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0 Allmänna uppgifter 
 

0.1 Ämnesområde 

Utbildning och forskning 

0.2 Statistikområde 

 
Skolväsende och barnomsorg

0.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik 

Ja 

0.4 Ansvarig 

Myndighet/organisation: Skolverket 
Adress: 106 20 Stockholm 
Kontaktperson: Christina Sandström 
Telefon: 08 – 52 73 32 00 
Telefax:  
E-post: christina.sandstrom@skolverket.se 

0.5 Producent 

Myndighet/organisation: Statistiska  centralbyrån 
Adress: 701 89 Örebro 
Kontaktperson: Eva Svensson 
Telefon: 019 –17 61 42 
Telefax: 019 – 17 70 82 
E-post: eva.svensson@scb.se 
 

0.6 Uppgiftsskyldighet 

 
Uppgiftsskyldighet föreligger inte.

0.7 Sekretess och regler för behandling av personuppgifter 

Ej aktuellt 

0.8 Gallringsföreskrifter 

Ej aktuellt 
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0.9 EU-reglering 

Finns ej. 

0.10 Syfte och historik 

Beskriva verksamheten över tid samt vissa kvalitetsaspekter såsom, barntäthet, personalens 
utbildning, öppethållande samt modersmålsstödets omfattning och utveckling. 
Statistiken har funnits sedan 1970 och haft i stort sett samma utformning men en del variabler har 
under årens lopp lagts till och andra har tagits bort. 
 

0.11 Statistikanvändning 

 
Statistiken används av statliga och kommunala myndigheter för planering,  
utvärdering och uppföljning av verksamheten. Den ger även underlag för forskning, 
opinionsbildning och politisk verksamhet. 
 

0.12 Uppläggning och genomförande 

Undersökningen är en totaltundersökning med landets samtliga kommuner som uppgiftslämnare. 
Undersökningen avser läget den 15 oktober och uppgifter som samlas in är antalet inskrivna barn 
samt personal i förskola, familjedaghem, fritidshem, förskoleklass och öppna verksamheter uppdelat 
på verksamhet i kommunal respektive enskild regi. Statistikinsamlingen sker via internet.  
 
Framställningstiden är cirka 5 månader och uppgifterna publiceras i april året efter mättillfället.   
 
0.13 Planerade förändringar i kommande undersökningar 

 



STATISTISKA CENTRALBYRÅN   4(101) 
 

UF0117_DO_2003 
05-04-20 15.28 

1 Översikt 
 

1.1 Observationsstorheter  

 

Til lhör/Har

1,1

1,n
Tillhör/Arbetar

1,11,n

TIllhör/Har

1,1

0,n

Tillhör/Har

1,n

1,1

BARN PERSONALINSTITUTION

KOMMUN

AVDELNING

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Variabler hos objektet BARN: 
Kön 
Födelseår 
Modersmål 
 
 



STATISTISKA CENTRALBYRÅN   5(101) 
 

UF0117_DO_2003 
05-04-20 15.28 

Variabler hos objektet PERSONAL: 
Utbildning 
Arbetsledare – ej arbetsledare 
Kön 
 
Variabler hos objektet AVDELNING: 
Antal barn 
 
Variabler hos objektet INSTITUTION: 
Öppettider 
Typ 
Storlek 
Verksamhetsform 
Antal heltidstjänster 
Driftsform 
 
 

1.2 Statistiska målstorheter 

 
Objektgrupp Variabel Mått 
Population Indelning i 

redovisningsgrupper 
  

Inskrivna barn Verksamhetsform, 
huvudman, kommun, 
kön, ålder, 
modersmål 

 Antal, andel 

Elever i 
förskoleklass 

Huvudman, 
kommun, kön, ålder, 
modersmål 

 Antal, andel 

Anställda Huvudman, 
kommun, 
verksamhetsform, 
kön 

 Antal 

Heltidstjänster Huvudman, 
kommun, 
verksamhetsform 
Utbildning 

 Antal 

Förskolor Huvudman, 
kommun, driftsform,
gruppstorlek  

 Antal 

Fritidshem 
 
Öppna 
förskolor 

Huvudman, 
kommun, avdelning 
Huvudman, 
kommun, 
öppethållande 

 Antal 
 
Antal 
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Förskoleklass 
 
Öppen 
fritidsverksam
-het 
 
 

Huvudman, kommun
 
Huvudman, 
kommun, 
avdelningar 

 Antal 
 
 
Antal 
 
 

 

1.3 Utflöden: statistik och mikrodata 

Resultaten publiceras av Skolverket i ett flertal publikationer, bl a rapportserien Barnomsorg, skola 
och vuxenutbildning – Jämförelsetal för huvudmän, Barnomsorg, skola och vuxenutbildning i siffror 
samt på Skolverkets webb-plats. Statistiken publiceras även i Statistisk årsbok, Fickskolan och 
Utbildningsstatistisk årsbok. 
 
Det slutliga observationsregistret sparas för vidareanvändning. 
 

1.4 Dokumentation och metadata 

Statistiken finns dokumenterad i Beskrivning av statistiken med kvalitetsdeklaration samt enligt 
SCB:s dokumentationsmodell.  
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2 Uppgiftsinsamling 
 
Uppgiftslämnare är landets samtliga kommuner förutom i  Stockholm och Malmö där respektive 
stadsdelsnämnd lämnar uppgifterna. 
 

2.1 Ram och ramförfarande 

Landets samtliga kommuner utgör ramen. Kommunerna svarar själva för sammanräkning från 
anläggnings- till kommunnivå. Det är svårt att bedöma om någon kommun glömt att rapportera in 
uppgifter från någon del av verksamheten. 
 

2.2 Urvalsförfarande 

 
Undersökningen är en totalundersökning. 
 

2.3 Mätinstrument 

Uppgifterna inhämtas elektroniskt via internet. Insamlingen består av två delar, dels verksamhet 
som bedrivs i kommunal regi, dels verksamhet som utförs i enskild regi eller på entreprenad av 
kommunen. Några kommuner lämnar uppgifter på papper. 
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2.4 Insamlingsförfarande 

 
Uppgifterna inhämtas elektroniskt via internet. Uppgiftslämnarna får ett missiv med en länk till vår 
uppgiftslämnarsida samt lösenord utskickade via post. På uppgiftslämnarsidan finns blanketterna 
även tillgängliga i form av pdf-filer. Några kommuner lämnar uppgifter på papper. 
 
I den elektroniska blanketten finns ett antal logiska kontroller, jämförelser med förra årets uppgifter 
etc inlagda.  
 
En dryg vecka efter sista insändningsdatum skickas en påminnelse ut via mail till de som inte 
kommit in. Efter ytterligare  ca tre veckor påbörjas telefonpåminnelser till de som ännu inte svarat. 
 

2.5 Databeredning 

Uppgifter som lämnas elektroniskt registreras direkt vid uppgiftslämnande. Förutom de kontroller 
som finns inlagda i den elektroniska blanketten körs även en granskning via en lagrad procedur när 
uppgifterna kommit till SCB. Många uppgiftslämnare kontaktas för rättning/komplettering av 
uppgifterna. 
 
De uppgifter som kommer in på pappersblankett registreras av SCB via den elektroniska blanketten 
och granskning görs på samma sätt för dessa uppgifter som för de som kommer in på elektronisk 
väg. 
 
När det gäller uppgifter om barn och personal i förskoleklass och fritidshem samgranskas dessa 
uppgifter med insamlingarna som avser elever i grundskolan och insamling av pedagogisk personal. 
Tillsammans med uppgifter från dessa insamlingar sammanställs ett antal nyckeltal som skickas till 
uppgiftslämnarna för avstämning innan de slutliga observationsregistren fastställs.
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3 Slutliga observationsregister 
 

3.1 Produktionsversioner 

Register 
Namn 
BOMS 

Presentationstext 
Barnomsorg 

Beskrivning 
Barn och personal i förskola och skolbarnsomsorg 

Registertyp 
survey, totalundersökning 

 
Version 
Namn 
BOMS 

Presentationstext 
Barnomsorg 

Beskrivning 
Barn och personal i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 

Personregister 
nej 

Slutligt observationsregister 
ja 

 
Databas 
Namn 
BarnomsorgDB2003 

Första tid 
2003 

Senaste tid 
2003 

Presentationstext 
Barnomsorg 2003 

Referenstid 
15 oktober 

Beskrivning 
Barn och personal i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg den 15 oktober 2003 
Tillgänglighet 
Databasen är endast tillgänglig för intern användning. Utlämnande ska eventuellt ske efter särskild prövning. 
 
 
 
Tabell / flat fil 
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Presentationstext 
Uppgiftslämnarnas nya adresser 
Objekttyp 
Adress 

Population 
Uppgiftslämnarnas adresser 15 oktober 2003 

Beskrivning 
Uppgiftslämnarnas adresser 15 oktober 2003 

Antal tabellrader / poster 
318 

 
 
Variabler - Innehåll 
Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd 
uppgiftslämnarkod Kod som anger 

uppgiftslämnare 
 Koden utgörs av 

kommunkoden plus 2 
nollor för alla 
kommuner utom 
Stockholm och Malmö 
där koden är 
kommunkoden plus 
kod för resp stadsdel 

 ej summerbar  Uppgkod 

uppgiftslämnarens 
namn 

Uppgiftslämnarens 
namn 

 Namn på 
kontaktpersonen hos 
uppgiftslämnaren 

 ej summerbar  UppgNamn 

nämnd Nämnd hos kommunen  Den nämnd  hos 
kommunen som 
lämnar uppgiften 

 ej summerbar  Namnd 

gatuadress Gatuadress    ej summerbar  Gatuadress 
postadress Postadress    ej summerbar  Postadress 
namn på 
kontaktpersonen, 
kommunal verksamhet 

Namn på 
kontaktpersonen, 
kommunal verksamhet 

   ej summerbar  NamnK 

telefonnummer till 
kontaktpersonen, 
kommunal verksamhet 

Telefonnummer till 
kontaktpersonen, 
kommunal verksamhet 

   ej summerbar  TelefonK 

telefaxnr till 
kontaktpersonen, 
kommunal verksamhet 

Telefaxnr till 
kontaktpersonen, 
kommunal verksamhet 

   ej summerbar  TelefaxK 

e-postadress till 
kontaktpersonen, 

E-postadress till 
kontaktpersonen, 

   ej summerbar  EmailK 



 
STATISTISKA CENTRALBYRÅN      28(101) 
 
 
 
 
 

UF0117_DO_2003 
05-04-20 15.28 

Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd 
kommunal verksamhet kommunal verksamhet 
namn på 
kontaktperson, enskild 
verksamhet 

Namn på 
kontaktperson, enskild 
verksamhet 

   ej summerbar  NamnE 

telefonnr till 
kontaktperson, enskild 
verksamhet 

Telefonnr till 
kontaktperson, enskild 
verksamhet 

   ej summerbar  TelefonE 

telefaxnr till 
kontaktperson, enskild 
verksamhet 

Telefaxnr till 
kontaktperson, enskild 
verksamhet 

   ej summerbar  TelefaxE 

e-postadress till 
kontaktperson, enskild 
verksamhet 

E-postadress till 
kontaktperson, enskild 
verksamhet 

   ej summerbar  EmailE 

uppgiftslämnarens 
lösenord 

Uppgiftslämnarens 
lösenord 

SCB Det lösenord som SCB 
tagit ut och som 
uppgiftslämnaren 
använder vid 
inloggning till webb-
blanketten 

 ej summerbar  Losenord 

 
 
Tabell / flat fil 
Presentationstext 
Uppgiftslämnarnas adress 
Objekttyp 
Adress 

Population 
Uppgiftslämnarnas adress den 15 oktober 2003 

Beskrivning 
Uppgiftslämnarnas adress den 15 oktober 2003 

Antal tabellrader / poster 
326 

 
 
Variabler - Innehåll 
Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd 
uppgiftslämnarkod Kod som anger 

uppgiftslämnare 
SCB Koden utgörs av 

kommunkoden plus 2 
nollor för alla 

 ej summerbar  Uppgkod 
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Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd 
kommuner utom 
Stockholm och Malmö 
där koden är 
kommunkoden plus 
kod för resp 

namn på 
uppgiftslämnaren 

Namn på 
uppgiftslämnaren 

   ej summerbar  UppgNamn 

nämnd Nämnd  Den nämnd  hos 
kommunen som lämnat 
uppgiften 

 ej summerbar  Namnd 

gatuadress Gatuadress    ej summerbar  Gatuadress 
postadress Postadress    ej summerbar  Postadress 
namn på 
kontaktperson, 
kommunal verksamhet 

Namn på 
kontaktperson, 
kommunal verksamhet 

   ej summerbar  NamnK 

telefonnr till 
kontaktperson, 
kommunal verksamhet 

Telefonnr till 
kontaktperson, 
kommunal verksamhet 

   ej summerbar  TelefonK 

telefaxnr till 
kontaktpersonen, 
kommunal verksamhet 

Telefaxnr till 
kontaktpersonen, 
kommunal verksamhet 

   ej summerbar  TelefaxK 

e-postadress till 
kontaktpersonen, 
kommunal verksamhet 

E-postadress till 
kontaktpersonen, 
kommunal verksamhet 

   ej summerbar  EmailK 

namn på 
kontaktpersonen, 
enskild verksamhet 

Namn på 
kontaktpersonen, 
enskild verksamhet 

   ej summerbar  NamnE 

telefonnr till 
kontaktpersonen, 
enskild verksamhet 

Telefonnr till 
kontaktpersonen, 
enskild verksamhet 

   ej summerbar  TelefonE 

telefaxnr till 
kontaktpersonen, 
enskild verksamhet 

Telefaxnr till 
kontaktpersonen, 
enskild verksamhet 

   ej summerbar  TelefaxE 

e-postadress till 
kontaktpersonen, 
enskild verksamhet 

E-postadress till 
kontaktpersonen, 
enskild verksamhet 

   ej summerbar  EmailE 

uppgiftslämnarens 
lösenord 

Uppgiftslämnarens 
lösenord 

SCB Det lösenord som SCB 
tagit ut och som 

 ej summerbar  Losenord 
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Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd 
uppgiftslämnaren 
använder vid 
inloggning till webb-
blanketten 

 
 
Tabell / flat fil 
Presentationstext 
Årsarbetare i förskola, fritidshem och förskoleklass 
Objekttyp 
Personal 

Population 
Anställda i förskola, fritidshem och förskoleklass omräknat till heltidstjänster den 
15 oktober 2003 

Beskrivning 
Anställda i förskola, fritidshem och förskoleklass omräknat till heltidstjänster den 15 oktober 2003 

Antal tabellrader / poster 
636 

 
 
Variabler - Innehåll 
Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd 
uppgiftslämnarkod Kod som anger 

uppgiftslämnare 
 Koden utgörs av 

kommunkoden plus 2 
nollor för alla 
kommuner utom 
Stockholm och Malmö 
där koden är 
kommunkoden plus 
kod för resp stadsdel 
stadsdel 

 ej summerbar  Uppgkod 

huvudman för 
verksamheten 

Anger vem som är 
huvudman för 
verksamheten 

 Anger vem som är 
huvudman för 
verksamheten, 
kommunen eller 
enskild 

 ej summerbar  Huvudman 

heltidstjänster med 
förskollärarutbildning i 
förskola 

Heltidstjänster med 
förskollärarutbildning i 
förskola 

 Antal heltidstjänster 
med 
förskollärarutbildning  

 summerbar antal Antal 
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Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd 
som tjänstgör i 
förskola 

heltidstjänster med 
förskollärarutbildning i 
fritidshem 

Heltidstjänster med 
förskollärarutbildning i 
fritidshem 

 Antal heltidstjänster 
med 
förskollärarutbildning 
som tjänstgör i 
fritidshem 

 summerbar antal Antal 

heltidstjänster med 
förskollärarutbildning 
som tjänstgör i 
förskoleklass 

Heltidstjänster med 
förskollärarutbildning 
som tjänstgör i 
förskoleklass 

   summerbar antal Antal 

heltidstjänster med 
förskollärarutbildning 

Heltidstjänster med 
förskollärarutbildning 

   summerbar antal Antal 

antal heltidstjänster 
med lärarutbildning 
som tjänstgör i 
förskola 

Antal heltidstjänster 
med lärarutbildning 
som tjänstgör i 
förskola 

   summerbar antal Antal 

antal heltidstjänster 
med lärarutbildning 
som tjänstgör i 
fritidshem 

Antal heltidstjänster 
med lärarutbildning 
som tjänstgör i 
fritidshem som inte hör 
till skolans 
organisation 

   summerbar antal Antal 

antal heltidstjänster 
med lärarutbildning 
som tjänstgör i 
förskoleklass 

Antal heltidstjänster 
med lärarutbildning 
som tjänstgör i 
förskoleklass som inte 
hör till skolans 
organisation 

   summerbar antal Antal 

antal heltidstjänster 
totalt med 
lärarutbildning 

Antal heltidstjänster 
totalt med 
lärarutbildning 

   summerbar antal Antal 

antal heltidstjänster 
med 
fritidspedagogutbildnin
g som tjänstgör i 
förskola 

Antal heltidstjänster 
med 
fritidspedagogutbildnin
g som tjänstgör i 
förskola 

   summerbar antal Antal 

antal heltidstjänster Antal heltidstjänster    summerbar antal Antal 
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Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd 
med 
fritidspedagogutbildnin
g som tjänstgör i 
fritidshem 

med 
fritidspedagogutbildnin
g som tjänstgör i 
fritidshem som inte hör 
till skolans 
organisation 

antal heltidstjänster 
med 
fritidspedagogutbildnin
g  som tjänstgör i 
förskoleklas 

Antal heltidstjänster 
med 
fritidspedagogutbildnin
g  som tjänstgör i 
förskoleklass som inte 
hör till skolans 
organisation 

   summerbar antal Antal 

antal heltidstjänster 
totalt med 
fritidspedagogutbildnin
g 

Antal heltidstjänster 
totalt med 
fritidspedagogutbildnin
g 

   summerbar antal Antal 

antal heltidstjänster 
med 
barnskötarutbildning  
som tjänstgör i 
förskola 

Antal heltidstjänster 
med 
barnskötarutbildning  
som tjänstgör i 
förskola 

   summerbar antal Antal 

antal heltidstjänster 
med 
barnskötarutbildning  
som tjänstgör i 
fritidshem 

Antal heltidstjänster 
med 
barnskötarutbildning  
som tjänstgör i 
fritidshem 

   summerbar antal Antal 

antal heltidstjänster 
med 
barnskötarutbildning  
som tjänstgör i 
förskoleklass 

Antal heltidstjänster 
med 
barnskötarutbildning  
som tjänstgör i 
förskoleklass 

   summerbar antal Antal 

antal heltidstjänster 
totalt med 
barnskötarutbildning 

Antal heltidstjänster 
totalt med 
barnskötarutbildning 

   summerbar antal Antal 

antal heltidstjänster 
med 
fritidsledarutbildning  

Antal heltidstjänster 
med 
fritidsledarutbildning  

   summerbar antal Antal 



 
STATISTISKA CENTRALBYRÅN      33(101) 
 
 
 
 
 

UF0117_DO_2003 
05-04-20 15.28 

Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd 
som tjänstgör i 
förskola 

som tjänstgör i 
förskola 

antal heltidstjänster 
med 
fritidsledarutbildning  
som tjänstgör i 
fritidshem 

Antal heltidstjänster 
med 
fritidsledarutbildning  
som tjänstgör i 
fritidshem 

   summerbar antal Antal 

antal heltidstjänster 
med 
fritidsledarutbildning  
som tjänstgör i 
förskoleklass 

Antal heltidstjänster 
med 
fritidsledarutbildning  
som tjänstgör i 
förskoleklass 

   summerbar antal Antal 

antal heltidstjänster 
totalt med 
fritidsledarutbildning 

Antal heltidstjänster 
totalt med 
fritidsledarutbildning 

   summerbar antal Antal 

antal heltidstjänster 
med annan 
barnavårdsutbildning 
som tjänstgör i 
förskola 

Antal heltidstjänster 
med annan 
barnavårdsutbildning 
som tjänstgör i 
förskola 

   summerbar antal Antal 

antal heltidstjänster 
med annan 
barnavårdsutbildning 
som tjänstgör i 
fritidshem 

Antal heltidstjänster 
med annan 
barnavårdsutbildning 
som tjänstgör i 
fritidshem 

   summerbar antal Antal 

antal heltidstjänster 
med annan 
barnavårdsutbildning 
som tjänstgör i 
förskolekla 

Antal heltidstjänster 
med annan 
barnavårdsutbildning 
som tjänstgör i 
förskolekla 

   summerbar antal Antal 

antal heltidstjänster 
totalt med annan 
barnavårdsutbildning 

Antal heltidstjänster 
totalt med annan 
barnavårdsutbildning 

   summerbar antal Antal 

antal heltidstjänster 
utan 
barnavårdsutbildning 
som tjänstgör i 
förskola 

Antal heltidstjänster 
utan 
barnavårdsutbildning 
som tjänstgör i 
förskola 

   summerbar antal Antal 
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Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd 
antal heltidstjänster 
utan 
barnavårdsutbildning 
som tjänstgör i 
fritidshem 

Antal heltidstjänster 
utan 
barnavårdsutbildning 
som tjänstgör i 
fritidshem 

   summerbar antal Antal 

antal heltidstjänster 
utan 
barnavårdsutbildning 
som tjänstgör i 
förskoleklass 

Antal heltidstjänster 
utan 
barnavårdsutbildning 
som tjänstgör i 
förskoleklass 

   summerbar antal Antal 

antal heltidstjänster 
totalt utan 
barnavårdsutbildning 

Antal heltidstjänster 
totalt utan 
barnavårdsutbildning 

   summerbar antal Antal 

antal heltidstjänster 
totalt i förskola 

Antal heltidstjänster 
totalt i förskola 

   summerbar antal Antal 

antal heltidstjänster 
totalt i fritidshem 

Antal heltidstjänster 
totalt i fritidshem 

   summerbar antal Antal 

antal heltidstjänster 
totalt i förskoleklass 

Antal heltidstjänster 
totalt i förskoleklass 

   summerbar antal Antal 

totalt antal 
heltidstjänster 

Totalt antal 
heltidstjänster 

   summerbar antal Antal 

antal heltidstjänster 
totalt i förskola  år 
2002 

Antal heltidstjänster 
totalt i förskola  år 
2002 

Blanketten från 2002   summerbar antal Antal 

antal heltidstjänster 
totalt i fritidshem år 
2002 

Antal heltidstjänster 
totalt i fritidshem år 
2002 

Blanketten från 2002   summerbar antal Antal 

antal heltidstjänster 
totalt i förskoleklass år 
2002 

Antal heltidstjänster 
totalt i förskoleklass år 
2002 

Blanketten från 2002   summerbar antal Antal 

antal heltidstjänster 
totalt år 2002 

Antal heltidstjänster 
totalt år 2002 

Blanketten från 2002   summerbar antal Antal 

 
 
Tabell / flat fil 
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Presentationstext 
Barn 0-12 år 
Objekttyp 
Barn 

Population 
Samtliga personer 0-12 år per 15 oktober 2003 

Beskrivning 
 

Antal tabellrader / poster 
290 

 
 
Variabler - Innehåll 
Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd 
registrets aktualitet Anger vilket datum 

registret avser 
RTB   ej summerbar  Datum 

kommunkod Kommunkod RTB Kommunkod  ej summerbar  kommun2003 
antal 0-åriga pojkar Antal 0-åriga pojkar RTB Antal pojkar födda år 

2003 
 summerbar antal Antal 

antal 0-åriga flickor Antal 0-åriga flickor RTB antal flickor födda år 
2003 

 summerbar antal Antal 

antal 1-åriga pojkar Antal 1-åriga pojkar RTB antal pojkar födda år 
2002 

 summerbar antal Antal 

antal 1-åriga flickor Antal 1-åriga flickor RTB Antal flickor födda år 
2002 

 summerbar antal Antal 

antal 2-åriga pojkar Antal 2-åriga pojkar RTB Antal pojkar födda år 
2001 

 summerbar antal Antal 

antal 2-åriga flickor Antal 2-åriga flickor RTB Antal flickor födda år 
2001 

 summerbar antal Antal 

antal 3-åriga pojkar Antal 3-åriga pojkar RTB Antal pojkar födda år 
2000 

 summerbar antal Antal 

antal 3-åriga flickor Antal 3-åriga flickor RTB Antal flickor födda år 
2000 

 summerbar antal Antal 

antal 4-åriga pojkar Antal 4-åriga pojkar RTB Antal pojkar födda år 
1999 

 summerbar antal Antal 

antal 4-åriga flickor Antal 4-åriga flickor RTB antal flickor födda år 
1999 

 summerbar antal Antal 

antal 5-åriga pojkar Antal 5-åriga pojkar RTB Antal pojkar födda år 
1998 

 summerbar antal Antal 

antal 5-åriga flickor Antal 5-åriga flickor RTB Antal flickor födda år  summerbar antal Antal 
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Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd 
1998 

antal 6-åriga pojkar Antal 6-åriga pojkar RTB Antal pojkar födda år 
1997 

 summerbar antal Antal 

antal 6-åriga flickor Antal 6-åriga flickor RTB Antal flickor födda år 
1997 

 summerbar antal Antal 

antal 7-åriga pojkar Antal 7-åriga pojkar RTB Antal pojkar födda år 
1996 

 summerbar antal Antal 

antal 7-åriga flickor Antal 7-åriga flickor RTB Antal flickor födda år 
1996 

 summerbar antal Antal 

antal 8-åriga pojkar Antal 8-åriga pojkar RTB Antal pojkar födda år 
1995 

 summerbar antal Antal 

antal 8-åriga flickor Antal 8-åriga flickor RTB Antal flickor födda år 
1995 

 summerbar antal Antal 

antal 9-åriga pojkar Antal 9-åriga pojkar RTB Antal pojkar födda år 
1994 

 summerbar antal Antal 

antal 9-åriga flickor Antal 9-åriga flickor RTB Antal flickor födda år 
1994 

 summerbar antal Antal 

antal 10-åriga pojkar Antal 10-åriga pojkar RTB Antal pojkar födda år 
1993 

 summerbar antal Antal 

antal 10-åriga flickor Antal 10-åriga flickor RTB Antal flickor födda år 
1993 

 summerbar antal Antal 

antal 11-åriga pojkar Antal 11-åriga pojkar RTB Antal pojkar födda år 
1992 

 summerbar antal Antal 

antal 11-åriga flickor Antal 11-åriga flickor RTB Antal flickor födda år 
1992 

 summerbar antal Antal 

antal 12-åriga pojkar Antal 12-åriga pojkar RTB Antal pojkar födda år 
1991 

 summerbar antal Antal 

antal 12-åriga flickor Antal 12-åriga flickor RTB Antal flickor födda år 
1991 

 summerbar antal Antal 

antal 0-åriga barn Antal 0-åriga barn RTB Antal barn födda år 
2003 

 summerbar antal Antal 

antal 1-åriga barn Antal 1-åriga barn RTB Antal barn födda år 
2002 

 summerbar antal Antal 

antal 2-åriga barn Anal 2-åriga barn RTB Antal barn födda år 
2001 

 summerbar antal Antal 

antal 3-åriga barn Antal 3-åriga barn RTB Antal barn födda år 
2000 

 summerbar antal Antal 
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Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd 
antal 4-åriga barn Antal 4-åriga barn RTB Antal barn födda 1999  summerbar antal Antal 
antal 5-åriga barn Antal 5-åriga barn RTB antal barn födda år 

1998 
 summerbar antal Antal 

antal 6-åriga barn Antal 6-åriga barn RTB Antal barn födda 1997  summerbar antal Antal 
antal 7-åriga barn Antal 7-åriga barn RTB Antal barn födda 1996  summerbar antal Antal 
antal 8-åriga barn Antal 8-åriga barn RTB Antal barn födda år 

1995 
 summerbar anal Antal 

antal 9-åriga barn Antal 9-åriga barn RTB Antal barn födda år 
1994 

 summerbar antal Antal 

antal 10-åriga barn antal 10-åriga barn RTB Antal barn födda år 
1993 

 summerbar antal Antal 

antal 11-åriga barn Antal 11-åriga barn RTB Antal barn födda år 
1992 

 summerbar antal Antal 

antal 12-åriga barn Antal 12-åriga barn RTB Antal barn födda 1991  summerbar antal Antal 
antal pojkar 1-12 år Antal pojkar 1-12 år RTB Antal pojkar födda 

1991-2002 
 summerbar antal Antal 

antal flickor 1-12 år Antal flickor 1-12 år RTB Antal flickor födda 
1991-2002 

 summerbar antal Antal 

antal barn 1-12 år Antal barn 1-12 år RTB Antal barn födda 1991-
2002 

 summerbar antal Antal 

antal pojkar 1-5 år Antal pojkar 1-5 år RTB antal pojkar födda 
1998-2002 

 summerbar antal Antal 

antal flickor 1-5 år Antal flickor 1-5 år RTB Antal flickor födda 
1998-2002 

 summerbar antal Antal 

antal barn 1-5 år Antal barn 1-5 år RTB Antal barn födda 1998-
2002 

 summerbar antal Antal 

antal pojkar 6-9 år Antal pojkar 6-9 år RTB Antal pojkar födda 
1994-1997 

 summerbar antal Antal 

antal flickor 6-9 år Antal flickor 6-9 år RTB Antal flickor födda 
1994-1997 

 summerbar antal Antal 

antal barn 6-9 år Antal barn 6-9 år RTB antal barn födda 1994-
1997 

 summerbar antal Antal 

antal pojkar 10-12 år Antal pojkar 10-12 år RTB Antal pojkar födda 
1991-1993 

 summerbar antal Antal 

antal flickor 10-12 år Antal flickor 10-12 år RTB Antal flickor födda 
1991-1993 

 summerbar antal Antal 

antal barn 10-12 år Antal barn 10-12 år RTB Antal barn födda 1991-  summerbar antal Antal 
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Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd 
1993 

antal pojkar 0-3 år Antal pojkar 0-3 år RTB Antal pojkar födda 
2000-2003 

 summerbar antal Antal 

antal flickor 0-3 år Antal flickor 0-3 år RTB Antal flickor födda 
2000-2003 

 summerbar antal Antal 

antal barn 0-3 år Antal barn 0-3 år RTB Antal barn födda 2000-
2003 

 summerbar antal Antal 

kommungrupp Kommungrupp  Anger vilken 
kommungrupp 
kommunen tillhör 

 ej summerbar  Kommungrupp 

befolkningsgrupp efter 
befolkningsstorlek 

Befolkningsgrupp efter 
befolkningsstorlek 

 Anger vilken 
befolkningsgrupp 
kommunen tillhör 

 ej summerbar  Befolkningsgrupp 

 
 
Tabell / flat fil 
Presentationstext 
Kommuner 2003 
Objekttyp 
Kommun 

Population 
Samtliga kommuner i riket 2003 

Beskrivning 
 

Antal tabellrader / poster 
289 

 
 
Variabler - Innehåll 
Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd 
kommunkod Kommunkod SCB   ej summerbar  kommun2003 
kommunnamn Kommunnamn  Kommunnamn  ej summerbar  Kommunnamn 
län Län  Kod som anger vilket 

län kommunen tillhör 
 ej summerbar  Lan2003 

 
 
Tabell / flat fil 
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Presentationstext 
Län 2003 
Objekttyp 
Län 

Population 
Samtliga län i riket 2003 

Beskrivning 
 

Antal tabellrader / poster 
21 

 
 
Variabler - Innehåll 
Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd 
län Län  Kod för län  ej summerbar  Lan2003 
länsnamn länsnamn  länsnamn  ej summerbar  Lansnamn 
 
 
Tabell / flat fil 
Presentationstext 
Öppna förskolor 
Objekttyp 
Institutioner och personal 

Population 
Antal avdelningar i öppna förskolor och personal i öppna förskolor den 15 oktober 
2003 

Beskrivning 
Antal avdelningar i öppna förskolor och personal i öppna förskolor den 15 oktober 2003 

Antal tabellrader / poster 
636 

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

uppgiftslämnaren 
 Koden utgörs av 

kommunkoden plus 2 
nollor för alla 
kommuner utom 
Stockholm och Malmö 
där koden är 
kommunkoden plus 

 ej summerbar  Uppgkod 
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Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd 
kod för resp stadsdel 

huvudman för 
verksamheten 

anger huvudman för 
verksamheten 

 anger huvudman för 
verksamheten, 
kommunen eller 
enskild 

 ej summerbar  Huvudman 

totalt antal avdelningar 
i öppna förskolor 

totalt antal avdelningar 
i öppna förskolor 

   summerbar antal Antal 

antal avdelningar i 
öppna förskolor som 
har öppet högst 15 
timmar i veckan 

antal avdelningar i 
öppna förskolor som 
har öppet högst 15 
timmar i veckan 

   summerbar antal Antal 

antal avdelningar i 
öppna förskolor som 
har öppet 16-20 
timmar per vecka 

Antal avdelningar i 
öppna förskolor som 
har öppet 16-20 
timmar per vecka 

   summerbar antal Antal 

antal avdelningar i 
öppna förskolor som 
har öppet 21 tim eller 
längre per vecka 

Antal avdelningar i 
öppna förskolor som 
har öppet 21 timmar 
eller längre per vecka 

   summerbar antal Antal 

antal anställda i öppna 
förskolor, totalt 

Antal anställda i öppna 
förskolor, totalt 

   summerbar antal Antal 

antal anställda män i 
öppna förskolor 

antal anställda män i 
öppna förskolor 

   summerbar antal Antal 

antal heltidstjänster 
med 
förskollärarutbildning i 
öppna förskolor 

Antal heltidstjänster 
med 
förskollärarutbildning i 
öppna förskolor 

   summerbar antal Antal 

antal heltidstjänster 
med 
fritidspedagogutbildnin
g i öppna förskolor 

Antal heltidstjänster 
med 
fritidspedagogutbildnin
g i öppna förskolor 

   summerbar antal Antal 

antal heltidstjänster 
med 
barnskötarutbildning i 
öppna förskolor 

Antal heltidstjänster 
med 
barnskötarutbildning i 
öppna förskolor 

   summerbar antal Antal 

antal heltidstjänster 
med annan utbildning 
för arbete med barn i 

Antal heltidstjänster 
med annan utbildning 
för arbete med barn i 

   summerbar antal Antal 
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Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd 
öppna förskolor öppna förskolor 
antal heltidstjänster 
utan utbildning för 
arbete med barn i 
öppna förskolor 

Antal heltidstjänster 
utan utbildning för 
arbete med barn i 
öppna förskolor 

   summerbar antal Antal 

antal heltidstjänster 
totalt i öppna förskolor 

Antal heltidstjänster 
totalt i öppna förskolor 

   summerbar antal Antal 

antal avdelningar med 
öppen 
fritidsverksamhet, 
totalt 

Antal avdelningar med 
öppen 
fritidsverksamhet, 
totalt 

   summerbar antal Antal 

avdelningar med öppen 
fritidsverksamhet som 
har öppet högst 15 
timmar i veckan 

Antal avdelningar med 
öppen 
fritidsverksamhet som 
har öppet högst 15 
timmar i veckan 

   summerbar antal Antal 

avdelningar med öppen 
fritidsverksamhet som 
har öppet  16-20 
timmar i veckan 

Antal avdelningar med 
öppen 
fritidsverksamhet som 
har öppet  16-20 
timmar i veckan 

   summerbar antal Antal 

avdelningar med öppen 
fritidsverksamhet som 
har öppet 21 timmar i 
veckan 

Avdelningar med 
öppen 
fritidsverksamhet som 
har öppet 21 timmar i 
veckan eller längre 

   summerbar antal Antal 

avdelningar med öppen 
fritidsverksamhet i 
samma organisation 
som skolan 

Antal avdelningar med 
öppen 
fritidsverksamhet som 
finns i samma 
organisation som 
skolan 

   summerbar antal Antal 

avdelningar med öppen 
fritidsverksamhet i 
annan organisation än 
skolan 

Antal avdelningar med 
öppen 
fritidsverksamhet som 
inte hör till skolans 
organisation 

   summerbar antal Antal 

avdelningar med öppen Antal avdelningar med Blanketten från 2002   summerbar antal Antal 
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Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd 
fritidsverksamhet 
föregående år 

öppen 
fritidsverksamhet 
föregående år 

avdelningar med öppen 
fritidsverksamhet i 
samma org som skolan 
föregående år 

Antal avdelningar med 
öppen 
fritidsverksamhet i 
samma organisation 
som skolan föregående 
år 

Blanketten från 2002   summerbar antal Antal 

avdelningar med öppen 
fritidsverksamhet i 
annan org än skolan 
föregående år 

Antal avdelningar med 
öppen 
fritidsverksamhet i 
annan organisation än 
skolan föregående år 

Blanketten från 2002   summerbar antal Antal 

antal avdelningar i 
öppna förskolor 
föregående år 

Antal avdelningar i 
öppna förskolor 
föregående år 

Blanketten från 2002   summerbar antal Antal 

antal heltidstjänster i 
öppna förskolor 
föregående år 

Antal heltidstjänster i 
öppna förskolor 
föregående år 

Blanketten från 2002   summerbar antal Antal 

 
 
Tabell / flat fil 
Presentationstext 
Gruppstorlekar i förskolan 
Objekttyp 
Avdelningar 

Population 
Antal avdelningar i förskolan den 15 oktober 2003 

Beskrivning 
Anger gruppernas storlek i förskolan 

Antal tabellrader / poster 
636 

 
 
Variabler - Innehåll 
Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd 
uppgiftslämnarkod Uppgiftslämnarkod SCB Koden utgörs av 

kommunkoden plus 2 
 ej summerbar  Uppgkod 
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Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd 
nollor för alla 
kommuner utom 
Stockholm och Malmö 
där koden är 
kommunkoden plus 
kod för resp stadsdel 

huvudman för 
verksamheten 

Anger huvudman för 
verksamheten 

 Anger huvudman för 
verksamheten, 
kommunen eller 
enskild 

 ej summerbar  Huvudman 

antal avdelningar i 
förskolan med högst 
15 barn 

Antal avdelningar i 
förskolan med högst 
15 barn 

   summerbar antal Antal 

antal avdelningar i 
förskolan med 16-17 
barn 

Antal avdelningar i 
förskolan med 16-17 
barn 

   summerbar antal Antal 

antal avdelningar i 
förskolan med 18-20 
barn 

Antal avdelningar i 
förskolan med 18-20 
barn 

   summerbar antal Antal 

antal avdelningar i 
förskolan med 21-25 
barn 

Antal avdelningar i 
förskolan med 21-25 
barn 

   summerbar antal Antal 

antal avdelningar i 
förskolan med 26 barn 
eller fler 

Antal avdelningar i 
förskolan med 26 barn 
eller fler 

   summerbar antal Antal 

antal 
småbarnsavdelningar i 
förskolan med högst 
10 barn 

Antal 
småbarnsavdelningar i 
förskolan med högst 
10 barn 

   summerbar antal Antal 

antal 
småbarnsavdelningar i 
förskolan med 11-13 
barn 

Antal 
småbarnsavdelningar i 
förskolan med 11-13 
barn 

   summerbar antal Antal 

antal 
småbarnsavdelningar i 
förskolan med 14-16 
barn 

Antal 
småbarnsavdelningar i 
förskolan med 14-16 
barn 

   summerbar antal Antal 

antal Antal    summerbar antal Antal 
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Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd 
småbarnsavdelningar i 
förskolan med 17 barn 
eller fler 

småbarnsavdelningar i 
förskolan med 17 barn 
eller fler 

 
 
Tabell / flat fil 
Presentationstext 
Driftsformer i förskolan 
Objekttyp 
Förskolor 

Population 
Antal förskolor efter driftsform den 15 oktober 2003 

Beskrivning 
Driftsformer i förskolan 

Antal tabellrader / poster 
570 

 
 
Variabler - Innehåll 
Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd 
uppgiftslämnarkod Uppgiftslämnarkod SCB Koden utgörs av 

kommunkoden plus 2 
nollor för alla 
kommuner utom 
Stockholm och Malmö 
där koden är 
kommunkoden plus 
kod för resp stadsdel 

 ej summerbar  Uppgkod 

huvudman för 
verksamheten 

Huvudman för 
verksamheten 

 Huvudman för 
verksamheten, 
kommunen eller 
enskild 

 ej summerbar  Huvudman 

antal förskolor som 
drivs som 
föräldrakooperativ 

Antal förskolor som 
drivs som 
föräldrakooperativ 

   summerbar antal Antal 

antal barn inskrivna i 
förskolor som drivs 
som föräldrakooperativ

Antal barn inskrivna i 
förskolor som drivs 
som föräldrakooperativ

   summerbar antal Antal 

antal förskolor som Antal förskolor som    summerbar antal Antal 
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Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd 
drivs som 
personalkooperativ 

drivs som 
personalkooperativ 

antal barn inskrivna i 
förskolor som drivs 
som 
personalkooperativ 

Antal barn inskrivna i 
förskolor som drivs 
som 
personalkooperativ 

   summerbar antal Antal 

antal förskolor som är 
bolagsdrivna 

Antal förskolor som är 
bolagsdrivna 

   summerbar antal Antal 

antal barn inskrivna i 
förskolor som är 
bolagsdrivna 

Antal barn inskrivna i 
förskolor som är 
bolagsdrivna 

   summerbar antal Antal 

antal förskolor som 
drivs i övrig enskild 
regi 

Antal förskolor som 
drivs i övrig enskild 
regi 

 Antal förskolor som 
drivs i övrig enskild 
regi, dvs de som drivs 
av företag, 
bostadsföretag eller 
stiftleser 

 summerbar antal Antal 

antal barn i förskolor i 
övrig enskild regi 

Antal barn i förskolor i 
övrig enskild regi 

 Antal barn i förskolor i 
övrig enskild regi, dvs 
i förskolor som drivs 
av företag, 
bostadsföretag eller 
stiftelser 

 summerbar antal Antal 

antal förskolor som 
drivs i övrig offentlig 
regi 

Antal förskolor som 
drivs i övrig offentlig 
regi 

 Antal förskolor som 
drivs i övrig offentlig 
regi, dvs av landstinget 
eller annan offentlig 
huvudman 

 summerbar antal Antal 

antal barn i förskolor 
som drivs i övrig 
offentlig regi 

antal barn i förskolor 
som drivs i övrig 
offentlig regi 

 antal barn i förskolor 
som drivs i övrig 
offentlig regi, dvs i 
förskolor som drivs av 
landstinget eller annan 
offentlig huvudman 

 summerbar antal Antal 

totalt antal förskolor i 
enskild regi 

totalt antal förskolor i 
enskild regi 

   summerbar antal Antal 

antal barn i förskolor 
som drivs i enskild regi

antal barn i förskolor 
som drivs i enskild regi

   summerbar antal Antal 
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barn i både enskilda 
familjedaghem/fritidsh
em och kommunala 
förskoleklasser 

Barn i både enskilda 
familjedaghem/fritidsh
em och kommunala 
förskoleklasser 

   summerbar antal Antal 

Barn i enskilda 
förskoleklasser och 
kommunala 
familjedaghem/fritidsh
em 

Barn i enskilda 
förskoleklasser och 
kommunala 
familjedaghem/fritidsh
em 

   summerbar antal Antal 

 
 
Tabell / flat fil 
Presentationstext 
Barn inskrivna i förskola, fritidshem och förskoleklass 
Objekttyp 
Barn 

Population 
Barn inskrivna i förskolan, fritidshem och förskoleklass per 15 oktober 2003 

Beskrivning 
Barn inskrivna i förskola, fritidshem och förskoleklass 

Antal tabellrader / poster 
634 

 
 
Variabler - Innehåll 
Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd 
uppgiftslämnarkod Uppgiftslämnarkod  Koden utgörs av 

kommunkoden plus 2 
nollor för alla 
kommuner utom 
Stockholm och Malmö 
där koden är 
kommunkoden plus 
kod för resp stadsdel 

 ej summerbar  Uppgkod 

huvudman för 
verksamheten 

Huvudman för 
verksamheten 

 Huvudman för 
verksamheten, 
kommunen eller 
enskild 

 ej summerbar  Huvudman 

år som uppgifterna År som uppgifterna    ej summerbar  Ar 
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avser avser 
0-åriga flickor i 
förskolan 

Antal 0-åriga flickor 
inskrivna i förskolan 

 Antal flickor födda 
2003 som är inskrivna 
i förskolan 

 summerbar antal Antal 

1-åriga flickor i 
förskolan 

Antal 1-åriga flickor 
inskrivna i förskolan 

 Antal flickor födda 
2002 som är inskrivna 
i förskolan 

 summerbar antal Antal 

2-åriga flickor i 
förskolan 

Antal 2-åriga flickor 
som är inskrivna i 
förskolan 

 Antal flickor födda 
2001 som är inskrivna 
i förskolan 

 summerbar antal Antal 

3-åriga flickor i 
förskolan 

Antal 3-åriga flickor 
som är inskrivna i 
förskolan 

 Antal flickor födda 
2000 som är inskrivna 
i förskolan 

 summerbar antal Antal 

4-åriga flickor i 
förskolan 

Antal 4-åriga flickor 
som är inskrivna i 
förskolan 

 Antal flickor födda 
1999 som är inskrivna 
i förskolan 

 summerbar antal Antal 

5-åriga flickor i 
förskolan 

Antal 5-åriga flickor 
som är inskrivna i 
förskolan 

 Antal flickor födda 
1998 som är inskrivna 
i förskolan 

 summerbar antal Antal 

6-åriga flickor i 
förskolan 

Antal 6-åriga flickor 
som är inskrivna i 
förskolan 

 Antal flickor födda 
1997 som är inskrivna 
i förskolan 

 summerbar antal Antal 

7-åriga flickor i 
förskolan 

Antal 7-åriga flickor 
som är inskrivna i 
förskolan 

 Antal flickor födda 
1996 som är inskrivna 
i förskolan 

 summerbar antal Antal 

flickor i förskolan Antal flickor inskrivna 
i förskolan 

   summerbar antal Antal 

0-åriga pojkar i 
förskolan 

Antal 0-åriga pojkar 
som är inskrivna i 
förskolan 

 Antal pojkar födda 
2003 som är inskrivna 
i förskolan 

 summerbar antal Antal 

2-åriga pojkar i 
förskolan 

Antal 2-åriga pojkar 
som är inskrivna i 
förskolan 

 Antal pojkar födda 
2001 som är inskrivna 
i förskolan 

 summerbar antal Antal 

3-åriga pojkar i 
förskolan 

Antal 3-åriga pojkar 
som är inskrivna i 
förskolan 

 Antal pojkar födda 
2000 som är inskrivna 
i förskolan 

 summerbar antal Antal 

4-åriga pojkar i 
förskolan 

Antal 4-åriga pojkar i 
förskolan 

 Antal pojkar födda 
1999 som är inskrivna 

 summerbar antal Antal 
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i förskolan 

5-åriga pojkar i 
förskolan 

Antal 5-åriga pojkar 
som är inskrivna i 
förskolan 

 Antal pojkar födda 
1998 som är inskrivna 
i förskolan 

 summerbar antal Antal 

6-åriga pojkar i 
förskolan 

Antal 6-åriga pojkar 
som är inskrivna i 
förskolan 

 Antal pojkar födda 
1997 som är inskrivna 
i förskolan 

 summerbar antal Antal 

7-åriga pojkar i 
förskolan 

Antal 7-åriga pojkar 
som är inskrivna i 
förskolan 

 Antal pojkar födda 
1996 som är inskrivna 
i förskolan 

 summerbar antal Antal 

antal pojkar i förskolan Antal pojkar som är 
inskrivna i förskolan 

   summerbar antal Antal 

0-åriga barn i 
förskolan 

Antal 0-åriga barn som 
är inskrivna i förskolan

 Antal barn födda 2003 
som är inskrivna i 
förskolan 

 summerbar antal Antal 

antal 1-åriga barn i 
förskolan 

Antal 1-åriga barn som 
är inskrivna i förskolan

 Antal barn födda 2002 
som är inskrivna i 
förskolan 

 summerbar antal Antal 

2-åriga barn i 
förskolan 

Antal 2-åriga barn som 
är inskrivna i förskolan

 Antal barn födda 2001 
som är inskrivna i 
förskolan 

 summerbar antal Antal 

3-åriga barn i 
förskolan 

Antal 3-åriga barn som 
är inskrivna i förskolan

 Antal barn födda 2000 
som är inskrivna i 
förskolan 

 summerbar antal Antal 

4-åriga barn i 
förskolan 

Antal 4-åriga barn som 
är inskrivna i förskolan

 Antal barn födda 1999 
som är inskrivna i 
förskolan 

 summerbar antal Antal 

5-åriga barn i 
förskolan 

Antal 5-åriga barn som 
är inskrivna i förskolan

 Antal barn födda 1998 
som är inskrivna i 
förskolan 

 summerbar antal Antal 

6-åriga barn i 
förskolan 

Antal 6-åriga barn som 
är inskrivna i förskolan

 Antal barn födda 1997 
som är inskrivna i 
förskolan 

 summerbar antal Antal 

7-åriga barn i 
förskolan 

Antal 7-åriga barn som 
är inskrivna i förskolan

 Antal barn födda 1996 
som är inskrivna i 
förskolan 

 summerbar antal Antal 

barn i förskolan Antal barn som är 
inskrivna i förskola 

   summerbar antal Antal 
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5-åriga flickor i 
förskoleklass 

Antal 5-åriga flickor 
som är inskrivna i 
förskoleklass som inte 
hör till skolans 
organisation 

 Antal flickor födda 
1998 som är inskrivna 
i förskoleklass som 
inte hör till skolans 
organisation (inte har 
gemensam rektor) 

 summerbar antal Antal 

6-åriga flickor i 
förskoleklass 

Antal 6-åriga flickor 
som är inskrivna i 
förskoleklass som inte 
hör till samma 
organisation som 
skolan 

 Antal flickor födda 
1997 som är inskrivna 
i förskoleklass som 
inte hör till skolans 
organisation (inte har 
gemensam rektor) 

 summerbar antal Antal 

7-åriga flickor i 
förskoleklass 

Antal 7-åriga flickor 
som är inskrivna i 
förskoleklass som inte 
hör till skolans 
organisation 

 Antal flickor födda 
1996 som är inskrivna 
i förskoleklass som 
inte hör till skolans 
organisation (inte har 
gemensam rektor) 

 summerbar antal Antal 

flickor i förskoleklass Antal flickor som är 
inskrivna i 
förskoleklass som inte 
hör till skolans 
organisation 

   summerbar antal Antal 

antal 5-åriga pojkar i 
förskoleklass 

Antal 5-åriga pojkar 
som är inskrivna i 
förskoleklass som inte 
hör till skolans 
organisation 

 Antal pojkar födda 
1998 som är inskrivna 
i förskoleklass som 
inte hör till skolans 
organisation (inte har 
gemensam rektor) 

 summerbar antal Antal 

6-åriga pojkar i 
förskoleklass 

Antal 6-åriga pojkar i 
förskoleklass som inte 
hör till skolans 
organisation 

 Antal pojkar födda 
1997 som är inskrivna 
i förskoleklass som 
inte hör till skolans 
organisation (inte har 
gemensam rektor) 

 summerbar antal Antal 

7-åriga pojkar i 
förskoleklass 

Antal 7-åriga pojkar 
som är inskrivna i 
förskoleklass som inte 

 Antal pojkar födda 
1996 som är inskrivna 
i förskoleklass som 

 summerbar antal Antal 
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Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd 
hör till skolans 
organisation 

inte hör till skolans 
organisation (inte har 
gemensam rektor) 

pojkar i förskoleklass Antal pojkar som är 
inskrivna i 
förskoleklass som inte 
hör till skolans 
organisation 

 Antal pojkar som är 
inskrivna i 
förskoleklass som inte 
hör till skolans 
organisation (inte har 
gemensam rektor) 

 summerbar antal Antal 

5-åriga barn i 
förskoleklass 

Antal 5-åriga barn som 
är inskrivna i 
förskoleklass som inte 
hör till skolans 
organisation 

 Antal barn födda 1998 
som är inskrivna i 
förskoleklass som inte 
hör till skolans 
organisation (inte har 
samma rektor) 

 summerbar antal Antal 

6-åriga barn i 
förskoleklass 

Antal 6-åriga barn 
inskrivna i 
förskoleklass som inte 
hör till skolans 
organisation 

 Antal barn födda 1997 
som är inskrivna i 
förskoleklass som inte 
hör till skolans 
organisation (inte 
samma rektor) 

 summerbar antal Antal 

7-åriga barn i 
förskoleklass 

Antal 7-åriga barn som 
är inskrivna i 
förskoleklass som inte 
hör till skolans 
organisation 

 Antal barn födda 1996 
som är inskrivna i 
förskoleklass som inte 
hör till skolans 
organisation (inte har 
samma rektor) 

 summerbar antal Antal 

barn i förskoleklass Antal barn inskrivna i 
förskoleklass som inte 
hör till samma 
organisation som 
skolan 

 Antal barn inskrivna i 
förskoleklass som inte 
hör till samma 
organisation som 
skolan (inte har 
gemensam rektor) 

 summerbar antal Antal 

5-åringa flickor i 
fritidshem 

Antal 5-åriga flickor 
som är inskrivna i 
fritidshem som inte hör 
till skolans 
organisation 

 Antal flickor födda 
1998 som är inskrivna 
i fritidshem som inte 
hör till skolans 
organisation (inte har 

 summerbar antal Antal 
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Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd 
gemensam rektor) 

6-åriga flickor i 
fritidshem 

Antal 6-åriga flickor 
som är inskrivna i 
fritidshem som inte hör 
till skolans 
organisation 

 Antal flickor födda 
1997 som är inskrivna 
i fritidshem som inte 
hör till skolans 
organisation (inte har 
gemensam rektor) 

 summerbar antal Antal 

7-åriga flickor i 
fritidshem 

Antal 7-åriga flickor 
som är inskrivna i 
fritidshem som inte hör 
till skolans 
organisation 

 Antal flickor födda 
1996 som är inskrivna 
i fritidshem som inte 
hör till skolans 
organisation (inte har 
gemensam rektor) 

 summerbar antal Antal 

8-åriga flickor i 
fritidshem 

Antal 8-åriga flickor 
som är inskrivna i 
fritidshem som inte hör 
till skolans 
organisation 

 Antal flickor födda 
1995 som är inskrivna 
i fritidshem som inte 
hör till skolans 
organisation (inte 
gemensam rektor) 

 summerbar antal Antal 

9-åriga flickor i 
fritidshem 

Antal 9-åriga flickor 
som är inskrivna i 
fritidshem som inte hör 
till skolans 
organisation 

 Antal flickor födda 
1994 som är inskrivna 
i fritidshem som inte 
hör till skolans 
organisation (inte 
gemensam rektor) 

 summerbar antal Antal 

10-åriga flickor i 
fritidshem 

Antal 10-åriga flickor 
som är inskrivna i 
fritidshem som inte hör 
till skolans 
organisation 

 Antal flickor födda 
1993 som är inskrivna 
i fritidshem som inte 
hör till skolans 
organisation (inte 
gemensam rektor) 

 summerbar antal Antal 

11-åriga flickor i 
fritidshem 

Antal 11-åriga flickor 
som är inskrivna  i 
fritidshem som inte hör 
till skolans 
organisation 

 Antal flickor födda 
1992 som är inskrivna 
i fritidshem som inte 
hör till skolans 
organisation (inte 
gemensam rektor) 

 summerbar antal Antal 

12-åriga flickor i Antal 12-åriga flickor  Antal flickor födda  summerbar antal Antal 
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fritidshem som är inskrivna i 

fritidshem som inte hör 
till skolans 
organisation 

1991 eller tidigare som 
är inskrivna i 
fritidshem som inte hör 
till skolans 
organisation (inte 
gemensam rektor) 

antal flickor i 
fritidshem 

Antal flickor inskrivna 
i fritidshem som inte 
hör till skolans 
organisation 

 Antal flickor inskrivna 
i fritidshem som inte 
hör till skolans 
organisation (inte 
gemensam rektor) 

 summerbar antal Antal 

5-åriga pojkar i 
fritidshem 

Antal 5-åria pojkar 
som är inskrivna i 
fritidshem som inte hör 
till skolans 
organisation 

 Antal pojkar födda 
1998 som är inskrivna 
i fritidshem som inte 
hör till skolans 
organisation (inte 
gemensam rektor) 

 summerbar antal Antal 

6-åriga pojkar i 
fritidshem 

Antal 6-åriga pojkar 
som är inskrivna i 
fritidshem som inte hör 
till skolans 
organisation 

 Antal pojkar födda 
1997 som är inskrivna 
i fritidshem som inte 
hör till skolans 
organisation (inte 
gemensam rektor) 

 summerbar antal Antal 

7-åriga pojkar i 
fritidshem 

Antal 7-åriga pojkar 
som är inskrivna i 
fritidshem som inte hör 
till skolans 
organisation 

 Antal pojkar födda 
1996 som är inskrivna 
i fritidshem som inte 
hör till skolans 
organisation (inte 
gemensam rektor) 

 summerbar antal Antal 

8-åriga pojkar i 
fritidshem 

Antal 8-åriga pojkar 
som är inskrivna i 
fritidshem som inte hör 
till skolans 
organisation 

 Antal pojkar födda 
1995 som är inskrivna 
i fritidshem som inte 
hör till skolans 
organisation (inte 
gemensam rektor) 

 summerbar antal Antal 

9-åriga pojkar i 
fritidshem 

Antal 9-åriga pojkar 
som är inskrivna i 
fritidshem som inte hör 

 Antal pojkar födda 
1994 som är inskrivna 
i fritidshem som inte 

 summerbar antal Antal 
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till skolans 
organisation 

hör till skolans 
organisation (inte 
gemensam rektor) 

10-åriga pojkar i 
fritidshem 

Antal 10-åriga pojkar 
som är inskrivna i 
fritidshem som inte hör 
till skolans 
organisation 

 Antal pojkar födda 
1993 som är inskrivna 
i fritidshem som inte 
hör till skolans 
organisation (inte 
gemensam rektor) 

 summerbar antal Antal 

11-åriga pojkar i 
fritidshem 

Antal 11-åriga pojkar 
som är inskrivna i 
fritidshem som inte hör 
till skolans 
organisation 

 Antal pojkar födda 
1992 som är inskrivna 
i fritidshem som inte 
hör till skolans 
organsiation (inte 
gemensam rektor) 

 summerbar antal Antal 

12-åriga pojkar i 
fritidshem 

Antal 12-åriga pojkar 
som är inskrivna i 
fritidshem som inte hör 
till skolans 
organisation 

 Antal pojkar födda 
1991 eller tidigare som 
är inskrivna i 
fritidshem som inte hör 
till skolans 
organisation (inte 
gemensam rektor) 

 summerbar antal Antal 

pojkar i fritidshem Antal pojkar som är 
inskrivna i fritidshem 
som inte hör till 
skolans organisation 

 Antal pojkar som är 
inskrivna i fritidshem 
som inte hör till 
skolans organisation 
(inte har gemensam 
rektor) 

 summerbar antal Antal 

5-åriga barn i 
fritidshem 

Antal 5-åriga barn som 
är inskrivna i 
fritidshem som inte hör 
till skolans 
organisation 

 Antal barn födda 1998 
som är inskrivna i 
fritidshem som inte hör 
till skolans 
organisation (inte 
gemensam rektor) 

 summerbar antal Antal 

6-åriga barn i 
fritidshem 

Antal 6-åriga barn som 
är inskrivna i 
fritidshem som inte hör 
till skolans 

 Antal barn födda 1997 
som är inskrivna i 
fritidshem som inte hör 
till skolans 

 summerbar antal Antal 
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organisation organisation (inte 

gemensam rektor) 
7-åriga barn i 
fritidshem 

Antal 7-åriga barn som 
är inskrivna i 
fritidshem som inte hör 
till skolans 
organisation 

 Antal barn födda 1996 
som är inskrivna i 
fritidshem som inte hör 
till skolans 
organisation (inte 
gemensam rektor) 

 summerbar antal Antal 

8-åriga barn i 
fritidshem 

Antal 8-åriga barn som 
är inskrivna i 
fritidshem som inte hör 
till skolans 
organisation 

 Antal barn födda 1995 
som är inskrivna i 
fritidshem som inte hör 
till skolans 
organisation (inte 
gemensam rektor) 

 summerbar antal Antal 

9-åriga barn i 
fritidshem 

Antal 9-åriga barn som 
är inskrivna i 
fritidshem som inte hör 
till skolans 
organisation 

 Antal barn födda 1994 
som är inskrivna i 
fritidshem som inte hör 
till skolans 
organisation (inte 
gemensam rektor) 

 summerbar antal Antal 

10-åriga barn i 
fritidshem 

Antal 10-åriga barn 
som är inskrivna i 
fritidshem som inte hör 
till skolans 
organisation 

 Antal barn födda 1993 
som är inskrivna i 
fritidshem som inte hör 
till skolans 
organisation (inte 
gemensam rektor) 

 summerbar antal Antal 

11-åriga barn i 
fritidshem 

Antal 11-åriga barn 
som är inskrivna i 
fritidshem som inte hör 
till skolans 
organisation 

 Antal barn födda 1992 
som är inskrivna i 
fritidshem som inte hör 
till skolans 
organisation (inte 
gemensam rektor) 

 summerbar antal Antal 

12-åriga barn i 
fritidshem 

Antal 12-åriga barn 
som är inskrivna i 
fritidshem som inte hör 
till samma organisation 
som skolan 

 Antal barn födda 1991 
eller tidigare som är 
inskrivna i fritidshem 
som inte hör til skolans 
organisation (inte 
gemensam rektor) 

 summerbar antal Antal 
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barn i fritidshem Antal barn inskrivna i 

fritidshem som inte hör 
till skolans 
organisation 

 Antal barn inskrivna i 
fritidshem som inte hör 
till skolans 
organisation (inte har 
gemensam rektor) 

 summerbar antal Antal 

1-åriga pojkar i 
förskolan 

Antal 1-åriga pojkar 
som är inskrivna i 
förskolan 

 Antal pojkar födda 
2002 som är inskrivna 
i förskolan 

 summerbar antal Antal 

flickor i förskola 
föregående år 

Antal flickor som var 
inskrivna i förskola 
föregående år 

Blanketten från 2002   summerbar antal Antal 

pojkar i förskola 
föregående år 

Antal pojkar som var 
inskrivna i förskola 
föregående år 

Blanketten från 2002   summerbar antal Antal 

barn i förskola 
föregående år 

Antal barn som var 
inskrivna i förskola 
föregående år 

Blanketten från 2002   summerbar antal Antal 

flickor i förskoleklass 
föregående år 

Antal flickor som var 
inskrivna i 
förskoleklass som inte 
hör till skolans 
organisation 
föregående år 

Blanketten från 2002   summerbar antal Antal 

pojkar i förskoleklass 
föregående år 

Antal pojkar som var 
inskrivna i 
förskoleklass som inte 
hör till skolans 
organisation 
föregående år 

Blanketten från 2002   summerbar antal Antal 

barn i förskoleklass 
föregående år 

Antal barn som var 
inskrivna i 
förskoleklass som inte 
hör till skolans 
organisation 
föregående år 

Blanketten från 2002   summerbar antal Antal 

flickor i fritidshem 
föregående år 

Antal flickor som var 
inskrivna i fritidshem 
som inte hör till 

Blanketten från 2002   summerbar antal Antal 
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skolans organisation 
föregående år 

pojkar i fritidshem 
föregående år 

Antal pojkar som var 
inskrivna i fritidshem 
som inte hör till 
skolans organisation 
föregående år 

Blanketten från 2002   summerbar antal Antal 

barn i fritidshem 
föregående år 

Antal barn som var 
inskrivna i fritidshem 
som inte hör till 
skolans organisation 
föregående år 

Blanketten från 2002   summerbar antal Antal 

 
 
Tabell / flat fil 
Presentationstext 
Modersmål för barn i förskola och familjedaghem 
Objekttyp 
Barn 

Population 
Antal barn med annat modersmål än svenska och antal barn med modersmålsstöd 
den 15 oktober 2003 

Beskrivning 
Antal barn med annat modersmål än svenska och antal barn med modersmålsstöd den 15 oktober 2003

Antal tabellrader / poster 
634 

 
 
Variabler - Innehåll 
Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd 
uppgiftslämnarkod uppgiftslämnarkod SCB Koden utgörs av 

kommunkoden plus 2 
nollor för alla 
kommuner utom 
Stockholm och Malmö 
där koden är 
kommunkoden plus 
kod för resp stadsdel 

 ej summerbar  Uppgkod 

huvudman för huvudman för  huvudman för  ej summerbar  Huvudman 
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verksamheten verksamheten verksamheten, 

kommunen eller 
enskild 

0-åringar i förskola 
med annat modersmål 
än svenska 

Antal 0-åringar 
inskrivna i förskola 
som har annat 
modersmål än svenska 

 Antal barn födda 2003 
som är inskrivna i 
förskola och som har 
annat modersmål än 
svenska 

 summerbar antal Antal 

1-åringar i förskola 
med annat modersmål 
än svenska 

1-åringar som är 
inskrivna  i förskola 
och har annat 
modersmål än svenska 

 Antal barn födda 2002 
som är inskrivna i 
förskola och som har 
annat modersmål än 
svenska 

 summerbar antal Antal 

2-åringar i förskola 
med annat modersmål 
än svenska 

Antal 2-åringar 
inskrivna i förskola 
som har annat 
modersmål än svenska 

 Antal barn födda 2001 
som är inskrivna i 
förskola och som har 
annat modersmål än 
svenska 

 summerbar antal Antal 

3-åringar i förskola 
med annat modersmål 
än svenska 

Antal 3-åringar som är 
inskrivna i förskola 
och har annat 
modersmål än svenska 

 Antal barn födda 2000 
som är inskrivna i 
förskola och som har 
annat modersmål än 
svenska 

 summerbar antal Antal 

4-åringar i förskola 
med annat modersmål 
än svenska 

Antal 4-åringar som är 
inskrivna i förskola 
och har annat 
modersmål än svenska 

 Antal barn födda 1999 
som är inskrivna i 
förskola och som har 
annat modersmål än 
svenska 

 summerbar antal Antal 

5-åringar i förskola 
med annat modersmål 
än svenska 

Antal 5-åringar 
inskrivna i förskola 
som har annat 
modersmål än svenska 

 Antal barn födda 1998 
som är inskrivna i 
förskola och som har 
annat modersmål än 
svenska 

 summerbar antal Antal 

6-åringar i förskola 
med annat modersmål 
än svenska 

Antal 6-åringar 
inskrivna i förskola 
som har annat 
modersmål än svenska 

 Antal barn födda 1997 
som är inskrivna i 
förskola och som har 
annat modersmål än 
svenska 

 summerbar antal Antal 
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7-åringar i förskola 
med annat modersmål 
än svenska 

Antal 7-åringar 
inskrivna i förskola 
som har annat 
modersmål än svenska 

 Antal barn födda 1996 
som är inskrivna i 
förskola och som har 
annat modersmål än 
svenska 

 summerbar antal Antal 

barn i förskola med 
annat modersmål än 
svenska 

Antal barn i förskola 
med annat modersmål 
än svenska 

   summerbar antal Antal 

0-åringar i 
familjedaghem med 
annat modersmål än 
svenska 

Antal 0-åringar 
inskrivna i 
familjedaghem som 
har annat modersmål 
än svenska 

 Antal barn födda 2003 
som är inskrivna i 
familjedaghem och 
som har annat 
modersmål än svenska 

 summerbar antal Antal 

1-åringar i 
familjedaghem med 
annt modersmål än 
svenska 

Antal 1-åringar 
inskrivna i 
familjedaghem som 
har annat modersmål 
än svenska 

 Antal barn födda 2002 
som är inskrivna i 
familjedaghem och 
som har annat 
modersmål än svenska 

 summerbar antal Antal 

2-åringar i 
familjedaghem med 
annat modersmål än 
svenska 

Antal 2-åringar 
inskrivna i 
familjedaghem som 
har annat modersmål 
än svenska 

 Antal barn födda 2001 
som är inskrivna i 
familjedaghem och 
som har annat 
modersmål än svenska 

 summerbar antal Antal 

3-åringar i 
familjedaghem med 
annat modersmål än 
svenska 

Antal 3-åringar 
inskrivna i 
familjedaghem som 
har annat modersmål 
än svenska 

 Antal barn födda 2000 
som är inskrivna i 
familjedaghem och 
som har annat 
modersmål än svenska 

 summerbar antal Antal 

4-åringar i 
familjedaghem med 
annat modersmål än 
svenska 

antal 4-åringar 
inskrivna i 
familjedaghem som 
har annat modersmål 
än svenska 

 Antal barn födda 1999 
som är inskrivna i 
familjedaghem och 
som har annat 
modersmål än svenska 

 summerbar antal Antal 

5-åringar i 
familjedaghem med 
annat modersmål än 
svenska 

antal 5-åringar 
inskrivna i 
familjedaghem som 
har annat modersmål 
än svenska 

 Antal barn födda 1998 
som är inskrivna i 
familjedaghem och 
som har annat 
modersmål än svenska 

 summerbar antal Antal 
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6-åringar i 
familjedaghem med 
annat modersmål än 
svenska 

Antal 6-åringar 
inskrivna i 
familjedaghem som 
har annat modersmål 
än svenska 

 Antal barn födda 1997 
som är inskrivna i 
familjedaghem och 
som har annat 
modersmål än svenska 

 summerbar antal Antal 

7-åringar i 
familjedaghem med 
annat modersmål än 
svenska 

Antal 7-åringar 
inskrivna i 
familjedaghem som 
har annat modersmål 
än svenska 

 Antal barn födda 1996 
som är inskrivna i 
familjedaghem och 
som har annat 
modersmål än svenska 

 summerbar antal Antal 

barn 8 år eller äldre i 
familjedahgem med 
annat modersmål än 
svenska 

Antal barn 8 år eller 
äldre inskrivna i 
familjedaghem som 
har annat modersmål 
än svenska 

 Antal barn födda 1995 
eller tidigare som är 
inskrivna i 
familjedaghem och 
som har annat 
modersmål än svenska 

 summerbar antal Antal 

barn i familjedaghem 
med annat modersmål 
än svenska 

Antal barn inskrivna i 
familjedaghem med 
annat modersmål än 
svenska 

   summerbar antal Antal 

0-åringar i förskola 
som får 
modersmålsstöd 

Antal 0-åringar 
inskrivna i förskola 
som får 
modersmålsstöd 

 Antal barn födda 2003 
som är inskrivna i 
förskola, som har ett 
annat modersmål än 
svenska och som får 
modersmålsstöd 

 summerbar antal Antal 

1-åringar i förskola 
som får 
modersmålsstöd 

Antal 1-åringar 
inskrivna i förskola 
som får 
modersmålsstöd 

 Antal barn födda 2002 
som är inskrivna i 
förskola, som har ett 
annat modersmål än 
svenska och som får 
modersmålsstöd 

 summerbar antal Antal 

2-åringar i förskola 
som får 
modersmålsstöd 

Antal 2-åringar 
inskrivna i förskola 
som får 
modersmålsstöd 

 Antal barn födda 2001 
som är inskrivna i 
förskola, som har ett 
annat modersmål än 
svenska och som får 
modersmålsstöd 

 summerbar antal Antal 
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3-åringar i förskola 
som får 
modersmålsstöd 

Antal 3-åringar 
inskrivna i förskola 
som får 
modersmålsstöd 

 Antal barn födda 2000 
som är inskrivna i 
förskola, som har ett 
annat modersmål än 
svenska och som får 
modersmålsstöd 

 summerbar antal Antal 

4-åringar i förskola 
som får 
modersmålsstöd 

Antal 4-åringar 
inskrivna i förskola 
som får 
modersmålsstöd 

 Antal barn födda 1999 
som är inskrivna i 
förskola, som har ett 
annat modersmål än 
svenska och som får 
modersmålsstöd 

 summerbar antal Antal 

5-åringar i förskola 
som får 
modersmålsstöd 

Antal 5-åringar 
inskrivna i förskola 
som får 
modersmålsstöd 

 Antal barn födda 1998 
som är inskrivna i 
förskola, som har ett 
annat modersmål än 
svenska och som får 
modersmålsstöd 

 summerbar antal Antal 

6-åringar i förskola 
som får 
modersmålsstöd 

Antal 6-åringar 
inskrivna i förskola 
som får 
modersmålsstöd 

 Antal barn födda 1997 
som är inskrivna i 
förskola, som har ett 
annat modersmål än 
svenska och som får 
modersmålsstöd 

 summerbar antal Antal 

7-åringar i förskola 
som får 
modersmålsstöd 

Antal 7-åringar 
inskrivna i förskola 
som får 
modersmålsstöd 

 Antal barn födda 1996 
som är inskrivna i 
förskola, som har ett 
annat modersmål än 
svenska och som får 
modersmålsstöd 

 summerbar antal Antal 

barn i förskola som får 
modersmålsstöd 

Antal barn inskrivna i 
förskola som får 
modersmålsstöd 

 Antal barn inskrivna i 
förskola som har ett 
annat modersmål än 
svenska och som får 
modersmålsstöd 

 summerbar antal Antal 

0-åringar i 
familjedaghem som får 
modersmålsstöd 

Antal 0-åringar 
inskrivna i 
familjedaghem som får 

 Antal barn födda 2003 
som är inskrivna i 
familjedaghem, som 

 summerbar antal Antal 
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modersmålsstöd har ett annat 

modersmål än svenska 
och som får 
modersmålsstöd 

1-åringar i 
familjedaghem som får 
modersmålsstöd 

Antal 1-åringar 
inskrivna i 
familjedaghem som får 
modersmålsstöd 

 Antal barn födda 2002 
som är inskrivna i 
familjedaghem, som 
har ett annat 
modersmål än svenska 
och som får 
modersmålsstöd 

 summerbar antal Antal 

2-åringar i 
familjedaghem som får 
modersmålsstöd 

Antal 2-årinngar 
inskrivna i 
familjedaghem som får 
modersmålsstöd 

 Antal barn födda 2001 
som är inskrivna i 
familjedaghem, som 
har ett annat 
modersmål än svenska 
och som får 
modersmålsstöd 

 summerbar antal Antal 

3-åringar i 
familjedaghem som får 
modersmålsstöd 

Antal 3-åringar 
inskrivna i 
familjedaghem som får 
modersmålsstöd 

 Antal barn födda 2000 
som är inskrivna i 
familjedaghem, som 
har ett annat 
modersmål än svenska 
och som får 
modersmålsstöd 

 summerbar antal Antal 

4-åringar i 
familjedaghem som får 
modersmålsstöd 

Antal 4-åringar 
inskrivna i 
familjedaghem som får 
modersmålsstöd 

 Antal barn födda 1999 
som är inskrivna i 
familjedaghem, som 
har ett annat 
modersmål än svenska 
och som får 
modersmålsstöd 

 summerbar antal Antal 

5-åringar i 
familjedaghem som får 
modersmålsstöd 

Antal 5-åringar 
inskrivna i 
familjedaghem som får 
modersmålsstöd 

 Antal barn födda 1998 
som är inskrivna i 
familjedaghem, som 
har ett annat 
modersmål än svenska 
och som får 

 summerbar antal Antal 
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modersmålsstöd 

6-åringar i 
familjedaghem som får 
modersmålsstöd 

Antal 6-åringar 
inskrivna i 
familjedaghem som får 
modersmålsstöd 

 Antal barn födda 1997 
som är inskrivna i 
familjedaghem, som 
har ett annat 
modersmål än svenska 
och som får 
modersmålsstöd 

 summerbar antal Antal 

7-åringar i 
familjedaghem som 
har modersmålsstöd 

Antal 7-åringar 
inskrivna i 
familjedaghem som 
har modersmålsstöd 

 Antal barn födda 1996 
som är inskrivna i 
familjedaghem, som 
har ett annat 
modersmål än svenska 
och som får 
modersmålsstöd 

 summerbar antal Antal 

barn 8 år eller äldre i 
familjedaghem som 
har modersmålsstöd 

Antal barn 8 år eller 
äldre inskrivna  i 
familjedaghem som 
har modersmålsstöd 

 Antal barn födda 1995 
eller tidigare som är 
inskrivna i 
familjedaghem, som 
har ett annat 
modersmål än svenska 
och som får 
modersmålsstöd 

 summerbar antal Antal 

barn i familjedaghem 
som har 
modersmålsstöd 

Barn  inskrivna i 
familjedaghem som 
har modersmålsstöd 

 Barn  inskrivna i 
familjedaghem som 
har annat modersmål 
än svenska och som 
har modersmålsstöd 

 summerbar antal Antal 

barn med omsorg på 
obekväma tider 

Antal barn inskrivna i 
verksamhet som har 
öppet på obekväma 
tider 

 Antal barn inskrivna i 
förskoleverksamhet 
eller skolbarnsomsorg 
som har öppet på 
obekväma tider, dvs 
helger och eller 
kvällar/nätter/tidiga 
morgnar 

 summerbar antal Antal 

antal arbetsledare Antal arbetsledare  Antal arbetsledare 
inom förskola samt 

 summerbar antal Antal 
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inom fritidshem och 
förskoleklass som inte 
finns i samma 
organisation som 
skolan 

antal anställda i 
förskolan 

Antal anställda i 
förskolan 

   summerbar antal Antal 

anställda i fritidshem Antal anställda i 
fritidshem 

 antal anställda i 
fritidshem som inte hör 
till skolans 
organisation 

 summerbar antal Antal 

anställda i 
förskoleklass 

Antal anställda i 
förskoleklass 

 antal anställda i 
förskoleklass som inte 
hör till skolans 
organisation 

 summerbar antal Antal 

anställda i flera 
verksamhetsformer 

Antal anställda i flera 
verksamhetsformer 

 Anställda som arbetar 
inom minst två av 
verksamheterna 
förskola, fritidshem 
och förskoleklass 

 summerbar antal Antal 

antal arbetsledare som 
är män 

Antal arbetsledare som 
är män 

   summerbar antal Antal 

antal män anställda i 
förskolan 

Antal män anställda i 
förskolan 

   summerbar antal Antal 

antal män anställda i 
fritidshem 

Antal män anställda i 
fritidshem 

 Antal män anställda i 
fritidshem som inte hör 
till skolans 
organisation 

 summerbar antal Antal 

antal män anställda i 
förskoleklass 

Antal män anställda i 
förskoleklass 

 Antal män anställda i 
förskoleklass som inte 
hör till skolans 
organisation 

 summerbar antal Antal 

antal män anställda i 
flera 
verksamhetsformer 

Antal män anställda i 
flera 
verksamhetsformer 

 Anställda män som 
arbetar inom minst två 
av verksamheterna 
förskola, fritidshem 
och förskoleklass 

 summerbar antal Antal 

barn i förskola med Antal barn inskrivna i    summerbar antal Antal 
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Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd 
annat modersmål än 
svenska föregående år 

förskola som har annat 
modersmål än svenska 
föregående år 

barn i familjedaghem 
med anat modersmål 
än svenska föregående 
år 

Antal barn i 
familjedaghem med 
anat modersmål än 
svenska föregående år 

   summerbar antal Antal 

barn i förskola med 
modersmålsstöd 
föregående år 

Antal barn inskrivna i 
förskola med 
modersmålsstöd 
föregående år 

 Antal barn inskrivna i 
förskola som har annat 
modersmål än svenska 
och som har 
modersmålsstöd 
föregående år 

 summerbar antal Antal 

barn i familjedaghem 
med modersmålsstöd 
föregående år 

Antal barn inskrivna i 
familjedaghem som 
har modersmållstöd 
föregående år 

 Antal barn inskrivna i 
familjedaghem som 
har annat modersmål 
än svenska och som 
har modersmållstöd 
föregående år 

 summerbar antal Antal 

 
 
Tabell / flat fil 
Presentationstext 
Familjedaghem och barn inskrivna i familjedaghem 
Objekttyp 
Familjedaghem och barn 

Population 
Antal familjedaghem och barn inskrivna i familjedaghem den 15 oktober 2003 

Beskrivning 
Antal familjedaghem och barn inskrivna i familjedaghem den 15 oktober 2003 

Antal tabellrader / poster 
634 

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

uppgiftslämnare 
SCB Koden utgörs av 

kommunkoden plus 2 
nollor för alla 

 ej summerbar  Uppgkod 
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Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd 
kommuner utom 
Stockholm och Malmö 
där koden är 
kommunkoden plus 
kod för resp stadsdel 

huvudman för 
verksamheten 

Huvudman för 
verksamheten 

 Huvudman för 
verksamheten, 
kommunen eller 
enskild 

 ej summerbar  Huvudman 

dagbarnvårdare Antal dagbarnvårdare    summerbar antal Antal 
dagbarnvårdare med 
pedagogisk 
högskoleutbildning 

Antal dagbarnvårdare 
med pedagogisk 
högskoleutbildning 

 Antal dagbarnvårdare 
med pedagogisk 
högskoleutbildning, 
dvs utbildning till 
förskollärare, lärare 
eller fritidspedagog 

 summerbar antal Antal 

dagbarnvårdare med 
barnskötarutbildning 

Antal dagbarnvårdare 
med 
barnskötarutbildning 

   summerbar antal Antal 

dagbarnvårdare med 
annan utbildning för 
arbete med barn 

Antal dagbarnvårdare 
med annan utbildning 
för arbete med barn 

   summerbar antal Antal 

dagbarnvårdare utan 
utbildning för arbete 
med barn 

Antal dagbarnvårdare 
utan utbildning för 
arbete med barn 

   summerbar antal Antal 

0-åriga flickor i 
familjedaghem 

Antal 0-åriga flickor i 
familjedaghem 

 Antal flickor födda 
2003 som är inskrivna 
i familjedaghem 

 summerbar antal Antal 

1-åriga flickor i 
familjedaghem 

Antal 1-åriga flickor 
inskrivna i 
familjedaghem 

 Antal flickor födda 
2002 som är inskrivna 
i familjedaghem 

 summerbar antal Antal 

2-åriga flickor i 
familjedaghem 

Antal 2-åriga flickor 
som är inskrivna i 
familjedaghem 

 Antal flickor födda 
2001 som är inskrivna 
i familjedaghem 

 summerbar antal Antal 

3-åriga flickor i 
familjedaghem 

Antal 3-åirga flickor 
som är inskrivna i 
familjedaghem 

 Antal flickor födda 
2000 som är inskrivna 
i familjedaghem 

 summerbar antal Antal 

4-åriga flickor i Antal 4-åriga flickor  Antal flickor födda  summerbar antal Antal 
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Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd 
familjedaghem som är inskrivna i 

familjedaghem 
1999 som är inskrivna 
i familjedaghem 

5-åriga flickor i 
familjedaghem 

Antal 5-åriga flickor 
som är inskrivna i 
familjedaghem 

 Antal flickor födda 
1998 som är inskrivna 
i familjedaghem 

 summerbar antal Antal 

6-åriga flickor i 
familjedaghem 

Antal 6-åriga flickor 
inskrivna i 
familjedaghem 

 Antal flickor födda 
1997 som är inskrivna 
i familjedaghem 

 summerbar antal Antal 

7-åriga flickor i 
familjedaghem 

Antal 7-åriga flickor 
som är inskrivna i 
familjedaghem 

 Antal flickor födda 
1996 som är inskrivna 
i familjedaghem 

 summerbar antal Antal 

8-åriga flickor i 
familjedaghem 

Antal 8-åriga flickor 
som är inskrivna i 
familjedaghem 

 Antal flickor födda 
1995 som är inskrivna 
i familjedaghem 

 summerbar antal Antal 

9-åriga flickor i 
familjedaghem 

Antal 9-åriga flickor 
som är inskrivna i 
familjedaghem 

 Antal flickor födda 
1994 som är inskrivna 
i familjedaghem 

 summerbar antal Antal 

10-åriga flickor i 
familjedaghem 

Antal 10-åriga flickor 
som är inskrivna i 
familjedaghem 

 Antal flickor födda 
1993 som är inskrivna 
i familjedaghem 

 summerbar antal Antal 

11-åriga flickor i 
familjedaghem 

Antal 11-åriga flickor 
som är inskrivna i 
familjedaghem 

 Antal flickor födda 
1992 som är inskrivna 
i familjedaghem 

 summerbar antal Antal 

12-åriga flickor i 
familjedaghem 

Antal flickor 12 år 
eller äldre som är 
inskrivna i 
familjedaghem 

 Antal flickor födda 
1991 eller tidigare som 
är inskrivna i 
familjedaghem 

 summerbar antal Antal 

antal flickor i 
familjedaghem 

Antal flickor i 
familjedaghem 

   summerbar antal Antal 

0-åriga pojkar i 
familjedaghem 

Antal 0-åriga pojkar 
som är inskrivna i 
familjedaghem 

 Antal pojkar födda 
2003 som är inskrivna 
i familjedaghem 

 summerbar antal Antal 

1-åriga pojkar i 
familjedaghem 

Antal 1-åriga pojkar 
som är inskrivna i 
familjedaghem 

 Antal pojkar födda 
2002 som är inskrivna 
i familjedaghem 

 summerbar antal Antal 

2-åriga pojkar i 
familjedaghem 

Antal 2-åriga pojkar 
inskrivna i 
familjedaghem 

 Antal pojkar födda 
2001 som är inskrivna 
i familjedaghem 

 summerbar antal Antal 
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Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd 
3-åriga pojkar i 
familjedaghem 

Antal pojkar födda 
2000 som är inskrivna 
i familjedaghem 

 Antal pojkar födda 
2000 som är inskrivna 
i familjedaghem 

 summerbar antal Antal 

4-åriga pojkar i 
familjedaghem 

Antal 4-åriga pojkar 
som är inskrivna i 
familjedaghem 

 Antal pojkar födda 
1999 som är inskrivna 
i familjedaghem 

 summerbar antal Antal 

5-åriga pojkar i 
familjedaghem 

Antal 5-åriga pojkar i 
familjedaghem 

 Antal pojkar födda 
1998 som är inskrivna 
i familjedaghem 

 summerbar antal Antal 

6-åriga pojkar i 
familjedaghem 

Antal 6 åriga pojkar 
inskrivna i 
familjedaghem 

 Antal pojkar födda 
1997 som är inskrivna 
i familjedaghem 

 summerbar antal Antal 

7-åriga pojkar i 
familjedaghem 

Antal 7-åriga pojkar 
som är inskrivna i 
familjedaghem 

 Antal pojkar födda 
1996 som är inskrivna 
i familjedaghem 

 summerbar antal Antal 

8-åriga pojkar i 
familjedaghem 

Antal 8-åriga pojkar 
inskrivna i 
familjedaghem 

 Antal pojkar födda 
1995 som är inskrivna 
i familjedaghem 

 summerbar antal Antal 

9-åriga pojkar i 
familjedaghem 

Antal 9-åriga pojkar 
inskrivna i 
familjedaghem 

 Antal pojkar födda 
1994 som är inskrivna 
i familjedaghem 

 summerbar antal Antal 

10-åriga pojkar i 
familjedaghem 

Antal 10-åriga pojkar 
inskrivna i 
familjedaghem 

 Antal pojkar födda 
1993 som är inskrivna 
i familjedaghem 

 summerbar antal Antal 

11-åriga pojkar i 
familjedaghem 

Antal 11-åriga pojkar 
inskrivna i 
familjedaghem 

 Anal pojkar födda 
1992 som är inskrivna 
i familjedaghem 

 summerbar antal Antal 

12-åriga pojkar i 
familjedaghem 

Anal pojkar 12 år eller 
äldre som är inskrivna 
i familjedaghem 

 Antal pojkar födda 
1991 eller tidigare som 
är inskrivna i 
familjedaghem 

 summerbar antal Antal 

pojkar i familjedaghem Antal pojkar inskrivna 
i familjedaghem 

   summerbar antal Antal 

0-åringar i 
familjedaghem 

Antal 0-åringar 
inskrivna i 
familjedaghem 

 Antal barn födda 2003 
som är inskrivna i 
familjedaghem 

 summerbar antal Antal 

1-åringar i 
familjedaghem 

Anal 1-åringar 
inskrivna i 

 Antal barn födda 2002 
som är inskrivna i 

 summerbar antal Antal 
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Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd 
familjedaghem familjedaghem 

2-åringar i 
familjedaghem 

Antal 2-åringar 
inskrivna i 
familjedaghem 

 Antal barn födda 2001 
som är inskrivna i 
familjedaghem 

 summerbar antal Antal 

3-åringar i 
familjedaghem 

Antal 3-åringar 
inskrivna i 
familjedaghem 

 Antal barn födda 2000 
som är inskrivna i 
familjedaghem 

 summerbar antal Antal 

4-åringar i 
familjedaghem 

Antal 4-åringar 
inskrivna i 
familjedaghem 

 Antal barn födda 1999 
som är inskrivna i 
familjedaghem 

 summerbar antal Antal 

5-åringar i 
familjedaghem 

Antal 5-åringar 
inskrivna i 
familjedaghem 

 Antal barn födda 1998 
som är inskrivna i 
familjedaghem 

 summerbar antal Antal 

6-åringar i 
familjedaghem 

Antal 6-åringar 
insrkivna i 
familjedaghem 

 Antal barn födda 1997 
som är inskrivna i 
familjedaghem 

 summerbar antal Antal 

7-åringar i 
familjedaghem 

Antal 7-åringar 
inskrivna i 
familjedaghem 

 Antal barn födda 1996 
som är inskrivna i 
familjedaghem 

 summerbar antal Antal 

8-åringar i 
familjedaghem 

Antal 8-åringar 
inskrivna i 
familjedaghem 

 Antal barn födda 1995 
som är inskrivna i 
familjedaghem 

 summerbar antal Antal 

9-åringar i 
familjedaghem 

Antal 9-åringar 
inskrivna i 
familjedaghem 

 Antal barn födda 1994 
som är inskrivna i 
familjedaghem 

 summerbar antal Antal 

10-åringar i 
familjedaghem 

Antal 10-åringar 
inskrivna i 
familjedaghem 

 antal barn födda 1993 
som är inskrivna i 
familjedaghem 

 ej summerbar antal Antal 

11-åringar i 
familjedaghem 

Antal 11-åringar 
inskrivna i 
familjedaghem 

 Antal barn födda 1992 
som är inskrivna i 
familjedaghem 

 summerbar antal Antal 

12-åringar i 
familjedaghem 

Antal barn 12 år eller 
äldre som är insrkivna 
i familjedaghem 

 Antal barn födda 1991 
eller tidigare som är 
inskrivna i 
familjedaghem 

 summerbar antal Antal 

barn i familjedaghem Barn inskrivna i 
familjedaghem 

   summerbar antal Antal 

familjedaghem med 1- Antal familjedaghem  Antal familjedaghem  summerbar antal Antal 
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Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd 
4 barn med 1-4 barn med 1-4 barn som är 0-

12 år inklusive egna 
barn 

familjedaghem med 5-
6 barn 

Antal familjedaghem 
med 5-6 barn 

 Antal familjedaghem 
med 5-6 barn som är 0-
12 år inklusive egna 
barn 

 summerbar antal Antal 

familjedaghem med 7-
8 barn 

Antal familjedaghem 
med 7-8 barn 

 Antal familjedaghem 
med 7-8 barn som är 0-
12 år inklusive egna 
barn 

 summerbar antal Antal 

familjedaghem med 9 
barn eller flera 

Antal familjedaghem 
med 9 barn eller flera 

 Antal familjedaghem 
med 9 barn eller flera  
som är 0-12 år 
inklusive egna barn 

 summerbar antal Antal 

antal familjedaghem Antal familjedaghem    summerbar antal Antal 
antal familjedaghem 
föregående år 

Antal familjedaghem 
föregående år 

Blanketten från 2002   summerbar antal Antal 

antal dagbarnvårdare 
föregående år 

Antal dagbarnvårdare 
föregående år 

Blanketten från 2002   summerbar antal Antal 

flickor i 
familjedaghem 
föregående år 

Antal flickor i 
familjedaghem 
föregående år 

Blanketten från 2002   summerbar antal Antal 

pojkar i familjedaghem 
föregående år 

Antal pojkar i 
familjedaghem 
föregående år 

Blanketten från 2002   summerbar anal Antal 

barn i familjedaghem 
föregående år 

Antal barn i 
familjedaghem 
föregående år 

Blanketten från 2002   summerbar antal Antal 

 
 
Tabell / flat fil 
Presentationstext 
Antal institutioner 
Objekttyp 
Förskolor, fritidshem 

Population 
Antal förskolor, antal fritidshemsavdelningar och antal förskoleklasser den 15 
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oktober 2003 
Beskrivning 
Antal förskolor, antal fritidshemsavdelningar och antal förskoleklasser den 15 oktober 2003 

Antal tabellrader / poster 
635 

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

uppgiftslämnare 
SCB Koden utgörs av 

kommunkoden plus 2 
nollor för alla 
kommuner utom 
Stockholm och Malmö 
där koden är 
kommunkoden plus 
kod för resp stadsdel 

 ej summerbar  Uppgkod 

huvudman för 
verksamheten 

Huvudman för 
verksamheten 

 Huvudman för 
verksamheten, 
kommunen eller 
enskild 

 ej summerbar  Huvudman 

antal förskolor Antal förskolor    summerbar antal Antal 
antal fritidshem Antal fritidshem som 

inte hör till skolans 
organisation 

 Antal fritidshem som 
inte hör till skolans 
organisation (inte har 
gemensam rektor) 

 summerbar antal Antal 

antal förskoleklasser Antal förskoleklasser 
som inte hör till 
skolans organisation 

 Antal förskoleklasser 
som inte hör till 
skolans organisation 
(inte har gemensam 
rektor) 

 summerbar antal Antal 

antal 
fritidshemsavdelningar 

Antal 
fritidshemsavdelningar 

   summerbar antal Antal 

antal förskolor 
föregående år 

Antal förskolor 
föregående år 

Blanketten från 2002   summerbar antal Antal 

antal fritidshem 
föregående år 

Antal fritidshem  som 
inte hör till skolans 
organisation 
föregående år 

Blanketten från 2002 Antal fritidshem som 
inte hör till skolans 
organisation (inte har 
gemensam rektor) 

 summerbar antal Antal 
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Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd 
föregående år 

antal förskoleklasser 
föregående år 

Antal förskoleklasser 
som inte hör till 
skolans organisation 
föregående år 

Blanketten från 2002 Antal förskoleklasser 
som inte hör till 
skolans organisation 
(inte har gemensam 
rektor) föregående år 

 summerbar antal Antal 

 
 
Tabell / flat fil 
Presentationstext 
Modersmål i förskoleklass 
Objekttyp 
Barn 

Population 
Antal barn i förskoleklass med annat modersmål än svenska och antal barn i 
förskoleklass som får modersmålsundervisning den 15 oktober 2003 

Beskrivning 
Antal barn i förskoleklass med annat modersmål än svenska och antal barn i förskoleklass som får 
modersmålsundervisning den 15 oktober 2003 

Antal tabellrader / poster 
634 

 
 
Variabler - Innehåll 
Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd 
uppgiftslämnarkod Uppgiftslämnarkod SCB Koden utgörs av 

kommunkoden plus 2 
nollor för alla 
kommuner utom 
Stockholm och Malmö 
där koden är 
kommunkoden plus 
kod för resp stadsdel 

 ej summerbar  Uppgkod 

huvudman för 
verksamheten 

Huvudman för 
verksamheten 

 Huvudman för 
verksamheten, 
kommunen eller 
enskild 

 ej summerbar  Huvudman 

flickor i förskoleklass Antal flickor i    summerbar antal Antal 
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Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd 
som har albanska som 
modersmål 

förskoleklass som inte 
hör till skolans 
organisation som har 
albanska som 
modersmål 

antal flickor i 
förskoleklass som har 
arabiska som 
modersmål 

Antal flickor i 
förskoleklass som inte 
hör till skolans 
organisation som har 
arabiska som 
modersmål 

   summerbar antal Antal 

antal flickor i 
förskoleklass som har 
bosniska/kroatiska/serb
iska som modersmål 

Antal flickor i 
förskoleklass som inte 
hör till skolans 
organisation som har 
bosniska/kroatiska/serb
iska som modersmål 

   summerbar antal Antal 

antal flickor i 
förskoleklass som har 
engelska som 
modersmål 

Antal flickor i 
förskoleklass som inte 
hör till skolans 
organisation som har 
engelska som 
modersmål 

   summerbar antal Antal 

antal flickor i 
förskoleklass som har 
finska som modersmål 

Antal flickor i 
förskoleklass som inte 
hör till skolans 
organisation som har 
finska som modersmål 

   summerbar antal Antal 

antal flickor i 
förskoleklass som har 
kurdiska som 
modersmål 

Antal flickor i 
förskoleklass som inte 
hör till skolans 
organisation som har 
kurdiska som 
modersmål 

   summerbar antal Antal 

antal flickor i 
förskoleklass som har 
persiska som 
modersmål 

Antal flickor i 
förskoleklass som inte 
hör till skolans 
organisation som har 

   summerbar antal Antal 
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Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd 
persiska som 
modersmål 

antal flickor i 
förskoleklass som har 
polska som modersmål 

Antal flickor i 
förskoleklass som inte 
hör till skolans 
organisation som har 
polska som modersmål 

   summerbar antal Antal 

antal flickor i 
förskoleklass som  har 
spanska som 
modersmål 

Antal flickor i 
förskoleklass som inte 
hör till skolans 
organisation som har 
spanska som 
modersmål 

   summerbar antal Antal 

antal flickor i 
förskoleklass som har 
turkiska som 
modersmål 

Antal flickor i 
förskoleklass som inte 
hör till skolans 
organisation som har 
turkiska som 
modersmål 

   summerbar antal Antal 

antal flickor i 
förskoleklass som har 
övriga språk som 
modersmål 

Antal flickor i 
förskoleklass som inte 
hör till skolans 
organisation som har 
övriga språk som 
modersmål 

   summerbar antal Antal 

flickor i förskoleklass 
som har annat 
modersmål än svenska 

Flickor i förskoleklass 
som inte hör till 
skolans organisation 
som har annat 
modersmål än svenska 

   summerbar antal Antal 

antal pojkar i 
förskoleklass som har 
albanska som 
modersmål 

Antal pojkar i 
förskoleklass som inte 
hör till skolans 
organisation som har 
albanska som 
modersmål 

   summerbar antal Antal 

antal pojkar i 
förskoleklass som  har 

Antal pojkar i 
förskoleklass som inte 

   summerbar antal Antal 
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Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd 
arabiska som 
modersmål 

hör till skolans 
organisation som har 
arabiska som 
modersmål 

antal pojkar i 
förskoleklass som har 
bosniska/kroatiska/serb
iska som modersmål 

Antal pojkar i 
förskoleklass som inte 
hör till skolans 
organisation som har 
bosniska/kroatiska/serb
iska som modersmål 

   summerbar antal Antal 

antal pojkar i 
förskoleklass som har 
engelska som 
modersmål 

Antal pojkar i 
förskoleklass som inte 
hör till skolans 
organisation som har 
engelska som 
modersmål 

   summerbar antal Antal 

antal pojkar i 
förskoleklass som har 
finska som modersmål 

Antal pojkar i 
förskoleklass som inte 
hör till skolans 
organisation som har 
finska som modersmål 

   summerbar antal Antal 

antal pojkar i 
förskoleklass som har 
kurdiska som 
modersmål 

Antal pojkar i 
förskoleklass som inte 
hör till skolans 
organisation som har 
kurdiska som 
modersmål 

   summerbar antal Antal 

antal pojkar i 
förskoleklass  som har 
persiska som 
modersmål 

Antal pojkar i 
förskoleklass som inte 
hör till skolans 
organisation som har 
persiska som 
modersmål 

   summerbar antal Antal 

antal pojkar i 
förskoleklass som har 
polska som modersmål 

Antal pojkar i 
förskoleklass som inte 
hör till skolans 
organisation som har 
polska som modersmål 

   summerbar antal Antal 
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antal pojkar i 
förskoleklass som har 
spanska som 
modersmål 

Antal pojkar i 
förskoleklass som inte 
hör till skolans 
organisation som har 
spanska som 
modersmål 

   summerbar antal Antal 

antal pojkar i 
förskoleklass som har 
turkiska som 
modersmål 

Antal pojkar i 
förskoleklass som inte 
hör till skolans 
organisation som har 
turkiska som 
modersmål 

   summerbar antal Antal 

antal pojkar i 
förskoleklass som har 
övriga språk som 
modersmål 

Antal pojkar i 
förskoleklass som inte 
hör till skolans 
organisation som har 
övriga språk som 
modersmål 

   summerbar antal Antal 

pojkar i förskoleklass 
som har annat 
modersmål än svenska 

Pojkar i förskoleklass 
som inte hör till 
skolans organisation 
(inte har gemensam 
rektor) som har annat 
modersmål än svenska 

   summerbar antal Antal 

elever i förskoleklass 
som har albanska som 
mdoersmål 

Elever i förskoleklass 
som inte hör till 
skolans organisation 
som har albanska som 
modersmål 

   summerbar antal Antal 

elever i förskoleklass 
som  har arabiska som 
modersmål 

Elever i förskoleklass 
som inte hör till 
skolans organisation 
som har arabiska som 
modersmål 

   summerbar antal Antal 

elever i förskoleklass 
som har 
bosniska/kroatiska/serb
iska som modersmål 

Elever i förskoleklass 
som inte hör till 
skolans organisation 
som har 

   summerbar antal Antal 
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bosniska/kroatiska/serb
iska som modersmål 

elever i förskoleklass 
som har engelska som 
modersmål 

Elever i förskoleklass 
som inte hör till 
skolans organisation 
som har engelska som 
modersmål 

   summerbar antal Antal 

elever i förskoleklass 
som har finska som 
modersmål 

Elever i förskoleklass 
som inte hör till 
skolans organisation 
som har finska som 
modersmål 

   summerbar antal Antal 

elever i förskoleklass 
som har kurdiska som 
modersmål 

Elever i förskoleklass 
som inte hör till 
skolans organisation 
som har kurdiska som 
modersmål 

   summerbar antal Antal 

elever i förskoleklass 
som har persiska som 
modersmål 

Elever i förskoleklass 
som inte hör till 
skolans organisation 
som har persiska som 
modersmål 

   summerbar antal Antal 

elever i förskoleklass 
som har polska som 
modersmål 

Elever i förskoleklass 
som inte hör till 
skolans organisation 
som har polska som 
modersmål 

   summerbar antal Antal 

elever i förskoleklass 
som har spanska som 
modersmål 

Elever i förskoleklass 
som inte hör till 
skolans organisation 
som har spanska som 
modersmål 

   summerbar antal Antal 

elever i förskoleklass 
som har turkiska som 
modersmål 

Elever i förskoleklass 
som inte hör till 
skolans organisation 
som har turkiska som 
modersmål 

   summerbar antal Antal 

elever i förskoleklass Elever i förskoleklass    summerbar antal Antal 
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som har övriga språk 
som modersmål 

som inte hör till 
skolans organisation 
som har övriga språk 
som modersmål 

elever i förskoleklass 
med annat modersmål 
än svenska 

Elever i förskoleklass 
som inte hör till 
skolans organisation 
med annat modersmål 
än svenska 

   summerbar antal Antal 

flickor i förskoleklass 
som får stöd i albanska 

Antal flickor i 
förskoleklass som inte 
hör till skolans 
organisation som får 
stöd i albanska 

   summerbar antal Antal 

antal flickor i 
förskoleklass  som får 
stöd i arabiska 

Antal flickor i 
förskoleklass som inte 
hör till skolans 
organisation som får 
stöd i arabiska 

   summerbar antal Antal 

antal flickor i 
förskoleklass som  får 
stöd i 
bosniska/kroatiska/serb
iska 

Antal flickor i 
förskoleklass som inte 
hör till skolans 
organisation som får 
stöd i 
bosniska/kroatiska/serb
iska 

   summerbar antal Antal 

antal flickor i 
förskoleklass som får 
stöd i engelska 

Antal flickor i 
förskoleklass som inte 
hör till skolans 
organisation som får 
stöd i engelska 

   summerbar antal Antal 

antal flickor i 
förskoleklass som  får 
stöd i finska 

Antal flickor i 
förskoleklass som inte 
hör till skolans 
organisation som får 
stöd i finska 

   summerbar antal Antal 

antal flickor i 
förskoleklass som får 

Antal flickor i 
förskoleklass som inte 

   summerbar antal Antal 
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stöd i kurdiska hör till skolans 

organisation som får 
stöd i kurdiska 

antal flickor i 
förskoleklass som i 
som får stöd i persiska 

Antal flickor i 
förskoleklass som inte 
hör till skolans 
organisation som får 
stöd i persiska 

   summerbar antal Antal 

antal flickor i 
förskoleklass som  får 
stöd i polska 

Antal flickor i 
förskoleklass som inte 
hör till skolans 
organisation som får 
stöd i polska 

   summerbar antal Antal 

antal flickor i 
förskoleklass som får 
stöd i spanska 

Antal flickor i 
förskoleklass som inte 
hör till skolans 
organisation som får 
stöd i spanska 

   summerbar antal Antal 

antal flickor i 
förskoleklass som får 
stöd i turkiska 

Antal flickor i 
förskoleklass som inte 
hör till skolans 
organisation som får 
stöd i turkiska 

   summerbar antal Antal 

antal flickor i 
förskoleklass som får 
stöd i övriga språk 

Antal flickor i 
förskoleklass som inte 
hör till skolans 
organisation som får 
stöd i övriga språk 

   summerbar antal Antal 

antal flickor i 
förskoleklass som får 
modersmålsstöd 

Antal flickor i 
förskoleklass som inte 
hör till skolans 
organisation som får 
modersmålsstöd 

   summerbar antal Antal 

pojkar i förskoleklass 
som får stöd i albanska 

Antal pojkar i 
förskoleklass som inte 
hör till skolans 
organisation som får 
stöd i albanska 

   summerbar antal Antal 
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pojkar i förskoleklass 
som får stöd i arabiska 

Antal pojkar i 
förskoleklass som inte 
hör till skolans 
organisation som får 
stöd i arabiska 

   summerbar antal Antal 

pojkar i förskoleklass 
som får stöd i 
bosniska\kroatiska\serb
iska 

Antal pojkar i 
förskoleklass som inte 
hör till skolans 
organisation som får 
stöd i 
bosniska\kroatiska\serb
iska 

   summerbar antal Antal 

pojkar i förskoleklass 
som får stöd i engelska 

Antal pojkar i 
förskoleklass som inte 
hör till skolans 
organisation som får 
stöd i engelska 

   summerbar antal Antal 

pojkar i förskoleklass 
som får stöd i finska 

Antal pojkar i 
förskoleklass som inte 
hör till skolans 
organisation som får 
stöd i finska 

   summerbar antal Antal 

pojkar i förskoleklass 
som får stöd i kurdiska 

Antal pojkar i 
förskoleklass som inte 
hör till skolans 
organisation som får 
stöd i kurdiska 

   summerbar antal Antal 

pojkar i förskoleklass 
som får stöd i persiska 

Antal pojkar i 
förskoleklass som inte 
hör till skolans 
organisation som får 
stöd i persiska 

   summerbar antal Antal 

pojkar i förskoleklass 
som får stöd i polska 

Antal pojkar i 
förskoleklass som inte 
hör till skolans 
organisation som får 
stöd i polska 

   summerbar antal Antal 

pojkar i förskoleklass Antal pojkar i    summerbar antal Antal 
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som får stöd i spanska förskoleklass som inte 

hör till skolans 
organisation som får 
stöd i spanska 

pojkar i förskoleklass 
som får stöd i turkiska 

Antal pojkar i 
förskoleklass som inte 
hör till skolans 
organisation som får 
stöd i turkiska 

   summerbar antal Antal 

pojkar i förskoleklass 
som får stöd i övriga 
modersmål 

Antal pojkar i 
förskoleklass som inte 
hör till skolans 
organisation som får 
stöd i övriga 
modersmål 

   summerbar antal Antal 

pojkar i förskoleklass 
som får 
modersmålsstöd 

Antal pojkar i 
förskoleklass som inte 
hör till skolans 
organisation som får 
modersmålsstöd 

   summerbar antal Antal 

elever i förskoleklass 
som får stöd i albanska 

Antal elever i 
förskoleklass som inte 
hör till skolans 
organisation som får 
stöd i albanska 

   summerbar antal Antal 

elever i förskoleklass 
som får stöd i arabiska 

Antal elever i 
förskoleklass som inte 
hör till skolans 
organisation som får 
stöd i arabiska 

   summerbar antal Antal 

elever i förskoleklass 
som får stöd i 
bosniska\kroatiska\serb
iska 

Antal elever i 
förskoleklass som inte 
hör till skolans 
organisation som får 
stöd i 
bosniska\kroatiska\serb
iska 

   summerbar antal Antal 

elever i förskoleklass Antal elever i    summerbar antal Antal 
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som får stöd i engelska förskoleklass som inte 

hör till skolans 
organisation som får 
stöd i engelska 

elever i förskoleklass 
som får stöd i finska 

Antal elever i 
förskoleklass som inte 
hör till skolans 
organisation som får 
stöd i finska 

   summerbar antal Antal 

elever i förskoleklass 
som får stöd i kurdiska 

Antal elever i 
förskoleklass som inte 
hör till skolans 
organisation som får 
stöd i kurdiska 

   summerbar antal Antal 

elever i förskoleklass 
som får stöd i persiska 

Antal elever i 
förskoleklass som inte 
hör till skolans 
organisation som får 
stöd i persiska 

   summerbar antal Antal 

elever i förskoleklass 
som får stöd i polska 

Antal elever i 
förskoleklass som inte 
hör till skolans 
organisation som får 
stöd i polska 

   summerbar antal Antal 

elever i förskoleklass 
som får stöd i spanska 

Antal elever i 
förskoleklass som inte 
hör till skolans 
organisation som får 
stöd i spanska 

   summerbar antal Antal 

elever i förskoleklass 
som får stöd i turkiska 

Antal elever i 
förskoleklass som inte 
hör till skolans 
organisation som får 
stöd i turkiska 

   summerbar antal Antal 

elever i förskoleklass 
som får stöd i övriga 
språk 

Antal elever i 
förskoleklass som inte 
hör till skolans 
organisation som får 

   summerbar antal Antal 
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stöd i övriga språk 

elever i förskoleklass 
med modersmålsstöd 

Antal elever i 
förskoleklass som inte 
hör till skolans 
organisation som får 
modersmålsstöd 

   summerbar antal Antal 

pojkar i förskoleklass 
med annat modersmål 
än svenska föregående 
år 

Antal pojkar i 
förskoleklass som inte 
hör till skolans 
organisation med annat 
modersmål än svenska 
föregående år 

Blanketten från 2002   summerbar antal Antal 

flickor i förskoleklass 
med annat modersmål 
än svenska föregående 
år 

Antal flickor i 
förskoleklass som inte 
hör till skolans 
organisation med annat 
modersmål än svenska 
föregående år 

Blanketten från 2002   summerbar antal Antal 

elever i förskoleklass 
med annat modersmål 
än svenska föregående 
år 

Antal elever i 
förskoleklass som inte 
hör till skolans 
organisation med annat 
modersmål än svenska 
föregående år 

Blanketten från 2002   summerbar antal Antal 

flickor i förskoleklass 
med modersmålsstöd 
föregående år 

Antal flickor i 
förskoleklass som inte 
hör till skolans 
organisation med 
modersmålsstöd 
föregående år 

Blanketten från 2002   summerbar antal Antal 

pojkar i förskoleklass 
med modersmålsstöd 
föregående år 

Antal pojkar i 
förskoleklass som inte 
hör till skolans 
organisation med 
modersmålsstöd 
föregående år 

Blanketten från 2002   summerbar antal Antal 

elever i förskoleklass 
med modersmålsstöd 

Anal elever i 
förskoleklass som inte 

Blanketten från 2002   summerbar antal Antal 



 
STATISTISKA CENTRALBYRÅN      83(101) 
 
 
 
 
 

UF0117_DO_2003 
05-04-20 15.28 

Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd 
föregående år hör till skolans 

organisation med 
modersmålsstöd 
föregående år 

 
 
 
Värdemängder 
Namn Beskrivning 
Antal Antal 0-150000 
 
Namn Beskrivning 
Ar År som uppgiftermna avser (ÅÅÅÅ) 
 
Namn Beskrivning 
Befolkningsgrupp Befolkningsgrupp i 9 klasser efter befolkningsstorlek 
Kod Benämning 
1 0-4999 
2 5000-9999 
3 10000-14999 
4 15000-19999 
5 20000-29999 
6 30000-49999 
7 50000-99999 
8 100000-199999 
9 200000-800000 
 
Namn Beskrivning 
Datum Datum som anger registrets aktualitet i klartext (ÅÅÅÅMMDD) 
 
Namn Beskrivning 
EmailE E-postadress till uppgiftslämnaren för verksamhet i enskild regi 
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Namn Beskrivning 
EmailK E-postadress till uppgiftslämnaren för verksamhet i kommunal regi 
 
Namn Beskrivning 
Gatuadress Uppgiftslämnarens adress i klartext 
 
Namn Beskrivning 
Huvudman Huvudman för verksamheten, kommunen eller enskild 
Kod Benämning 
1 kommunal huvudman 
5 enskild huvudman 
 
Namn Beskrivning 
kommun2003 Kommun enligt indelning 2003-01-01. Värdemängden är stor, de enskilda koderna redovisas därför ej här. 
Kod Benämning 
 
Namn Beskrivning 
Kommungrupp Svenska kommunförbundets kommungruppsindelning 
Kod Benämning 
1 Storstad 
2 Förortskommun 
3 Större stad 
4 Medelstor stad 
5 Industrikommun 
6 Landsbygdskommun 
7 Glesbygdskommun 
8 Övrig större kommun 
9 Övrig mindre kommun 
 
Namn Beskrivning 
Kommunnamn Kommunnamn i klartext 
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Namn Beskrivning 
Lan2003 Län enligt indelning 2003-01-01 
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 
Lansnamn Länsnamn i klartext 
 
Namn Beskrivning 
Losenord Lösenord för uppgiftslämnaren som består av 6 tecken 
 
Namn Beskrivning 
Namnd Den kommunala nämnd i klartext som lämnat uppgiften 
 
Namn Beskrivning 
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NamnE Namn i klartext till uppgiftslämnaren för verksamhet i enskild regi 
 
Namn Beskrivning 
NamnK Namn i klartext på uppgiftslämnaren för verksamhet i kommunal regi 
 
Namn Beskrivning 
Postadress Uppgiftslämnarens postadress i klartext 
 
Namn Beskrivning 
TelefaxE Telefaxnr till uppgiftslämnaren för verksamhet i enskild regi 
 
Namn Beskrivning 
TelefaxK Telefaxnr till uppgiftslämnaren för verksamhet i kommunal regi 
 
Namn Beskrivning 
TelefonE Telefonnr till uppgiftslämnaren för verksamhet i enskild regi 
 
Namn Beskrivning 
TelefonK Telefonnummer till uppgiftslämnare för verksamhet i kommunal regi 
 
Namn Beskrivning 
Uppgkod Uppgiftslämnarkoden består av kommunkoden enligt kommunindelningen 2003-01-01 som anges nedan samt två  avslutande 

nollor utom för Sthlm och Malmö där de sista två siffrorna anger stadsdel 
Kod Benämning 
0114 Upplands Väsby 
0115 Vallentuna 
0117 Österåker 
0120 Värmdö 
0123 Järfälla 
0125 Ekerö 
0126 Huddinge 
0127 Botkyrka 
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0128 Salem 
0136 Haninge 
0138 Tyresö 
0139 Upplands-Bro 
0140 Nykvarn 
0160 Täby 
0162 Danderyd 
0163 Sollentuna 
0180 Stockholm 
0181 Södertälje 
0182 Nacka 
0183 Sundbyberg 
0184 Solna 
0186 Lidingö 
0187 Vaxholm 
0188 Norrtälje 
0191 Sigtuna 
0192 Nynäshamn 
0305 Håbo 
0319 Älvkarleby 
0330 Knivsta 
0360 Tierp 
0380 Uppsala 
0381 Enköping 
0382 Östhammar 
0428 Vingåker 
0461 Gnesta 
0480 Nyköping 
0481 Oxelösund 
0482 Flen 
0483 Katrineholm 
0484 Eskilstuna 
0486 Strängnäs 
0488 Trosa 
0509 Ödeshög 
0512 Ydre 
0513 Kinda 
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0560 Boxholm 
0561 Åtvidaberg 
0562 Finspång 
0563 Valdemarsvik 
0580 Linköping 
0581 Norrköping 
0582 Söderköping 
0583 Motala 
0584 Vadstena 
0586 Mjölby 
0604 Aneby 
0617 Gnosjö 
0642 Mullsjö 
0643 Habo 
0662 Gislaved 
0665 Vaggeryd 
0680 Jönköping 
0682 Nässjö 
0683 Värnamo 
0684 Sävsjö 
0685 Vetlanda 
0686 Eksjö 
0687 Tranås 
0760 Uppvidinge 
0761 Lessebo 
0763 Tingsryd 
0764 Alvesta 
0765 Älmhult 
0767 Markaryd 
0780 Växjö 
0781 Ljungby 
0821 Högsby 
0834 Torsås 
0840 Mörbylånga 
0860 Hultsfred 
0861 Mönsterås 
0862 Emmaboda 
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0880 Kalmar 
0881 Nybro 
0882 Oskarshamn 
0883 Västervik 
0884 Vimmerby 
0885 Borgholm 
0980 Gotland 
1060 Olofström 
1080 Karlskrona 
1081 Ronneby 
1082 Karlshamn 
1083 Sölvesborg 
1214 Svalöv 
1230 Staffanstorp 
1231 Burlöv 
1233 Vellinge 
1256 Östra Göinge 
1257 Örkelljunga 
1260 Bjuv 
1261 Kävlinge 
1262 Lomma 
1263 Svedala 
1264 Skurup 
1265 Sjöbo 
1266 Hörby 
1267 Höör 
1270 Tomelilla 
1272 Bromölla 
1273 Osby 
1275 Perstorp 
1276 Klippan 
1277 Åstorp 
1278 Båstad 
1280 Malmö 
1281 Lund 
1282 Landskrona 
1283 Helsingborg 
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1284 Höganäs 
1285 Eslöv 
1286 Ystad 
1287 Trelleborg 
1290 Kristianstad 
1291 Simrishamn 
1292 Ängelholm 
1293 Hässleholm 
1315 Hylte 
1380 Halmstad 
1381 Laholm 
1382 Falkenberg 
1383 Varberg 
1384 Kungsbacka 
1401 Härryda 
1402 Partille 
1407 Öckerö 
1415 Stenungsund 
1419 Tjörn 
1421 Orust 
1427 Sotenäs 
1430 Munkedal 
1435 Tanum 
1438 Dals-Ed 
1439 Färgelanda 
1440 Ale 
1441 Lerum 
1442 Vårgårda 
1443 Bollebygd 
1444 Grästorp 
1445 Essunga 
1446 Karlsborg 
1447 Gullspång 
1452 Tranemo 
1460 Bengtsfors 
1461 Mellerud 
1462 Lilla Edet 
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1463 Mark 
1465 Svenljunga 
1466 Herrljunga 
1470 Vara 
1471 Götene 
1472 Tibro 
1473 Töreboda 
1480 Göteborg 
1481 Mölndal 
1482 Kungälv 
1484 Lysekil 
1485 Uddevalla 
1486 Strömstad 
1487 Vänersborg 
1488 Trollhättan 
1489 Alingsås 
1490 Borås 
1491 Ulricehamn 
1492 Åmål 
1493 Mariestad 
1494 Lidköping 
1495 Skara 
1496 Skövde 
1497 Hjo 
1498 Tidaholm 
1499 Falköping 
1715 Kil 
1730 Eda 
1737 Torsby 
1760 Storfors 
1761 Hammarö 
1762 Munkfors 
1763 Forshaga 
1764 Grums 
1765 Årjäng 
1766 Sunne 
1780 Karlstad 
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1781 Kristinehamn 
1782 Filipstad 
1783 Hagfors 
1784 Arvika 
1785 Säffle 
1814 Lekeberg 
1860 Laxå 
1861 Hallsberg 
1862 Degerfors 
1863 Hällefors 
1864 Ljusnarsberg 
1880 Örebro 
1881 Kumla 
1882 Askersund 
1883 Karlskoga 
1884 Nora 
1885 Lindesberg 
1904 Skinnskatteberg 
1907 Surahammar 
1917 Heby 
1960 Kungsör 
1961 Hallstahammar 
1962 Norberg 
1980 Västerås 
1981 Sala 
1982 Fagersta 
1983 Köping 
1984 Arboga 
2021 Vansbro 
2023 Malung 
2026 Gagnef 
2029 Leksand 
2031 Rättvik 
2034 Orsa 
2039 Älvdalen 
2061 Smedjebacken 
2062 Mora 
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2080 Falun 
2081 Borlänge 
2082 Säter 
2083 Hedemora 
2084 Avesta 
2085 Ludvika 
2101 Ockelbo 
2104 Hofors 
2121 Ovanåker 
2132 Nordanstig 
2161 Ljusdal 
2180 Gävle 
2181 Sandviken 
2182 Söderhamn 
2183 Bollnäs 
2184 Hudiksvall 
2260 Ånge 
2262 Timrå 
2280 Härnösand 
2281 Sundsvall 
2282 Kramfors 
2283 Sollefteå 
2284 Örnsköldsvik 
2303 Ragunda 
2305 Bräcke 
2309 Krokom 
2313 Strömsund 
2321 Åre 
2326 Berg 
2361 Härjedalen 
2380 Östersund 
2401 Nordmaling 
2403 Bjurholm 
2404 Vindeln 
2409 Robertsfors 
2417 Norsjö 
2418 Malå 
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2421 Storuman 
2422 Sorsele 
2425 Dorotea 
2460 Vännäs 
2462 Vilhelmina 
2463 Åsele 
2480 Umeå 
2481 Lycksele 
2482 Skellefteå 
2505 Arvidsjaur 
2506 Arjeplog 
2510 Jokkmokk 
2513 Överkalix 
2514 Kalix 
2518 Övertorneå 
2521 Pajala 
2523 Gällivare 
2560 Älvsbyn 
2580 Luleå 
2581 Piteå 
2582 Boden 
2583 Haparanda 
2584 Kiruna 
 
Namn Beskrivning 
UppgNamn Uppgiftslämnarens namn i klartext 
 
 

3.2 Arkiveringsversioner 
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3.3 Erfarenheter från senaste undersökningsomgången  
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4 Statistisk bearbetning och redovisning 
 

4.1 Skattningar: antaganden och beräkningsformler 

Statistiken redovisas i form av antal och andelar. För en del av statistiken beräknas även 
spridningsmått för kommuner och medelvärden för kommungrupper.  
 
Spridningsmåttet för kommuner visar maximivärde, minimivärde, median, kvartiler och percentiler 
för olika variabler. För varje variabel rangordnas kommunerna med avseende just på den 
variabeln.  
 
Beräkningen av medelvärden för kommungrupper grundar sig på Svenska Kommunförbundets 
gruppering av kommuner där man tar hänsyn till bl a kommunens folkmängd, läge, tätortsgrad, 
invånare per kvadratkilometer samt näringsstruktur.  
 

4.2 Redovisningsförfaranden 

Statistiken analyseras av Skolverket och publiceras på deras webb-plats samt i 
rapportserien Barnomsorg, skola och vuxenutbildning – Jämförelsetal för huvudmän, Barnomsorg, 
skola och vuxenutbildning i siffror och Beskrivande data om barnomsorg, skola och 
vuxenutbildning. Statistiken publiceras även i Statistisk årsbok, Fickskolan och 
Utbildningsstatistisk årsbok. 
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5 Databehandlingssystem 
Avsnitt 5 är endast avsett för internt bruk. Saknar innehåll i denna version av SCBDOK.

5.1 Systemöversikt och systemflöde 

 

5.2 Bearbetningar 

 
 

5.3 Databasmodell 
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5.4 Databastabeller och övriga datamängder 
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5.5 Databastillbehör 

5.6 Rapporter 
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5.7 Säkerhetsrutiner 

Säkerhetskopiering 
 



STATISTISKA CENTRALBYRÅN   101(101) 

UF0117_DO_2003 
05-04-20 15.28 

6 Loggbok 
Avsnitt 6 är endast avsett för internt bruk. Saknar innehåll i denna version av SCBDOK. 
 


