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0 Allmänna uppgifter
 

0.1 Ämnesområde 

Ämnesområde: Befolkning 
 

0.2 Statistikområde 

Statistikområde:  Levnadsförhållanden 
 

0.3 SOS-klassificering 

Tillhör (SOS)  Nej. 
 

För undersökningar som ingår i Sveriges officiella statistik  gäller särskilda 
regler när det gäller kvalitet och tillgänglighet, se Förordningen om den 
officiella statistiken (2001:100). 
 

0.4 Statistikansvarig 

Myndighet/organisation: Statistiska centralbyrån 
Postadress: 701 89 Örebro 
Besöksadress:  Klostergatan 23 
Kontaktperson:  Stina Åsling Rönning 
Telefon:  019-17 62 07 
Telefax:   
E-post:  fornamn.ronning@scb.se 
 

0.5 Statistikproducent 

Myndighet/organisation:  Statistiska centralbyrån 
Postadress:  701 89 Örebro 
Besöksadress: Klostergatan 23 
Kontaktperson: Stina Åsling Rönning 
Telefon:  019-17 62 07 
Telefax  
E-post:  fornamn.ronning@scb.se 
 

0.6 Uppgiftsskyldighet 

Nej. 
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0.7 Sekretess och regler för behandling av personuppgifter 

I myndigheternas särskilda verksamhet för framställning av statistik gäller sekretess enligt 24 kap. 
8 § offentlighets- och  sekretesslagen (2009:400). Vid automatiserad behandling av 
personuppgifter gäller reglerna i personuppgiftslagen (1998:204). På statistikområdet finns 
dessutom särskilda regler för personuppgiftsbehandling i lagen (2001:99) och förordningen 
(2001:100) om den officiella statistiken. 
 

0.8 Gallringsföreskrifter 

Eftersom syftet med STATIV är longitudinella studier gallras inte registret. 
 

0.9 EU-reglering 

Nej. 
 
0.10 Syfte och historik 

STATIV är en longitudinell individdatabas som innehåller uppgifter om den folkbokförda 
befolkningen per den 31 december 1997-2008. Databasen skapades ursprungligen på uppdrag av 
Integrationsverket. Innehållet utformades för att passa Integrationsverkets syften utifrån verkets 
uppgift. Vid nedläggningen av Integrationsverket 30 juni 2007 fördes STATIV över till SCB. 
Databasens syfte är att utgöra underlag för beskrivning och analys avseende integration, 
segregation, jämställdhet och migration. I databasen ingår uppgifter från olika register hos SCB, 
Migrationsverket och Arbetsförmedlingen. 
 
0.11 Statistikanvändning 

Användare är bl.a. politiker, myndigheter, planerare, utredare, forskare, massmedia och den 
intresserade allmänheten. Data om integrationen på lokal, regional och nationell nivå behövs som 
underlag för regeringens fortlöpande bedömningar rörande bl.a. situationen för utrikes födda på 
arbetsmarknaden och i utbildningssystemet samt kapaciteten för flyktingmottagande nationellt och 
i olika delar av landet. 
 
0.12 Uppläggning och genomförande 

STATIV innehåller uppgifter från en rad olika register. Variabler hämtas in från källregistret efter 
att respektive publicering har skett. Starten för uppbyggnaden av en ny årgång sker med de 
demografiska variablerna i februari, när SCB:s Registret över totalbefolkningen (RTB) publiceras. 
Därefter hämtas resterande variabler in under drygt ett och ett halvt års tid och avlutas under maj 
efterföljande år med variabler för de elever som läser svenska för invandrare (Sfi). En årgång har ca 
18 månaders produktionstid vilket innebär att årgång 2008 är fullständig i maj 2010. Data från 
STATIV kan beställas även från en årgång som inte är komplett. Databasen framställs i MS SQL 
och alla variabler körs ihop till en komplett vy. De STATIV-unika variablerna i varje årgång finns 
lagrade i form av vyer och kan även nås via MONA. 
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0.13 Internationell rapportering 

Ej aktuellt. 
 
0.14 Planerade förändringar i kommande undersökningar 

Arbetet med att förbättra statistikens innehåll, tillförlitlighet, aktualitet, jämförbarhet och 
samanvändbarhet samt tillgänglighet och förstålighet fortlöper genom ett produktnära 
utvecklingsarbete, huvudsakligen i samarbete med forskargruppen inom SULCIS, men även med 
Migrationsverket. Aktuella frågor och utveckling diskuteras även inom referensgruppen för 
STATIV. 
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1 Översikt 
 
1.1 Observationsstorheter  

Databasen omfattar hela den folkbokförda befolkningen per den 31 december 2008. Vidare finns 
uppgifter för maka/make/partner/sambo, föräldrar, företag och arbetsställe. STATIV-unika variabler är 
märkta med *. 
 
Variabler som härrör från RTB (Registret över totalbefolkningen): 
Personnummer 
Personnummer maka/make/partner/sambo* 
Födelseår 
Kön 
Ålder 
Civilstånd 
Familjetyp 
Familjeställning 
Medborgarskapsland 
Medborgarskapsår 
Födelselandsnamn 
Senaste invandringsår 
Svensk/Utländsk bakgrund alternativ 
Svensk/Utländsk bakgrund grundläggande 
Svensk/Utländsk bakgrund make/maka/partner/sambo* 
Län 
Kommun 
 
Variabler som härrör från Historiska befolkningsregistret: 
Vistelsetid* 
 
Variabler som härrör från Flergenerationsregistret: 
Personnummer far (biologisk/adoptiv)* 
Personnummer mor (biologisk/adoptiv)* 
 
Variabler som härrör från Registret över grund för bosättning: 
Grund för bosättning 
Beslutsdatum för grund för bosättning 
Inreseår* 
 
Variabler som härrör från FR (Fastighetstaxeringsregistret): 
Boendeform* 
 
Variabler som härrör från Geografidatabasen: 
SAMS-område för bostad* 
SAMS-område för grundskola* 
SAMS-område för gymnasieskola* 
SAMS-område för avgångna gymnasieskola* 
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Variabler som härrör från UREG (Utbildningsregistret): 
Högsta utbildningens avslutningsår 
Högsta utbildningens inriktning enligt SUN 2000 
Högsta utbildningens nivå enligt SUN 2000 
Högsta utbildningens nivå enligt SUN old 
Källkod för högsta utbildningen 
Utbildningsgrupp för högsta utbildning enligt SUN 2000 
 
Variabler som hörrör från svenskundervisning för invandrare: elever, kursdeltagare och 
studieresultat (Sfi): 
Tid i Sfi-undervisning* 
Orsak till avbrott/avslut av Sfi* 
Betyg Sfi* 
 
Variabler som härrör från Grundskolan, Slutbetyg: 
Grundskola studiekod* 
Grundskola meritvärde* 
Grundskola behörighet* 
Mål- och kunskapsrelaterade slutbetyg från grundskolan* 
Grundskola huvudman* 
 
Variabler som härrör från Gymnasieskolan, elever per 15 oktober: 
Gymnasieskola studiekod elev* 
Gymnasieskola studieväg elev* 
Gymnasieskola huvudman elev* 
Gymnasieskola årskurs elev* 
 
Variabler som härrör från Gymnasieskolan, Slutbetyg: 
Gymnasieskola studiekod avgångna* 
Gymnasieskola behörighet högskola* 
Gymnasieskola huvudman avgångna* 
Gymnasieskola studieväg avgångna* 
Gymnasieskola genomsnittlig betygspoäng* 
 
Variabler som härrör från YREG (Yrkesregistret): 
Yrke på tresiffernivå enligt SSYK96 
Yrke på fyrsiffernivå enligt SSYK96 
Yrkesuppgiftens aktualitet 
Kvalitetsvariabel för yrkesuppgiften 
 
Variabler som härrör från RAMS (Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik): 
Sysselsättningsstatus 
Yrkesställning 
Institutionell sektorkod 
Arbetsställets näringsgren 
Arbetsställets kommun 
Antal sysselsatta vid arbetsstället 
Organisationsnummer för novembersysselsättningen 
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Arbetsställenummer för novembersysselsättningen 
 
Variabler som härrör från IoT (Inkomst- och taxeringsregistret): 
Familjemarkering 
Arbetsinkomst 
Sammanräknad förvärvsinkomst 
Disponibel inkomst/levnadsnivå* 
 
Variabler som härrör från LISA (Longitudinell integrationsdatabas för sjukförsäkrings- och 
arbetsmarknadsstudier): 
Antal barn 0-3 år 
Antal barn 4-6 år 
Antal barn 7-10 år 
Antal barn 11-15 år 
Antal barn 16-17 år 
Antal barn 18-19 år 
Antal barn över 20 år 
Studiedeltagande hösttermin (registrering/närvaro) 
Skolform för studiedeltagande (registrering/närvaro) 
Sjukpenning 
Arbetsskadeersättning 
Ersättning från AGS och TFA 
Förekomst av sjuk-/arbetsskadeersättning 
Rehabiliteringsersättning 
Förekomst av rehabiliteringsersättning 
Inkomst av sjukdom/arbetsskada/rehabilitering 
Antal sjukfall under året 
Markering om sjukfall pågår sedan föregående år 
Startdatum för sjukfall pågående sedan året innan 
Antal bruttodagar med sjukfall 
Antal nettodagar med sjukfall 
Summa ersättningsbelopp för sjukfall 
Sjukpenning, antal bruttodagar 
Sjukpenning, antal nettodagar 
Sjukpenning, belopp 
Rehabiliteringspenning, antal bruttodagar 
Rehabiliteringspenning, antal nettodagar 
Rehabiliteringspenning, belopp 
Arbetsskadesjukpenning, antal bruttodagar 
Arbetsskadesjukpenning, antal nettodagar 
Arbetsskadesjukpenning, belopp 
Förebyggande sjukpenning, antal bruttodagar 
Förebyggande sjukpenning, antal nettodagar 
Förebyggande sjukpenning, belopp 
Aktivitetsstöd/sjukpenning med utbildning, antal dagar 
Aktivitetsstöd/sjukpenning med utbildning, belopp 
Smittbärarsjukpenning, antal bruttodagar 
Smittbärarsjukpenning, antal nettodagar 
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Smittbärarsjukpenning, belopp 
Kontant bruttolön 
Nettoinkomst av näringsverksamhet 
Nettoinkomst av aktiv näringsverksamhet 
Förvärvsinkomst och arbetsrelaterade ersättningar 
Förvärvsinkomst och arbetsrelaterade ersättningar, inkl underskott av näringsverksamhet 
Förvärvsinkomst och arbetsrelaterade ersättningar, inkl underskott av aktiv näringsverksamhet 
Summa inkomst föranledd av studier 
Studiemedel/studiehjälp 
Arbetslöshetskassa/-försäkring 
Summa arbetslöshet 
Summa arb.markn.pol.åtgärder 
Utbildningsbidrag 
Förtidspens./sjukbidrag 
Kapitalinkomst* 
Summa ålderspension 
Övrig inkomst* 
Föräldrapenning 
 
Variabler som härrör från Ekonomiskt bistånd: 
Socialbidragstyp* 
Belopp totalt* 
Belopp introduktionsersättning* 
Belopp försörjningsstöd* 
Månader med ekonomiskt bistånd* 
Månader med introduktionsersättning* 
Månader med försörjningsstöd* 
 
Variabler som hörrör från Arbetsförmedlingen: 
Inskriven vid Af 31/12* 
Inskriven vid Af antal dagar under året* 
Inskriven vid Af totalt antal dagar* 
Långtidsarbetslös vid sista sökandekategorin* 
Sökandekategori* 
Kassagrupp* 
Avaktualiseringsorsak* 
Sökt yrke i SSYK* 
Utbildning i sökt yrke* 
Erfarenhet i sökt yrke* 
 
Variabler som härrör från Migrationsverket: 
Mottagningsår* 
År för beslut om uppehållstillstånd som föranledde mottagning* 
Typ av beslut om uppehållstillstånd som föranledde mottagning* 
Flyktingkategori* 
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1.2 Statistiska målstorheter 

Ingen statistik publiceras från STATIV. 
 

1.3 Utflöden: statistik och mikrodata 

Ingen statistik publiceras från STATIV. 
 
Statistik i form av tabeller tas fram mot en kostnad på uppdragsbasis. Mikrodata förvaras i form av 
databastabeller i MS SQL. Mikrodata är även tillgängligt för forskningsändamål via MONA-
systemet. Alla utlämnanden sker i avidentifierad form efter särskild prövning.  
 

1.4 Dokumentation och metadata 

En variabelbeskrivning finns på STATIV:s informationssida på SCB:s webbplats. De STATIV-
unika variablerna finns dokumenterade i ”Beskrivning av mikrodata”, som finns på webben. 

För fullständig dokumentation i form av ”Beskrivning av statistiken” och ”Dokumentation av 
statistiken” för respektive källregister se: 
 
Registret över totalbefolkningen (RTB) 
Yrkesregistret 
Inkomst- och taxeringsregistret (IoT)  
Utbildningsregistret (UREG) 
Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS) 
LISA 
Ekonomiskt bistånd 
Fastighetstaxeringsregistret 
Geografidatabasen 
Grundskolan, slutbetyg 
Gymnasieskolan, elever per 15 oktober 
Gymnasieskolan, slutbetyg 
Svenskundervisning för invandrare (Sfi) 
Flergenerationsregistret 
Historiska befolkningsregistret
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2 Uppgiftsinsamling 
 
2.1 Ram och ramförfarande 

Rampopulation är alla i riket folkbokförda personer den 31/12 2008 och avgränsas med hjälp av 
SCB:s register över totalbefolkningen (RTB). RTB innehåller samtliga folkbokförda personer i riket 
och källan är Skatteverkets folkbokföring. Utgångsmaterialet för uppgifterna är de rapporter om 
födslar, dödsfall, flyttningar, civilståndsändringar och medborgarskapsändringar som skattekontoren 
lämnar till Skatteverket. Det ideala innehållet i folkbokföringens register definieras av de 
författningar som reglerar folkbokföringen. Det finns dock personer som borde vara folkbokförda 
men som inte är det (undertäckning) samt personer som är folkbokförda trots att de inte borde vara 
det (övertäckning), vilket leder till täckningsfel. Det är brister i rapportering av födslar, dödsfall, 
invandring och utvandring som resulterar i dessa täckningsfel. Några exakta mått på storleken av 
bristerna finns för närvarande inte. 
 

2.2 Urvalsförfarande 

Ej aktuellt. Uppgifterna är totalräknade och därmed inte behäftade med urvalsosäkerhet. 
 

2.3 Mätinstrument 

Uppgifterna bygger på administrativa register. 
 

2.4 Insamlingsförfarande 

STATIV bygger på ett antal olika källor i form av administrativa register. Till stor del utnyttjas en rad 
befintliga register på SCB, men även register hos externa källor används. Grunduppgifter hämtas från 
Migrationsverket och Arbetsförmedlingen. Från Migrationsverket hämtas uppgifter från den så kallade 
ROSE-databasen, för alla som beviljats uppehållstillstånd i Sverige som kvotflyktingar samt de som får 
skyddsbehov, humanitära och flyktingliknande skäl till invandring. Dessa blir berättigade till 
introduktionsersättning och erbjuds en kommunplacering. Ersättningsförordningen omfattar även de 
som söker och får ett uppehållstillstånd som anknytning till en redan ersättningsberättigad person 
inom en tvåårsperiod. Från Arbetsförmedlingen hämtas uppgifter för de inskrivna. Uppgifter hämtas 
för de som är inskrivna 31/12 varje år, men även för de som har varit inskrivna någon gång under 
året. 
 

2.5 Databeredning 

Databeredning och bearbetningar görs vid varje källregister. STATIV hämtar uppgifter från följande 
register: 
 
Sysselsättningsregistret; samma population som STATIV och de flesta variablerna inhämtas utan 
att någon vidare bearbetning sker. Undantag är variabeln institutionell sektorkod som härleds utifrån 
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sektorkod, ägarkategori och juridisk form. Antalet sysselsatta vid arbetsstället beräknas utifrån 
sysselsatta per arbetsställe. 
 
Yrkesregistret; variablerna inhämtas och ingen bearbetning sker, samma population som STATIV. 
 
Registret över totalbefolkningen; populationen hämtas tillsammans med de demografiska 
variablerna. Variabeln personnummer för maka/make/partner/sambo består av en sammanslagning 
av personnummer för maka/make/partner och personnummer för sambo. Personnumret för sambo 
gäller före personnummer för maka/make/partner när dessa variabler innehåller motstridiga 
uppgifter. Utländsk/svensk bakgrund skapas även för maka/make/partner/sambo. 
 
Registret över grund för bosättning; uppgift om grund för bosättning och beslutsdatum inhämtas 
direkt från den stocktabell som har samma population som STATIV. Däremot inhämtas variabeln 
Inreseår från ett grundmaterial och matchas mot den uppgift om beslut som finns i stocktabellen. 
 
Historiska befolkningsregistret; vistelsetid beräknas utifrån en persons olika ”händelser”, 
historiskt sett i folkbokföringen. Registret sträcker sig tillbaka till 1968 och antalet dagar beräknas 
enbart för de utlands födda. Startidpunkten beräknas utifrån immigrationsdatum och beräknas med 
hänsyn till eventuellt fler emigrations- och immigrationshändelser. Om uppgift saknas för en person 
beräknas antalet dagar utifrån senaste invandringsdatum från RTB alternativt genom att lägga till ett 
år till de dagar i senaste årgången av STATIV. 
 
Flergenerationsregistret; uppgift om personnummer för biologisk- och adoptivförälder härleds 
fram. Uppgift om adoptivförälder gäller före uppgift om biologisk förälder. Slutligen skapas en 
hjälpvariabel som talar om huruvida personnumret för föräldern gäller adoptiv- eller biologisk 
förälder. 
 
Geografidatabasen; uppgifterna, som i databasen är fastighetsbaserade, specialbearbetas och 
matchas på RTB-populationen och individbaseras. Samma gäller SAMS-koderna för skolorna. 
Dessa matchas mot varje skolas ID och matchas sedan mot eleverna på individnivå. 
 
Arbetsförmedlingen; uppgifterna specialbearbetas och levereras från Arbetsförmedlingen från 
Händeldatabasen. Uppgifterna kodsätts och matchas mot populationen i STATIV. 
 
Migrationsverket; leveransen från Migrationsverket innehåller alla kommunmottagna under 
närmast föregående år. Mottagningsdatum och beslutsdatum skapas om till mottagningsår och år för 
beslut. Leveransen läggs sedan till en stor grundtabell där alla mottagna under åren 1997-2007 finns 
lagrade. Dessa grunduppgifter matchas sedan mot populationen i STATIV och alla någon gång 
kommunmottagna får sin mest aktuella uppgift. 
 
Grundskolan, slutbetyg; uppgifterna specialbearbetas vid källan levereras. Alla elever med 
uppgifter  matchas sedan mot populationen i STATIV. En hjälpvariabel skapas och en markering 
sätts om personen gått ut grundskola under våren. 
 
Gymnasieskolan, elever per 15 oktober; uppgifterna specialbearbetas vid källan. Alla elever med 
uppgifter  matchas sedan mot populationen i STATIV. En hjälpvariabel skapas och en markering 
sätts om personen går i gymnasiet under höstterminen. 
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Gymnasieskolan, slutbetyg; uppgifterna specialbearbetas vid källan. Alla elever med uppgifter  
matchas sedan mot populationen i STATIV. En hjälpvariabel skapas och en markering sätts om 
personen gått ut gymnasiet under våren. 
 
Svenskundervisning för invandrare (Sfi); uppgifterna specialbearbetas vid källan. Alla elever 
med uppgifter  matchas sedan mot populationen i STATIV. 
 
Utbildningsregistret; variablerna inhämtas och ingen vidare bearbetning sker, samma population 
som STATIV. 
 
LISA; alla variabler inhämtas och ingen vidare bearbetning sker med undantag för variabeln summa 
kapitalinkomst som summeras av variablerna kapitalinkomst och Passiv näringsverksamhet och 
variabeln summa övrig inkomst som summeras av variablerna summa inkomst från yrkes-
/arbetsskadelivränta och Arbetsskadelivränta, efterlevandeförmån och Bostadsbidrag 
(individualiserat från familj) och Bostadstillägg (individualiserat från familj) och 
Handikappersättning och Underhållsstöd/Bidragsförskott. Samma population för 16 år och äldre, 
som STATIV. 
 
Inkomst- och taxeringsregistret; variablerna inhämtas och ingen vidare bearbetning sker, samma 
population som STATIV. Undantag är variabeln disponibel inkomst/levnadsnivå som specialkörs för 
STATIV vid källan. Beloppen avrundas till hundratals kronor. 
 
Ekonomiskt bistånd; uppgifterna specialkörs för STATIV vid källan. En härledd variabel som talar 
om vilken bidragstyp personen uppbär skapas och uppgifterna matchas sedan mot populationen i 
STATIV. Alla belopp avrundas till hundratals kronor. 
 
Fastighetstaxeringsregistret; uppgiften specialkörs för STATIV vid källan. En grupperad kod 
skapas utifrån levererat material. 
 
Vissa uppgifter skapas även för föräldrarna. Granskning sker i samband med varje ny uppdatering 
i form av mikrogranskning och rimlighetskontroller. Makrogranskning på hela databasen sker då 
varje årgång har blivit komplett. 
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3 Statistisk bearbetning och redovisning 
Ingen statistik publiceras från STATIV.
 
3.1 Skattningar: antaganden och beräkningsformler 

Data som baseras på uppgifter från administrativa register har allmänt sett god kvalitet. 
Tillförlitlighetsproblem på grund av övertäckning finns dock, framför allt i redovisningen av 
utrikes födda. För variablerna som redovisar skolgång kan viss undertäckning förekomma på 
grund av olika populationer. I många av registren, framförallt de externa, finns även individer som 
ej är folkbokförda. För mer ingående kvalitetsbeskrivningar se respektive källas dokumentation. 
För mer information se även avsnitt 2.5 Databeredning. 
 

3.2 Redovisningsförfaranden

En komplett variabelbeskrivning finns på STATIV:s informationssida på SCB:s webbplats.
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4 Slutliga observationsregister 

4.1 Produktionsversioner 

STATIV Statistiska Integrationsvariabler 

Register STATIV 
Rubrik STATIV Statistiska Integrationsvariabler 
Syfte/Beskrivning Statistikdatabasen STATIV:s syfte är att utgöra underlag för beskrivning och 

analys avseende integration, segregation, jämställdhet och migration. 
Övrigt 

Statistikansvarig myndighet Statistiska centralbyrån 
Kontaktperson Åsling Rönning, Stina 

Registervariant 

Registervariant STATIV Statistiska Integrationsvariabler  
Rubrik MONA_STATIV 
Innehållstyp Årsskiftesvariant 
Insamlingstyp Integrationsregister 
Syfte/beskrivning Uppgifter i MONA-systemet för forskningsändamål. MONA-varianten av 

STATIV innehåller enbart de unika variablerna. Variabler som hämtas från 
andra interna register dokumenteras i respektive källregister. 
Statistikdatabasen STATIV:s syfte är att utgöra underlag för beskrivning 
och analys avseende integration, segregation, jämställdhet och migration. 

Sekretess Sekretess i 70 år enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och  sekretesslagen 
(2009:400) 

Avidentifierad Ja 
Urval Nej 
Personuppgift Ja 
Slutligt 
observationsregister 

Ja 

Registerversion 

Namn 2008 
Syfte/Beskrivning Statistikdatabasen STATIV:s syfte är att utgöra underlag för beskrivning och 

analys avseende integration, segregation, jämställdhet och migration för de 
folkbokförda 31/12 2008. 

Mätinformation Databasen samlar in data från en mängd olika register. Externa data kommer 
bl.a. från Migrationsverket och Arbetsförmedlingen. 

Objekttyp - Person 

Namn Person 
Definition Alla slags fysiska personer. Inkluderar t.ex. anställd, elev, patient, barn. 
Standardnivå Standard fastställd av SCB 
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Population - Folkbokförda personer i Sverige 

Namn Folkbokförda personer i Sverige 
Definition Folkbokförda personer i Sverige 
Standardnivå Ja 
Populationstyp Registerpopulation 
Kommentar  
Datum 2008-12-31 
Variabler 

Löpnummer för personnummer maka/partner/sambo 
Namn Löpnummer för personnummer maka/partner/sambo 
Definition Maka/partner/sambos personnummer har i MONA ersatts av ett 

informationslöst löpnummer.  
Beskrivning I MONA ändras löpnumret för varje forskningsprojekt. Det är samma i olika 

material i ett visst projekt för att möjliggöra sambearbetningar.  
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Beskrivning Löpnummer 
Löpnummer för familjeidentitet 1 (RTB-familj) 
Namn Löpnummer för familjeidentitet 1 (RTB-familj) 
Definition Familjeidentiteten har i MONA ersatts av ett informationslöst löpnummer. 

Familjeidentitet 1 är personnumret för den äldste personen i en s.k. RTB-familj. 
En RTB-familj baseras på de personer som är folkbokförda på samma fastighet 
och som har relationer med varandra. En RTB-familj omfattar dock maximalt två 
generationer. Då fler än två generationer bor tillsammans bildas RTB-familjen 
med utgångspunkt från den yngsta generationen. En person kan endast ingå i en 
RTB-familj. 

Beskrivning I MONA ändras löpnumret för varje forskningsprojekt. Det är samma i olika 
material i ett visst projekt för att möjliggöra sambearbetningar.  

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Beskrivning Löpnummer 
Utländsk/svensk bakgrund maka/partner/sambo 
Namn Utländsk/svensk bakgrund maka/partner/sambo 
Definition Kod som anger om maka/partner/sambo har utländsk eller svensk bakgrund.  Se 
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även MIS 2002:3  Kod för sambo anges enbart vid sammanboende och 
gemensamma barn. 

Beskrivning  
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Härledd från RTB.  Utländsk/svensk bakgrund för sambo anges enbart vid 
sammanboende och gemensamma barn. 

Värdemängd 
Klassifikation/värdemängd Utländsk/svensk bakgrund 
Version Utländsk/svensk bakgrund 
Nivå Nivå2 
Representation Ej aktuellt 
Löpnummer för eget personnummer 
Namn Löpnummer för eget personnummer 
Definition Eget personnummer har i MONA ersatts av ett informationslöst löpnummer 
Beskrivning I MONA ändras löpnumret för varje forskningsprojekt. Det är samma i olika 

material i ett visst projekt för att möjliggöra sambearbetningar.  
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Beskrivning Löpnummer 
Löpnummer för personnummer mor 
Namn Löpnummer för personnummer mor 
Definition Moderns personnummer har i MONA ersatts av ett informationslöst löpnummer. 

Mor = den kvinna som av folkbokföringen registreras som biologisk mor. 
Beskrivning I MONA ändras löpnumret för varje forskningsprojekt. Det är samma i olika 

material i ett visst projekt för att möjliggöra sambearbetningar.  
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Från och med årgång 2008 visas individens biologiska mor eller individens 
adoptivmor vid adoption. Härledd utifrån Flergenerationsregistret. Uppgiften om 
biologisk mor ersätts av den eventuella uppgiften om adoptiv mor. 

Värdemängd 
Beskrivning Löpnummer 
Löpnummer för personnummer far 
Namn Löpnummer för personnummer far 
Definition Faderns personnummer har i MONA ersatts av ett informationslöst löpnummer.  
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Far = den man som av folkbokföringen registreras som biologisk far. För barn 
vars mor var gift vid nedkomsten registreras maken som far. För barn vars mor 
var ogift eller skild vid nedkomsten registreras uppgift om far genom 
faderskapsbekräftelse eller dom. 

Beskrivning I MONA ändras löpnumret för varje forskningsprojekt. Det är samma i olika 
material i ett visst projekt för att möjliggöra sambearbetningar.  

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Från och med årgång 2008 visas individens biologiska far eller individens 
adoptivfar vid adoption. Härledd utifrån Flergenerationsregistret. Uppgiften om 
biologisk far ersätts av den eventuella uppgiften om adoptiv far. 

Värdemängd 
Beskrivning Löpnummer 
Sysselsättningsstatus november, far 
Namn Sysselsättningsstatus november, far 
Definition Klassificering av skattad sysselsättningsstatus (förvärvsarbete) under november 

månad. Som förvärvsarbete räknas inkomstbringande arbete under i genomsnitt 
en timma per vecka under november. 

Beskrivning  
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Härledd från RAMS.   

Värdemängd 
Klassifikation/värdemängd Sysselsättning 
Version Sysselsättningsstatus 
Nivå Sysselsättningsstatus 
Representation Ej aktuellt 
Sysselsättningsstatus november, mor 
Namn Sysselsättningsstatus november, mor 
Definition Klassificering av skattad sysselsättningsstatus (förvärvsarbete) under november 

månad. Som förvärvsarbete räknas inkomstbringande arbete under i genomsnitt 
en timma per vecka under november. 

Beskrivning  
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Härledd från RAMS. 

Värdemängd 
Klassifikation/värdemängd Sysselsättning 
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Version Sysselsättningsstatus 
Nivå Sysselsättningsstatus 
Representation Ej aktuellt 
Moderns utbildning aggregat till gamla SUN-nivåer (MIS 1996:1) 
Namn Moderns utbildning aggregat till gamla SUN-nivåer (MIS 1996:1) 
Definition Position 2 i SUN-koden 
Beskrivning Moderns utbildning aggregat till gamla SUN-nivåer (MIS 1996:1) 
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell definition Härledd från UREG. 
Värdemängd 
Klassifikation/värdemängd SUN 
Version Utbildningens nivå enligt MiS 1996:1 
Nivå Utbildningens nivå enligt MiS 1996:1 
Representation Ej aktuellt 
Faderns utbildning aggregat till gamla SUN-nivåer (MIS 1996:1) 
Namn Faderns utbildning aggregat till gamla SUN-nivåer (MIS 1996:1) 
Definition Andra positionen i SUN-koden enligt gamla SUN 
Beskrivning Biologiska faderns utbildning, aggregat till gamla SUN-nivåer (MIS 

1996:1).  
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Härledd från UREG. 

Värdemängd 
Klassifikation/värdemängd SUN 
Version Utbildningens nivå enligt MiS 1996:1 
Nivå Utbildningens nivå enligt MiS 1996:1 
Representation Ej aktuellt 
Försörjningsstöd uppdelat på sökande och medsökande 
Namn Försörjningsstöd uppdelat på sökande och medsökande 
Definition Socialtjänsten ger individen rätt till bistånd från socialnämnden för sin 

försörjning och livsföring i övrigt, om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. 
Med försörjning menas pengar för mat, hyra och andra levnadskostnader. 
Livsföring i övrigt omfattar allt annat som hör till en skälig levnadsnivå.  

Beskrivning  
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla Socialbidrag  Biståndsmottagare 
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell Fördelar totalt utbetalt belopp lika på sökande och medsökande över 16 år. 
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definition Anges i hundratals kronor. 
Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 100-tal kronor 
Beskrivning  
Månader med introduktionsersättning 
Namn Månader med introduktionsersättning 
Definition Antal månader med introduktionsersättning 
Beskrivning Här anges det antal månader under året, under vilka utbetalning av 

introduktionsersättning förekommit.  Om understöd för flera månader utbetalats 
på en gång, medräknas endast den månad, då utbetalning skett.  

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla Socialbidrag  Biståndsmottagare 
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Tid 
Måttenhet Månad 
Beskrivning  
Introduktionsersättning för flyktingar uppdelat på sökande och medsökande 
Namn Introduktionsersättning för flyktingar uppdelat på sökande och medsökande 
Definition Introduktionsersättning för flyktingar uppdelat på sökande och medsökande. 
Beskrivning  
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla Socialbidrag  Biståndsmottagare 
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Fördelar totalt utbetalt belopp lika mellan sökande och medsökande över 16 
år. Anges i hundratals kronor. 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 100-tal kronor 
Beskrivning  
Månader med ekonomiskt bistånd 
Namn Månader med ekonomiskt bistånd 
Definition Antal månader med socialbidrag 
Beskrivning Här anges det antal månader under året, under vilka utbetalning av socialbidrag 

förekommit.  Om understöd för flera månader utbetalats på en gång, medräknas 
endast den månad, då utbetalning skett.  

Kommentar  
Referenstid  
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Uppgiftskälla Socialbidrag  Biståndsmottagare                                                                      
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Tid 
Måttenhet Månad 
Beskrivning  
Start huvudman 
Namn Start huvudman 
Definition Huvudman för skolan där eleven påbörjade gymnasieutbildningen. 
Beskrivning Anger typ av huvudman, statlig, kommunal sameskolan, landsting eller 

fristående. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla Skolregistret  Gymnasieskola 
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Klassifikation/värdemängd Huvudman 
Version Huvudman 
Nivå Huvudman 
Representation Ej aktuellt 
Grundläggande behörighet 
Namn Grundläggande behörighet 
Definition Om utbildningen ger grundläggande behörighet till högskolestudier 
Beskrivning  
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla Skolregistret  Gymnasieskola                                                                         
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell definition  
Värdemängd 
Klassifikation/värdemängd Förekomst, Deltagande, Alternativ m.m. 
Version Alternativ   
Nivå Ja/nej-alternativ 
Representation Ej aktuellt 
Startstudieväg i gymnasieskolan 
Namn Startstudieväg i gymnasieskolan 
Definition Studieväg eleven inleder sina gymnasiestudier på. 
Beskrivning  
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Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla Skolregistret  Gymnasieskola 
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell definition Variabeln är kalenderårsbaserad. 
Värdemängd 
Klassifikation/värdemängd Studievägskod gymnasieskolan 
Version Studievägskod gymnasieskolan 
Nivå Studievägskod gymnasieskolan 
Representation Ej aktuellt 
Studievägskod för gymnasieutbildningen 
Namn Studievägskod för gymnasieutbildningen 
Definition Studievägskod för studentens gymnasieutbildning. 
Beskrivning  
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla Skolregistret  Gymnasieskola 
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell definition  
Värdemängd 
Klassifikation/värdemängd Studievägskod gymnasieskolan 
Version Studievägskod gymnasieskolan 
Nivå Studievägskod gymnasieskolan 
Representation Ej aktuellt 
Institutionell sektor 
Namn Institutionell sektor 
Definition Klassificering av en institutionell enhets sektor. Tillhörande klassifikationen är 

Standard för klassificering av institutionella enheter efter institutionell sektor. 
Tidigare hette standarden Standard för klassificering av institutionella enheter 
med avseende på institutionell sektortillhörighet, ägarkategori och juridisk form. 

Beskrivning  
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla Företagsdatabasen  FDB, juridiska enheter 
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Klassifikation/värdemängd Enhetsindelning 
Version Enhetsindelning    
Nivå 7-siffrig kod   
Representation Ej aktuellt 
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Undervisningstimmar i svenska för invandrare 
Namn Undervisningstimmar i svenska för invandrare 
Definition Anger hur många timmar undervisning eleven har fått på aktuell kurs. 
Beskrivning  
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla Skolregistret  Svenska för invandrare 
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell definition Variabeln är kalenderårsbaserad. 
Värdemängd 
Representation Tid 
Måttenhet Antal timmar 
Beskrivning  
Orsak till kursavbrott/avslut i svenska för invandrare 
Namn Orsak till kursavbrott/avslut i svenska för invandrare 
Definition Koder för olika kursavslut eller avbrott från kurs. 
Beskrivning  
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla Skolregistret  Svenska för invandrare 
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell definition Variabeln är kalenderårsbaserad 
Värdemängd 
Klassifikation/värdemängd SFI 
Version Orsak 
Nivå Orsak 
Representation Ej aktuellt 
Meritvärde 
Namn Meritvärde 
Definition Summan av elevens 16 bästa betyg, max 320 
Beskrivning Elevens meritvärde 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla Skolregistret  Grundskola 
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell definition Variabeln är kalenderårsbaserad 
Värdemängd 
Representation Medelvärde 
Måttenhet Betygspoäng 
Beskrivning  
Behörighet till gymnasieskolans nationella program 
Namn Behörighet till gymnasieskolans nationella program 
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Definition För att en elev ska vara behörig till gymnasieskolans nationella program krävs 
lägst betyget godkänd i ämnena svenska/svenska som andraspråk, engelska och 
matematik 

Beskrivning  
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla Skolregistret  Grundskola 
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Klassifikation/värdemängd Behörighet till gymnasiet 
Version BehGymn 
Nivå 1 
Representation Ej aktuellt 
Genomsnittlig betygspoäng 
Namn Genomsnittlig betygspoäng 
Definition Genomsnittlig betygspoäng i gymnasieskolan 
Beskrivning  
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla Skolregistret  Gymnasieskola                                                                         
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell definition  
Värdemängd 
Representation Medelvärde 
Måttenhet Betygspoäng 
Beskrivning  
Utbetalt belopp till hushållet 
Namn Utbetalt belopp till hushållet 
Definition Totalt utbetalt belopp till hushållet under året i form av ekonomiskt bistånd 

och introduktionsersättning. 
Beskrivning  
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla Socialbidrag  Biståndsmottagare 
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Fördelar totalt utbetalt belopp lika mellan sökande och medsökande över 16 
år. Anges i hundratals kronor. 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 100-tal kronor 
Beskrivning  
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Antal sysselsatta på företaget enligt Sysselsättningsregistret 
Namn Antal sysselsatta på företaget enligt Sysselsättningsregistret 
Definition Antal sysselsatta på arbetsstället. 
Beskrivning  
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Härledd utifrån RAMS.  Summeras utifrån sysselsatta i 
Sysselsättningsregistret. 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal 
Beskrivning  
Civilstånd mor 
Namn Civilstånd mor 
Definition Civilstånd anger att en person är, har varit eller aldrig varit gift/registrerad 

partner. 
Beskrivning  
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Härledd utifrån RTB. 

Värdemängd 
Klassifikation/värdemängd Civilstånd 
Version Civilstånd 1998- 
Nivå Civilstånd 1998- 
Representation Ej aktuellt 
Civilstånd far 
Namn Civilstånd far 
Definition Civilstånd anger att en person är, har varit eller aldrig varit gift/registrerad 

partner. 
Beskrivning  
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Härledd utifrån RTB. 

Värdemängd 
Klassifikation/värdemängd Civilstånd 
Version Civilstånd 1998- 
Nivå Civilstånd 1998- 
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Representation Ej aktuellt 
Avaktualiseringsorsak 
Namn Avaktualiseringsorsak 
Definition Anger avaktualiseringsorsak för utskriven person på Arbetsförmedlingen.  
Beskrivning Då en person skrivs ut från arbetsförmedlingen som arbetssökande kodas 

alltid orsaken till varför personen inte längre är aktuell på Af.  
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla Arbetsförmedlingen 
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Klassifikation/värdemängd Arbetslöshet 
Version Avaktualiseringsorsak 
Nivå Avaktualiseringsorsak 
Representation Ej aktuellt 
Behörighet från grundskola 
Namn Behörighet från grundskola 
Definition För att en elev ska vara behörig till gymnasieskolans nationella program krävs 

lägst betyget godkänd i ämnena svenska/svenska som andraspråk, engelska och 
matematik 

Beskrivning Variabeln anger om eleven har gått ut grundskolan med mål- och 
kunskapsrelaterat slutbetyg. Variabeln anges enbart för de elever som slutfört 
sin grundskoleutbildning under våren. 

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla Skolregistret  Grundskola 
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Klassifikation/värdemängd Behörighet till gymnasiet 
Version Slutbetyg grundskola 
Nivå Slutbetyg grundskola 
Representation Ej aktuellt 
Beslutstyp för uppehållstillstånd som föranledde mottagning 
Namn Beslutstyp för uppehållstillstånd som föranledde mottagning 
Definition Anger beslutstypen för det beslut om uppehållstillstånd som föranledde 

mottagning i kommunen, dvs. om beslutet är permanent eller tidsbegränsat. 
Beskrivning Ersättningsberättigade blir de personer som kommer som kvotflyktingar till 

Sverige, samt de som får skyddsbehov, humanitära samt flyktingliknande skäl till 
invandring. Ersättningsförordningen omfattar även de som söker och får ett 
uppehållstillstånd som anknytning till en redan ersättningsberättigad person inom 
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en tvåårsperiod. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla Migrationsverket 
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Klassifikation/värdemängd Grund för bosättning 
Version Typ av beslut   
Nivå Typ av beslut 
Representation Ej aktuellt 
Beslutsår för uppehållstillstånd som föranledde mottagning 
Namn Beslutsår för uppehållstillstånd som föranledde mottagning 
Definition Anger år för det beslut om uppehållstillstånd som föranledde mottagning i 

kommunen. 
Beskrivning Ersättningsberättigade blir de personer som kommer som kvotflyktingar till 

Sverige, samt de som får skyddsbehov, humanitära samt flyktingliknande skäl till 
invandring. Ersättningsförordningen omfattar även de som söker och får ett 
uppehållstillstånd som anknytning till en redan ersättningsberättigad person inom 
en tvåårsperiod. 

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla Migrationsverket 
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Tid 
Måttenhet År 
Beskrivning  
Betyg i Svenska för Invandrare 
Namn Betyg i Svenska för Invandrare 
Definition Anger elevens betyg i sfi för de elever som avslutat en SFI-kurs  med godkänt 

resultat. En elev i sfi kan ha fått godkänt resultat i flera kurser och i flera 
studievägar. Därför har uppgifterna prioriterats så att endast den högsta 
godkända studievägskursen redovisas. 

Beskrivning  
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla Skolregistret  Svenska för invandrare                                                                
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell Variabeln är kalenderårsbaserad. 
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definition 
Värdemängd 
Klassifikation/värdemängd SFI 
Version Betyg 
Nivå Betyg 
Representation Ej aktuellt 
Biologisk/adoption far 
Namn Biologisk/adoption far 
Definition Anger om föräldern är biologisk- eller adoptivförälder. 
Beskrivning  
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Härledd utifrån Flergenerationsregistret. En adoptivförälder väljs alltid före 
en biologisk. 

Värdemängd 
Klassifikation/värdemängd Familj 
Version Föräldrar    
Nivå Föräldrar 
Representation Ej aktuellt 
Biologisk/adoption mor 
Namn Biologisk/adoption mor 
Definition Anger om föräldern är biologisk- eller adoptivförälder. 
Beskrivning  
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Härledd utifrån Flergenerationsregistret. En adoptivförälder väljs alltid före 
en biologisk. 

Värdemängd 
Klassifikation/värdemängd Familj 
Version Föräldrar    
Nivå Föräldrar 
Representation Ej aktuellt 
Boform 
Namn Boform 
Definition Anger individens boende i form av taxeringsenhet och ägarkategori. 
Beskrivning  
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell Härledd utifrån Fastighets- och Taxeringsregistret.  Variabeln skapas genom 
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definition taxeringsenhet och ägarkategori. 
Värdemängd 
Klassifikation/värdemängd Hus, fastigheter m.m. 
Version Boform 
Nivå Boform 
Representation Ej aktuellt 
Boform, grupperad 
Namn Boform, grupperad 
Definition Anger individens boende i form av taxeringsenhet och ägarkategori, 

grupperad kod. 
Beskrivning  
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Härledd utifrån variabeln Boform.  Koderna i Boform grupperas. 

Värdemängd 
Klassifikation/värdemängd Hus, fastigheter m.m. 
Version Boform, grupperad 
Nivå Boform, grupp 
Representation Ej aktuellt 
Disponibel inkomst/levnadsnivå 
Namn Disponibel inkomst/levnadsnivå 
Definition Disponibel inkomst i förhållande till skälig levnadsnivå.  
Beskrivning Anges i procent. T.ex. 134% betyder att familjen har en disponibel inkomst som 

är 34% högre än den skäliga levnadsnivå som gäller för den familjens storlek och 
sammansättning. Skälig levnadsnivå beräknas utifrån en riksnorm för varje år. 

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Härledd utifrån Inkomst- och taxeringsregistret.  Variabeln skapas utifrån 
familjens disponibla inkomst. 

Värdemängd 
Representation Procent 
Måttenhet Procent 
Beskrivning  
Disponibel inkomst/levnadsnivå, fader 
Namn Disponibel inkomst/levnadsnivå, fader 
Definition Disponibel inkomst i förhållande till skälig levnadsnivå, för individens fader 
Beskrivning Anges i procent. T.ex. 134% betyder att familjen har en disponibel inkomst som 

är 34% högre än den skäliga levnadsnivå som gäller för den familjens storlek och 
sammansättning. Skälig levnadsnivå beräknas utifrån en riksnorm för varje år. 

Kommentar  
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Referenstid  
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Härledd utifrån variabeln DispInkLevN. 

Värdemängd 
Representation Procent 
Måttenhet Procent 
Beskrivning  
Disponibel inkomst/levnadsnivå, moder 
Namn Disponibel inkomst/levnadsnivå, moder 
Definition Disponibel inkomst i förhållande till skälig levnadsnivå, för individens moder 
Beskrivning Anges i procent. T.ex. 134% betyder att familjen har en disponibel inkomst som 

är 34% högre än den skäliga levnadsnivå som gäller för den familjens storlek och 
sammansättning. Skälig levnadsnivå beräknas utifrån en riksnorm för varje år. 

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Härledd utifrån variabeln DispInkLevN. 

Värdemängd 
Representation Procent 
Måttenhet Procent 
Beskrivning  
Erfarenhet i sökt yrke 
Namn Erfarenhet i sökt yrke 
Definition Anger erfarenhet i sökt yrke hos Arbetsförmedlingen. 
Beskrivning  
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla Arbetsförmedlingen 
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell definition  
Värdemängd 
Klassifikation/värdemängd Arbetslöshet 
Version Erfarenhet i sökt yrke 
Nivå Erfarenhet i sökt yrke 
Representation Ej aktuellt 
Ersättning från arbetslöshetskassa vid arbetslöshet, fader 
Namn Ersättning från arbetslöshetskassa vid arbetslöshet, fader 
Definition Ersättning från arbetslöshetskassa vid arbetslöshet, för individens fader. 
Beskrivning Ersättning från arbetslöshetskassa vid arbetslöshet  Anges i hundratals 

kronor 
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Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Härledd utifrån variabeln ArbLos. 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 100-tal kronor 
Beskrivning  
Ersättning från arbetslöshetskassa vid arbetslöshet, moder 
Namn Ersättning från arbetslöshetskassa vid arbetslöshet, moder 
Definition Ersättning från arbetslöshetskassa vid arbetslöshet, för individens moder 
Beskrivning Ersättning från arbetslöshetskassa vid arbetslöshet 
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell definition Härledd utifrån variabeln ArbLos. 
Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 100-tal kronor 
Beskrivning  
Faderns yrke enligt SSYK, 3-siffernivå 
Namn Faderns yrke enligt SSYK, 3-siffernivå 
Definition Klassificering av individens faders yrke. Tillhörande klassifikationen är 

Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK). 
Beskrivning Yrkesuppgift för den huvudsakliga sysselsättningen under november, SSYK 

96, 3-siffernivå. 
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Härledd utifrån Yrkesregistret. 

Värdemängd 
Klassifikation/värdemängd SSYK 
Version Standard för svensk yrkesklassificering 1996 
Nivå Yrkesgrupp 
Representation Ej aktuellt 
Flyktingkategori 
Namn Flyktingkategori 
Definition Anger flyktingkategori för mottagna i kommunen 
Beskrivning För invandrade personer som ska placeras ute i kommuner av Migrationsverket 

och komma in i introduktionen för nyanlända sätts en Flyktingkategori. Det är 
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alltså de personer som kommunen får ersättning för som får en kod för 
Flyktingkategori. 

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla Migrationsverket 
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Klassifikation/värdemängd Flyktingkategori 
Version Flyktingkategori 
Nivå Nivå 1 
Representation Ej aktuellt 
Flyktingsmottagningsår 
Namn Flyktingsmottagningsår 
Definition Anger år för mottagning för kommunen 1997-2006.  
Beskrivning Ett mottagningsår fås genom ett beslut på uppehållstillstånd. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla Migrationsverket 
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell definition  
Värdemängd 
Representation Tid 
Måttenhet År 
Beskrivning  
Grund för bosättning fader 
Namn Grund för bosättning fader 
Definition Migrationsverkets klassningskod för grund för bosättning. 
Beskrivning Anger klassningskoden för det senaste beslutet för individens fader. 
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell definition Härledd utifrån SIV-registret. 
Värdemängd 
Klassifikation/värdemängd Grund för bosättning 
Version Grund för bosättning     
Nivå Grund för bosättning 090202 
Representation Ej aktuellt 
Grund för bosättning moder 
Namn Grund för bosättning moder 
Definition Migrationsverkets klassningskod för grund för bosättning. 
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Beskrivning Anger klassningskoden för det senaste beslutet för individens individens 
moder. 

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Härledd utifrån SIV-registret. 

Värdemängd 
Klassifikation/värdemängd Grund för bosättning 
Version Grund för bosättning     
Nivå Grund för bosättning 090202 
Representation Ej aktuellt 
Grund för bosättning, grupperad, fader 
Namn Grund för bosättning, grupperad, fader 
Definition Gruppering av Migrationsverkets klassningskod för grund för bosättning för 

individens fader. 
Beskrivning Gruppering av Migrationsverkets klassningskod 
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Härledd utifrån variabeln GFBKodFar.  Grupperar koden. 

Värdemängd 
Klassifikation/värdemängd Grund för bosättning 
Version Grund för bosättning grupperad 
Nivå Grund för bosättning grupperad 
Representation Ej aktuellt 
Grund för bosättning, grupperad, moder 
Namn Grund för bosättning, grupperad, moder 
Definition Gruppering av Migrationsverkets klassningskod för grund för bosättning för 

individens moder. 
Beskrivning Gruppering av Migrationsverkets klassningskod 
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Härledd utifrån variabeln GFBKodMor.  Grupperar koden. 

Värdemängd 
Klassifikation/värdemängd Grund för bosättning 
Version Grund för bosättning grupperad 
Nivå Grund för bosättning grupperad 
Representation Ej aktuellt 
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Grundskola Huvudman 
Namn Grundskola Huvudman 
Definition Huvudman för grundskola 
Beskrivning Anger  vilken typ av huvudman, statlig, kommunal sameskolan, landsting 

eller fristående. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla Skolregistret  Grundskola 
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Klassifikation/värdemängd Huvudman 
Version Huvudman 
Nivå Huvudman 
Representation Ej aktuellt 
Grundskola studiekod 
Namn Grundskola studiekod 
Definition Anger om personen går i grundskola eller inte. 
Beskrivning Avser vårterminen i nionde klass. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla Skolregistret  Grundskola                                                                            
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell definition  
Värdemängd 
Klassifikation/värdemängd Grundskolan 
Version Grundskola studiekod 
Nivå Grundskola studiekod 
Representation Ej aktuellt 
Gymnasieskola Huvudman avgångna 
Namn Gymnasieskola Huvudman avgångna 
Definition Anger huvudman för avslutad gymnasieskola. 
Beskrivning Anger  vilken typ av huvudman, statlig, kommunal sameskolan, landsting 

eller fristående. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla Skolregistret  Gymnasieskola 
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 
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Värdemängd 
Klassifikation/värdemängd Huvudman 
Version Huvudman 
Nivå Huvudman 
Representation Ej aktuellt 
Gymnasieskola studiekod 
Namn Gymnasieskola studiekod 
Definition Anger om personen går i gymnasiet eller inte.  
Beskrivning Avser höstterminen. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla Skolregistret  Gymnasieskola                                                                         
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell definition  
Värdemängd 
Klassifikation/värdemängd Gymnasieutbildning 
Version Gymnasieskola studiekod    
Nivå Gymnasieskola studiekod 
Representation Ej aktuellt 
Gymnasieskola studiekod avgångna 
Namn Gymnasieskola studiekod avgångna 
Definition Anger om personen har gått ut gymnasiet 
Beskrivning Avser vårterminen. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla Skolregistret  Gymnasieskola                                                                         
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell definition  
Värdemängd 
Klassifikation/värdemängd Gymnasieutbildning 
Version Gymnasieskola studiekod avgångna 
Nivå Gymnasieskola studiekod avgångna 
Representation Ej aktuellt 
Gymnasieskola årskurs  
Namn Gymnasieskola årskurs  
Definition Anger pågående årskurs i gymnasieskola. Mättidpunkt är 15 oktober eller 

närliggande vardag och hämtas från CSN:s register över elever som erhåller 
studiestöd och är inskrivna vid gymnasieskola. 

Beskrivning  
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla Skolregistret  Gymnasieskola                                                                         
Arkiveras Nej 
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Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Klassifikation/värdemängd Gymnasieutbildning 
Version Gymnasieskola årskurs 
Nivå Gymnasieskola årskurs 
Representation Ej aktuellt 
Inreseår 
Namn Inreseår 
Definition Året för den senaste inresan till Sverige för att söka asyl. 
Beskrivning Inreseår är hämtat från det datum när en person rest in i Sverige för att söka 

asyl. Datumet skall ange den senaste inresan till Sverige. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla Befolkningsregistret  Grund för bosättning                                                           
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Tid 
Måttenhet År 
Beskrivning  
Inskriven vid Af 31/12 
Namn Inskriven vid Af 31/12 
Definition Anger om personen var inskriven vid Arbetsförmedlingen 31/12 eller någon 

gång under året 
Beskrivning Anger om personen var inskriven vid Arbetsförmedlingen 31/12 eller någon 

gång under året 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla Arbetsförmedlingen 
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Tid 
Måttenhet Dagar 
Beskrivning  
Inskriven vid Af dagar totalt 
Namn Inskriven vid Af dagar totalt 
Definition Anger antal dagar som personen har varit inskriven vid 

Arbetsförmedlingen totalt. 
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Beskrivning Anger antal dagar som personen har varit inskriven vid 
Arbetsförmedlingen totalt. 

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla Arbetsförmedlingen 
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Tid 
Måttenhet Dagar 
Beskrivning  
Inskriven vid Af dagar under året 
Namn Inskriven vid Af dagar under året 
Definition Anger antal dagar som personen var inskriven vid Arbetsförmedlingen 

under året. 
Beskrivning Anger antal dagar som personen var inskriven vid Arbetsförmedlingen 

under året. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla Arbetsförmedlingen 
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Tid 
Måttenhet Dagar 
Beskrivning  
Inskriven vid Af dagar under året, fader 
Namn Inskriven vid Af dagar under året, fader 
Definition Anger antal dagar som personen var inskriven vid Arbetsförmedlingen under 

året, för individens fader. 
Beskrivning Anger antal dagar som personen var inskriven vid Arbetsförmedlingen under 

året. 
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Härledd utifrån variabeln AfDagarAr. 

Värdemängd 
Representation Tid 
Måttenhet Antal dagar 
Beskrivning  
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Inskriven vid Af dagar under året, moder 
Namn Inskriven vid Af dagar under året, moder 
Definition Anger antal dagar som personen var inskriven vid Arbetsförmedlingen under 

året, för individens moder. 
Beskrivning Anger antal dagar som personen var inskriven vid Arbetsförmedlingen under 

året. 
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Härledd utifrån variabeln AfDagarAr. 

Värdemängd 
Representation Tid 
Måttenhet Antal dagar 
Beskrivning  
Kassagrupp inom arbetslöshetskassan 
Namn Kassagrupp inom arbetslöshetskassan 
Definition Anger vilken kassagrupp inom arbetslöshetskassan personen tillhör.  
Beskrivning  
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla Arbetsförmedlingen 
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell definition  
Värdemängd 
Klassifikation/värdemängd Arbetslöshet 
Version Kassagrupp inom arbetslöshetskassan 
Nivå Kassagrupp inom arbetslöshetskassan 
Representation Ej aktuellt 
Långtidsarbetslös 
Namn Långtidsarbetslös 
Definition Anger om personen har varit långtidsarbetslös med sista notering om 

sökandekategori för år 2001, 2002, 2003 respektive 2004. 
Beskrivning För att klassas som långtidsarbetslös ska man ha varit arbetslös i minst sex 

månader för arbetslösa 25 år eller över100 dagar för arbetslösa under 25 år.  
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla Arbetsförmedlingen 
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 
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Värdemängd 
Klassifikation/värdemängd Arbetslöshet 
Version Långtidsarbetslös 
Nivå Långtidsarbetslös 
Representation Ej aktuellt 
Moderns yrke enligt SSYK, 3-siffernivå 
Namn Moderns yrke enligt SSYK, 3-siffernivå 
Definition Klassificering av individens moders yrke. Tillhörande klassifikationen är 

Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK). 
Beskrivning Yrkesuppgift för den huvudsakliga sysselsättningen under november, SSYK 

96, 3-siffernivå. 
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Härledd utifrån variabeln SSYK3. 

Värdemängd 
Klassifikation/värdemängd SSYK 
Version Standard för svensk yrkesklassificering 1996 
Nivå Yrkesgrupp 
Representation Ej aktuellt 
Månader med ekonomiskt bistånd, fader 
Namn Månader med ekonomiskt bistånd, fader 
Definition Antal månader med socialbidrag för individens fader 
Beskrivning Här anges det antal månader under året, under vilka utbetalning av socialbidrag 

förekommit.  Om understöd för flera månader utbetalats på en gång, medräknas 
endast den månad, då utbetalning skett.  

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Härledd utifrån variabeln SocBidrMan. 

Värdemängd 
Representation Tid 
Måttenhet Månad 
Beskrivning  
Månader med ekonomiskt bistånd, moder 
Namn Månader med ekonomiskt bistånd, moder 
Definition Antal månader med socialbidrag för individens moder 
Beskrivning Här anges det antal månader under året, under vilka utbetalning av socialbidrag 

förekommit.  Om understöd för flera månader utbetalats på en gång, medräknas 
endast den månad, då utbetalning skett.  

Kommentar  
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Referenstid  
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Härledd utifrån variabeln SocBidrMan. 

Värdemängd 
Representation Tid 
Måttenhet Månad 
Beskrivning  
Månader med försörjningsstöd 
Namn Månader med försörjningsstöd 
Definition Antal månader med försörjningsstöd. 
Beskrivning Här anges det antal månader under året, under vilka utbetalning av 

försörjningsstöd förekommit.  Om understöd för flera månader utbetalats på en 
gång, medräknas endast den månad, då utbetalning skett.  

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla Socialbidrag  Biståndsmottagare 
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Tid 
Måttenhet Månad 
Beskrivning  
Sammanräknad förvärvsinkomst, fader 
Namn Sammanräknad förvärvsinkomst, fader 
Definition Beräknad inkomst av tjänst och näringsverksamhet i deklarationen, för 

individens fader 
Beskrivning Anges i hundratals kronor 
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Härledd utifrån variabeln SamRakFInk. 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 100-tal kronor 
Beskrivning  
Sammanräknad förvärvsinkomst, moder 
Namn Sammanräknad förvärvsinkomst, moder 
Definition Beräknad inkomst av tjänst och näringsverksamhet i deklarationen, för 

individens moder 
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Beskrivning Anges i hundratals kronor 
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Härledd utifrån variabeln SamRakFInk. 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 100-tal kronor 
Beskrivning  
SAMS-kod för bostad 
Namn SAMS-kod för bostad 
Definition Kod för rikstäckande indelning inom kommuner för andra användare än 

kommuner. 
Beskrivning SAMS står för Small Areas for Market Statistics. Indelningen har som mål att 

bilda någorlunda homogena bostadsområden med ungefär tusen invånare i 
varje. Bygger på nyckelkodområden, valdistrikt m.m. 

Kommentar  
Referenstid 1994-01-01 
Uppgiftskälla Geografidatabasen  Fastigheter 
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Valida värden 001-2584, rest=upggift saknas 

Värdemängd 
Beskrivning Fyrställig kod för SAMS-område inom kommun enligt indelning 1994-01-01 
SAMS-kod för grundskolor 
Namn SAMS-kod för grundskolor 
Definition Kod för rikstäckande indelning inom kommuner för andra användare än 

kommuner. 
Beskrivning SAMS står för Small Areas for Market Statistics. Indelningen har som mål att 

bilda någorlunda homogena bostadsområden med ungefär tusen invånare i 
varje. Bygger på nyckelkodområden, valdistrikt m.m. 

Kommentar  
Referenstid 1994-01-01 
Uppgiftskälla Geografidatabasen  Fastigheter                                                                       
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Valida värden 001-2584, rest=upggift saknas  

Värdemängd 
Beskrivning Fyrställig kod för SAMS-område inom kommun enligt indelning 1994-01-01 
SAMS-kod för gymnasieskolor 
Namn SAMS-kod för gymnasieskolor 
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Definition Kod för rikstäckande indelning inom kommuner för andra användare än 
kommuner. 

Beskrivning SAMS står för Small Areas for Market Statistics. Indelningen har som mål att 
bilda någorlunda homogena bostadsområden med ungefär tusen invånare i 
varje. Bygger på nyckelkodområden, valdistrikt m.m. 

Kommentar  
Referenstid 1994-01-01 
Uppgiftskälla Geografidatabasen  Fastigheter 
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Valida värden 001-2584, rest=upggift saknas 

Värdemängd 
Beskrivning Fyrställig kod för SAMS-område inom kommun enligt indelning 1994-01-01 
SAMS-kod för gymnasieskolor avgångna 
Namn SAMS-kod för gymnasieskolor avgångna 
Definition Kod för rikstäckande indelning inom kommuner för andra användare än 

kommuner. 
Beskrivning SAMS står för Small Areas for Market Statistics. Indelningen har som mål att 

bilda någorlunda homogena bostadsområden med ungefär tusen invånare i 
varje. Bygger på nyckelkodområden, valdistrikt m.m. 

Kommentar  
Referenstid 1994-01-01 
Uppgiftskälla Geografidatabasen  Fastigheter 
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Valida värden 001-2584, rest=upggift saknas 

Värdemängd 
Beskrivning Fyrställig kod för SAMS-område inom kommun enligt indelning 1994-01-01 
Senaste invandringsår fader 
Namn Senaste invandringsår fader 
Definition År för senaste invandring till Sverige för individens fader. 
Beskrivning  
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell definition Härledd utifrån variabeln SenInvAr. 
Värdemängd 
Representation Tid 
Måttenhet År 
Beskrivning  
Senaste invandringsår moder 
Namn Senaste invandringsår moder 
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Definition År för senaste invandring till Sverige för individens moder. 
Beskrivning  
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell definition Härledd utifrån variabeln SenInvAr. 
Värdemängd 
Representation Tid 
Måttenhet År 
Beskrivning  
Socialbidragstyp 
Namn Socialbidragstyp 
Definition Anger vilken typ av bidrag personen erhåller. 
Beskrivning  
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Härledd från Socialbidragsregistret.  Härleds utifrån vilken typ av 
ekonomiskt bistånd personen har. 

Värdemängd 
Klassifikation/värdemängd Ekonomiskt bistånd 
Version Typ av ekonomiskt bistånd 
Nivå Typ av ekonomiskt bistånd 
Representation Ej aktuellt 
Socialbidragstyp, fader 
Namn Socialbidragstyp, fader 
Definition Anger vilken typ av bidrag individens fader erhåller. 
Beskrivning  
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell definition Härledd utifrån variabeln SocBidrSlag. 
Värdemängd 
Klassifikation/värdemängd Ekonomiskt bistånd 
Version Typ av ekonomiskt bistånd 
Nivå Typ av ekonomiskt bistånd 
Representation Ej aktuellt 
Socialbidragstyp, moder 
Namn Socialbidragstyp, moder 
Definition Anger vilken typ av bidrag individens moder erhåller. 
Beskrivning  
Kommentar  
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Referenstid  
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell definition Härledd utifrån variabeln SocBidrSlag. 
Värdemängd 
Klassifikation/värdemängd Ekonomiskt bistånd 
Version Typ av ekonomiskt bistånd 
Nivå Typ av ekonomiskt bistånd 
Representation Ej aktuellt 
Summa kapitalinkomst 
Namn Summa kapitalinkomst 
Definition Anger summan av inkomst av kapital och inkomst av passiv 

näringsverksamhet. 
Beskrivning Anges i hundratals kronor. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla Inkomst och taxering  Skattskyldiga och folkbokförda                                                 
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Summerar två variabler från Inkomst- och taxeringsregistret (IoT). Inkomst 
av kapital och inkomst av passiv näringsverksamhet. 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 100-tal kronor 
Beskrivning  
Summa övrig inkomst 
Namn Summa övrig inkomst 
Definition Summa övrig inkomst. 
Beskrivning Summerar variabler: Summa inkomst från yrkes-/arbetsskadelivränta + 

Arbetsskadelivränta, efterlevnadeförmån + Bostadsbidrag (individualiserat från 
familj) + Bostadstillägg (individualiserat från familj) + Handikappersättning + 
Underhållsstöd/Bidragsförskott Anges i hundratals kronor. 

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Summerar variabler från KU-soc och IoT: Summa inkomst från yrkes-
/arbetsskadelivränta + Arbetsskadelivränta, efterlevnadeförmån + Bostadsbidrag 
(individualiserat från familj) + Bostadstillägg (individualiserat från familj) + 
Handikappersättning + Underhållsstöd/Bidragsförskott 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 100-tal kronor 
Beskrivning  
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Sökandekategori 
Namn Sökandekategori 
Definition Anger senaste sökandekategori för arbetslösa hos Arbetsförmedlingen. 
Beskrivning  
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla Arbetsförmedlingen 
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell definition  
Värdemängd 
Klassifikation/värdemängd Arbetslöshet 
Version Sökandekategori 
Nivå Sökandekategori 
Representation Ej aktuellt 
Sökt yrke i AMSYK/SSYK 96 
Namn Sökt yrke i AMSYK/SSYK 96 
Definition Anger sökt yrke hos Arbetsförmedlingen enligt AMSYK  
Beskrivning Arbetsförmedlingens yrkesklassificering AMSYK är grundad på standard för 

svensk yrkesklassificering (SSYK) (för mer information om SSYK se variabeln 
SSYK4). 

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla Arbetsförmedlingen 
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Från och med år 2007 är varje kod fyrsiffrig och stämmer därmed överens med 
SSYK 96 i Arbetsförmedlingens jobbmatchningssystem. 

Värdemängd 
Klassifikation/värdemängd SSYK 
Version Standard för svensk yrkesklassificering 1996 
Nivå Undergrupp 
Representation Ej aktuellt 
Utbildning i sökt yrke 
Namn Utbildning i sökt yrke 
Definition Anger om personen har utbildning i sökt yrke. 
Beskrivning  
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla Arbetsförmedlingen 
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell definition  
Värdemängd 
Klassifikation/värdemängd Enkätsvar, m.m. 
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Version Ja(Finns)/Nej 
Nivå Ja/Nej 
Representation Ej aktuellt 
Vistelsetid 
Namn Vistelsetid 
Definition Antal dagar folkbokförd i Sverige; total vistelsetid. 
Beskrivning Antal dagar räknas enbart från 1/1 1969. 
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Härledd utifrån händelseuppgifter i Historiska registret.  Summerar antal dagar 
i Sverige utifrån från och till datum i varje händelse (från 1967). 

Värdemängd 
Representation Tid 
Måttenhet Dagar 
Beskrivning  
 
 
 

4.2 Arkiveringsversioner 

Ej aktuellt. 
 
 

4.3 Erfarenheter från senaste undersökningsomgången 

Inga nya erfarenheter gjordes vid denna undersökningsomgång. 
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