessdag mor Anger datum för 
moderns 
sekretessmarkering. 
Personer med 
sekretessmarkering har 
ett särskilt skydd, 
vilket bl a innebär att 
de inte ingår i SCB:s 
enkät- och 
intervjuundersökningar
. 

 Datum består av årtal, 
månad och dag. 

 ej summerbar  SekretessdagMor1999
DodFoddaFlo 

län mor Anger det län där 
modern var 
folkbokförd vid 
barnets födelse. 

  1999-01-01 ej summerbar  Lan99Flode 

kommun mor Anger den kommun 
där modern var 
folkbokförd vid 
barnets födelse. 

  1999-01-01 ej summerbar  Kommun99Flode 

församling mor Anger den församling 
där modern var 
folkbokförd vid 
barnets födelse. 

  1999-01-01 ej summerbar  Forsamling99Flode 

fastighetsbeteckning 
mor 

Anger 
fastighetsbeteckning 
på den fastighet där 
modern var 
folkbokförd vid 
barnets födelse. 

   ej summerbar  FastbetMor1999DodFo
ddaFlode 

icke territoriell 
församling mor 

Anger moderns icke 
territoriell församling 
vid barnets födelse. 

 Se lagen om 
medlemskap i icke 
territoriella 

 ej summerbar  IckeTerrFors99 
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Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd 

församlingar. 
kön Uppgift om kön 

framställs med 
utgångspunkt från 
personnumret. 

 Kön härleds från 11:e 
positionen i 
personnumret. Om 
position 11 är lika med 
1, 3, 5, 7 eller 9 sätts 
kön = man. Om 
position 11 är lika med 
0, 2, 4, 6 eller 8 sätts 
kön = kvinna. 

 ej summerbar  Kon 

efternamn Anger barnets 
efternamn. 

   ej summerbar  ENamn1999DodFodda
Flode 

födelsedatum Anger datum för 
barnets födelse. 

 Datum består av årtal, 
månad och dag. 

 ej summerbar  FodDat1999DodFodda
Flode 

födelsedatum RSV Anger det datum som 
uppgiften levererades 
från RSV. 

 Datum består av årtal, 
månad och dag. 

 ej summerbar  FodDatRSV1999DodF
oddaFlode 

dödfödda Anger antal dödfödda 
av samma kön. 

   ej summerbar  AntDodfodd1999DodF
oddaFlode 

personnummer mor Anger moderns 
personnummer. 
Personer som är 
folkbokförda 
registreras inom 
folkbokföringen med 
personnummer som 
identitetsbeteckning. 

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

 ej summerbar  PersonNrMor1999Dod
FoddaFlode 

personnummer far Anger faderns 
personnummer. 
Personer som är 
folkbokförda 
registreras inom 
folkbokföringen med 
personnummer som 
identitetsbeteckning. 

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

 ej summerbar  PersonNrFar1999DodF
oddaFlode 

folkbokföringsdatum 
far 

Anger datum för 
faderns folkbokföring 
vid barnets födelse. 

 Datum består av årtal, 
månad och dag. 

 ej summerbar  FolkbDatFar1999DodF
oddaFlode 

län far Anger det län där 
fadern var folkbokförd 
vid barnets födelse. 

  1999-01-01 ej summerbar  Lan99Flode 

kommun far Anger den kommun 
där fadern var 
folkbokförd vid 
barnets födelse. 

  1999-01-01 ej summerbar  Kommun99Flode 

församling far Anger den församling 
där fadern var 
folkbokförd vid 

  1999-01-01 ej summerbar  Forsamling99Flode 
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Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd 

barnets födelse. 
fastighetsbeteckning 
far 

Anger 
fastigetsbeteckning på 
den fastighet där 
fadern var folkbokförd 
vid barnets födelse. 

   ej summerbar  FastbetFar1999DodFo
ddaFlode 

icke territoriell 
församling far 

Anger faderns icke 
territoriell församling 
vid barnets födelse. 

 Se lagen om 
medlemskap i icke 
territoriella 
församlingar. 

 ej summerbar  IckeTerrFors99 

civilstånd mor Anger moderns 
civilstånd vid barnets 
födelse. Civilstånd 
anger att en person är, 
har varit eller aldrig 
varit gift/registrerad 
partner. 

   ej summerbar  Civil1999RTB 

civilståndsdatum mor Anger datum för 
moderns civilstånd vid 
barnets födelse. 

 Datum består av årtal, 
månad och dag. 

 ej summerbar  CivDatMor1999DodFo
ddaFlode 

födelselän mor Anger moderns 
födelselän. För 
personer som är födda 
i Sverige anges 
födelselänet. 

   ej summerbar  Fodelselan99RTB 

födelseland mor Anger det land där 
modern är född. 

   ej summerbar  FodelselandnamnMor1
999DodFodda 

civilstånd far Anger faderns 
civilstånd vid barnets 
födelse. Civilstånd 
anger att en person är, 
har varit eller aldrig 
varit gift/registrerad 
partner. 

   ej summerbar  Civil1999RTB 

civilståndsdatum far Anger datum för 
faderns civilstånd vid 
barnets födelse. 

 Datum består av årtal, 
månad och dag. 

 ej summerbar  CivDatFar1999DodFo
ddaFlode 

födelselän far Anger faderns 
födelselän. För 
personer som är födda 
i Sverige anges 
födelselänet. 

   ej summerbar  Fodelselan99RTB 

födelseland far Anger det land där 
fadern är född. 

   ej summerbar  FodelselandnamnFar19
99DodFodda 

medborgarskap mor Anger moderns 
medborgarskapsland 
vid barnets födelse. 

 Medborgarskap 
regleras av de lagar 
som gäller för 
medborgarskap. 

 ej summerbar  MedbLandnamnMor19
99DodFoddaFlo 
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medborgarskapsdatum 
mor 

Anger datum för 
moderns 
medborgarskap vid 
barnets födelse. 

 Datum består av årtal, 
månad och dag. 

 ej summerbar  MedbDatMor1999Dod
FoddaFlode 

medborgarskap far Anger faderns 
medborgarskapsland 
vid barnets födelse. 

 Medborgarskap 
regleras av de lagar 
som gäller för 
medborgarskap. 

 ej summerbar  MedbLandnamnFar19
99DodFoddaFlo 

medborgarskapsdatum 
far 

Anger datum för 
faderns medborgarskap 
vid barnets födelse. 

 Datum består av årtal, 
månad och dag. 

 ej summerbar  MedbDatFar1999DodF
oddaFlode 

äktenskapslängd Anger äktenskapets 
längd i dagar vid 
barnets födelse. 

 Äktenskapets längd 
(år, månad, dag) = 
aktuellt datum (barnets 
födelsedatum) - 
vigseldatum i variabeln 
Civilståndsdatum. 

 ej summerbar  AktLgdDag1999DodF
oddaFlode 

levande födda Anger antal levande 
födda i samma börd 
som den dödfödda. 

   ej summerbar  AntLevFodda1999Dod
FoddaFlode 

dödfödda totalt Anger antal dödfödda 
totalt i samma börd. 

   ej summerbar  AntDodFoddTot1999D
odFoddaFlode 

antal födda barn Anger antal födda barn 
i samma börd. 

 Antal födda barn i 
samma börd = antal 
levande födda - antal 
dödfödda totalt i 
samma börd. 

 ej summerbar  AntBord1999DodFodd
aFlode 

ordningsnummer Anger 
ordningsnummer bland 
dödfödda för modern. 

   ej summerbar  OrdnrDodF1999DodF
oddaFlode 

ålder slut mor Anger ålder för 
modern vid årets slut. 

 Ålder vid årets slut = 
året vid mättiden - 
födelseåret. Variabeln 
härleds från 
personnumret. 

 ej summerbar  AlderSlut99DFFlode 

ålder år mor Anger moderns ålder 
vid barnets födelse i år. 

   ej summerbar  AlderSlut99DFFlode 

ålder dagar mor Anger moderns ålder 
vid barnets födelse i 
dagar. 

   ej summerbar  AlderMorHd1999Dod
FoddaFlode 

ålder slut far Anger ålder för fadern 
vid årets slut. 

 Ålder vid årets slut = 
året vid mättiden - 
födelseåret. Variabeln 
härleds från 
personnumret. 

 ej summerbar  AlderSlut99DFFlode 

ålder år far Anger faderns ålder 
vid barnets födelse i år. 

   ej summerbar  AlderSlut99DFFlode 

ålder dagar far Anger faderns ålder    ej summerbar  AlderFarHd1999DodF
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vid barnets födelse i 
dagar. 

oddaFlode 

 
 
Tabell / flat fil 
Presentationstext 

Utvandrare 
Objekttyp 
Utvandrare 

Population 

Matrisen innehåller de personer som har utvandrat från Sverige under 1999. 
Beskrivning 
 

Antal tabellrader / poster 
35705 

 
 
Variabler - Innehåll 
Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd 
förvärvs- och 
kapitalinkomst 

Summa förvärvs- och 
kapitalinkomst 
inklusive sjöinkomst. 

  1998 summerbar kronor InkForvKapSjo 
99Emmi 

år Anger år för 
utvandring. 

   ej summerbar  Ar1999 

folkbokföringsdatum Anger det datum från 
och med 
folkbokföringen gäller. 

 Datum består av årtal, 
månad och dag. 

 ej summerbar  FolkbDat1999EmiGra
ntFlode 

avregistreringsdatum Anger 
utvandringsdatum. 

 Datum består av årtal, 
månad och dag. 

 ej summerbar  DatAvreg1999EmiGra
ntFlode 

avregistreringsdatum 
RSV 

Anger det datum som 
uppgiften levererades 
från RSV. 

 Datum består av årtal, 
månad och dag. 

 ej summerbar  DatAvregRSV1999Em
iGrantFlode 

sekretessdag Anger datum för 
sekretessmarkering. 
Personer med 
sekretessmarkering har 
ett särskilt skydd, 
vilket bl a innebär att 
de inte ingår i SCB:s 
enkät- och 
intervjuundersökningar
. 

 Datum består av årtal, 
månad och dag. 

 ej summerbar  Sekretessdag1999Emi
GrantFlode 

län Anger det län där 
personen var 
folkbokförd vid 
utvandringstidpunkten. 

  1999-01-01 ej summerbar  Lan99Flode 

kommun Anger den kommun 
där personen var 
fokbokförd vid 

  1999-01-01 ej summerbar  Kommun99Flode 
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utvandringstidpunkten. 
församling Anger den församling 

där personen var 
folkbokförd vid 
utvandringstidpunkten. 

  1999-01-01 ej summerbar  Forsamling99Flode 

fastighetsbeteckning Anger 
fastighetsbeteckning 
på den fastighet där 
personen var 
folkbokförd vid 
utvandringstidpunkten. 

   ej summerbar  FastBet1999EmiGrant
Flode 

icke territoriell 
församling 

Anger icke territoriell 
församling vid 
utvandringstidpunkten. 

 Se lagen om 
medlemskap i icke 
territoriella 
församlingar. 

 ej summerbar  IckeTerrFors99 

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

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

 ej summerbar  PersonNr1999EmiGra
ntFlode 

födelselän Anger födelselän för 
personer som är födda 
i Sverige. 

   ej summerbar  Fodelselan99RTB 

födelseförsamling Anger 
födelseförsamling för 
personer som är födda 
i Sverige. 

   ej summerbar  FodelseForsNamn1999
EmiGrantFlo 

födelseland Anger det land där 
personen är född. 

   ej summerbar  Fodelselandnamn1999
EmiGrantFlo 

födelseort i utlandet Anger födelseort för 
personer som är födda 
utomlands. 

   ej summerbar  FodelseortUtl1999Emi
GrantFlode 

invandringsland Anger det land till 
vilket personen har 
flyttat. 

   ej summerbar  InflLandnamn1999Emi
GrantFlode 

flyttgräns Anger kod för 
flyttning. 

   ej summerbar  FlyttGrans1999EmiGr
antFlode 

kön Uppgift om kön 
framställs med 
utgångspunkt från 
personnumret. 

 Kön härleds från 11:e 
positionen i 
personnumret. Om 
position 11 är lika med 
1, 3, 5, 7 eller 9 sätts 
kön = man. Om 
position 11 är lika med 
0, 2, 4, 6 eller 8 sätts 
kön = kvinna. 

 ej summerbar  Kon 

medborgarskap Anger  Medborgarskap  ej summerbar  MedbLandnamn1999E
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medborgarskapsland 
vid 
utvandringstidpunkten. 

regleras av de lagar 
som gäller för 
medborgarskap. 

miGrantFlode 

medborgarskapsdatum Anger datum för 
aktuellt prioriterat 
medborgarskap vid 
utvandringstidpunkten. 

 Datum består av årtal, 
månad och dag. 

 ej summerbar  MedbDat1999EmiGra
ntFlode 

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

   ej summerbar  Civil1999RTB 

civilståndsdatum Anger det datum från 
vilket det angivna 
civilståndet gäller. 

 Datum består av årtal, 
månad och dag. 

 ej summerbar  CivDat1999EmiGrantF
lode 

invandringsdatum Anger datum för 
senaste invandring till 
Sverige. 

 Datum består av årtal, 
månad och dag. 

 ej summerbar  DatInv1999EmiGrantF
lode 

invandringsdagar Anger antal dagar i 
Sverige från senaste 
invandring. 

   ej summerbar  AntDagSenInv1999Em
iGrantFlode 

ålder slut Anger ålder vid årets 
slut. 

 Ålder vid årets slut = 
året vid mättiden - 
födelseåret. Variabeln 
härleds från 
personnumret. 

 ej summerbar  AlderSlut1999RTB 

ålder år Anger ålder vid 
utvandringstidpunkten 
i år. 

   ej summerbar  AlderSlut1999RTB 

ålder dagar Anger ålder vid 
utvandringstidpunkten 
i dagar. 

   ej summerbar  AlderHd1999EmiGran
tFlode 

 
 
Tabell / flat fil 
Presentationstext 

Födda 
Objekttyp 
Födda 

Population 

Matrisen innehåller de personer som har fötts under 1999. 
Beskrivning 
 

Antal tabellrader / poster 
88173 

 
 
Variabler - Innehåll 
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år Anger år för barnets 

födelse. 
   ej summerbar  Ar1999 

folkbokföringsdatum Anger det datum från 
och med 
folkbokföringen gäller. 

 Datum består av årtal, 
månad och dag. 

 ej summerbar  FolkbDat1999FoddaFl
ode 

folkbokföringsdatum 
RSV 

Anger det datum som 
uppgiften levererades 
från RSV. 

 Datum består av årtal, 
månad och dag. 

 ej summerbar  FolkbDatRSV1999Fod
daFlode 

sekretessdag Anger datum för 
sekretessmarkering. 
Personer med 
sekretessmarkering har 
ett särskilt skydd, 
vilket bl a innebär att 
de inte ingår i SCB:s 
enkät- och 
intervjuundersökningar
. 

 Datum består av årtal, 
månad och dag. 

 ej summerbar  Sekretessdag1999Fodd
aFlode 

län Anger det län där 
barnet folkbokfördes 
vid födelsen. 

  1999-01-01 ej summerbar  Lan99Flode 

kommun Anger den kommun 
där barnet 
folkbokfördes vid 
födelsen. 

  1999-01-01 ej summerbar  Kommun99Flode 

församling Anger den församling 
där barnet 
folkbokfördes vid 
födelsen. 

  1999-01-01 ej summerbar  Forsamling99Flode 

fastighetsbeteckning Anger 
fastighetsbeteckning 
på den fastighet där 
barnet folkbokfördes 
vid födelsen. 

   ej summerbar  Fastbet1999FoddaFlod
e 

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

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

 ej summerbar  PersonNr1999FoddaFl
ode 

kön Uppgift om kön 
framställs med 
utgångspunkt från 
personnumret. 

 Kön härleds från 11:e 
positionen i 
personnumret. Om 
position 11 är lika med 
1, 3, 5, 7 eller 9 sätts 
kön = man. Om 
position 11 är lika med 
0, 2, 4, 6 eller 8 sätts 

 ej summerbar  Kon 
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kön = kvinna. 
icke territoriell 
församling 

Anger icke territoriell 
församling vid 
födelsen. 

 Se lagen om 
medlemskap i icke 
territoriella 
församlingar. 

 ej summerbar  IckeTerrFors99 

personnummer mor Anger moderns 
personnummer. 
Personer som är 
folkbokförda 
registreras inom 
folkbokföringen med 
personnummer som 
identitetsbeteckning. 

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

 ej summerbar  PersonNrMor1999Fod
daFlode 

folkbokföringskod mor Anger moderns 
folkbokföringskod. 
Folkbokföringskoden 
anger om 
relationspersonen är, 
har varit eller aldrig 
varit folkbokförd. 

   ej summerbar  FolkbKodMor1999Fod
daFlode 

civilstånd mor Anger moderns 
civilstånd vid barnets 
födelse. Civilstånd 
anger att en person är, 
har varit eller aldrig 
varit gift/registrerad 
partner. 

   ej summerbar  Civil1999RTB 

civilståndsdatum mor Anger datum för 
moderns civilstånd vid 
barnets födelse. 

 Datum består av årtal, 
månad och dag. 

 ej summerbar  CivDatMor1999Fodda
Flode 

födelselän mor Anger moderns 
födelselän. För 
personer som är födda 
i Sverige anges 
födelselänet. 

   ej summerbar  Fodelselan99RTB 

födelseland mor Anger det land där 
modern är född. 

   ej summerbar  FodelselandnamnMor1
999FoddaFlo 

personnummer far Anger faderns 
personnummer. 
Personer som är 
folkbokförda 
registreras inom 
folkbokföringen med 
personnummer som 
identitetsbeteckning. 

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

 ej summerbar  PersonNrFar1999Fodd
aFlode 

län far Anger det län där 
fadern var folkbokförd 
vid barnets födelse. 

  1999-01-01 ej summerbar  Lan99Flode 
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kommun far Anger den kommun 

där fadern var 
folkbokförd vid 
barnets födelse. 

  1999-01-01 ej summerbar  Kommun99Flode 

församling far Anger den församling 
där fadern var 
folkbokförd vid 
barnets födelse. 

  1999-01-01 ej summerbar  Forsamling99Flode 

fastighetsbeteckning 
far 

Anger 
fastighetsbeteckning 
på den fastighet där 
fadern var folkbokförd 
vid barnets födelse. 

   ej summerbar  FastbetFar1999FoddaF
lode 

icke territoriell 
församling far 

Anger faderns icke 
territoriell församling 
vid barnets födelse. 

 Se lagen om 
medlemskap i icke 
territoriella 
församlingar. 

 ej summerbar  IckeTerrFors99 

folkbokföringsdatum 
far 

Anger faderns 
folkbokföringsdatum 
vid barnets födelse. 

 Datum består av årtal, 
månad och dag. 

 ej summerbar  FolkbDatFar1999Fodd
aFlode 

folkbokföringskod far Anger faderns 
folkbokföringskod. 
Folkbokföringskoden 
anger om 
relationspersonen är, 
har varit eller aldrig 
varit folkbokförd. 

   ej summerbar  FolkbKodFar1999Fod
daFlode 

faderskapsdatum RSV Anger aviseringsdatum 
för faderskapet. 

 Datum består av årtal, 
månad och dag. 

 ej summerbar  FaderskapDatRSV199
9FoddaFlode 

civilstånd far Anger faderns 
civilstånd vid barnets 
födelse. Civilstånd 
anger att en person är, 
har varit eller aldrig 
varit gift/registrerad 
partner. 

   ej summerbar  Civil1999RTB 

civilståndsdatum far Anger datum för 
faderns civilstånd vid 
barnets födelse. 

 Datum består av årtal, 
månad och dag. 

 ej summerbar  CivDatFar1999FoddaF
lode 

födelselän far Anger faderns 
födelselän. För 
personer som är  födda 
i Sverige anges 
födelselänet. 

   ej summerbar  Fodelselan99RTB 

födelseland far Anger det land där 
fadern är född. 

   ej summerbar  FodelselandnamnFar19
99FoddaFlo 

medborgarskap Anger 
medborgarskapsland 

 Medborgarskap 
regleras av de lagar 

 ej summerbar  Medblandnamn1999Fo
ddaFlode 
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vid födelsen. som gäller för 
medborgarskap. 

medborgarskapsdatum Anger datum för 
aktuellt prioriterat 
medborgarskap vid 
födelsen. 

 Datum består av årtal, 
månad och dag. 

 ej summerbar  MedbDat1999FoddaFl
ode 

medborgarskap mor Anger moderns 
medborgarskapsland 
vid barnets födelse. 

 Medborgarskap 
regleras av de lagar 
som gäller för 
medborgarskap. 

 ej summerbar  MedbLandnamnMor19
99FoddaFlode 

medborgarskapsdatum 
mor 

Anger datum för 
moderns 
medborgarskap vid 
barnets födelse. 

 Datum består av årtal, 
månad och dag. 

 ej summerbar  MedbDatMor1999Fod
daFlode 

medborgarskap far Anger faderns 
medborgarskapsland 
vid barnets födelse. 

 Medborgarskap 
regleras av de lagar 
som gäller för 
medborgarskap. 

 ej summerbar  MedbLandnamnFar19
99FoddaFlode 

medborgarskapsdatum 
far 

Anger datum för 
faderns medborgarskap 
vid barnets födelse. 

 Datum består av årtal, 
månad och dag. 

 ej summerbar  MedbDatFar1999Fodd
aFlode 

äktenskapslängd Anger äktenskapets 
längd i dagar vid 
barnets födelse. 

 Äktenskapets längd 
(år, månad, dag) = 
aktuellt datum (barnets 
födelsedatun) - 
vigseldatum i variabeln 
Civilståndsdatum. 

 ej summerbar  AktLgdDag1999Fodda
Flode 

levande födda Anger antal levande 
födda i samma börd 
som den dödfödda. 

   ej summerbar  AntLevFodda1999Fod
daFlode 

dödfödda Anger antal dödfödda 
barn av samma kön. 

   ej summerbar  AntDodFodd1999Fodd
aFlode 

antal födda barn Anger antal födda barn 
i samma börd. 

 Antal födda barn i 
samma börd = antal 
levande födda - antal 
dödfödda totalt i 
samma börd. 

 ej summerbar  AntBord1999FoddaFlo
de 

ordningsnummer mor Anger 
ordningsnummer bland 
levande födda för 
modern. 

   ej summerbar  OrdnrLevFoddaM1999
FoddaFlode 

ordningsnummer far Anger 
ordningsnummer bland 
levande födda för 
fadern. 

   ej summerbar  OrdnrLevFoddaF1999
FoddaFlode 

ålder slut mor Anger ålder för 
modern vid årets slut. 

 Ålder vid årets slut = 
året vid mättiden - 
födelseåret. Variabeln 

 ej summerbar  AlderSlut99DFFlode 
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härleds från 
personnumret. 

ålder år mor Anger ålder för 
modern vid barnets 
födelse i år. 

   ej summerbar  AlderSlut99DFFlode 

ålder dagar mor Anger ålder för 
modern vid barnets 
födelse i dagar. 

   ej summerbar  AlderMorHd1999Fodd
aFlode 

ålder slut far Anger ålder för fadern 
vid årets slut. 

 Ålder vid årets slut = 
året vid mättiden - 
födelseåret. Variabeln 
härleds från 
personnumret. 

 ej summerbar  AlderSlut99DFFlode 

ålder år far Anger ålder för fadern 
vid barnets födelse i år. 

   ej summerbar  AlderSlut99DFFlode 

ålder dagar far Anger ålder för fadern 
vid barnets födelse i 
dagar. 

 Variabeln bör inte 
användas på grund av 
dålig kvalité. 

 ej summerbar  AlderFarHd1999Fodda
Flode 

 
 
Tabell / flat fil 
Presentationstext 

Invandrare 
Objekttyp 
Invandrare 

Population 

Matrisen innehåller de personer som har invandrat till Sverige under 1999. 
Beskrivning 
 

Antal tabellrader / poster 
49839 

 
 
Variabler - Innehåll 
Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd 
år Anger år för 

invandring. 
   ej summerbar  Ar1999 

folkbokföringsdatum Anger det datum från 
och med 
folkbokföringen gäller. 

 Datum består av årtal, 
månad och dag. 

 ej summerbar  FolkbDat1999 
ImmiFlode 

folkbokföringsdatum 
RSV 

Anger det datum som 
uppgiften levererades 
från RSV. 

   ej summerbar  FolkbDatRSV1999Im
miFlode 

sekretessdag Anger datum för 
sekretessmarkering. 
Personer med 
sekretessmarkering har 
ett särskilt skydd, 
vilket bl a innebär att 

 Datum består av årtal, 
månad och dag. 

 ej summerbar  Sekretessdag1999Immi
Flode 
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de inte ingår i SCB:s 
enkät- och 
intervjuundersökningar
. 

län Anger det län där 
personen 
folkbokfördes vid 
invandringstidpunkten. 

  1999-01-01 ej summerbar  Lan99Flode 

kommun Anger den kommun 
där personen 
folkbokfördes vid 
invandringstidpunkten. 

  1999-01-01 ej summerbar  Kommun99Flode 

församling Anger den församling 
där personen 
folkbokfördes vid 
invandringstidpunkten. 

  1999-01-01 ej summerbar  Forsamling99Flode 

fastighetsbeteckning Anger 
fastighetsbeteckning 
för den fastighet där 
personen 
folkbokfördes vid 
invandringstidpunkten. 

   ej summerbar  Fastbet1999ImmiFlode 

icke territoriell 
församling 

Anger icke territoriell 
församling vid 
invandringstidpunkten. 

 Se lagen om 
medlemskap i icke 
territoriella 
församlingar. 

 ej summerbar  IckeTerrFors99 

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

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

 ej summerbar  PersonNr1999ImmiFlo
de 

utvandringsland Anger det land varifrån 
den senaste invandring 
skett. 

   ej summerbar  UtflLandnamn1999Im
miFlode 

utvandringsort i norden Anger den ort i norden 
varifrån senaste 
invandring skett. 

   ej summerbar  UtflOrtNord1999Immi
Flode 

flyttgräns Anger kod för 
flyttning. 

   ej summerbar  Flyttgrans1999ImmiFl
ode 

kön Uppgift om kön 
framställs med 
utgångspunkt från 
personnumret. 

 Kön härleds från 11:e 
positionen i 
personnumret. Om 
position 11 är lika med 
1, 3, 5, 7 eller 9 sätts 
kön = man. Om 
position 11 är lika med 
0, 2, 4, 6 eller 8 sätts 

 ej summerbar  Kon 



 33 
Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd 

kön = kvinna. 
medborgarskap Anger 

medborgarskapsland 
vid 
invandringstidpunkten. 

 Medborgarskap 
regleras av de lagar 
som gäller för 
medborgarskap. 

 ej summerbar  Medblandnamn1999Im
miFlode 

medborgarskapsdatum Anger datum för 
aktuellt prioriterat 
medborgarskap vid 
invandringstidpunkten. 

 Datum består av årtal, 
månad och dag. 

 ej summerbar  MedbDat1999ImmiFlo
de 

födelselän Anger födelselän för 
personer födda i 
Sverige. 

   ej summerbar  Fodelselan99RTB 

födelseförsamling Anger 
födelseförsamling för 
personer födda i 
Sverige. 

   ej summerbar  FodelseForsnamn1999
ImmiFlode 

födelseort i utlandet Anger födelseort för 
personer födda 
utomlands. 

   ej summerbar  FodelseortUtl1999Imm
iFlode 

födelseland Anger det land där 
personen är född. 

   ej summerbar  Fodelselandnamn1999I
mmiFlode 

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

   ej summerbar  Civil1999RTB 

civilståndsdatum Anger det datum från 
vilket det angivna 
civilståndet gäller. 

 Datum består av årtal, 
månad och dag. 

 ej summerbar  CivDat1999Immiflode 

utvandringsdag Anger datum för 
senaste utvandring från 
Sverige. 

 Datum består av årtal, 
månad och dag. 

 ej summerbar  SenUtvDag1999ImmiF
lode 

dagar utomlands Anger antal dagar 
utomlands från senaste 
utvandring. 

   ej summerbar  AntDagSenEmi1999I
mmiFlode 

ålder slut Anger ålder vid årets 
slut. 

 Ålder vid årets slut = 
året vid mättiden - 
födelseåret. Variabeln 
härleds från 
personnumret. 

 ej summerbar  AlderSlut1999RTB 

ålder år Anger ålder vid 
invandringstidpunkten 
i år. 

   ej summerbar  AlderSlut1999RTB 

ålder dagar Anger ålder vid 
invandringstidpunkten 
i dagar. 

   ej summerbar  AlderHd1999ImmiFlo
de 
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Tabell / flat fil 
Presentationstext 

Inrikes flyttare 
Objekttyp 
Inrikes flyttare 

Population 

Matrisen innehåller de personer som har flyttat inom Sverige under 1999. 
Beskrivning 
 

Antal tabellrader / poster 
1299041 

 
 
Variabler - Innehåll 
Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd 
förvärvs- och 
kapitalinkomst 

Summa förvärvs- och 
kapitalinkomst 
inklusive sjöinkomst. 

  1998 summerbar kronor InkForvKapSjo1999Inr
FlyttFlode 

år Anger år för inrikes 
flyttning. 

   ej summerbar  Ar1999 

folkbokföringsdatum Anger det datum från 
och med 
folkbokföringen gäller. 

 Datum består av årtal, 
månad och dag. 

 ej summerbar  FolkbDat1999InrFlyttF
lode 

folkbokföringsdatum 
RSV 

Anger det datum som 
uppgiften levererades 
från RSV. 

 Datum består av årtal, 
månad och dag. 

 ej summerbar  FolkbDatRSV1999Inr
FlyttFlode 

sekretessdag Anger datum för 
sekretessmarkering. 
Personer med 
sekretessmarkering har 
ett särskilt skydd, 
vilket bl a innebär att 
de inte ingår i SCB:s 
enkät- och 
intervjuundersökningar
. 

   ej summerbar  Sekretssdag1999InrFly
ttFlode 

län Anger det län där 
personen är 
folkbokförd efter 
flyttidpunkten. 

  1999-01-01 ej summerbar  Lan99Flode 

kommun Anger den kommun 
där personen är 
folkbokförd efter 
flyttidpunkten. 

  1999-01-01 ej summerbar  Kommun99Flode 

församling Anger den församling 
där personen är 
folkbokförde efter 
flyttidpunkten. 

  1999-01-01 ej summerbar  Forsamling99Flode 

fastighetsbeteckning Anger 
fastighetsbeteckning 

   ej summerbar  Fastbet1999InrFlyttFlo
de 
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Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd 

på den fastighet där 
personen är 
folkbokförd efter 
flyttidpunkten. 

icke territoriell 
församling 

Anger icke territoriell 
församling efter 
flyttidpunkten. 

 Se lagen om 
medlemskap i icke 
territoriella 
församlingar. 

 ej summerbar  IckeTerrFors99 

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

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

 ej summerbar  PersonNr1999InrFlyttF
lode 

kön Uppgift om kön 
framställs med 
utgångspunkt från 
personnumret. 

 Kön härleds från 11:e 
positionen i 
personnumret. Om 
position 11 är lika med 
1, 3, 5, 7 eller 9 sätts 
kön = man. Om 
position 11 är lika med 
0, 2, 4, 6 eller 8 sätts 
kön = kvinna. 

 ej summerbar  Kon 

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

   ej summerbar  Civil1999RTB 

civilståndsdatum Anger det datum från 
vilket det angivna 
civilståndet gäller. 

 Datum består av årtal, 
månad eller dag. 

 ej summerbar  CivDat1999InrFlyttFlo
de 

födelselän Anger födelselän för 
personer födda i 
Sverige. 

   ej summerbar  Fodelselan99RTB 

födelseland Anger det land där 
personen är född. 

   ej summerbar  Fodelselandnamn1999I
nrFlyttFlo 

medborgarskap Anger 
medborgarskapsland 
vid flyttidpunkten. 

 Medborgarskap 
regleras av de lagar 
som gäller för 
medborgarskap. 

 ej summerbar  Medblandnamn1999In
rFlyttFlode 

medborgarskapsdatum Anger datum för 
aktuellt prioriterat 
medborgarskap. 

 Datum består av årtal, 
månad och dag. 

 ej summerbar  MedbDat1999InrFlyttF
lode 

län tidigare Anger det län där 
personen var 
folkbokförd före 
flyttidpunkten. 

  1999-01-01 ej summerbar  Lan99Flode 
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Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd 
kommun tidigare Anger den kommun 

där personen var 
folkbokförd före 
flyttidpunkten. 

  1999-01-01 ej summerbar  Kommun99Flode 

församling tidigare Anger den församling 
där personen var 
folkbokförd före 
flyttidpunkten. 

  1999-01-01 ej summerbar  Forsamling99Flode 

fastighetsbeteckning 
tidigare 

Anger 
fastighetsbeteckning 
på den fastighet där 
personen var 
folkbokförd före 
flyttidpunkten. 

   ej summerbar  FastbetG1999InrFlyttF
lode 

icke territoriell 
församling tidigare 

Anger icke territoriell 
församling före 
flyttidpunkten. 

 Se lagen om 
medlemskap i icke 
territoriella 
församlingar. 

 ej summerbar  IckeTerrFors99 

folkbokföringsdatum 
tidigare 

Anger datum för 
tidigare folkbokföring. 

 Datum består av årtal, 
månad och dag. 

 ej summerbar  FolkbDatG1999InrFlyt
tFlode 

flyttgräns Anger kod för 
flyttgräns. 

   ej summerbar  FlyttGrans1999InrFlytt
Flode 

ålder slut Anger ålder vid årets 
slut. 

 Ålder vid årets slut = 
året vid mättiden - 
födelseåret. Variabeln 
härleds från 
personnumret. 

 ej summerbar  AlderSlut1999RTB 

ålder år Anger ålder vid 
flyttidpunkten i år. 

   ej summerbar  AlderSlut1999RTB 

ålder dagar Anger ålder vid 
flyttidpunkten i dagar. 

   ej summerbar  AlderHd1999InrFlyttFl
ode 

 
 
Tabell / flat fil 
Presentationstext 

Översättningstabell för fastighet 
Objekttyp 
Fastigheter 

Population 

Matrisen innehåller de fastigheter som har ändrat regional indelning 2000-01-01. 
Beskrivning 
 

Antal tabellrader / poster 
12353 

 
 
Variabler - Innehåll 
Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd 
indelningsår Anger år för regional    ej summerbar  FranAr1999KorsFast 
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Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd 

indelning. 
indelningsår Anger år för regional 

indelning. 
   ej summerbar  TillAr1999KorsFast 

län tidigare Anger det län som 
fastigheten tillhörde 
enligt indelningen 
1999-01-01. 

  1999-01-01 ej summerbar  LanG1999Kors 

kommun tidigare Anger den kommun 
som fastigheten 
tillhörde enligt 
indelningen 1999-01-
01. 

  1999-01-01 ej summerbar  KommunG1999Kors 

församling tidigare Anger den församling 
som fastigheten 
tillhörde enligt 
indelningen 1999-01-
01. 

  1999-01-01 ej summerbar  ForsamlingG1999Kors 

fastighetsbeteckning 
tidigare 

Anger den 
fastighetsbeteckning 
som fastigheten hade 
före den senaste 
ändringen 2000-01-01. 

   ej summerbar  FastBetG1999KorsFast 

län aktuellt Anger det län som 
fastigheten tillhör 
enligt indelningen 
2000-01-01. 

  2000-01-01 ej summerbar  LanN1999Kors 

kommun aktuell Anger den kommun 
som fastigheten tillhör 
enligt indelningen 
2000-01-01 

  2000-01-01 ej summerbar  KommunN1999Kors 

församling aktuell Anger den församling 
som fastigheten tillhör 
enligt indelning 2000-
01-01. 

  2000-01-01 ej summerbar  ForsamlingN1999Kors 

fastighetsbeteckning 
aktuell 

Anger den 
fastighetsbeteckning 
som fastigheten har 
enligt indelningen 
2000-01-01. 

  2000-01-01 ej summerbar  FastBetN1999KorsFast 

 
 
Tabell / flat fil 
Presentationstext 

Översättningstabell för församling 
Objekttyp 
Församlingar 

Population 

Matrisen innehåller de församlingar som har ändrat regional indelning 2000-01-01. 
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Beskrivning 
 

Antal tabellrader / poster 
14 

 
 
Variabler - Innehåll 
Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd 
indelningsår Anger år för regional 

indelning. 
   ej summerbar  FranAr1999KorsFors 

indelningsår Anger år för regional 
indelning. 

   ej summerbar  TillAr1999KorsFors 

län tidigare Anger länskod för 
församlingen enligt 
indelningen 1999-01-
01. 

  1999-01-01 ej summerbar  LanG1999Kors 

kommun tidigare Anger kommunkod för 
församlingen enligt 
indelningen 1999-01-
01. 

  1999-01-01 ej summerbar  KommunG1999Kors 

församling tidigare Anger församlingskod 
för församlingen enligt 
indelningen 1999-01-
01. 

  1999-01-01 ej summerbar  ForsamlingG1999Kors 

län aktuellt Anger länskod för 
församlingen enligt 
indelningen 2000-01-
01. 

  2000-01-01 ej summerbar  LanN1999Kors 

kommun aktuell Anger kommunkod för 
församlingen enligt 
indelningen 2000-01-
01. 

  2000-01-01 ej summerbar  KommunN1999Kors 

församling aktuell Anger församlingskod 
för församlingen enligt 
indelningen 2000-01-
01. 

  2000-01-01 ej summerbar  ForsamlingN1999Kors 

 
 
Tabell / flat fil 
Presentationstext 

Medborgarskapsändringar 
Objekttyp 
Medborgarskapsändringar 

Population 

Matrisen innehåller de personer som har ändrat medborgarskap under 1999. 
Beskrivning 
 

Antal tabellrader / poster 
40265 
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Variabler - Innehåll 
Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd 
år Anger år för 

medborgarskapsändrin
g. 

   ej summerbar  Ar1999 

folkbokföringsdatum Anger det datum från 
och med 
folkbokföringen gäller. 

 Datum består av årtal, 
månad och dag. 

 ej summerbar  FolkbDat1999Medbor
garskapFlode 

sekretessdag Anger datum för 
sekretessmarkering. 
Personer med 
sekretessmarkering har 
ett särskilt skydd, 
vilket innebär att de 
inte ingår i SCB:s 
enkät- och 
intervjuundersökningar
. 

 Datum består av årtal, 
månad och dag. 

 ej summerbar  Sekretessdag1999Med
borgarskapf 

län Anger det län där 
personen var 
folkbokförd vid 
medborgarskapsändrin
gen. 

  1999-01-01 ej summerbar  Lan99Flode 

kommun Anger den kommun 
där personen var 
folkbokförd vid 
medborgarskapsändrin
gen. 

  1999-01-01 ej summerbar  Kommun99Flode 

församling Anger den församling 
där personen var 
folkbokförd vid 
medborgarskapsändrin
gen. 

  1999-01-01 ej summerbar  Forsamling99Flode 

fastighetsbeteckning Anger 
fastighetsbeteckning 
på den fastighet där 
personen var 
folkbokförd vid 
medborgarskapsändrin
gen. 

   ej summerbar  FastBet1999Medborga
rskapFlode 

icke territoriell 
församling 

Anger icke territoriell 
församling vid 
medborgarskapsändrin
gen. 

 Se lagen om 
medelmskap i icke 
territoriella 
församlingar. 

 ej summerbar  IckeTerrFors99 

personnummer Personer som är 
folkbokförda 
registreras inom 
folkbokföringen med 
personnummer som 

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

 ej summerbar  PersonNr1999Medbor
garskapFlode 
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Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd 

identitetsbeteckning. kontrollsiffra. 
medborgarskap Anger 

medborgskapsland 
efter 
medborgarskapsändrin
gen. 

 Medborgarskap 
regleras av de lagar 
som gäller för 
medborgarskap. 

 ej summerbar  Medblandnamn1999M
edborgarskapF 

medborgarskapsdatum Anger datum för 
aktuellt prioriterat 
medborgarskap. 

 Datum består av årtal, 
månad och dag. 

 ej summerbar  MedbDat1999Medbor
garskapFlode 

medborgarskapsdatum 
RSV 

Anger det datum som 
uppgiften levererades 
från RSV. 

 Datum består av årtal, 
månad och dag. 

 ej summerbar  MedbDatRSV1999Me
dborgarskapFlo 

kön Uppgift om kön 
framställs med 
utgångspunkt från 
personnumret. 

 Kön härleds från 11:e 
positionen i 
personnumret. Om 
position 11 är lika med 
1, 3, 5, 7 eller 9 sätts 
kön = man. Om 
position 11 är lika med 
0, 2, 4, 6 eller 8 sätts 
kön = kvinna. 

 ej summerbar  Kon 

medborgarskap 
tidigare 

Anger 
medborgarskapsland 
före 
medborgarskapsändrin
gen. 

 Medborgarskap 
regleras av de lagar 
som gäller för 
medborgarskap. 

 ej summerbar  MedblandnamnG1999
Medborgarskap 

medborgarskapsdatum 
tidigare 

Anger datum för 
tidigare prioriterat 
medborgarskap. 

 Datum består av årtal, 
månad och dag. 

 ej summerbar  MedbDatG1999Medbo
rgarskapFlode 

födelselän Anger födelslän för 
personer födda i 
Sverige. 

   ej summerbar  Fodelselan99RTB 

födelseland Anger det land där 
personen är född. 

   ej summerbar  Fodelselandnamn1999
Medborgarsk 

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

   ej summerbar  Civil1999RTB 

civilståndsdatum Anger det datum från 
vilket det angivna 
civilståndet gäller. 

 Datum består av årtal, 
månad och dag. 

 ej summerbar  CivDat1999Medborgar
skapFlode 

ålder slut Anger ålder vid årets 
slut. 

 Ålder vid årets slut = 
året vid mättiden - 
födelseåret. Variabeln 
härleds från 
personnumret. 

 ej summerbar  AlderSlut1999RTB 
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Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd 
ålder år Anger ålder vid 

medborgarskapsändrin
gen i år. 

   ej summerbar  AlderSlut1999RTB 

ålder dagar Anger ålder vid 
medborgarskapsändrin
gen i dagar. 

   ej summerbar  AlderHd1999Medborg
arskapFlode 

 
 
 
Värdemängder 
Namn Beskrivning 

AktLgdDag1999Dod
FoddaFlode 

8 - 6062, 0 (190 st) = uppgift saknas. 

 
Namn Beskrivning 

AktLgdDag1999Fodd
aFlode 

1 - 10644, 0 (48995 st) = uppgift saknas. 

 
Namn Beskrivning 

AlderFarHd1999Dod
FoddaFlode 

7118 - 18649, NULL (187 st) = uppgift saknas. 

 
Namn Beskrivning 

AlderFarHd1999Fod
daFlode 

Variabeln bör inte användas på grund av dålig kvalité. 

 
Namn Beskrivning 

AlderHd1999CivilAn
drFlode 

Variabeln bör inte användas på grund av dålig kvalité. 

 
Namn Beskrivning 

AlderHd1999DodaFl
ode 

0 - 40441 

 
Namn Beskrivning 

AlderHd1999EmiGra
ntFlode 

1 - 36221 

 
Namn Beskrivning 
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AlderHd1999ImmiFl
ode 

4 - 35320 

 
Namn Beskrivning 

AlderHd1999InrFlytt
Flode 

0 - 40542 

 
Namn Beskrivning 

AlderHd1999Medbor
garskapFlode 

0 - 34381 

 
Namn Beskrivning 

AlderHdRel1999Civi
lAndrFlode 

6312 - 37545, NULL (6678 st) = uppgift saknas. 

 
Namn Beskrivning 

AlderMorHd1999Do
dFoddaFlode 

5837 - 16692 

 
Namn Beskrivning 

AlderMorHd1999Fod
daFlode 

4900 - 18926 

 
Namn Beskrivning 

AlderSlut1999RTB 0 - 111 
Kod Benämning 
0 0 år 
1 1 år 
2 2 år 
3 3 år 
4 4 år 
5 5 år 
6 6 år 
7 7 år 
8 8 år 
9 9 år 
10 10 år 
11 11 år 
12 12 år 
13 13 år 
14 14 år 
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15 15 år 
16 16 år 
17 17 år 
18 18 år 
19 19 år 
20 20 år 
21 21 år 
22 22 år 
23 23 år 
24 24 år 
25 25 år 
26 26 år 
27 27 år 
28 28 år 
29 29 år 
30 30 år 
31 31 år 
32 32 år 
33 33 år 
34 34 år 
35 35 år 
36 36 år 
37 37 år 
38 38 år 
39 39 år 
40 40 år 
41 41 år 
42 42 år 
43 43 år 
44 44 år 
45 45 år 
46 46 år 
47 47 år 
48 48 år 
49 49 år 
50 50 år 
51 51 år 
52 52 år 
53 53 år 
54 54 år 
55 55 år 
56 56 år 
57 57 år 
58 58 år 
59 59 år 
60 60 år 
61 61 år 
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62 62 år 
63 63 år 
64 64 år 
65 65 år 
66 66 år 
67 67 år 
68 68 år 
69 69 år 
70 70 år 
71 71 år 
72 72 år 
73 73 år 
74 74 år 
75 75 år 
76 76 år 
77 77 år 
78 78 år 
79 79 år 
80 80 år 
81 81 år 
82 82 år 
83 83 år 
84 84 år 
85 85 år 
86 86 år 
87 87 år 
88 88 år 
89 89 år 
90 90 år 
91 91 år 
92 92 år 
93 93 år 
94 94 år 
95 95 år 
96 96 år 
97 97 år 
98 98 år 
99 99 år 
100 100 år 
101 101 år 
102 102 år 
103 103 år 
104 104 år 
105 105 år 
106 106 år 
107 107 år 
108 108 år 
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110 110 år 
111 111 år 

 
Namn Beskrivning 

AlderSlut99CFlode 15 - 111 
Kod Benämning 
15 15 år 
16 16 år 
17 17 år 
18 18 år 
19 19 år 
20 20 år 
21 21 år 
22 22 år 
23 23 år 
24 24 år 
25 25 år 
26 26 år 
27 27 år 
28 28 år 
29 29 år 
30 30 år 
31 31 år 
32 32 år 
33 33 år 
34 34 år 
35 35 år 
36 36 år 
37 37 år 
38 38 år 
39 39 år 
40 40 år 
41 41 år 
42 42 år 
43 43 år 
44 44 år 
45 45 år 
46 46 år 
47 47 år 
48 48 år 
49 49 år 
50 50 år 
51 51 år 
52 52 år 
53 53 år 
54 54 år 
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55 55 år 
56 56 år 
57 57 år 
58 58 år 
59 59 år 
60 60 år 
61 61 år 
62 62 år 
63 63 år 
64 64 år 
65 65 år 
66 66 år 
67 67 år 
68 68 år 
69 69 år 
70 70 år 
71 71 år 
72 72 år 
73 73 år 
74 74 år 
75 75 år 
76 76 år 
77 77 år 
78 78 år 
79 79 år 
80 80 år 
81 81 år 
82 82 år 
83 83 år 
84 84 år 
85 85 år 
86 86 år 
87 87 år 
88 88 år 
89 89 år 
90 90 år 
91 91 år 
92 92 år 
93 93 år 
94 94 år 
95 95 år 
96 96 år 
97 97 år 
98 98 år 
99 99 år 
100 100 år 
101 101 år 
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102 102 år 
103 103 år 
104 104 år 
105 105 år 
106 106 år 
107 107 år 
108 108 år 
109 109 år 
110 110 år 
111 111 år 
NULL Uppgift saknas 

 
Namn Beskrivning 

AlderSlut99DFFlode 13 - 111 
Kod Benämning 
13 13 år 
14 14 år 
15 15 år 
16 16 år 
17 17 år 
18 18 år 
19 19 år 
20 20 år 
21 21 år 
22 22 år 
23 23 år 
24 24 år 
25 25 år 
26 26 år 
27 27 år 
28 28 år 
29 29 år 
30 30 år 
31 31 år 
32 32 år 
33 33 år 
34 34 år 
35 35 år 
36 36 år 
37 37 år 
38 38 år 
39 39 år 
40 40 år 
41 41 år 
42 42 år 
43 43 år 
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44 44 år 
45 45 år 
46 46 år 
47 47 år 
48 48 år 
49 49 år 
50 50 år 
51 51 år 
52 52 år 
53 53 år 
54 54 år 
55 55 år 
56 56 år 
57 57 år 
58 58 år 
59 59 år 
60 60 år 
61 61 år 
62 62 år 
63 63 år 
64 64 år 
65 65 år 
66 66 år 
67 67 år 
68 68 år 
69 69 år 
70 70 år 
71 71 år 
72 72 år 
73 73 år 
74 74 år 
75 75 år 
76 76 år 
77 77 år 
78 78 år 
79 79 år 
80 80 år 
81 81 år 
82 82 år 
83 83 år 
84 84 år 
85 85 år 
86 86 år 
87 87 år 
88 88 år 
89 89 år 
90 90 år 
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91 91 år 
92 92 år 
93 93 år 
94 94 år 
95 95 år 
96 96 år 
97 97 år 
98 98 år 
99 99 år 
100 100 år 
101 101 år 
102 102 år 
103 103 år 
104 104 år 
105 105 år 
106 106 år 
107 107 år 
108 108 år 
109 109 år 
110 110 år 
111 111 år 
NULL Uppgift saknas 

 
Namn Beskrivning 

AntalBarn1999RTBF
amilj 

0 - 15 

Kod Benämning 
0 0 
1 1 
2 2 
3 3 
4 4 
5 5 
6 6 
7 7 
8 8 
9 9 
10 10 
11 11 
12 12 
13 13 
15 15 

 
Namn Beskrivning 

AntalBarnUnder1819 0 - 13 
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99RTBFamilj 
Kod Benämning 
0 0 
1 1 
2 2 
3 3 
4 4 
5 5 
6 6 
7 7 
8 8 
9 9 
10 10 
11 11 
12 12 
13 13 

 
Namn Beskrivning 

AntalBarnUnder2219
99RTBFamilj 

0 - 15 

Kod Benämning 
0 0 
1 1 
2 2 
3 3 
4 4 
5 5 
6 6 
7 7 
8 8 
9 9 
10 10 
11 11 
12 12 
13 13 
15 15 

 
Namn Beskrivning 

AntalBarnUnder6199
9RTBFamilj 

0 - 6 

Kod Benämning 
0 0 
1 1 
2 2 
3 3 
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4 4 
5 5 
6 6 

 
Namn Beskrivning 

AntalPersoner1999R
TBFamilj 

1 - 17 

Kod Benämning 
1 1 
2 2 
3 3 
4 4 
5 5 
6 6 
7 7 
8 8 
9 9 
10 10 
11 11 
12 12 
13 13 
14 14 
15 15 
17 17 

 
Namn Beskrivning 

AntBord1999DodFod
daFlode 

1 - 3 

Kod Benämning 
1 1 
2 2 
3 3 

 
Namn Beskrivning 

AntBord1999FoddaFl
ode 

1 - 3 

Kod Benämning 
1 1 
2 2 
3 3 

 
Namn Beskrivning 

AntDagSenEmi1999I 0 - 17997 
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mmiFlode 
 
Namn Beskrivning 

AntDagSenInv1999E
miGrantFlode 

0 - 19610 

 
Namn Beskrivning 

AntDodfodd1999Dod
FoddaFlode 

1, 2 

Kod Benämning 
1 1 
2 2 

 
Namn Beskrivning 

AntDodFodd1999Fod
daFlode 

0 - 2 

Kod Benämning 
0 0 
1 1 
2 2 

 
Namn Beskrivning 

AntDodFoddTot1999
DodFoddaFlode 

1, 2 

Kod Benämning 
1 1 
2 2 

 
Namn Beskrivning 

AntLevFodda1999Do
dFoddaFlode 

0 - 1 

Kod Benämning 
0 0 
1 1 

 
Namn Beskrivning 

AntLevFodda1999Fo
ddaFlode 

1 - 3 

Kod Benämning 
1 1 
2 2 
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3 3 

 
Namn Beskrivning 

Ar1999 Kalenderår 
Kod Benämning 
1999 1999 

 
Namn Beskrivning 

CivDat1999CivilAnd
rFlode 

19990101 - 19991231, 19990000 (15 st) = uppgift om månad och dag saknas, 19990100 (4 st) = uppgift om dag saknas. 

 
Namn Beskrivning 

CivDat1999DodaFlo
de 

18920224 - 20000102, 0 (69 st) = uppgift saknas. 

 
Namn Beskrivning 

CivDat1999EmiGrant
Flode 

19100207 - 19991225, 19000000 (4 st) = uppgift om år, månad och dag saknas, 0 (46 st) = uppgift saknas. 

 
Namn Beskrivning 

CivDat1999Immiflod
e 

19100524 - 19991228, 19000000 ( 3 st) = uppgift om år, månad och dag saknas, 0 (14 st) = uppgift saknas, NULL (14 st) = 
uppgift saknas. 

 
Namn Beskrivning 

CivDat1999InrFlyttFl
ode 

18880803 - 19991231, 0 (408 st) = uppgift saknas, NULL (4 st) = uppgift saknas. 

 
Namn Beskrivning 

CivDat1999Medborg
arskapFlode 

19070825 - 19991230, 19000000 (4 st) = uppgift om år, månad och dag saknas, 0 (122 st) = uppgift saknas. 

 
Namn Beskrivning 

CivDat1999RTB 18880803 - 19991231, 0 (2698 st) = uppgift saknas, NULL (4 st) = uppgift saknas. 
 
Namn Beskrivning 

CivDatFar1999DodF
oddaFlode 

19821212 - 19990529, 19860000 (1 st) = uppgift om månad och dag saknas, NULL (188 st) = uppgift saknas. 

 
Namn Beskrivning 
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CivDatFar1999Fodda
Flode 

19360531 - 19991218, 19000000 (1 st) = uppgift om år, månad och dag saknas, 0 (18 st) = uppgift saknas, NULL (4775 st) = 
uppgift saknas. 

 
Namn Beskrivning 

CivDatG1999CivilAn
drFlode 

19130823 - 19991223, 19000000 (6 st) = uppgift om år, månad och dag saknas, 
0 (43 st) = uppgift saknas, NULL (21 st) = uppgift saknas. 

 
Namn Beskrivning 

CivDatGRel1999Civi
lAndrFlode 

19130823 - 19991223, 19000000 (5 st) = uppgift om år, månad och dag saknas, 
0 (38 st) = uppgift saknas, NULL (6690 st) = uppgift saknas. 

 
Namn Beskrivning 

CivDatMor1999Dod
FoddaFlode 

19530708 - 19990529 

 
Namn Beskrivning 

CivDatMor1999Fodd
aFlode 

19471204 - 19991218, 19000000 (1 st) = uppgift om år, månad och dag saknas, 0 (16 st) = uppgift saknas, NULL (45 st) = 
uppgift saknas. 

 
Namn Beskrivning 

CivDatRel1999Civil
AndrFlode 

19990101 - 19991231, 19990000 (14 st) = uppgift om månad och dag saknas, 19980100 (4 st) = uppgift om dag saknas. 

 
Namn Beskrivning 

CivDatRSV1999Civil
AndrFlode 

19990112 - 20000129 

 
Namn Beskrivning 

CivDatRSVRel1999
CivilAndrFl 

19990112 - 20000129, NULL (39168 st) = uppgift saknas. 

 
Namn Beskrivning 

Civil1999CivilAndrF
lode 

Aktuellt civilstånd. 

Kod Benämning 
G Gift 
S Skild 
Ä Änka/änkling 
RP Registrerad partner 
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SP Skild partner 
EP Efterlevande partner 
NULL Uppgift saknas 

 
Namn Beskrivning 

Civil1999RTB Civilstånd 
Kod Benämning 
OG Ogift 
G Gift 
S Skild 
Ä Änka/änkling 
RP Registrerad partner 
SP Skild partner 
EP Efterlevande partner 
NULL Uppgift saknas 

 
Namn Beskrivning 

CivilG1999CivilAndr
Flode 

Tidigare civilstånd. 

Kod Benämning 
OG Ogift 
G Gift 
S Skild 
Ä Änka/änkling 
RP Registrerad partner 
SP Skild partner 
EP Efterlevande partner 
NULL Uppgift saknas 

 
Namn Beskrivning 

CoAdr1999RTBNam
nAdr 

NULL (8720924 st ) = uppgift saknas. 

 
Namn Beskrivning 

DatAvreg1999EmiGr
antFlode 

19990101 - 19991231 

 
Namn Beskrivning 

DatAvregRSV1999E
miGrantFlode 

19990112 - 20000129 

 
Namn Beskrivning 
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DatFran1999PersonN
rAndr 

19180209 - 20000124, 0 (1109 st) = uppgift saknas. 

 
Namn Beskrivning 

DatFranRSV1999Per
sonNrAndr 

19700309 - 20000128 

 
Namn Beskrivning 

DatInv1999EmiGrant
Flode 

19460129 - 19991215, NULL (16278 st) = uppgift saknas. 

 
Namn Beskrivning 

DatInv1999RTB 19050110 - 19991230, 0 (20 st) = uppgift saknas, NULL (7766759 st) = uppgift saknas. 
 
Namn Beskrivning 

DatTill1999PersonNr
Andr 

19661205 - 20000128 

 
Namn Beskrivning 

DatTillRSV1999Pers
onNrAndr 

19990202 - 20000129 

 
Namn Beskrivning 

DatumAdFar1999RT
B 

19480831 - 19991230, 0 (890 st) = uppgift saknas, NULL (8856829 st) = uppgift saknas. 

 
Namn Beskrivning 

DatumAdMor1999R
TB 

19690411 - 19991230, 0 (692 st) = uppgift saknas, NULL (8856934 st) = uppgift saknas. 

 
Namn Beskrivning 

DatumAP11999RTB 19820116 - 19991230, 0 (123 st) = uppgift saknas, NULL (8856907 st) = uppgift saknas. 
 
Namn Beskrivning 

DatumAP21999RTB 19820621 - 19991230, 0 (49 st) = uppgift saknas, NULL (8858383 st) = uppgift saknas. 
 
Namn Beskrivning 

DatumVard11999RT
B 

18991026 - 19991231, 0 (933372 st) = uppgift saknas, NULL (6923662 st) = uppgift saknas. 
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Namn Beskrivning 

DatumVard21999RT
B 

19030826 - 19991231, 0 (803107 st) = uppgift saknas, NULL (7173301 st) = uppgift saknas. 

 
Namn Beskrivning 

DodDat1999DodaFlo
de 

19990101 - 19991231, 19990100 (103 st) = uppgift om dag saknas, 19990000 (378 st) = uppgift om månad och dag saknas. 

 
Namn Beskrivning 

DodDatRSV1999Dod
aFlode 

19990112 - 20000129 

 
Namn Beskrivning 

ENamn1999DodFodd
aFlode 

Barnets efternamn, NULL (20 st) = uppgift saknas. 

 
Namn Beskrivning 

ENamn1999RTBNa
mnAdr 

NULL (2 st) = uppgift saknas. 

 
Namn Beskrivning 

FaderskapDatRSV19
99FoddaFlode 

19990112 - 20000129, NULL (4087 st) = uppgift saknas. 

 
Namn Beskrivning 

FamId11999RTB Personnummer för personer födda åren 1888 - 1999. 
 
Namn Beskrivning 

FamId11999RTBFam
ilj 

Personnummer för personer födda åren 1888 - 1999. 

 
Namn Beskrivning 

Famstall1999RTBFa
milj 

000 - 400 

Kod Benämning 
110 Partner - man i gift par 
120 Partner - hustru i gift par 
130 Partner - man i sambo-par (med gemensammma barn) 
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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 
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 
000 Personer med ofullständiga och/eller motstridiga uppgifter i folkbokföringen 

 
Namn Beskrivning 

Famtyp1999RTBFam
ilj 

00 - 60 

Kod Benämning 
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 
00 Personer med ofullständiga och/eller motstridiga uppgifter i folkbokföringen 

 
Namn Beskrivning 
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Fastbet1998DodaFlo
de 

Fastighetens officiella alfabetiska beteckning enligt den fastighetsindelning som gällde vid dödsfallet. 

 
Namn Beskrivning 

Fastbet1999CivilAnd
rFlode 

Fastighetens officiella alfabetiska beteckning enligt den fastighetsindelning som gällde vid civilståndsändringen. 

 
Namn Beskrivning 

FastBet1999EmiGran
tFlode 

Fastighetens officiella alfabetiska beteckning enligt den fastighetsindelning som gällde vid utvandringstidpunkten. 

 
Namn Beskrivning 

Fastbet1999FoddaFlo
de 

Fastighetens officiella alfabetiska beteckning enligt den fastighetsindelning som gällde vid barnets födelse. 

 
Namn Beskrivning 

Fastbet1999ImmiFlo
de 

Fastighetens officiella alfabetiska beteckning enligt den fastighetsindelning som gällde vid invandringstidpunkten. 

 
Namn Beskrivning 

Fastbet1999InrFlyttFl
ode 

Fastighetens officiella alfabetiska beteckning enligt den fastighetsindelning som gällde efter flyttidpunkten. 

 
Namn Beskrivning 

FastBet1999Medborg
arskapFlode 

Fastighetens officiella alfabetiska beteckning enligt den fastighetsindelning som gällde vid medborgarskapsändringen. 

 
Namn Beskrivning 

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

Fastbet1999RTBNam
nAdr 

Fastighetens officiella alfabetiska beteckning enligt indelning 2000-01-01. 

 
Namn Beskrivning 

FastbetFar1999DodF
oddaFlode 

Fastighetens officiella alfabetiska beteckning enligt den fastighetsindelning som gällde vid barnets födelse, NULL (188 st) = 
uppgift saknas. 

 
Namn Beskrivning 
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FastbetFar1999Fodda
Flode 

Fastighetens officiella alfabetiska beteckning enligt den fastighetsindelning som gällde vid barnets födelse, NULL (5075 st) = 
uppgift saknas. 

 
Namn Beskrivning 

FastbetG1999InrFlytt
Flode 

Fastighetens officiella alfabetiska beteckning enligt den fastighetsindelning som gällde före flyttidpunkten, NULL (4 st) = 
uppgift saknas. 

 
Namn Beskrivning 

FastBetG1999KorsFa
st 

Fastighetens officiella alfabetiska beteckning enligt den fastighetsindelning som gällde före den senaste indelningsändringen. 

 
Namn Beskrivning 

FastbetMor1999Dod
FoddaFlode 

Fastighetens officiella alfabetiska beteckning enligt den fastighetsindelning som gällde vid barnets födelse. 

 
Namn Beskrivning 

FastBetN1999KorsFa
st 

Fastighetens officiella alfabetiska beteckning enligt den fastighetsindelning som gällde 2000-01-01. 

 
Namn Beskrivning 

FastBetRel1999Civil
AndrFlode 

Fastighetens officiella alfabetiska beteckning enligt den fastighetsindelning som gällde vid civilståndsändringen. 

 
Namn Beskrivning 

FlyttGrans1999EmiG
rantFlode 

7 

Kod Benämning 
7 Emigranter 

 
Namn Beskrivning 

Flyttgrans1999ImmiF
lode 

6 

Kod Benämning 
6 Immigranter 

 
Namn Beskrivning 

FlyttGrans1999InrFly
ttFlode 

0 - 5 

Kod Benämning 
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0 Okänd 
1 Inom fastighet 
2 Inom församling utom fastighet 
3 Inom kommun utom församling, fastighet 
4 Inom län utom kommun, församling, fastighet 
5 Inom landet utom län, kommun, församling, fastighet 

 
Namn Beskrivning 

FNamn1999RTBNa
mnAdr 

NULL (11655 st) = uppgift saknas. 

 
Namn Beskrivning 

FodDat1999DodFodd
aFlode 

19990101 - 19991231 

 
Namn Beskrivning 

FodDatRSV1999Dod
FoddaFlode 

19990112 - 20000113 

 
Namn Beskrivning 

FodelseForsNamn199
9EmiGrantFlo 

1947 församlingsnamn i klartext (olika stavningar av samma församlingsnamn förekommer), NULL (16533 st) = uppgift 
saknas. 

 
Namn Beskrivning 

FodelseForsnamn199
9ImmiFlode 

1853 församlingsnamn i klartext (olika stavningar av samma församlingsnamn förekommer), NULL (36849 st) = uppgift 
saknas. 

 
Namn Beskrivning 

FodelseForsNamn199
9RTB 

9744 församlingsnamn i klartext (olika stavningar av samma församlingsnamn förekommer), NULL (981727 st) = uppgift 
saknas. 

 
Namn Beskrivning 

Fodelselan99RTB 01 - 60 
Kod Benämning 
01 Stockholms stad för person född före 1968, Stockholms län för person född from 1968. 
02 Stockholms län för person född före 1968. 
03 Uppsala län 
04 Södermanlands län 
05 Östergötlands län 
06 Jönköpings län 
07 Kronobergs län 
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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 
25 Norrbottens län 
52 Malmöhus län 
54 Göteborgs och Bohus län 
55 Älvsborgs län 
56 Skaraborgs län 
60 Kopparbergs län 
NULL Uppgift saknas 

 
Namn Beskrivning 

Fodelselandnamn199
9CivilAndrFl 

169 landnamn i klartext, Statslös (1 st), Uppgift saknas (1 st), NULL (5) = uppgift saknas. 

 
Namn Beskrivning 

Fodelselandnamn199
9DodaFlode 

105 landnamn i klartext. 

 
Namn Beskrivning 

Fodelselandnamn199
9EmiGrantFlo 

158 landnamn i klartext, NULL (1 st) = uppgift saknas. 

 
Namn Beskrivning 

Fodelselandnamn199
9ImmiFlode 

173 landnamn i klartext, Okänt (2 st), Statslös (1 st), NULL (104 st) = uppgift saknas. 

 
Namn Beskrivning 

Fodelselandnamn199 188 landnamn i klartext, Okänt (7 st), Int nat territorium (1 st), Statslös (3 st), Under utredning (5 st), Uppgift saknas (17 st), 
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9InrFlyttFlo NULL (40 st) = uppgift saknas. 
 
Namn Beskrivning 

Fodelselandnamn199
9Medborgarsk 

154 landnamn i klartext, Okänt (2 st), Uppgift saknas (3 st), NULL (2 st) = uppgift saknas. 

 
Namn Beskrivning 

FodelseLandNamn19
99RTB 

201 landnamn i klartext, Int. nat. territorrium (1 st), Okänt (43 st), Statslös (10 st), Under utredning (28 st), Uppgift saknas (63 
st), NULL (83 st) = uppgift saknas. 

 
Namn Beskrivning 

FodelselandnamnFar
1999DodFodda 

25 landnamn i klartext, NULL (188 st) = uppgift saknas. 

 
Namn Beskrivning 

FodelselandnamnFar
1999FoddaFlo 

154 landnamn i klartext, Okänt (1 st), Statslös (1 st), NULL (4692 st) = uppgift saknas. 

 
Namn Beskrivning 

FodelseLandnamnFar
1999RTB 

194 landnamn i klartext, Int. nat. territorium (2 st), Okänt (66 st), Statslös (6 st), Under utredning (7 st), Uppgift saknas (23 st), 
NULL (2211022 st) = uppgift saknas. 

 
Namn Beskrivning 

FodelselandnamnMor
1999DodFodda 

32 landnamn i klartext. 

 
Namn Beskrivning 

FodelselandnamnMor
1999FoddaFlo 

160 landnamn i klartext, Uppgift saknas (2 st), NULL (46 st) = uppgift saknas. 

 
Namn Beskrivning 

FodelseLandnamnMo
r1999RTB 

191 landnamn i klartext, Okänt (61 st), Statslös (8 st), Under utredning (12 st), Uppgift saknas (11 st), NULL (1998166 st) = 
uppgift saknas. 

 
Namn Beskrivning 

FodelselandnamnRel
1999CivilAnd 

169 landnamn i klartext, Uppgift saknas (1 st), NULL (6683 st) = uppgift saknas. 

 
Namn Beskrivning 
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FodelseortUtl1999E
miGrantFlode 

6569 ortnamn i klartext (olika stavningar av samma ortnamn förekommer), * (7 st) = uppgift saknas, NULL (18924 st) = 
uppgift saknas. 

 
Namn Beskrivning 

FodelseortUtl1999Im
miFlode 

10615 ortnamn i klartext (olika stavningar av samma ortnamn förekommer), * (1 st) = uppgift saknas, NULL (13457 st) = 
uppgift saknas. 

 
Namn Beskrivning 

FodelseortUtl1999RT
B 

Ortnamn i klartext (olika stavningar av samma ortnamn förekommer), NULL (7891790 st) = uppgift saknas. 

 
Namn Beskrivning 

FolkbDat1999 
ImmiFlode 

19990101 - 19991231 

 
Namn Beskrivning 

FolkbDat1999CivilA
ndrFlode 

19001028 - 19991231, 0 (4925 st) = uppgift saknas. 

 
Namn Beskrivning 

FolkbDat1999DodaFl
ode 

19001014 - 19991230, 0 (13532 st) = uppgift saknas. 

 
Namn Beskrivning 

FolkbDat1999EmiGr
antFlode 

19410423 - 19991222, 0 (10 st) = uppgift saknas. 

 
Namn Beskrivning 

FolkbDat1999FoddaF
lode 

19990101 - 20000104 

 
Namn Beskrivning 

FolkbDat1999InrFlytt
Flode 

19990101 - 19991231 

 
Namn Beskrivning 

FolkbDat1999Medbo
rgarskapFlode 

19540530 - 19991230, 0 (1 st) = uppgift saknas. 
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Namn Beskrivning 

FolkbDat1999RTB 19000824 - 19991231, 19000006 (1st) = uppgift om år och månad saknas, 0 (295991 st) = uppgift saknas. 
 
Namn Beskrivning 

FolkbDat1999RTBN
amnAdr 

19000824 - 19991231, 19000006 (1st) = uppgift om år och månad saknas,  
0 (295991 st) = uppgift saknas. 

 
Namn Beskrivning 

FolkbDatFar1999Dod
FoddaFlode 

19560426 - 19991025, NULL (188 st) = uppgift saknas. 

 
Namn Beskrivning 

FolkbDatFar1999Fod
daFlode 

19430713 - 19991220, 0 (32 st) = uppgift saknas, NULL (5075 st) = uppgift saknas. 

 
Namn Beskrivning 

FolkbDatG1999InrFl
yttFlode 

19010620 - 19991229, 0 (11379 st) = uppgift saknas, NULL (4 st) = uppgift saknas. 

 
Namn Beskrivning 

FolkbDatMor1999Do
dFoddaFlode 

19590217 - 19990910 

 
Namn Beskrivning 

FolkbDatRel1999Civ
ilAndrFlode 

19001028 - 19991231, 0 (5367 st) = uppgift saknas. 

 
Namn Beskrivning 

FolkbDatRSV1999Ci
vilAndrFlode 

19971101 - 20000129 

 
Namn Beskrivning 

FolkbDatRSV1999D
odaFlode 

19971101 - 20000121 

 
Namn Beskrivning 

FolkbDatRSV1999Fo
ddaFlode 

19990112 - 20000129 
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Namn Beskrivning 

FolkbDatRSV1999Im
miFlode 

19990112 - 20000129 

 
Namn Beskrivning 

FolkbDatRSV1999In
rFlyttFlode 

19990112 - 20000129 

 
Namn Beskrivning 

FolkbDatRSVRel199
9CivilAndrFlo 

19971101 - 20000129, NULL (6678 st) = uppgift saknas. 

 
Namn Beskrivning 

FolkbKodAdFar1999
RTB 

0, 1,  NULL (8856829 st) = uppgift saknas. 

Kod Benämning 
0 Relationspersonen är/har varit folkbokförd 
1 Relationspersonen har aldrig varit folkbokförd 
NULL Uppgift saknas 

 
Namn Beskrivning 

FolkbKodAdMor199
9RTB 

0, 1,  NULL (8856934 st) = uppgift saknas. 

Kod Benämning 
0 Relationspersonen är/har varit folkbokförd 
1 Relationspersonen har aldrig varit folkbokförd 
NULL Uppgift saknas 

 
Namn Beskrivning 

FolkbKodAP11999R
TB 

0, NULL (8856907 st) = uppgift saknas. 

Kod Benämning 
0 Relationspersonen är/har varit folkbokförd 
NULL Uppgift saknas 

 
Namn Beskrivning 

FolkbKodAP21999R
TB 

0, 1, NULL (8858383 st) = uppgift saknas. 

Kod Benämning 
0 Relationspersonen är/har varit folkbokförd 
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1 Relationspersonen har aldrig varit folkbokförd 
NULL Uppgift saknas 

 
Namn Beskrivning 

FolkbKodFar1999Fo
ddaFlode 

0, 1, NULL (4087 st) = uppgift saknas. 

Kod Benämning 
0 Relationspersonen är/har varit folkbokförd 
1 Relationspersonen har aldrig varit folkbokförd 
NULL Uppgift saknas 

 
Namn Beskrivning 

FolkbKodFar1999RT
B 

0, 1,  NULL (1895195 st) = uppgift saknas. 

Kod Benämning 
0 Relationspersonen är/har varit folkbokförd 
1 Relationspersonen har aldrig varit folkbokförd 
NULL Uppgift saknas 

 
Namn Beskrivning 

FolkbKodMakPart19
99RTB 

0 - 2,  NULL (5713888 st) = uppgift saknas. 

Kod Benämning 
0 Relationspersonen är/har varit folkbokförd 
1 Relationspersonen har aldrig varit folkbokförd 
2 Relationspersonen har aldrig varit folkbokförd 
NULL Uppgift saknas 

 
Namn Beskrivning 

FolkbKodMor1999Fo
ddaFlode 

0, 1 

Kod Benämning 
0 Relationspersonen är/har varit folkbokförd 
1 Relationspersonen har aldrig varit folkbokförd 

 
Namn Beskrivning 

FolkbKodMor1999R
TB 

0, 1,  NULL (1850042 st) = uppgift saknas. 

Kod Benämning 
0 Relationspersonen är/har varit folkbokförd 
1 Relationspersonen har aldrig varit folkbokförd 
NULL Uppgift saknas 
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Namn Beskrivning 

FolkbKodVard11999
RTB 

0, 1,  NULL (6923662 st) = uppgift saknas. 

Kod Benämning 
0 Relationspersonen är/har varit folkbokförd 
1 Relationspersonen har aldrig varit folkbokförd 
NULL Uppgift saknas 

 
Namn Beskrivning 

FolkbKodVard21999
RTB 

0, 1,  NULL (7173301 st) = uppgift saknas. 

Kod Benämning 
0 Relationspersonen är/har varit folkbokförd 
1 Relationspersonen har aldrig varit folkbokförd 
NULL Uppgift saknas 

 
Namn Beskrivning 

Forsamling1999RTB Församlingsindelning enligt 2000-01-01. Värdemängden är stor, de enskilda koderna redovisas därför ej här. 
Kod Benämning 

 
Namn Beskrivning 

Forsamling99Flode Församlingsindelning enligt 1999-01-01. Värdemängden är stor, de enskilda koderna redovisas därför ej här. 
Kod Benämning 

 
Namn Beskrivning 

ForsamlingG1999Kor
s 

Församlingsindelning enligt 1999-01-01. 

Kod Benämning 
123001 Esarp 
123002 Kyrkheddinge 
123003 Bjällerup 
123007 Staffanstorp 
126202 Borgeby 
126203 Flädie 
126204 Fjelie 
129016 Östra Sönnarslöv 
129017 Everöd 
129018 Lyngsjö 
129106 Östra Hoby 
210101 Åmot 
210103 Lingbo 
240903 Robertsfors 
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Namn Beskrivning 

ForsamlingN1999Kor
s 

Församlingsindelning enligt 2000-01-01. 

Kod Benämning 
123013 S:t Staffan 
126205 Bjärred 
129036 Everödsbygden 
129107 Borrby-Östra Hoby 
210102 Ockelbo 
240901 Bygdeå 

 
Namn Beskrivning 

FranAr1999KorsFast Kalenderår 
Kod Benämning 
1999 1999 

 
Namn Beskrivning 

FranAr1999KorsFors Kalenderår 
Kod Benämning 
1999 1999 

 
Namn Beskrivning 

IckeTerrFors99 02 - 07 
Kod Benämning 
02 Tyska församlingen i Stockholm 
03 Finska församlingen i Stockholm 
05 Hovförsamlingen 
06 Amiralitetsförsamlingen i Karlskrona 
07 Tyska församlingen i Göteborg 
NULL Ej folkbokförd i en icke territoriell församling 

 
Namn Beskrivning 

InflLandnamn1999E
miGrantFlode 

157 landnamn i klartext, OB (569 st), Okänt (2535 st), Uppgift saknas (7 st). 

 
Namn Beskrivning 

InkForvKapSjo 
99Emmi 

0 - w 

 
Namn Beskrivning 

InkForvKapSjo1999I 0 - w, NULL (23142 st) = uppgift saknas. 
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nrFlyttFlode 
 
Namn Beskrivning 

InkForvKapSjo1999
RTB 

0 - w, NULL (252520 st) = uppgift saknas. 

 
Namn Beskrivning 

Kommun1999RTB Kommunindelning enligt 2000-01-01. Värdemängden är stor, de enskilda koderna redovisas därför ej här. 
Kod Benämning 

 
Namn Beskrivning 

Kommun99Flode Kommunindelning enligt 1999-01-01. Värdemängden är stor, de enskilda koderna redovisas därför ej här. 
Kod Benämning 

 
Namn Beskrivning 

KommunG1999Kors Kommunindelning enligt 1999-01-01. 
Kod Benämning 
1230 Staffanstorp 
1262 Lomma 
1290 Kristianstad 
1291 Simrishamn 
2101 Ockelbo 
2409 Robertsfors 

 
Namn Beskrivning 

KommunN1999Kors Kommunindelning enligt 2000-01-01. 
Kod Benämning 
1230 Staffanstorp 
1262 Lomma 
1290 Kristianstad 
1291 Simrishamn 
2101 Ockelbo 
2409 Robertsfors 

 
Namn Beskrivning 

Kon 1, 2 
Kod Benämning 
1 Man 
2 Kvinna 

 
Namn Beskrivning 

KonRel1999CivilAnd 1, 2, NULL (6678 st) = uppgift saknas. 
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rFlode 
Kod Benämning 
1 Man 
2 Kvinna 
NULL Uppgift saknas 

 
Namn Beskrivning 

Lan1999RTB Länsindelning enligt 2000-01-01. 
Kod Benämning 
01 Stockholms län 
03 Uppsala län 
04 Södermanlands län 
05 Östergötlands län 
06 Jönköpings län 
07 Kronobergs län 
08 Kalmar län 
09 Gotlands län 
10 Blekinge län 
12 Skåne län 
13 Hallands län 
14 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 
25 Norrbottens län 

 
Namn Beskrivning 

Lan99Flode Länsindelning enligt 1999-01-01. 
Kod Benämning 
01 Stockholms län 
03 Uppsala län 
04 Södermanlands län 
05 Östergötlands län 
06 Jönköpings län 
07 Kronobergs län 
08 Kalmar län 
09 Gotlands län 
10 Blekinge län 
12 Skåne län 
13 Hallands län 
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14 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 
25 Norrbottens län 
NULL Uppgift saknas 

 
Namn Beskrivning 

LanG1999Kors Länsindelning enligt 1999-01-01. 
Kod Benämning 
12 Skåne län 
21 Gävleborgs län 
24 Västerbottens län 

 
Namn Beskrivning 

LanN1999Kors Länsindelning enligt 2000-01-01. 
Kod Benämning 
12 Skåne län 
21 Gävleborgs län 
24 Västerbottens län 

 
Namn Beskrivning 

MedbDat1999CivilA
ndrFlode 

18961229 - 19991219, 0 (6026 st) = uppgift saknas, NULL (5 st) = uppgift saknas. 

 
Namn Beskrivning 

MedbDat1999DodaFl
ode 

18880610 - 19991230, 0 (1644 st) = uppgift saknas, NULL (1 st) = uppgift saknas. 

 
Namn Beskrivning 

MedbDat1999EmiGr
antFlode 

19040722 - 19991215, 0 (6033 st) = uppgift saknas, NULL (1 st) = uppgift saknas. 

 
Namn Beskrivning 

MedbDat1999FoddaF
lode 

19970718 - 19991231, 0 (1 st) = uppgift saknas,  NULL (6 st) = uppgift saknas. 
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Namn Beskrivning 

MedbDat1999ImmiFl
ode 

19080823 - 19991231, 0 (2600 st) = uppgift saknas, NULL (99 st) = uppgift saknas. 

 
Namn Beskrivning 

MedbDat1999InrFlytt
Flode 

18951004 - 19991228, 0 (48432 st) = uppgift saknas, NULL (36 st) = uppgift saknas. 

 
Namn Beskrivning 

MedbDat1999Medbo
rgarskapFlode 

19990101 - 19991231 

 
Namn Beskrivning 

MedbDat1999RTB 18890630 - 19991231, 1970924 (2 st) = upgift om år saknas, 0 (264979 st) = uppgift saknas, NULL (34 st) = uppgift saknas. 
 
Namn Beskrivning 

MedbDatFar1999Dod
FoddaFlode 

19530608 - 19990823, 0 (8 st) = uppgift saknas, NULL (188 st) = uppgift saknas. 

 
Namn Beskrivning 

MedbDatFar1999Fod
daFlode 

19250703 - 19991220, 0 (3741 st) = uppgift saknas, NULL (4826 st ) = uppgift saknas. 

 
Namn Beskrivning 

MedbDatG1999Medb
orgarskapFlode 

19110922 - 19971217, 0 (14856 st) = uppgift saknas, NULL (858 st) = uppgift saknas. 

 
Namn Beskrivning 

MedbDatMor1999Do
dFoddaFlode 

19530503 - 19990923, 0 (15 st) = uppgift saknas. 

 
Namn Beskrivning 

MedbDatMor1999Fo
ddaFlode 

19471204 - 19991220, 0 (3682 st) = uppgift saknas, NULL (98 st) = uppgift saknas. 

 
Namn Beskrivning 

MedbDatRel1999Civ
ilAndrFlode 

18970126 - 19991219, 0 (5139 st) = uppgift saknas, NULL (6683 st) = uppgift saknas. 
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Namn Beskrivning 

MedbDatRSV1999M
edborgarskapFlo 

19990112 - 20000129 

 
Namn Beskrivning 

Medblandnamn1999
CivilAndrFlode 

143 landnamn i klartext, Okänt (50 st), Statslös (85 st), Under utredning (5 st), Upphört land (32 st), NULL (5 st) = uppgift 
saknas. 

 
Namn Beskrivning 

Medblandnamn1999
DodaFlode 

70 landnamn i klartext, Okänt (5 st), Statslös (14 st), Under utredning (4 st), Upphört land (11 st), NULL (1 st) = uppgift 
saknas. 

 
Namn Beskrivning 

MedbLandnamn1999
EmiGrantFlode 

133 landnamn i klartext, Okänt (34 st), Statslös (72 st), Under utredning (28 st), Upphört land (57 st), NULL (1 st) = uppgift 
saknas. 

 
Namn Beskrivning 

Medblandnamn1999F
oddaFlode 

108 landnamn i klartext, Okänt (72 st), Statslös (523 st), Under utredning (487 st), Upphört land (1 st), NULL (6 st) = uppgift 
saknas. 

 
Namn Beskrivning 

Medblandnamn1999I
mmiFlode 

155 landnamn i klartext, Okänt (53 st), Statslös (218 st), Under utredning (28 st), Upphört land (14 st), NULL (99 st) = uppgift 
saknas. 

 
Namn Beskrivning 

Medblandnamn1999I
nrFlyttFlode 

168 landnamn i klartext, Okänt (547 st), Statslös (1568 st), Under utredning (430 st), Upphört land (269 st), NULL (36 st) = 
uppgift saknas. 

 
Namn Beskrivning 

Medblandnamn1999
MedborgarskapF 

93 landnamn i klartext, Okänt (37 st), Statslös (137 st), Under utredning (12 st). 

 
Namn Beskrivning 

Medblandnamn1999
RTB 

178 landnamn i klartext, Okänt (2231 st), Statslös (5337 st), Under utredning (1395 st), Upphört land (1564 st), NULL (34 st) 
= uppgift saknas. 

 
Namn Beskrivning 

MedbLandnamnFar1
999DodFoddaFlo 

18 landnamn i klartext, NULL (188 st) = uppgift saknas. 
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Namn Beskrivning 

MedbLandnamnFar1
999FoddaFlode 

134 landnamn i klartext, Okänt (71 st), Statslös (78 st), Under utredning (4 st), Upphört land (4 st), NULL (4826 st) = uppgift 
saknas. 

 
Namn Beskrivning 

MedblandnamnG199
9Medborgarskap 

148 landnamn i klartext, Okänt (447 st), Statslös (985 st), Under utredning (650 st), Upphört land (255 st), NULL (858 st) = 
uppgift saknas. 

 
Namn Beskrivning 

MedbLandnamnMor1
999DodFoddaFlo 

32 landnamn i klartext, Okänt (1 st). 

 
Namn Beskrivning 

MedbLandnamnMor1
999FoddaFlode 

143 landnamn i klartext, Okänt (52 st), Statslös (128 st), Under utredning (3 st), Upphört land (26 st), NULL (98 st) = uppgift 
saknas. 

 
Namn Beskrivning 

MedbLandnamnRel1
999CivilAndrFl 

141 landnamn i klartext, Okänt (34 st), Statslös (59 st), Under utredning (4 st), Upphört land (28 st), NULL (6683 st) = uppgift 
saknas. 

 
Namn Beskrivning 

MNamn1999RTBNa
mnAdr 

NULL (8594713 st) = uppgift saknas. 

 
Namn Beskrivning 

Namn1999RTBNamn
Adr 

NULL (2 st) = uppgift saknas. 

 
Namn Beskrivning 

OrdnrDodF1999Dod
FoddaFlode 

1, 2 

Kod Benämning 
1 1 
2 2 

 
Namn Beskrivning 

OrdnrLevFoddaF199
9FoddaFlode 

1 - 17, NULL (4689 st) = uppgift saknas. 
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Kod Benämning 
1 1 
2 2 
3 3 
4 4 
5 5 
6 6 
7 7 
8 8 
9 9 
10 10 
11 11 
12 12 
13 13 
15 15 
17 17 
NULL Uppgift saknas 

 
Namn Beskrivning 

OrdnrLevFoddaM199
9FoddaFlode 

1 - 17, NULL (42 st) = uppgift saknas. 

Kod Benämning 
1 1 
2 2 
3 3 
4 4 
5 5 
6 6 
7 7 
8 8 
9 9 
10 10 
11 11 
12 12 
13 13 
17 17 
NULL Uppgift saknas 

 
Namn Beskrivning 

OrsakInl1999Person
NrAndr 

0 - 9 

Kod Benämning 
0 Basuttag 
1 Födelse 
2 Invandring 
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6 Utvandrad vid basuttaget 
9 Teknisk inläggning 

 
Namn Beskrivning 

PersonNr1999CivilA
ndrFlode 

Personnummer för personer födda åren 1896 - 1984. 

 
Namn Beskrivning 

PersonNr1999DodaFl
ode 

Personnummer för personer födda åren 1888 - 1999. 

 
Namn Beskrivning 

PersonNr1999EmiGr
antFlode 

Personnummer för personer födda åren 1900 - 1999. 

 
Namn Beskrivning 

PersonNr1999FoddaF
lode 

Personnummer för personer födda år 1999. 

 
Namn Beskrivning 

PersonNr1999ImmiFl
ode 

Personnummer för personer födda åren 1903 - 1999. 

 
Namn Beskrivning 

PersonNr1999InrFlytt
Flode 

Personnummer för personer födda åren 1888 - 1999. 

 
Namn Beskrivning 

PersonNr1999Medbo
rgarskapFlode 

Personnummer för personer födda åren 1905 - 1999. 

 
Namn Beskrivning 

PersonNr1999RTB Personnummer för personer födda åren 1888 - 1999. 
 
Namn Beskrivning 

PersonNr1999RTBFa
milj 

Personnummer för personer födda åren 1888 - 1999. 

 
Namn Beskrivning 
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PersonNr1999RTBN
amnAdr 

Personnummer för personer födda åren 1888 - 1999. 

 
Namn Beskrivning 

PersonNrAdFar1999
RTB 

Personnummer för adoptivfadern. Födelseår 1875 - 1974, 0000 (15 st) = uppgift saknas, NULL (8856829 st). 

 
Namn Beskrivning 

PersonNrAdMor1999
RTB 

Personnummer för adoptivmodern. Födelseår 1799 - 1974, 0000 (13 st) = uppgift saknas, NULL (8856934 st) = uppgift saknas. 

 
Namn Beskrivning 

PersonNrAp11999RT
B 

Personnummer för personer födda åren 1915 - 1979, NULL (8856907 st) = uppgift saknas. 

 
Namn Beskrivning 

PersonNrAP21999RT
B 

Personnummer för personer födda åren 1923 - 1980, NULL (8858383 st) = uppgift saknas. 

 
Namn Beskrivning 

PersonNrFar1999Dod
FoddaFlode 

Personnummer för fadern. Födelseår 1948 - 1980, 0000 (1 st) = uppgift saknas, NULL (186 st) = uppgift saknas. 

 
Namn Beskrivning 

PersonNrFar1999Fod
daFlode 

Personnummer för fadern. Födelseår 1925 - 1984, 1900 (1 st) = uppgift om år saknas, 0000 (26 st) = uppgift saknas, NULL 
(4087 st) = uppgift saknas. 

 
Namn Beskrivning 

PersonNrFar1999RT
B 

Personnummer för personer födda åren 1794 - 1994, 0000 (42011 st) = uppgift saknas, 2000 (1 st) = uppgift saknas, NULL 
(1895195 st) = uppgift saknas. 

 
Namn Beskrivning 

PersonNrG1999Perso
nNrAndr 

Tidigare personnummer för personer som är födda åren 1899 - 2000. 

 
Namn Beskrivning 

PersonNrMakPart199
9RTB 

Personnummer för personer födda åren 1865 - 1991, 0000 (3232 st) = uppgift saknas, NULL (5713888 st) = uppgift saknas. 
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Namn Beskrivning 

PersonNrMor1999Do
dFoddaFlode 

Personnummer för modern. Födelseår 1953 - 1983. 

 
Namn Beskrivning 

PersonNrMor1999Fo
ddaFlode 

Personnummer för modern. Födelseår 1947 - 1985. 

 
Namn Beskrivning 

PersonNrMor1999RT
B 

Personnummer för personer födda åren 1794 - 1991, 0000 ( 20106 st) = uppgift saknas, NULL (1850042 st) = uppgift saknas. 

 
Namn Beskrivning 

PersonNrN1999Perso
nNrAndr 

Aktuellt personnummer för personer som är födda åren 1899 - 2000. 

 
Namn Beskrivning 

PersonNrRel1999Civ
ilAndrFlode 

Personnummer för personer födda åren 1897 - 1982, NULL (3570 st) = uppgift saknas. 

 
Namn Beskrivning 

PersonNrSambo1999
RTB 

Personnummer för personer födda åren 1901 - 1984, NULL (8367681 st) = uppgift saknas. 

 
Namn Beskrivning 

PersonNrVard11999
RTB 

Personnummer för personer födda åren 1905 - 1985, 1900 (3 st) = uppgift om bl a år saknas, 0000 (589 st) = uppgift saknas, 
NULL (6923662 st) = uppgift saknas. 

 
Namn Beskrivning 

PersonNrVard21999
RTB 

Personnummer för personer födda åren 1924 - 1985, 1900 (27 st) = uppgift om bl a år och månad saknas, NULL (7173301 st) 
= uppgift saknas. 

 
Namn Beskrivning 

PopDat1999RTB Populationsdatum 
Kod Benämning 
19991231 19991231 

 
Namn Beskrivning 
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Postnr1999RTBNam
nAdr 

NULL (34 st) = uppgift saknas. 

 
Namn Beskrivning 

Postort1999RTBNam
nAdr 

NULL (18988 st) = uppgift saknas. 

 
Namn Beskrivning 

PostortFullst1999RT
BNamnAdr 

NULL (19063 st) = uppgift saknas. 
 

 
Namn Beskrivning 

SarskCoAdr1999RT
BNamnAdr 

NULL (8814884 st) = uppgift saknas. 

 
Namn Beskrivning 

SarskPostnr1999RTB
NamnAdr 

NULL (8736118 st) = uppgift saknas. 

 
Namn Beskrivning 

SarskPostort1999RT
BNamnAdr 

NULL (8736119 st) = uppgift saknas. 

 
Namn Beskrivning 

SarskPostortFullst199
9RTBNamnA 

NULL (8736122 st) = uppgift saknas. 

 
Namn Beskrivning 

SarskUtdAdr11999R
TBNamnAdr 

NULL (8861161 st) = uppgift saknas. 

 
Namn Beskrivning 

SarskUtdAdr1999RT
BNamnAdr 

NULL (8736159 st) = uppgift saknas. 

 
Namn Beskrivning 

SarskUtdAdr21999R
TBNamnAdr 

NULL (8736497 st) = uppgift saknas. 



 81 
 
Namn Beskrivning 

Sekretessdag1999Civ
ilAndrFlode 

19971101 - 20000129, NULL (146378 st) = saknar sekretessmarkering. 

 
Namn Beskrivning 

Sekretessdag1999Do
daFlode 

19971101 - 19990703, NULL (94718 st) = saknar sekretessmarkering. 

 
Namn Beskrivning 

Sekretessdag1999Em
iGrantFlode 

19971101 - 19991118, NULL (35651 st) = saknar sekretessmarkering. 

 
Namn Beskrivning 

Sekretessdag1999Fod
daFlode 

19990114 - 20000129, NULL (8806 st) = saknar sekretessmarkering. 

 
Namn Beskrivning 

Sekretessdag1999Im
miFlode 

19971101 - 20000126, 0 (1 st) = har sekretessmarkering men uppgift om datum saknas, NULL ( 49708 st) = saknar 
sekretessmarkering. 

 
Namn Beskrivning 

Sekretessdag1999Me
dborgarskapf 

19971101 - 19991203, NULL (40143 st) = saknar sekretessmarkering. 

 
Namn Beskrivning 

Sekretessdag1999RT
B 

19971101 - 20000129, 0 (6 st) = har sekretessmarkering men uppgift om datum saknas, NULL (8853687 st) = saknar 
sekretessmarkering. 

 
Namn Beskrivning 

SekretessdagMor199
9DodFoddaFlo 

NULL (325 st) = saknar sekretessmarkering. 

 
Namn Beskrivning 

SekretessdagRel1999
CivilAndrFl 

19971101 - 20000129, NULL (146418 st) = saknar sekretessmarkering. 

 
Namn Beskrivning 

Sekretssdag1999InrFl 19971101 - 20000129, 0 (1 st) = har sekretessmarkering men uppgift om datum saknas, NULL (1295314 st) = saknar 
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yttFlode sekretessmarkering. 
 
Namn Beskrivning 

SenUtvDag1999Immi
Flode 

19500331 - 19991214, NULL (32170 st) = uppgift saknas. 

 
Namn Beskrivning 

TillAr1999KorsFast Kalenderår 
Kod Benämning 
2000 2000 

 
Namn Beskrivning 

TillAr1999KorsFors Kalenderår 
Kod Benämning 
2000 2000 

 
Namn Beskrivning 

TillTal1999RTBNam
nAdr 

00 - 98, NULL (3713351 st) = uppgift saknas. 

 
Namn Beskrivning 

UtdAdr11999RTBNa
mnAdr 

NULL (8845167 st) = uppgift saknas. 

 
Namn Beskrivning 

UtdAdr1999RTBNa
mnAdr 

NULL (19423 st) = uppgift saknas. 

 
Namn Beskrivning 

UtdAdr21999RTBNa
mnAdr 

NULL (19436 st) = uppgift saknas. 

 
Namn Beskrivning 

UtflLandnamn1999I
mmiFlode 

182 landnamn i klartext, OB (68 st), Okänt (94 st), Statslös (4 st), NULL (192 st) = uppgift saknas. 

 
Namn Beskrivning 

UtflLandnamn1999R
TB 

201 landnamn i klartext, OB (2340 st), Okänt (835 st), Statslös (13 st), Under utredning (91 st), Uppgift saknas (18 st), Upphört 
land (9 st),  NULL (7970390 st) = uppgift saknas. 
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Namn Beskrivning 

UtflOrtNord1999Im
miFlode 

1492 ortnamn i klartext (olika stavningar av samma ortnamn förekommer), --- (1st) = uppgift saknas, NULL (38117 st) = 
uppgift saknas. 

 
Namn Beskrivning 

UtflOrtNord1999RT
B 

1982 ortnamn i klartext (olika stavningar av samma ortnamn förekommer), ---  (1 st) = uppgift saknas, NULL (8841587 st) = 
uppgift saknas. 

 
Namn Beskrivning 

UtlAdrLandKod1999
RTBNamnAdr 

NULL (8861426 st) = uppgift saknas. 

 
Namn Beskrivning 

UtlAdrLandNamn199
9RTBNamnAdr 

NULL (8849425 st) = uppgift saknas. 

 
Namn Beskrivning 

UtlPostKod1999RTB
NamnAdr 

NULL (8861426 st) = uppgift saknas. 

 
Namn Beskrivning 

UtlPostort1999RTBN
amnAdr 

NULL (8861426 st) = uppgift saknas. 

 
Namn Beskrivning 

UtlUtdAdr11999RTB
NamnAdr 

NULL (8851323 st) = uppgift saknas. 

 
Namn Beskrivning 

UtlutdAdr21999RTB
NamnAdr 

NULL (8851984 st) = uppgift saknas. 

 
Namn Beskrivning 

UtlutdAdr31999RTB
NamnAdr 

NULL (8857513 st) = uppgift saknas. 

 
Namn Beskrivning 

VarGamCiv1999Civi Variabeln bör inte användas på grund av dålig kvalité. 
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lAndrFlode 
 
Namn Beskrivning 

VarGamCivRel1999
CivilAndrFlode 

0 - 28121, NULL (6678 st) = uppgift saknas. 

 
Namn Beskrivning 

YngstaBarn1999RTB
Familj 

0 - 81, NULL (4079278 st) = uppgift saknas. 

Kod Benämning 
0 0 år 
1 1 år 
2 2 år 
3 3 år 
4 4 år 
5 5 år 
6 6 år 
7 7 år 
8 8 år 
9 9 år 
10 10 år 
11 11 år 
12 12 år 
13 13 år 
14 14 år 
15 15 år 
16 16 år 
17 17 år 
18 18 år 
19 19 år 
20 20 år 
21 21 år 
22 22 år 
23 23 år 
24 24 år 
25 25 år 
26 26 år 
27 27 år 
28 28 år 
29 29 år 
30 30 år 
31 31 år 
32 32 år 
33 33 år 
34 34 år 



 85 
35 35 år 
36 36 år 
37 37 år 
38 38 år 
39 39 år 
40 40 år 
41 41 år 
42 42 år 
43 43 år 
44 44 år 
45 45 år 
46 46 år 
47 47 år 
48 48 år 
49 49 år 
50 50 år 
51 51 år 
52 52 år 
53 53 år 
54 54 år 
55 55 år 
56 56 år 
57 57 år 
58 58 år 
59 59 år 
60 60 år 
61 61 år 
62 62 år 
63 63 år 
64 64 år 
65 65 år 
66 66 år 
67 67 år 
68 68 år 
69 69 år 
70 70 år 
71 71 år 
72 72 år 
73 73 år 
74 74 år 
75 75 år 
76 76 år 
78 78 år 
79 79 år 
81 81 år 
NULL Uppgift saknas 

 


