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Redovisningsgrupper 

Följande är en beskrivning av de redovisningsgrupper som används i 
SCB:s Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC). 

Ålder 
Tabellerna omfattar generellt personer som är 16 år och äldre.  
Tabeller som avser förvärvsarbetande eller anställda omfattar vanligen 
antingen personer 16–64 år eller 16–74 år. 
Redovisningen av ålder är bl.a. indelad i tioårsklasser: 
16–24 år, 25–34 år, 35–44 år, 45–54 år, 55–64 år, 65–74 år, 75–84 år 
samt 85 år och äldre. 
Andra åldersindelningar förekommer också, t.ex. 
16–29 år, 30–49 år, 50–64 år, 65 år och äldre samt 
16–19 år, 20–29 år, 30–49 år, 50–59 år, 60–64 år, 65–69 år, 70–79 år, 80 
år och äldre. 

Hushållstyp 

Tabeller där hushållstyp omfattar följande indelning i fem grupper: 
Barn/ungdomar (16–24 år) som bor hos sina föräldrar avser 
urvalspersoner i åldern 16–24 år vars hushåll omfattar minst en 
förälder. Hushållet omfattar inte någon som är urvalspersonens 
make/maka/sambo eller urvalspersonens barn 0–24 år. 

Ensamstående, har ej barn 0–24 år avser urvalspersoner vars hushåll 
inte omfattar någon som är dennes make/maka/sambo, inte heller 
någon som är dennes barn i åldern 0–24 år. 

Ensamstående, har barn 0–24 år avser urvalspersoner vars hushåll 
omfattar minst ett eget barn i åldern 0–24 år, som bor minst halva tiden 
hos urvalspersonen. Hushållet omfattar inte någon som är 
urvalspersonens make/maka/sambo. 

Gift/sambo, har ej barn 0–24 år avser urvalspersoner vars hushåll 
omfattar någon som är dennes make/maka/sambo. Hushållet omfattar 
däremot inte någon som är urvalspersonens eller urvalspersonens 
make/maka/sambos barn i åldern 0–24 år. 
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Gift/sambo, har barn 0–24 år avser urvalspersoner vars hushåll omfattar 
någon som är dennes make/maka/sambo och minst ett barn i åldern 0–
24 år (antingen urvalspersonens och/eller urvalspersonens 
make/maka/sambos barn), som bor minst halva tiden hos 
urvalspersonen. 

Tabeller där hushållstyp omfattar följande indelning i fyra grupper: 
Ensamstående utan barn omfattar personer som inte bor med 
make/maka/sambo. De har heller inte barn under 18 år som bor minst 
halva tiden i deras hushåll. Till denna grupp räknas bland annat 
personer som bor med sina föräldrar, men som inte har make/maka/ 
sambo eller egna barn under 18 år. 

Ensamstående med barn omfattar personer som inte bor med 
make/maka/sambo. De har barn under 18 år som bor minst halva tiden i 
deras hushåll. 

Sammanboende utan barn bor med make/maka/sambo. De har inte barn 
under 18 år som bor minst halva tiden i deras hushåll. 

Sammanboende med barn bor med make/maka/sambo. De har dessutom 
barn under 18 år som bor minst halva tiden i deras hushåll. 

Utländsk och svensk bakgrund 
Redovisningen av bakgrund sker utifrån svensk respektive utländsk 
bakgrund enligt följande: 

Svensk bakgrund 
– inrikes födda med en inrikes född och en utrikes född förälder 

– inrikes födda med två inrikes födda föräldrar 

Utländsk bakgrund 
– utrikes födda  

– inrikes födda med två utrikes födda föräldrar 

För mer information om indelningen se MIS 2002:3 (pdf). 

Inrikes/utrikes född 
Inrikes född: Födda i Sverige.  

Utrikes född: Födda utanför Sverige. 

Utrikes född: Norden utom Sverige: Födda i Danmark, Finland, Island 
eller Norge. 

Utrikes född: EU28 utom Norden: Födda utanför Norden i något av de 28 
EU-medlemsländerna. 

Utrikes född: Europa utom EU28 och Norden: Födda i något av de övriga 
europeiska länderna utanför Norden och EU. 

http://www.scb.se/Statistik/LE/LE0101/2007A01/X11OP0203.pdf
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Utrikes född: Utanför Europa: Födda i något land utanför Europa. 

Vistelsetid (utrikes födda) 
0-9 år: Utrikes födda personer som vistats i Sverige sammanlagt 0-9 år. 

10+ år: Utrikes födda personer som vistats i Sverige sammanlagt 10 år 
eller längre tid. 

Utbildningsnivå 
Utbildning klassificeras enligt Svensk utbildningsnomenklatur, SUN 
(f.n. SUN 2000).  

Förgymnasial utbildning har personer vars högsta utbildning är folk-, 
grund-, real- eller flickskola. Förgymnasial utbildningsnivå kan också 
erhållas genom komvux- eller folkhögskolestudier. Även personer som 
saknar formell utbildning ingår i denna grupp. 

Gymnasial utbildning har personer vars högsta avslutade utbildning är 
någon av gymnasieskolans utbildningar. Gymnasial utbildningsnivå kan 
också erhållas genom komvux- eller folkhögskolestudier. 

Eftergymnasial utbildning utgörs av dem vars högsta avslutade 
utbildning är en eftergymnasial utbildning (om minst en termin). 

För mer information om indelningen se MIS 2000:1 (pdf). 

Disponibel inkomst i kvintiler 
Disponibel inkomst per konsumtionsenhet uppdelat på kvintiler, där 
kvintil 1 avser den femtedel av befolkningen som har lägst inkomst och 
kvintil 5 den femtedel som har högst. Med disponibel inkomst avses 
summan av alla inkomster och transfereringar (t.ex. barn- och 
bostadsbidrag samt försörjningsstöd) minus slutlig skatt.  

För att göra jämförelser av disponibel inkomst och ekonomisk köpkraft 
mellan olika typer av hushåll används ett viktsystem där konsumtionen 
är relaterad till hushållets sammansättning. Den disponibla inkomsten 
divideras med den konsumtionsvikt som gäller för hushållet. I 
Undersökningarna av levnadsförhållanden används den så kallade 
modifierade OECD-skalan som bland annat används av Eurostat för 
europeisk statistik, till exempel EU-SILC som i Sverige utgör en del av 
Undersökningarna av levnadsförhållanden. Enligt den modifierade 
OECD-skalan har individer i hushållet följande vikt: 

Ensamboende 1,00 

Ytterligare person 14- år 0,50 

Barn 0–13 år 0,30  

  

http://www.scb.se/statistik/UF/UF0506/_dokument/MISSUN.pdf
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Arbetare och tjänstemän 
Indelningen som består av enbart två grupper – arbetare och 
tjänstemän – baseras på yrkeskod avseende Standard för svensk 
yrkesklassificering, SSYK 2012. 

Indelningen kan redovisas från och med 2014. 

Arbetar i arbetaryrke omfattar personer som har arbete som huvudsaklig 
sysselsättning och vars yrkeskod (SSYK 2012) är något av följande (i de 
fall en ensiffrig kod anges nedan avser det den första siffran i 
yrkeskoden): 
3451  Köksmästare och souschefer 
4211  Croupierer och oddssättare m.fl. 
4321  Arbetsledare inom lager och terminal 
4322  Lager- och terminalpersonal 
4323  Transportledare och transportsamordnare 
4420  Brevbärare och postterminalarbetare 
5 utom (5111, 5113, 5242) Service-, omsorgs- och försäljningsyrken 
6  Yrken inom lantbruk, trädgård, skogsbruk  
  och fiske 
7  Yrken inom byggverksamhet och  
  tillverkning 
8  Yrken inom maskinell tillverkning och  
  transport m.m. 
9  Yrken med krav på kortare utbildning eller  
  introduktion 

Arbetar i tjänstemannayrke omfattar personer som har arbete som 
huvudsaklig sysselsättning och vars yrkeskod (SSYK 2012) är något av 
följande (i de fall en ensiffrig kod anges nedan avser det den första 
siffran i yrkeskoden): 

0  Militära yrken 
1  Chefsyrken 
2  Yrken med krav på fördjupad  
  högskolekompetens 
3 utom 3451  Yrken med krav på högskolekompetens  
  eller motsvarande 
4111  Ekonomiassistenter m.fl. 
4112  Löne- och personaladministratörer 
4113  Backofficepersonal m.fl. 
4114  Marknads- och försäljningsassistenter 
4115  Inköps- och orderassistenter 
4116  Skolassistenter m.fl. 
4117  Medicinska sekreterare,  
  vårdadministratörer m.fl. 
4119  Övriga kontorsassistenter och sekreterare 
4212  Inkasserare och pantlånare m.fl. 
4221  Resesäljare och trafikassistenter m.fl. 
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4222  Kundtjänstpersonal 
4223  Telefonister 
4224  Hotellreceptionister m.fl. 
4225  Kontorsreceptionister 
4226  Marknadsundersökare och intervjuare 
4410  Biblioteks- och arkivassistenter m.fl. 
4430  Förtroendevalda 
5111  Kabinpersonal m.fl. 
5113  Guider och reseledare 
5242  Telefonförsäljare m.fl. 

För information om SSYK 2012, se www.scb.se/ssyk  

Socioekonomisk grupp 
Den socioekonomiska indelningen grupperar hela befolkningen med 
ledning av nuvarande eller tidigare (eller, i de fall intervjupersonen inte 
har yrkesarbetat, maka/make/sambos) yrke och yrkesställning. 
Indelningen baseras dels på yrkets normala organisationstillhörighet, 
dels på yrkets normala utbildningskrav. 

Till huvudkategorin ”Arbetare” förs yrken som normalt är organiserade 
inom LO, medan övriga anställda förs till ”Tjänstemän”. 
Undergrupperna har sedan klassificerats efter yrkets utbildningskrav. 
Utbildningskraven är inte begränsade till krav på formell skolutbildning 
utan beaktar även för olika yrken normala krav på yrkeserfarenhet och 
praktik. Krav på tre års yrkeserfarenhet eller två års praktiktjänstgöring 
har i denna indelning likställts med krav på ett års skolutbildning. 

Arbetare 
Ej facklärda arbetare: Yrken där det normala kravet på utbildning efter 
grundskola är mindre än två år, till exempel bussförare, 
sjukvårdsbiträde och truckförare. 

Facklärda arbetare: Yrken där det normalt krävs minst två års utbildning 
efter grundskola, till exempel bagare, frisör, elektriker och 
undersköterska. 

Tjänstemän 
Lägre tjänstemän: Yrken med krav på mindre än tre års utbildning efter 
grundskola, till exempel biblioteksbiträde, ekonomiföreståndare, polis-
assistent och telefonist. 

Tjänstemän på mellannivå: Yrken med krav på minst tre men ej sex års 
utbildning efter grundskola, till exempel verkmästare och ingenjör. 

Högre tjänstemän (inkl. fria yrkesutövare med akademikeryrken): Yrken 
med krav på minst sex års utbildning efter grundskola, till exempel 
tandläkare och civilingenjör samt ledande befattningar som byråchef 
och verkställande direktör. 

http://www.scb.se/ssyk
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Företagare och jordbrukare 
Gruppen företagare består av såväl ensamföretagare som små- och stor-
företagare. 

I gruppen lantbrukare återfinns samtliga lantbrukare oavsett 
lantbrukets omfattning. 

Studerande 
Gruppen studerande består dels av personer under 22 år som studerar, 
dels personer som är 22 år eller äldre som studerar och som inte har 
arbete vid sidan av som omfattar 16 timmar eller mer i veckan. 

För mer information om indelningen se MIS 1982:4 (pdf). 
Se även information på www.scb.se/sei  

Huvudsaklig sysselsättning 
Utgår från intervjupersonens svar på frågan "Jobbar du, är du arbetslös, 
studerande, pensionerad eller något annat?" 

Arbete: Personer som har arbete som huvudsaklig sysselsättning. 

Arbete, anställd: Personer som har arbete som huvudsaklig 
sysselsättning och har en anställning. 

Arbete, egen företagare: Personer som har arbete som huvudsaklig 
sysselsättning och arbetar som egen företagare. 

Studier: Personer som har studier som huvudsaklig sysselsättning. 

Arbetslös: Har svarat arbetslös på intervjufrågan ovan. 

Pensionär: Har svarat pensionerad på intervjufrågan ovan. 

Kommunindelning enligt SKL 
Kommungruppsindelningen har gjorts av Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL) utifrån strukturella egenskaper hos kommunerna, 
däribland befolkningsstorlek, pendlingsmönster och 
näringslivsstruktur. I resultatredovisningen efter SKL-region har 2005 
års kommungruppering använts för åren 2008–2009 och 2010–2011. 
Resultaten för 2012–2017-års undersökningar presenteras för 2011 års 
kommungruppering. Från och med 2018-års undersökningar används 
tills vidare 2017 års kommungruppering. 

Indelningen i kommunklasser enligt SKL 2005, SKL 2011 och SKL 2017 
framgår nedan. För mer detaljerad information om indelningen se 
www.skl.se. 

SKL 2005 
1) Storstäder: Kommun med en folkmängd som överstiger 200 000 

invånare. 

http://www.scb.se/statistik/_publikationer/OV9999_1982A01_BR_X11%c3%96P8204.pdf
http://www.scb.se/sei
http://www.skl.se/
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2) Förortskommuner: Kommun där mer än 50 procent av 
nattbefolkningen pendlar till arbetet i någon annan kommun. Det 
vanligaste utpendlingsmålet ska vara någon av storstäderna. 

3) Större städer: Kommun med 50 000– 200 000 invånare samt en 
tätortsgrad överstigande 70 procent. 

4) Pendlingskommuner: Kommun där mer än 40 procent av 
nattbefolkningen pendlar till arbetet i någon annan kommun. 

5) Glesbygdskommuner: Kommun med mindre än 7 invånare per 
kvadratkilometer och mindre än 20 000 invånare. 

6) Varuproducerande kommuner: Kommun med mer än 40 procent av 
nattbefolkningen mellan 16 och 64 år, anställda inom 
varutillverkning och industriell verksamhet. (SNI92) 

7) Övriga kommuner, över 25 000 invånare: Kommun som inte hör till 
någon av tidigare grupper och har mer än 25 000 invånare. 

8) Övriga kommuner, 12 500–25 000 invånare: Kommun som inte hör till 
någon av tidigare grupper och har 12 500–25 000 invånare. 

9) Övriga kommuner, mindre än 12 500 invånare: Kommun som inte hör 
till någon av tidigare grupper och har mindre än 12 500 invånare. 

SKL 2005 Aggregerad 
För redovisningen av resultat från 2008–2009 och 2010–2011 gäller 
följande aggregering i tre regiongrupper utifrån SKL 2005: 

Storstäder och förortskommuner: Kommungrupp 1 och 2. 
Större städer, pendlingskommuner samt övriga kommuner med 
fler än 25 000 invånare: Kommungrupp 3, 4 och 7. 
Övriga kommuner (glesbygdskommuner, varuproducerande 
kommuner och övriga kommuner med färre än 25 000 invånare): 
Kommungrupp 5, 6, 8 och 9. 

SKL 2011 
1) Storstäder (3 kommuner)  

Kommuner med en folkmängd som överstiger 200 000 invånare.  

2) Förortskommuner till storstäder (38 kommuner)  
Kommuner där mer än 50 procent av nattbefolkningen pendlar till 
arbetet i någon annan kommun. Det vanligaste utpendlingsmålet 
ska vara någon av storstäderna. 

3) Större städer (31kommuner) 
Kommuner med 50 000-200 000 invånare samt en tätortsgrad 
överstigande 70 procent. 

4) Förortskommuner till större städer (22 kommuner) 
Kommuner där mer än 50 procent av nattbefolkningen pendlar till 
arbetet i en annan kommun. Det vanligaste utpendlingsmålet ska 
vara någon av de större städerna i grupp 3. 
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5) Pendlingskommuner (51 kommuner) 
Kommuner där mer än 40 procent av nattbefolkningen pendlar till 
en annan kommun. 

6) Turism- och besöksnäringskommuner (20 kommuner) 
Kommuner där antalet gästnätter på hotell, vandrarhem och 
campingar överstiger 21 per invånare eller där antalet fritidshus 
överstiger 0,20 per invånare. 

7) Varuproducerande kommuner (54 kommuner) 
Kommun där 34 procent eller mer av nattbefolkningen mellan 16 
och 64 år är sysselsatta inom tillverkning och utvinning, energi och 
miljö samt byggverksamhet (SNI2007)  

8) Glesbygdskommuner (20 kommuner) 
Kommun med en tätortsgrad understigande 70 procent och mindre 
än åtta invånare per kvadratkilometer. 

9) Kommuner i tätbefolkad region (35 kommuner) 
Kommun med mer än 300 000 personer inom en radie på 112,5 
kilometer. 

10) Kommuner i glesbefolkad region (16 kommuner) 
Kommun med mindre än 300 000 personer inom en radie på 112,5 
km. 

SKL 2011 Aggregerad 
För resultatredovisningen från och med 2012 gäller följande 
aggregering utifrån SKL 2011: 

Storstäder och förortskommuner, kommungrupp 1-2.  
Större städer, förortskommuner till större städer samt 
pendlingskommuner, kommungrupp 3-5.  
Övriga kommuner, kommungrupp 6-10. 

SKL 2017 
Kommungrupp: 

A1. Storstäder (3 kommuner). 
Kommuner med minst 200 000 invånare varav minst 200 000 
invånare i den största tätorten. 

A2. Pendlingskommun nära storstad (43 kommuner). 
Kommuner där minst 40 procent av nattbefolkningen pendlar till 
arbete i en storstad eller storstadsnära kommun. 

B3. Större stad (21 kommuner). 
Kommuner med minst 50 000 invånare varav minst 40 000 
invånare i den största tätorten. 
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B4. Pendlingskommun nära större stad (52 kommuner). 
Kommuner där minst 40 procent av nattbefolkningen pendlar till 
arbete i en större stad. 

B5. Lågpendlingskommun nära större stad (35 kommuner). 
Kommuner där mindre än 40 procent av nattbefolkningen pendlar 
till arbete i en större stad. 

C6. Mindre stad/tätort (29 kommuner). 
Kommuner med minst 15 000 men mindre än 40 000 invånare i den 
största tätorten. 

C7. Pendlingskommun nära mindre stad/tätort (52 kommuner) 
Kommuner där minst 30 procent av nattbefolkningen pendlar till 
arbete i annan mindre ort och/eller där minst 30 procent av den 
sysselsatta dagbefolkningen bor i annan kommun. 

C8. Landsbygdskommun (40 kommuner). 
Kommuner med mindre än 15 000 invånare i den största tätorten, 
lågt pendlingsmönster (mindre än 30 procent). 

C9. Landsbygdskommun med besöksnäring (15 kommuner). 
Landsbygdskommun med minst två kriterier för besöksnäring, dvs 
antal gästnätter, omsättning inom detaljhandel/ hotell/ restaurang 
i förhållande till invånarantalet. 

SKL 2017 Aggregerad 
För redovisningen av resultat från och med 2018 gäller följande 
aggregering utifrån SKL 2017: 

A. Storstäder och storstadsnära kommuner. Kommungrupp A1 
och A2.  
B. Större städer och kommuner nära större stad. Kommungrupp 
B3–B5. 
C. Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner. 
Kommungrupp C6–C9. 
 

Region enligt NUTS2 
NUTS är EU:s regionindelning med det främsta syftet att erhålla 
jämförbara områden vad avser till exempel yta och befolkningsstorlek i 
EU:s olika medlemsländer. NUTS används bland annat för statistisk 
redovisning och i EU:s regionalpolitik. I Undersökningarna av 
levnadsförhållanden använder vi indelningen i så kallade riksområden, 
NUTS2 enligt följande indelning:  
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NUTS2 

SE11 Stockholm: Omfattar Stockholms län. 

SE12 
 

Östra Mellansverige: Uppsala län, Södermanlands, 
Östergötlands, Örebro och Västmanlands län. 

SE21 Småland med öarna: Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och 
Gotlands län.  

SE22 Sydsverige: Blekinge län, Skåne län. 

SE23 Västsverige: Hallands och Västra Götalands län. 

SE31 Norra Mellansverige: Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs 
län. 

SE32 Mellersta Norrland: Västernorrlands och Jämtlands län. 

SE33 Övre Norrland: Västerbottens och Norrbottens län. 

Se karta över NUTS2 länsindelning 

Urbaniseringsgrad 
EU:s statistikbyrå, Eurostat, använder sig av tre kategorier för att 
beskriva urban bebyggelse. Dessa kan översättas till storstad, mindre 
stad eller förort och glest befolkat område. Som stöd för indelningen 
använder sig Eurostat av kilometerrutor. I nästa steg kopplar Eurostat 
de bildade klustren till ländernas kommuner för att kunna följa 
återkommande statistik för området. Om mer än hälften av kommunens 
befolkning återfinns i storstadsklustren klassas kommunen som en 
storstad. Om mer än hälften av kommunens befolkning bor utanför 
klustren har kommunen en låg urbaniseringsgrad och klassas därmed 
som en glest befolkad kommun. De kommuner där för få invånare bor 
utanför klustren och för få invånare samtidigt bor i storstadsklustren 
klassas som mindre stad eller förort.  

I statistikdatabasen redovisar vi följaktligen urbaniseringsgrad enligt 
följande indelning: 

• Storstad  
• Mindre stad eller förort 
• Glesbefolkade områden 

Mer information om EU:s regionindelning återfinns under denna länk 

Mer information om ULF/SILC finns i Kvalitetsdeklarationen 
under denna länk 

https://www.scb.se/contentassets/4e32573a1c8f46d1a5ca29e381fb462f/nuts_1_2_3_20080101.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat
https://www.scb.se/contentassets/35da017ddbc3439a932bd8af95c58601/le0101_kd_2019_ee_200417.pdf
https://www.scb.se/contentassets/35da017ddbc3439a932bd8af95c58601/le0101_kd_2019_ee_200417.pdf
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