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Befolkning

0.2

Statistikområde

Befolkningens storlek och förändringar

0.3

Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik

Nej. RTB är ett basregister och inte en statistikprodukt.

0.4

Ansvarig

Inom Statistiska centralbyrån (SCB) är det Programmet för befolkningsstatistik (BV/BE) som
ansvarar för utveckling, drift och underhåll av RTB-systemet.
Produktansvarig:

Mattias Wikström

Adress:

Statistiska Centralbyrån
Klostergatan 23
701 89 Örebro

Telefon:
Fax:
E-post:

019-17 61 04
019-17 69 42
mattias.wikstrom@scb.se

0.5

Producent

Myndighet/organisation: Statistiska centralbyrån, programmet för befolkningsstatistik BV/BE
Kontaktpersoner:

Mattias Wikström och Ingvar Johannesson

Adress:

Statistiska Centralbyrån
Klostergatan 23
701 89 Örebro

Telefon:
Fax:
E-post:

019-17 61 04, 019-17 65 48
019-17 69 42
mattias.wikstrom@scb.se
ingvar.johannesson@scb.se
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Uppgiftsskyldighet

Uppgifter till RTB hämtas från folkbokföringen. Uppgifterna levereras från Riksskatteverket (RSV)
som är huvudman för folkbokföringen.
Lag och förordning reglerar uppgiftslämnandet
Skyldighet att lämna uppgifter till folkbokföringen regleras i folkbokföringslagen, SFS 1991:481
och enligt förordningen om den officiella statistiken, SFS 2001:100, skall Riksskatteverket lämna de
uppgifter som behövs för befolkningsstatistiken till SCB.

0.7

Sekretess och regler för behandling av personuppgifter

Lagar reglerar behandlingen av RTB-uppgifter
Insamling, bearbetning och användning av uppgifter i RTB-systemet styrs av de författningar som
reglerar sekretess, integritet och säkerhet.
•
•
•

I myndigheters särskilda verksamhet för framställning av statistik gäller 9 kap. 4 §
sekretesslagen (SFS 1980:100).
Vid automatiserad behandling av personuppgifter gäller reglerna i personuppgiftslagen (SFS
1998:204).
På statistikområdet finns särskilda lagar för personuppgiftsbehandling i lagen (SFS 2001:99)
och förordningen (SFS 2001:100) om den officiella statistiken.

Policy och normer vid SCB
Därutöver gäller SCB:s policy och normer för säkerhet, sekretess och utlämnande av
personuppgifter. RTB-uppgifterna känslighetsklassificeras som klass 4, vilken avser material med
särskilt stor känslighet.
0.7.1

Sekretess vid SCB

Huvudregeln är sekretess
Samtliga uppgifter i RTB som kan hänföras till enskild person är sekretesskyddade och får enligt
huvudregeln inte lämnas ut. Bestämmelser om detta finns i 9 kap. 4 § sekretesslagen där
statistiksekretessen regleras. Uppgifter som i folkbokföringen inte är sekretessbelagda blir alltså
sekretesskyddade i samband med överföringen till SCB och RTB.
Uppgift som behövs för forskningsändamål får dock lämnas ut om det står klart att uppgiften kan
röjas utan att den som uppgiften rör eller honom närstående lider skada eller men. Uppgifter lämnas
inte ut utan särskild prövning. SCB:s policy i samband med sådana prövningar är mycket restriktiv
varför identifierbara personuppgifter som regel inte lämnas ut.
Sekretessprövning och utlämnande
Inom ramen för uppdragsverksamheten är det vanligt att forskare och andra önskar få tillgång till
uppgifter från RTB-register. Är det fråga om framtagande av uppgifter där identifiering av enskild
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person är möjlig skall en utlämnandeprövning göras enligt den arbetsordning som gäller vid SCB.
Vid prövningen beaktas sekretesskraven enligt 9 kap 4 § sekretesslagen och den policy SCB har vid
utlämnande av personuppgifter. Grundprincipen vid SCB är att inte lämna ut sekretessprövat
material i större omfattning än nödvändigt.
Hänvisning till SPAR
Då någon begär uppgifter ur RTB som kan tillgodoses genom SPAR (Det statliga
personadressregistret) är SCB, i enligt med Lagen om det statliga personadressregistret
(SFS 1998:527), skyldig att hänvisa till SPAR-registret.
Beträffande hantering av personer med s.k. sekretessmarkering eller ”skyddad adress”, se nedan
0.7.2

Säkerhet vid SCB

Driften av RTB-systemet sker inom ramen för det säkerhetsskydd och de säkerhetsnormer som
gäller för SCB:s statistikproduktion och i enlighet med SCB:s sekretesspolicy. För att göra egna
bearbetningar av uppgifter i RTB-systemet krävs särskild behörighet.
0.7.3

Sekretess i folkbokföringen

Offentlighet är huvudregeln
Huvudregeln inom folkbokföringen är att de flesta uppgifterna i folkbokföringsregistren är
offentliga. Uppgifter som namn, adress, personnummer, civilstånd och medborgarskap kan alltså
normalt lämnas ut.
I vissa fall kan det dock vara påkallat att hindra att en normalt harmlös uppgift lämnas ut. Ett sådant
fall kan vara när en person är utsatt för hot från någon annan och därför behöver skydda exempelvis
sin adress.
Inom folkbokföringens ram finns möjlighet att få tre olika typer av skydd. Skyddets art bestäms av
graden av det hot som föreligger:
1. Sekretessmarkering (”skyddad adress”)
2. Kvarskrivning
3. Fingerade personuppgifter (”identitetsbyte”)
Sekretessmarkering (”skyddad adress”)
Om folkbokföringsmyndigheten bedömer att utlämnande av uppgifter om en viss person kan leda
till personförföljelse finns möjlighet att i folkbokföringsregistret föra in en markering för särskild
sekretessprövning, en s.k. sekretessmarkering. Sekretessmarkeringen motsvarar i princip den
”hemligstämpel” som enligt sekretesslagen kan åsättas en allmän handling. Markeringen avser alla
uppgifter om en person och tjänar som en varningssignal för att säkerställa att en noggrann
sekretessprövning verkligen sker innan någon uppgift om personen lämnas ut.
Utlämnande av exempelvis uppgifter om börd, adoptionsförhållande, eller medborgarskap för en
person skall alltid föregås av sekretessprövning och behöver därför inte sekretessmarkeras i det
enskilda fallet.
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Exempel på en situation då personuppgifter kan skyddas är när en kvinna begär att hennes uppgifter
inte skall lämnas ut till en tidigare make eftersom hon fruktar att han skall utsätta henne för skada.
Detsamma gäller en politisk flykting som vill skydda sig mot repressalier från meningsmotståndare.
Förutsättningen för få sina uppgifter sekretesskyddade är att personen själv begärt och att
folkbokföringsmyndigheten beslutat att adressen inte skall lämnas ut på grund av befarad
personförföljelse.
Någon form av intyg eller annan utredning som styrker åberopade förhållanden bör finnas som
underlag för bedömningen. En allmänt uttalad motvilja mot att ha kontakt med en annan person är
inte tillräckligt skäl för en sekretessmarkering. Inte heller är det tillräckligt att endast ange ett yrke
som normalt kan vara utsatt för vissa risker, exempelvis polis eller åklagare, som skäl för
sekretessmarkering. Det bör röra sig om ett konkret hot i det enskilda fallet.
För att sekretessmarkering skall få avsedd effekt bör den införas för samtliga medlemmar i den
utsattes hushåll. Ett barn blir automatiskt sekretessmarkerat vid födelsen när barnets moder är
sekretessmarkerad.
Uppgifter om sekretessmarkerade personer aviseras på vanligt sätt från folkbokföringen till andra
användare i samhället som har regler om sekretess i sin verksamhet som minst motsvarar de som
gäller för folkbokföringen. Genom att dessa användare aviseras om sekretessmarkeringen får de en
varningssignal om att uppgifterna inte bör lämnas ut utan vidare.. Som exempel kan nämnas att
uppgifter om en sekretessmarkerad person normalt inte lämnas ut från det statliga
personadressregistret (SPAR).
Sekretesskyddet är tidsbegränsat och brukar normalt löpa 1 år varefter förnyad ansökan får göras.
Antalet personer som har detta skydd är ca 9 000 i hela riket. Sekretessmarkeringen brukar i
tekniska sammanhang benämnas spärrmarkering.
Behandling av sekretessmarkerade personer vid SCB
Eftersom samtliga uppgifter är sekretesskyddade i SCB:s personregister är naturligtvis också
samtliga adresser skyddade. Med andra ord, SCB lämnar inte ut uppgifter från RTB till några
enskilda personer, myndigheter eller företag. I SCB:s eget arbete kan däremot hela innehållet i RTB
användas och då i princip också adresser för sekretessmarkerade personer.
Generaldirektören har beslutat att personer med sekretessmarkering normalt inte skall ingå i enkät
och intervjuundersökningar som utförs av SCB. Undantag utgör dels undersökningar med
lagstadgad uppgiftsplikt, t.ex. folk- och bostadsräkningar, dels andra undersökningar för vilka
särskilda skäl föreligger att dessa personer tas med. Beslut om undantag av sådana skäl fattas av
generaldirektören efter beredning av ärendet i SCB:s dataskyddskommitté.
Eventuell användning av sekretessmarkerad information måste naturligtvis ske under sådana former
att uppgiften inte utlämnas till annan person än den uppgiften avser.
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Kvarskrivning
Ett annat sätt att skydda personuppgifter är att genom beslut om s.k. kvarskrivning medge att en
utsatt person som flyttat eller avser att flytta får vara kvar som folkbokförd på den gamla
folkbokföringsorten. Det krävs starkare skäl för att medges kvarskrivning än sekretessmarkering.
Om det finns särskild anledning att tro att en person kan utsättas för allvarlig eller upprepad
brottslighet, bli förföljd eller på annat sätt trakasserad kan folkbokföringsmyndigheten besluta om
kvarskrivning. Kvarskrivning bör kunna medges både i de fall då hotet kommer från en känd person
exempelvis en tidigare familjemedlem eller någon som den hotade vittnat mot i rättegång och i
sådant fall då hotet kommer från oidentifierade personer, exempelvis en terroristorganisation eller
ett brottssyndikat. Även parter i en rättegång, målsäganden och rättspersonal bör kunna bli
kvarskrivna. Däremot bör det förhållandet att en person utsatts för uppmärksamhet i massmedia inte
i och för sig utgöra skäl för kvarskrivning.
Vid kvarskrivning får personen behålla sin gamla folkbokföringsort (län, kommun, församling).
Personen folkbokförs under rubriken ”På församlingen skrivna” varvid bostadsadressen försvinner.
Istället anges folkbokföringsmyndighetens adress som postadress. Detta innebär att post som är
adresserad till personen kommer till folkbokföringsmyndigheten för vidarebefordran.
Ett beslut om kvarskrivning bör också kombineras med att personuppgifterna sekretessmarkeras.
För att kvarskrivningen skall ge avsedd effekt måste motsvarande gälla för de familjemedlemmar
som flyttar med den utsatta personen
För att få skydd av detta slag måste berörd person själv göra ansökan och på något sätt styrka att
skyddet behövs. Beslutet bör föregås av en utredning av polisen om tillförlitligheten av uppgifterna
och om allvaret i hotet. Ett fall när polisutredning inte behöver äga rum är när en förföljare tidigare
dömts för allvarlig brottslighet som riktar sig mot sökanden. Ett beslut om kvarskrivning gäller i
högst 3 år och skall ändras så snart skälet till kvarskrivningen upphört.
Kvarskrivning är en folkbokföringsåtgärd som endast bör användas när andra skyddsåtgärder inte
visat sig effektiva.
Av de ca 9000 personer som idag har sekretessmarkering har 650 personer dessutom kvarskrivning
som extra skydd.
Fingerade personuppgifter (”identitetsbyte”)
En person som är utsatt för ett allvarligt hot torde i de flesta fall få tillräckligt skydd genom
kvarskrivning. Under speciella omständigheter kan dock en person som är utsatt för ett mycket
allvarligt hot inte få tillfredsställande skydd på detta sätt. För dessa undantagsfall har ett
långtgående skydd skapats genom att fingerade personuppgifter kan medges. Ett medgivande att
använda fingerade personuppgifter får begränsas till viss tid.
Med särskilt allvarlig brottslighet avses här främst brott som är direkt livshotande eller som syftar
till grov kroppsskada eller grov frihetskränkning. Det är alltså fråga om brott mot person som kunna
föranleda ett mycket långt fängelsestraff.
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Ansökan att få rätt att använda fingerade personuppgifter görs, efter begäran av enskild, av
rikspolisstyrelsen hos Stockholms tingsrätt. Om tingsrätten medger att en person får använda sig av
fingerade personuppgifter skall Rikspolisstyrelsen bestämma vilka personuppgifter som skall ändras
till andra än de verkliga. Fler uppgifter än nödvändigt bör inte fingeras, exempelvis bör inte
civilstånd och medborgarskap ändras i normalfallet, eftersom andra uppgifter än de verkliga kan
innebära rättsförlust för både den skyddade och andra.

0.8

Gallringsföreskrifter

RTB-register finns tillgängliga för varje år från 1968 och framåt. Vissa register över
befolkningsförändringar finns från 1961 och framåt. Registren arkiveras och ingen gallring av
uppgifter sker.

0.9

EU-reglering

Någon särskild EU-reglering för RTB finns inte. Indirekt påverkas RTB av de regleringar som finns
för statistik som baseras på RTB-uppgifter. Inom befolkningsstatistiken finns rekommendationer för
migrationsstatistik och för Folk- och bostadsräkningar.

0.10

Syfte och historik

0.10.1

Syfte

Grunden för befolkningsstatistiken
RTB innehåller uppgifter som är av grundläggande betydelse för information om Sveriges
befolkning. Systemet omfattar register som är grunden för den officiella befolkningsstatistiken och
som tillhandahåller basuppgifter för stora delar av SCB:s verksamhet.
0.10.2

Historik

RTB bildades 1968
Stor delar av folkbokföringen datoriserades år 1967 och med folkbokföringens register som grund
inrättade SCB påföljande år ett registersystem som fick namnet RTB (Registret över
totalbefolkningen). RTB omfattar information om befolkningen och dess förändringar och skall i
stor utsträckning spegla det innehåll som finns i folkbokföringens register.
RTB-register finns tillgängliga för varje år från 1968 och framåt. Några register över
befolkningsförändringar finns från 1961 och framåt.
Förändringar i befolkningen aviseras löpande
Riksskatteverket (RSV) är den centrala myndighet som har det övergripande ansvaret för
folkbokföringen. Uppgifter (aviseringar) om förändringar i folkbokföringen register rapporteras
fortlöpande från skattemyndigheterna till SCB och RTB. Aviseringarna innehåller t.ex. uppgifter om
födelser, dödsfall, flyttningar, adressändringar, civilståndsändringar, in- och utvandringar, m.m.
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Nytt RTB-system med fler variabler
Variabelinnehållet i RTB-registren är i stor utsträckning detsamma som vid starten 1968. Fram till
1998 levererades aviseringarna på magnetband en gång i veckan. Från 1998 levereras ”nya”
aviseringar dagligen via telenätet. De nya aviseringarna har annat format och något fler variabler
jämfört med de gamla.
Ett nytt RTB-system sjösattes 1998 då de nya aviseringarna togs i bruk. Det gamla RTB-systemet
var stordatorbaserat och byggde på sekventiella satsvisa bearbetningar medan det nya systemet drivs
i PC-miljö med databasorienterad client/server-teknik.

0.11

Statistikanvändning

Interna och externa användare
Register i RTB-systemet används internt inom SCB, som underlag för framställning av statistik,
som urvalsramar och som datakällor för andra register och undersökningar.
Den externa användningen sker i huvudsak inom ramen för uppdragsverksamheten i samband med
planerade aktiviteter eller ad hoc bearbetningar. Uppgifterna i RTB efterfrågas av forskare, företag,
myndigheter, kommuner, landsting, länsstyrelser, riksdag, regering, föreningar, enskilda personer,
m. fl.
0.11.1

Intern användning

Befolkningsstatistik.
RTB är basen för den officiella befolkningsstatistiken. Som exempel på befolkningsstatistik kan
nämnas befolkningen fördelad efter kön, ålder, civilstånd m.m. i län, kommuner, församlingar och
andra regionala områden. Statistik över befolkningsförändringar kan avse flyttningar, antal födda,
döda, giftermål, skilsmässor, in- och utvandring, m.m. Statistiken framställs flera gånger per år.
Urvalsundersökningar
RTB är ett system med totalregister som baseras på folkbokföringen i riket. Några
urvalsundersökningar görs därför inte för att framställa innehållet i RTB:s databaser och i de slutliga
observationsregistren.
Däremot utgör register inom RTB-systemet urvalsramar för många individurval - ca 100 per år - vid
SCB. Urvalen görs både inom anslags- och uppdragsverksamheten och ligger främst till grund för
olika typer av enkät och intervjuundersökningar. Några av de mera kända är
arbetskraftsundersökningarna (AKU), undersökningarna av hushållens utgifter (HUT),
partisympatiundersökningarna (PSU) samt undersökningarna om levnadsförhållanden (ULF).
Urvalen görs oftast med hjälp av standardprogram som utvecklats vid SCB. Urvalen kan vara av
olika typ som t.ex. obundna slumpmässiga urval (OSU), urval med varierande sannolikheter,
klusterurval och systematiska urval.
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Databank
RTB är en databank där kompletterande uppgifter kan hämtas till andra register och undersökningar.
Denna användning gör att antalet frågor i en undersökning kan hållas nere och att bördan för
uppgiftslämnarna minskar.
RTB tillhandahåller exempelvis:
- bakgrundsdata till register för arbetsmarknadsstatistik, ekonomisk välfärdsstatistik och
utbildningsstatistik,
- underlag för populationssamordning av register och undersökningar inom individstatistiken
- uppgifter till statistikpaketen och till statistikunderlag för befolkningsprognoser,
- rutiner för aktualisering av uppgifter i urval för enkät och intervjuundersökningar,
- underlag för fullständighetskontroller och kompletteringar av personnummer i olika
material,
- uppgifter för behörighetskontroll i samband med begäran av registerutdrag enligt
personuppgiftslagen.
0.11.2

Externa användare

Forskare
Uppgifter som finns i RTB används inom den demografiska forskningen och som
bakgrundsinformation inom en mängd andra områden, t ex inom medicinsk och
beteendevetenskaplig forskning.
Planerare och beslutsfattare
Med utgångspunkt från RTB produceras statistik för planering på lokal och regional nivå inom
kommuner, landsting och länsstyrelser. Som exempel på detta kan nämnas planering för barn- och
äldreomsorg, skola, sjukvård och bostadsbyggande. Statistiken används inom departement, regering
och riksdag och som underlag för olika politiska beslut.
Myndigheter
Myndigheter och företag inom den offentliga sektorn har tillgång till uppgifter från
befolkningsstatistiken för användning inom den egna verksamheten. Befolkningsstatistik används
t.ex. då Socialstyrelsen beräknar statsbidrag för färdtjänst och då Riksförsäkringsverket beräknar
ersättning till landstingen för sjukvård och tandvård. Försäkringskassorna använder statistiken vid
dimensionering av den egna regionala verksamheten. Vidare används befolkningsstatistik vid
beräkning av statligt utjämningsbidrag till kommuner.
Privata företag
Inom näringslivet används befolkningsstatistik för beräkning av marknadspotentialer och
marknadsandelar samt i underlag för beslut om etableringar och marknadsföringsaktiviteter.
Föreningar, enskilda personer, m.fl.
Statistikuppgifter från RTB är en källa för allmän information till enskilda personer,
intresseföreningar, organisationer, myndigheter, m fl.
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RTB är ett system som hämtar sina uppgifter från folkbokföringen och som tillhandahåller
basinformation för stora delar av SCB:s verksamhet.
Bearbetningarna i systemet omfattar följande huvudaktiviteter:
Överföring av uppgifter från folkbokföringen
Uppgifter från folkbokföringen, s.k. aviseringar, överförs från Riksskatteverket (RSV) till SCB varje
dag, tisdag - lördag. Uppgifterna hämtas automatiskt via telenätet från en elektronisk brevlåda
kopplad till RSV:s aviseringsregister. Aviseringarna innehåller uppgifter om födelser, dödsfall,
flyttningar, adressändringar, civilståndsändringar, in- och utvandringar, m.m.
Uppdatering av RTB
När dagens aviseringar hämtats laddas dessa i den s.k. RTB-servern för att därefter uppdatera RTB:s
produktionsdatabas. Denna är en relationsdatabas som innehåller både aktuella och historiska
uppgifter och som skall spegla innehållet i folkbokföringens register.
Framställning av uttagsregister
Vid bestämda tidpunkter genomförs bearbetningar på RTB-servern för framställning av de s.k.
slutliga observationsregistren. Observationsregistren, som innehåller uppgifter om enskilda
personer, överförs omedelbart till databaserna på Uttagsservern. Där kan de användas för statistik,
för urvalsdragning och som datakällor för andra register och undersökningar.
Kontroller
I olika skeden av bearbetningarna genomför maskinella och manuella kontroller av variabler och
produktionsprocesser.

0.13

Planerade förändringar i kommande undersökningar

Förändringar som genomförs inom ramen för folkbokföringen kan påverka RTB-systemet i större
eller mindre omfattning. Några genomgripande förändringar med inverkan på RTB verkar
folkbokföringen inte ha i sina planer för de närmaste åren. Av erfarenhet vet vi dock att
exempelvis ändringar av den regionala indelningen i Sverige kan ge upphov till störningar som
kräver extra bearbetningar och noggranna kontroller för att uppgifterna i RTB-systemet och i
befolkningsstatistiken skall bli korrekta.
.
SCB planerar att genomföra aktiviteter inom följande områden för att göra RTB-systemet bättre.
• innehåll
• produktionssystem
• kvalitet
• dokumentation
Innehåll
−

Regler för beräkning av antal dödfödda och ordningsnummer för dödfödda skall fastställas och
en procedur för detta skall utvecklas.
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−

Den interna regelgruppens beslut under år 2003 om kontroller och justeringar av variabler skall
genomföras via utformning och implementering av programmeringsregler.

−

Resterande härledningar i händelseregister och stockregister skall genomföras.

−

Fortsatt komplettering och inläggning av uppgifter från gamla händelseregister i RTB:s
produktionsdatabas skall genomföras.

Utveckling av produktionssystemen
−

Genomförande av programändringar med anledning av förändringar i aviseringar och
ändringar föranledda av det kommande nya folkbokföringssystemet FOLKE.

−

Utveckling av rutiner för hantering av återanvända personnummer.

−

Evalvering av RTB-systemet med utgångspunkt från händelseregistren.

−

Rutiner och program för registerutdrag från RTB:s produktionsdatabas skall ses över.

−

Procedurer för framställning av Flergenerationsregistret skall utvecklas

−

Gränssnitt i BEFSTAT för RTB-produktionen skall utvecklas.

−

En rutin för framställning av händelseregister över sent inkomna aviseringar skall utvecklas
inkl. bestämning av s.k. brytdatum

−

Procedurer för variabelkontroller i RTB:s uttagsdatabaser och produktionsdatabas, t.ex.
kontroll av relationer, skall utvecklas.

−

Procedurer för ändring av enstaka poster i produktionsdatabasen skall utvecklas.

−

Strategier för avstämning av RTB mot RSV:s databaser skall utvecklas.

−

Principer för långtidsarkivering skall fastställas.

Kvalitetsarbete
−

En analysrapport avseende av s.k. avförda personer skall produceras.

−

System för uppföljning av bortfall och postreturer vid individundersökningar skall utvecklas.

−

En kvalitetsbeskrivning av populationer, objekt och variabler i RTB-systemet skall påbörjas.

Dokumentation
−

En fullständig dokumentation (SCBDOK, METADOK) av databaserna RTB98 - RTB2002
skall genomföras.

−

Ambition för dokumentation och dokumentationsnivå för övriga databaser skall fastställas.
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Översikt

RTB är ett system som genererar s.k. observationsregister innehållande uppgifter som hämtats från
folkbokföringen.
Den statistik och de statistiska storheter som baseras på RTB:s observationsregister ligger inte inom
ramen för denna dokumentation. Kapitel 1.2 ”Statistiska målstorheter” saknar därför relevans vid
dokumentation av RTB.

1.1

Observationsstorheter

Observationsstorheterna i RTB-systemet utgörs av de uppgifter (variabler) som finns i de slutliga
observationsregistren. Variablerna redovisas i bokstavsordning i kap. 1.1.1 nedan..
1.1.1

Variabler i bokstavsordning

Här följer en redovisning av de variabler som ingår i de slutliga observationsregister som är
upptagna i kapitel 3.1 Produktionsversioner. Variabler som ingår i registren
”Personnummerändringar”, ”Översättningstabell för församling” och ”Översättningstabell för
fastighet”, ingår inte i redovisningen.
Variabelnamnen är desamma som finns i kapitel 3.1 och återfinns där i kolumnen presentationstext.
Jämfört med kapitel 3.1 är variabelbeskrivningarna i föreliggande kapitel mer omfattande och kan
användas av den vill ha mer information om definitioner, mätmetod och annan
bakgrundsinformation.
Antal barn
Antal barn under 6
Antal barn under 18
Antal barn under 22
Antal födda barn
Antal personer
Avregistreringsdatum
Civilstånd
Civilstånd far
Civilstånd mor
Civilstånd relationsperson
Civilstånd tidigare
Civilstånd tidigare relationsperson
Civilstånd varaktighet
Civilstånd varaktighet relationsperson
Civilståndsdatum
Civilståndsdatum far
Civilståndsdatum mor
Civilståndsdatum relationsperson
Civilståndsdatum RSV
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Civilståndsdatum tidigare
Civilståndsdatum tidigare relationsperson
Civilståndsdatum RSV relationsperson
C/o-adress
C/o-adress särskild
Dagar utomlands
Datum adoptivfar
Datum adoptivmor
Datum annan person 1
Datum annan person 2
Datum vårdnadshavare 1
Datum vårdnadshavare 2
Dödfödda
Dödfödda totalt
Dödsdatum
Dödsdatum RSV
Efternamn
Faderskapsdatum RSV
Familjeidentitet 1
Familjeställning
Familjetyp
Fastighetsbeteckning
Fastighetsbeteckning far
Fastighetsbeteckning mor
Fastighetsbeteckning relationsperson
Fastighetsbeteckning tidigare
Flyttgräns
Folkbokföringsdatum
Folkbokföringsdatum far
Folkbokföringsdatum mor
Folkbokföringsdatum relationsperson
Folkbokföringsdatum RSV
Folkbokföringsdatum RSV relationsperson
Folkbokföringsdatum tidigare
Folkbokföringskod adoptivfar
Folkbokföringskod adoptivmor
Folkbokföringskod annan person 1
Folkbokföringskod annan person 2
Folkbokföringskod far
Folkbokföringskod make/partner
Folkbokföringskod mor
Folkbokföringskod vårdnadshavare 1
Folkbokföringskod vårdnadshavare 2
Födelsedatum
Födelsedatum RSV
Födelseförsamling
Födelseland
Födelseland far
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Födelseland mor
Födelselandnamn relationsperson
Födelselän
Födelselän far
Födelselän relationsperson
Födelseort i utlandet
Förnamn
Församling
Församling far
Församling mor
Församling relationsperson
Församling tidigare
Förvärvs- och kapitalinkomst
Icke-territoriell församling
Icke-territoriell församling far
Icke-territoriell församling mor
Icke-territoriell församling relationsperson
Icke-territoriell församling tidigare
Invandringsdagar
Invandringsdatum
Invandringsland
Kommun
Kommun far
Kommun mor
Kommun relationsperson
Kommun tidigare
Kön
Kön relationsperson
Landkod utland
Landsnamn utland
Levande födda
Län
Län far
Län mor
Län relationsperson
Län tidigare
Medborgarskap
Medborgarskap far
Medborgarskap mor
Medborgarskap relationsperson
Medborgarskap tidigare
Medborgarskapsdatum
Medborgarskapsdatum far
Medborgarskapsdatum mor
Medborgarskapsdatum relationsperson
Medborgarskapsdatum RSV
Medborgarskapsdatum tidigare
Mellannamn
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Namn
Ordningsnummer
Ordningsnummer far
Ordningsnummer mor
Personnummer
Personnummer adoptivfar
Personnummer adoptivmor
Personnummer annan person 1
Personnummer annan person 2
Personnummer far
Personnummer mor
Personnummer make/partner
Personnummer relationsperson
Personnummer sambo
Personnummer vårdnadshavare 1
Personnummer vårdnadshavare 2
Populationsdatum
Postkod utland
Postnummer
Postnummer särskilt
Postort
Postort fullständig
Postort särskild
Postort särskild fullständig
Postort utland
Sekretessdag
Sekretessdag mor
Sekretessdag relationsperson
Tilltalsmarkering
Utdelningsadress
Utdelningsadress särskild
Utdelningsadress 1
Utdelningsadress 1 särskild
Utdelningsadress 1 utland
Utdelningsadress 2
Utdelningsadress 2 särskild
Utdelningsadress 2 utland
Utdelningsadress 3 utland
Utländsk och svensk bakgrund
Utvandringsdag
Utvandringsland
Utvandringsort i Norden
Yngsta barn
Ålder dagar
Ålder dagar far
Ålder dagar mor
Ålder dagar relationsperson
Ålder slut
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Ålder slut far
Ålder slut mor
Ålder slut relationsperson
Ålder år
Ålder år far
Ålder år mor
Ålder år relationsperson
År
Äktenskapslängd
Antal barn
Antal barn är en härledd variabel som anger antal hemmaboende barn i familjen (RTB-familj)
oavsett ålder.
Hänvisning
Se även variablerna Familjeidentitet 1, Familjetyp och Familjeställning.
Antal barn under 6
Antal barn under 6 är en härledd variabel som anger antal hemmaboende barn 0-5 år i familjen
(RTB-familj).
Hänvisning
Se även variablerna Familjeidentitet 1, Familjetyp och Familjeställning.
Antal barn under 18
Antal barn under 18 är en härledd variabel som anger antal hemmaboende barn 0-17 år i familjen
(RTB-familj).
Hänvisning
Se även variablerna Familjeidentitet 1, Familjetyp och Familjeställning.
Antal barn under 22
Antal barn under 22 är en härledd variabel som anger antal hemmaboende barn 0-21 år i familjen
(RTB-familj).
Hänvisning
Se även variablerna Familjeidentitet 1, Familjetyp och Familjeställning.
Antal födda barn
Antal födda barn är en härledd variabel som anger antal födda barn i samma börd.
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Hänvisning
Se även variablerna Levande födda, Dödfödda, Dödfödda totalt, Ordningsnummer far,
Ordningsnummer mor och Ordningsnummer.
Kodsättning
Antal födda barn beräknas och kodsätts på följande sätt:
Antal födda barn i samma börd = antal levande födda + antal dödfödda totalt i samma börd
Kod
1
2
3
4
etc.

Betydelse
ett barn i börden
två barn i börden
tre barn i börden
fyra barn i börden
…

Levande född
Med levande född avses nyfött barn som efter födelsen andats eller visat andra tecken på liv såsom
hjärtslag, pulsationer i navelsträngen eller tydliga, spontana rörelser av skelettmuskulaturen.
Dödfödd
Med dödfödd avses ett nyfött barn som avlidit efter utgången av tjugoåttonde havandeskapsveckan
(eller, vid ovisshet om tiden, är minst 35 cm lång).
Antal personer
Antal personer är en härledd variabel som anger antal hemmaboende personer i familjen (RTBfamilj).
Hänvisning
Se även variablerna Familjeidentitet 1, Familjetyp och Familjeställning.
Avregistreringsdatum
Avregistreringsdatum anger datum för avregistrering från folkbokföringen. Uppgiften anges vid
utvandring och vid överföring till obefintligregistret.
Datum består av årtal, månad och dag (8 tecken).
Personer som utvandrat före 1968 saknar i allmänhet uppgift om avregistreringsdatum.
Hänvisning
Se även variabeln Utvandringsdag.
Författningar
Utvandring regleras i Folkbokföringslagen och i Lagen (1989:1007) om överenskommelse
mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge om folkbokföring.
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Flyttningsdag och anmälan om utflyttning
Den som utvandrar från Sverige är skyldig att göra anmälan om detta. Anmälan skall göras senast
en vecka före utresan. Den flyttande upphör att vara folkbokförd utresedagen (flyttningsdagen)
eller om flyttningen anmälts senare, den dag anmälan kom in. När beslut om avregistrering
meddelas utan anmälan från den flyttande gäller avregistreringen från och med beslutets dag.
Folkbokföring vid utflyttning från Sverige
En person som under sin normala livsföring kan antas tillbringa sin regelmässiga dygnsvila utom
Sverige under minst ett år skall avregistreras från folkbokföringen. Från denna regel finns undantag
dels för personer utsända för anställning på utländsk ort i svenska statens tjänst, dels för vistelser i
utlandet som föranleds av uppdrag som företrädare i Europaparlamentet.
Regeln gäller oavsett om personen är svensk eller utländsk medborgare. Samma förutsättningar
gäller oavsett medborgarskap.
A. Normal livsföring
Vistelser som exempelvis föranleds eller förlängs av akut sjukdom eller fängelsevistelse anses inte
utgöra normal livsföring. Inte heller kan vistelser av semesterkaraktär anses vara normal livsföring.
B. Vistelsens längd
När vistelse i utlandet är avsedd att vara tidsbegränsad skall avregistrering ske när vistelsen är
avsedd att uppgå till minst ett år. När en vistelse, som från början var avsedd att vara kortare tid
än ett år förlängs, bör avregistrering ske så snart den utflyttades avsikt att vistas utomlands minst
ett år står klar eller när vistelsen varat i ett år.
Det finns inget krav på att personen måste ha stadigvarande bosättning i utlandet. Även en person
som tillbringar sin vistelse omväxlande i olika länder eller under kringvandrande förhållanden i
annat land kan avregistreras. Det har heller ingen betydelse om personen erhåller tillstånd för
bosättning i annat land eller inte.
C. Dubbel bosättning
Dubbel bosättning anses föreligga så snart dygnsvilan under den normala livsföringen tillbringas
minst en gång i veckan (eller i samma omfattning men med annan förläggning i tiden) både inom
och utom landet.
Den som kan komma att regelmässigt tillbringa sin dygnsvila både inom och utom Sverige, skall
avregistreras som utflyttad om han eller hon med hänsyn till samtliga omständigheter får anses ha
sitt egentliga hemvist utomlands.
Härvid bör personens familjeförhållanden normalt väga tyngst. En person som under sin vistelse
utomlands sammanbor med sin familj bör normalt anses ha sitt egentliga hemvist där. Med familj
avses make/maka, registrerad partner, sambo (även homosexuell sambo) eller hemmavarande
barn. Två personer av samma kön som ingått partnerskap jämställs med makar.
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För en person som saknar familj bör arbetsförhållandena väga tyngst. För en person som saknar
såväl familj som arbete eller som ingår i en familj som gemensamt sammanlever på två olika
ställen (exempelvis pensionärer som vintertid bor i ett annat land) bör omständigheter som
vistelsernas längd och bostädernas art och anledningen till utlandsvistelsen vägas in för
bestämmande av det egentliga hemvistet. Även andra speciella omständigheter som exempelvis
medborgarskap kan tillmätas betydelse i det enskilda fallet. Heltidsstudier i utlandet bör
jämställas med arbete.
Internordisk flyttning
Se variabeln Invandringsdatum.
Avregistrerad som obefintlig
En person som oavbrutet under två år varit folkbokförd under rubriken ”utan känt hemvist”
avregistreras som obefintlig utan ytterligare utredning.
Utsända statsanställda och EU-parlamentariker
Det finns två undantag från avregistrering vid utflyttning från Sverige.
1. Personer som är utsända för anställning på utländsk ort i svenska statens tjänst skall vara
folkbokförda i Sverige under denna tjänstgöring.
2. En vistelse som föranleds av uppdrag som företrädare i Europaparlamentet skall inte
medföra att företrädaren avregistreras från folkbokföringen som utflyttad om företrädaren
har anknytning till Sverige genom att han eller hon disponerar en bostad här i landet.
Alla som arbetar i Europaparlamentet, t.ex. politisk sekreterare, liksom anställda vid EU:s
institutioner och andra organ bedöms efter vanliga regler.
Civilstånd
Civilstånd anger att en person är, har varit eller aldrig varit gift/registrerad partner.
Sedan 1998 anges Civilstånd av en alfabetisk kod om maximalt två tecken.
Kodsättning i det nya RTB-systemet (från 1998)
Följande civilståndskoder introducerades när det nya RTB-systemet togs i drift och är gällande från
1998 och framåt.
Kod
OG
G
S
Ä
RP
SP
EP
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Den 1 januari 1995 började lagen gälla att två personer av samma kön kan registrera sitt
partnerskap.
Kodsättning i det gamla RTB-systemet (före 1998)
Nedanstående civilståndskoder användes i det gamla RTB-systemet under perioden 1968-1997.
Kod
1
2
3
4
5
7
8
9

Betydelse
ogift person
gift man
gift kvinna ej sammanboende med maken
frånskild person
änka/änkling
gift kvinna sammanboende med maken
barn under 18 år
fosterbarn under 18 år

Personer under 18 år kan i tillämpliga fall ha annan civilståndskod än 8 och 9.
För hemmavarande barn/fosterbarn (kod 8 eller 9) som fyller 18 år t.o.m 1/11 ändras
civilståndskoden till 1 (ogift person) automatiskt vecka 43 samma år. För barn som fyller 18 år 2/11
– 31/12 ändras civilståndskoden automatiskt till 1 vecka 43 nästkommande år.
Författningar
−
−
−
−
−
−
−
−

Äktenskapsbalken
Förordning (1931:429) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap, adoption
och förmynderskap.
Lag (1904:26) om internationella rättsförhållanden rörande äktenskap, adoption och
förmynderskap.
Kungörelse (1973:948) om hindersprövning för vigsel inför svensk vigselförrättare utom riket.
Kungörelse (1973:950) om utredning angående frihet från äktenskapshinder enligt lagen i
främmande stat.
Förordning (1987:1015) om försäkran vid hindersprövning.
Lag om rätt att förrätta vigsel inom annat trossamfund än svenska kyrkan.
Lag (1994:117) om registrerat partnerskap.

Civilstånd vid invandring
Om en person uppger att han eller hon är ogift registreras vederbörande som detta om inte uppgiften
motsäges av företedda handlingar.
Om en person uppger sig vara gift registreras vederbörande som detta såväl vid bestyrkt som
obestyrkt uppgift.
En person kan registreras som frånskild respektive änkling eller änka endast om äktenskapets
upplösning är styrkt. Kan vederbörande inte styrka detta registreras personen som gift. Personen
uppmanas att om möjligt senare visa något som styrker uppgiften, exempelvis dom på
äktenskapsskillnad eller dödsattest för maken/makan. Den som inte kan styrka tidigare äktenskaps
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upplösning har möjlighet att senare i Sverige hos tingsrätt ansöka om äktenskapsskillnad respektive
dödförklaring av den avlidne maken/makan.
Hindersprövning för äktenskap
Innan äktenskap får ingås skall hindersprövning ske. Hindersprövningen skall göras av det
folkbokföringskontor där kvinnan eller mannen är folkbokförd. Hindersprövningen är giltig i fyra
mänader. Har parterna inte blivit vigda inom denna tid, får vigsel inte ske utan ny hindersprövning.
Äktenskapshinder för svensk medborgare
−

Äktenskapsåldern är 18 år. Den som vid hindersprövningen inte fyllt 18 år skall ha
länsstyrelsens tillstånd att ingå äktenskap.

−

Ett äktenskap kan aldrig ingås mellan personer som är i rätt upp- eller nedstigande led släkt
med varandra eller som är helsyskon. Halvsyskon kan däremot ingå äktenskap med varandra
under förutsättning att regeringen lämnat tillstånd för äktenskapet.

−

Den som redan är gift eller registrerad partner får inte ingå nytt äktenskap.

Hindersprövning för partnerskap
Sedan den 1 januari 1995 kan två personer av samma kön låta registrera sitt partnerskap. Ett
registrerat partnerskap motsvarar i stort sett ett äktenskap. Bestämmelser i lagar och andra
författningar med anknytning till äktenskap och makar skall i allmänhet tillämpas på motsvarande
sätt på registrerade partner och deras partnerskap. Som exempel kan nämnas reglerna i namnlagen
om makars namn.
Registrering av partnerskap skall liksom vigsel föregås av hindersprövning. Partnerskapshindren är i
stort sett desamma som äktenskapshindren.
Hinder mot registrering av partnerskap
För registrering av partnerskap krävs att minst en av parterna har hemvist i Sverige och är
medborgare i Sverige, Danmark, Island, Nederländerna eller Norge. Om detta krav inte är uppfyllt
krävs istället att en av parterna har hemvist i Sverige sedan minst två år.
Skälet till att medborgare i Danmark, Island, Nederländerna eller Norge jämställs med svenska
medborgare är att även dessa länder har lagstiftning om registrerat partnerskap. Ett partnerskap som
registreras har i landet torde därför bli giltigt även i dessa länder.
I övrigt gäller samma hinder som för äktenskap med den skillnaden att registrering av partnerskap
aldrig kan ske för den som är under 18 år.
Hindersprövning för medborgare i nordiskt land
När medborgare i Danmark, Finland, Island eller Norge begär hindersprövning skall
folkbokföringsmyndigheten enligt huvudregeln tillämpa svensk lag, förutsatt att någon av
kontrahenterna har hemvist i Sverige. Annars skall lagen i den stat där sökanden är medborgare
tillämpas.

BE0101_DO_2002
05-04-20 15.18

STATISTISKA CENTRALBYRÅN

25(298)

Nordisk sökande kan dock, även om svensk lag normalt skulle tillämpas, alltid begära att lagen i
det nordiska land där han är medborgare i stället skall tillämpas.
Vid hindersprövning för registrering av partnerskap tillämpas alltid svensk lag oavsett
medborgarskap och hemvist för den som prövningen gäller.
Hindersprövning för medborgare i utomnordiskt land
Enligt huvudregeln skall rätten för medborgare i ett utomnordiskt land att ingå äktenskap prövas
enligt lagen i det land där han är medborgare.
Från denna huvudregel gäller följande två undantag:
1. Utländsk medborgare med hemvist här sedan minst två år kan få sin rätt att ingå äktenskap
prövad enligt svensk lag.
2. Utländsk medborgare som inte har hemvist här sedan minst två år kan efter ansökan hos
regeringen få bli hindersprövad enligt svensk lag. Ansökan om detta kan göras t.ex. när det
visar sig omöjligt att få uppgift om äktenskapshindren enligt lagen i sökandens hemland
eller när lagen i hemlandet kräver intyg som sökanden inte kan anskaffa.
När hindersprövningen sker enligt utländsk lag skall äktenskapshindren i den utländska lagen
iakttas. Vidare gäller alltid att:
−
−
−

den som är under 15 år inte får ingå äktenskap utan särskilt tillstånd av länsstyrelsen,
äktenskap inte får ingås mellan släktingar i rakt upp- eller nedstigande led eller mellan
helsyskon,
att den som är gift inte får ingå nytt äktenskap förrän det tidigare äktenskapet blivit upplöst.

En fjortonåring får alltså inte ingå äktenskap i Sverige utan tillstånd av länsstyrelsen, även om
äktenskapsåldern enligt hemlandets lag skulle vara 12 år. Den som redan är gift får inte heller ingå
äktenskap här även om tvegifte är tillåtet i personens hemland.
Hinderprövning av flyktingar, statslösa och personer med okänt medborgarskap
Flyktingar hindersprövas enligt lagen i den stat där de har sitt hemvist. En flykting med hemvist i
Sverige prövas alltså enligt svensk lag. Det finns inte något krav på att hemvistet skall ha varat viss
tid.
Statslösa hindersprövas enligt lagen i den stat där de har sitt hemvist. Om de saknar hemvist i en
stat tillämpas lagen i den stat där de vistas. En statslös person med hemvist i Sverige hindersprövas
alltså enligt svensk lag.
Personer med okänt medborgarskap behandlas enligt samma regler som statslösa.
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Svensk vigsel i Sverige
Både svenska och utländska medborgare har rätt till vigsel i Sverige enligt den svenska lagens
bestämmelser.
Varje präst inom svenska kyrkan är behörig att viga. Inom andra trossamfund får vigsel förrättas av
den som är behörig till det. Behörig att förrätta borgerlig vigsel är lagfaren domare i tingsrätt.
Dessutom kan länsstyrelsen särskilt förordna andra personer till vigselförrättare.
Svensk vigsel utomlands
Äktenskap enligt svensk lag kan ingås utomlands. Detta förutsätter då att åtminstone en av
kontrahenterna är svensk medborgare.
Regeringen kan bestämma att diplomatisk eller konsulär tjänst eller befattning som präst skall vara
förenad med behörighet att viga i utlandet. Även annan lämplig person kan genom särskilt
förordnande ges sådan behörighet.
Utländsk vigsel i Sverige
Äktenskap kan ingås i Sverige även enligt utländsk lag. Äktenskapet blir då giltigt här förutsatt att
vigselförrättaren fått den svenska regeringens tillstånd att viga i Sverige. Sådana tillstånd har givits
vissa utländska präster och diplomatiska/konsulära tjänstemän.
Svensk hindersprövning krävs normalt inte vid vigsel enligt utländsk lag.
Utländsk vigsel i utlandet
Svensk hindersprövning krävs normalt inte för vigsel inför en utländsk myndighet. Dock gäller en
hindersprövning som gjorts i Sverige för vigsel i de övriga nordiska länderna. Vilka handlingar som
annars krävs beror på bestämmelserna i vigsellandet.
I undantagsfall kan två giltiga äktenskap för en person registreras i folkbokföringsregistren.
Registrering av partnerskap
Det som ovan sagts om vigsel gäller i stor utsträckning också för registrering av partnerskap. Märk
dock följande skillnader:
Akten är enbart borgerlig. Registrering kan alltså inte ske inom svenska kyrkan eller något annat
trossamfund. Behörig att vara registreringsförrättare är lagfaren domare i tingsrätt. Dessutom kan
länsstyrelsen särskilt förordna andra personer till registrerings förrättare.
För registrering av partnerskap gäller vidare speciella krav på hemvist i Sverige m.m., se ovan om
Hindersprövning och Hinder för registrering av partnerskap.
Äktenskapsskillnad
Det som sägs i det följande om äktenskapsskillnad gäller, om inte annat anges, på motsvarande sätt
för upplösning av registrerat partnerskap.
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I Sverige upplöses äktenskapet normalt genom att domstol (tingsrätt) dömer till äktenskapsskillnad.
När domen vinner laga kraft är äktenskapet upplöst. Detta infaller tre veckor efter det att domen
meddelats, om den dessförinnan inte överklagats.
I flertalet länder kan äktenskap, på samma sätt som i Sverige, upplösas genom äktenskapsskillnad.
Reglerna för hur äktenskapsskillnad kommer till stånd varierar från land till land.
I Sverige förekommer någon sällsynt gång att en domstol ogiltigförklarar en vigsel. I vissa andra
länder är beslut om ogiltigförklaring av äktenskap vanligare.
I många länder förekommer att myndigheter beslutar om separation mellan makar. Ett sådant beslut
innebär att makarnas gemensamma boende upphör och att deras egendom delas. Äktenskapet är då
ännu inte upplöst, varför makarna heller inte har rätt att ingå nytt äktenskap. I Sverige förekom
fram till 1974 en motsvarighet till separation som kallades hemskillnad.
Om en utländsk myndighet beslutat om äktenskapsskillnad, gäller beslutet i Sverige, under
förutsättning att:
− åtminstone en av makarna var medborgare i det aktuella landet när beslutet meddelades,
− beslutet vunnit laga kraft
Om ingen av makarna var medborgare i det aktuella landet måste beslutet prövas av Svea hovrätt
innan de kan registreras som skilda eller gifta om sig i Sverige.
För beslut om äktenskapsskillnad från Danmark, Finland, Island eller Norge gäller en speciell regel.
Om både mannen och kvinnan var medborgare i något av de nordiska länderna gäller beslutet här
utan prövning av Svea hovrätt.
Det förekommer att ambassader beslutar om äktenskapsskillnad för utländska medborgare i
Sverige. Sådana beslut blir inte giltiga här i landet.
Även Danska och Norska beslut om upplösning av registrerade partnerskap måste prövas av Svea
hovrätt om ingen av parterna var medborgare i beslutslandet.
Äktenskaps/partnerskaps upplösning
Då en person som är gift eller registrerad partner avlider skall det dödsdatum som registreras i
folkbokföringsregistret också registreras som dag för äktenskapets upplösning för den efterlevande
maken/partnern.
Civilstånd far
Civilstånd far anger den biologiske faderns civilstånd vid barnets födelse.
Sedan 1998 anges Civilstånd av en alfabetisk kod om maximalt två tecken.
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Hänvisning
Se även variablerna Civilstånd och Personnummer far
Civilstånd mor
Civilstånd mor anger den biologiske moderns civilstånd vid barnets födelse.
Sedan 1998 anges Civilstånd av en alfabetisk kod om maximalt två tecken.
Hänvisning
Se även variablerna Civilstånd och Personnummer mor
Civilstånd relationsperson
Civilstånd relationsperson anger relationspersonens civilstånd.
Sedan 1998 anges Civilstånd av en alfabetisk kod om maximalt två tecken.
Hänvisning
Se även variablerna Civilstånd och Personnummer relationsperson.
Civilstånd tidigare
Civilstånd tidigare anger civilstånd före ändring till nytt civilstånd.
Sedan 1998 anges Civilstånd av en alfabetisk kod om maximalt två tecken.
Hänvisning
Se även variabeln Civilstånd.
Civilstånd tidigare relationsperson
Civilstånd tidigare relationsperson anger relationspersonens civilstånd före ändring till nytt
civilstånd.
Sedan 1998 anges Civilstånd av en alfabetisk kod om maximalt två tecken.
Hänvisning
Se även variablerna Civilstånd, Civilstånd tidigare och Personnummer relationsperson.
Civilstånd varaktighet
Civilstånd varaktighet är en härledd variabel som anger det antal dagar en person haft sitt gamla
civilstånd vid byte till ett nytt civilstånd.
Härledning
Variabeln härleds på följande sätt:
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Civilstånd varaktighet = Civilståndsdatum (nytt civilstånd) – Civilståndsdatum (gammalt
civilstånd).
Hänvisning
Se även variablerna Civilstånd och Civilståndsdatum.
Civilstånd varaktighet relationsperson
Civilstånd varaktighet relationsperson är en härledd variabel som anger det antal dagar en
relationsperson haft sitt gamla civilstånd vid byte till ett nytt civilstånd.
Härledning
Variabeln härleds på följande sätt:
Civilstånd varaktighet relationsperson = Civilståndsdatum (relationspersonens nya civilstånd) –
Civilståndsdatum (relationspersonens gamla civilstånd).
Hänvisning
Se även variablerna Civilstånd, Civilståndsdatum, Civilstånd varaktighet, Civilstånd
relationsperson och Personnummer relationsperson.
Civilståndsdatum
Civilståndsdatum anger det datum från vilket det angivna civilståndet gäller, dvs. datum för
äktenskapets/partnerskapets ingående eller upplösning.
Datum består av årtal, månad och dag (8 tecken).
Hänvisning
Se även variabeln Civilstånd.
Kvalitet
Då datum är mer eller mindre okänt förekommer nollor (00) i år, månad eller dag. Då året är okänt
består hela fältet av nollor (00000000).
Civilståndsdatum far
Civilståndsdatum far anger datum för den biologiska faderns civilstånd vid barnets födelse.
Datum består av årtal, månad och dag (8 tecken).
Hänvisning
Se även variablerna Civilstånd, Civilståndsdatum och. Personnummer far.
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Kvalitet
Då datum är mer eller mindre okänt förekommer nollor (00) i år, månad eller dag. Då året är okänt
består hela fältet av nollor (00000000).
.
Civilståndsdatum mor
Civilståndsdatum mor anger datum för den biologiska moderns civilstånd vid barnets födelse.
Datum består av årtal, månad och dag (8 tecken).
Hänvisning
Se även variablerna Civilstånd, Civilståndsdatum och. Personnummer mor.
Kvalitet
Då datum är mer eller mindre okänt förekommer nollor (00) i år, månad eller dag. Då året är okänt
består hela fältet av nollor (00000000).
Civilståndsdatum relationsperson
Civilståndsdatum relationsperson anger det datum från vilket relationspersonens civilstånd gäller.
Datum består av årtal, månad och dag (8 tecken).
Hänvisning
Se även variablerna Civilstånd, Civilståndsdatum och Personnummer relationsperson.
Kvalitet
Då datum är mer eller mindre okänt förekommer nollor (00) i år, månad eller dag. Då året är okänt
består hela fältet av nollor (00000000).
Civilståndsdatum RSV
Civilståndsdatum RSV anger det datum uppgiften aviserades från folkbokföringen.
Datum består av årtal, månad och dag (8 tecken).
Hänvisning
Se även variablerna Civilstånd och Civilståndsdatum.
Civilståndsdatum tidigare
Civilståndsdatum tidigare anger datum för tidigare civilståndsändring.
Datum består av årtal, månad och dag (8 tecken).
Hänvisning
Se även variablerna Civilstånd och Civilståndsdatum.
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Kvalitet
Då datum är mer eller mindre okänt förekommer nollor (00) i år, månad eller dag. Då året är okänt
består hela fältet av nollor (00000000).
Civilståndsdatum tidigare relationsperson
Civilståndsdatum tidigare relationsperson anger datum för relationspersonens tidigare
civilståndsändring.
Datum består av årtal, månad och dag (8 tecken).
Hänvisning
Se även variablerna Civilstånd, Civilståndsdatum, Civilståndsdatum relationsperson och
Personnummer relationsperson.
Kvalitet
Då datum är mer eller mindre okänt förekommer nollor (00) i år, månad eller dag. Då året är okänt
består hela fältet av nollor (00000000).
Civilståndsdatum RSV relationsperson
Civilståndsdatum RSV relationsperson anger det datum då uppgiften om relationspersonens
civilståndsdatum aviserades från folkbokföringen.
Datum består av årtal, månad och dag (8 tecken).
Då datum är mer eller mindre okänt förekommer nollor (00) i år, månad eller dag. Då året är okänt
består hela fältet av nollor (00000000).
Hänvisning
Se även variablerna Civilstånd, Civilståndsdatum, Civilståndsdatum relationsperson och
Personnummer relationsperson.
.
C/o-adress
C/o-adress är en del av folkbokföringsadressen (bostadsadressen).
C/o-adress omfattar maximalt 35 tecken.
Hänvisning
Se även variablerna Utdelningsadress 2, Utdelningsadress 1, Postnummer och Postort fullständig.
Beträffande folkbokföringsadress och folkbokföringsadress -aviseringsadress se variabeln
Utdelningsadress.

BE0101_DO_2002
05-04-20 15.18

STATISTISKA CENTRALBYRÅN

32(298)

Beträffande särskild postadress och särskild postadress-aviseringsadress se variabeln
Utdelningsadress särskild.
Beträffande utlandsadress se variabeln Utdelningsadress 1 utland.
C/o-adress särskild
C/o-adress särskild är en del av den särskilda postadressen.
C/o-adress särskild omfattar maximalt 35 tecken.
Hänvisning
Se även variablerna Utdelningsadress 2 särskild, Utdelningsadress 1 särskild, Postnummer särskilt
och Postort särskild fullständig.
Beträffande folkbokföringsadress och folkbokföringsadress -aviseringsadress se variabeln
Utdelningsadress.
Beträffande särskild postadress och särskild postadress-aviseringsadress se variabeln
Utdelningsadress särskild.
Beträffande utlandsadress se variabeln Utdelningsadress 1 utland.
Dagar utomlands
Dagar utomlands är en härledd variabel som anger det antal dagar som en person varit bosatt
utomlands från senaste utvandring till senaste invandring. Uppgiften inkluderar även överföringar
till och från obefintligregistret.
Härledning
Uppgiften beräknas på följande sätt:
Dagar utomlands = Senaste invandringsdatum – Senaste utvandringsdag
Hänvisning
Se även variablerna Invandringsdatum och Utvandringsdag.
Kvalitet
Uppgifter om in- och utvandringsdatum saknas i stor utsträckning för migration som ägt rum före
1968.
Datum adoptivfar
Datum adoptivfar anger det datum då barnet adopterades av sin adoptivfar.
Datum består av årtal, månad och dag (8 tecken).
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Hänvisning
Se även variabeln Personnummer adoptivfar.
Kvalitet
Då datum är mer eller mindre okänt förekommer nollor (00) i år, månad eller dag. Då året är okänt
består hela fältet av nollor (00000000).
Datum adoptivmor
Datum adoptivmor anger det datum då barnet adopterades av sin adoptivmor.
Datum består av årtal, månad och dag (8 tecken).
Hänvisning
Se även variabeln Personnummer adoptivmor.
Kvalitet
Då datum är mer eller mindre okänt förekommer nollor (00) i år, månad eller dag. Då året är okänt
består hela fältet av nollor (00000000).
Datum annan person 1
Datum annan person 1 anger det datum då ett barn folkbokförs hos annan person än
förälder/vårdnadshavare. Då barnet folkbokförs tillsammans med två vuxna av typen. annan
person är Annan person 1 den äldste och Annan person 2 den yngste av dessa.
Datum består av årtal, månad och dag (8 tecken).
Hänvisning
Se även variablerna Datum annan person 2 och Personnummer annan person 1.
Kvalitet
Då datum är mer eller mindre okänt förekommer nollor (00) i år, månad eller dag. Då året är okänt
består hela fältet av nollor (00000000).
Datum annan person 2
Datum annan person 2 anger det datum då ett barn folkbokförs hos annan person än
förälder/vårdnadshavare. Då barnet folkbokförs tillsammans med två vuxna av typen annan
person är Annan person 1 den äldste och Annan person 2 den yngste av dessa.
Datum består av årtal, månad och dag (8 tecken).
Hänvisning
Se även variablerna Datum annan person 1 och Personnummer annan person 2.
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Kvalitet
Då datum är mer eller mindre okänt förekommer nollor (00) i år, månad eller dag. Då året är okänt
består hela fältet av nollor (00000000).
Datum vårdnadshavare 1
Datum vårdnadshavare 1 anger datum för en vårdnadsrelations ingående. Då barnet har två
vårdnadshavare är Vårdnadshavare 1 den äldste och Vårdnadshavare 2 den yngste av dessa.
Uppgiften registreras för person som är under 18 år.
Datum består av årtal, månad och dag (8 tecken).
Hänvisning
Se även variablerna Vårdnadshavare 2. och Personnummer vårdnadshavare 1.
Kvalitet
Då datum är mer eller mindre okänt förekommer nollor (00) i år, månad eller dag. Då året är okänt
består hela fältet av nollor (00000000).
Vid invandring
När vårdnadsdatum inte framgår av särskild handling bör invandringsdatum registreras som
vårdnadsdatum.
Datum vårdnadshavare 2
Datum vårdnadshavare 2 anger datum för en vårdnadsrelations ingående. Då barnet har två
vårdnadshavare är Vårdnadshavare 1 den äldste och Vårdnadshavare 2 den yngste av dessa.
Uppgiften registreras för person som är under 18 år.
Datum består av årtal, månad och dag (8 tecken).
Hänvisning
Se även variablerna Vårdnadshavare 1 och Personnummer vårdnadshavare 2.
Kvalitet
Då datum är mer eller mindre okänt förekommer nollor (00) i år, månad eller dag. Då året är okänt
består hela fältet av nollor (00000000).
Vid invandring
När vårdnadsdatum inte framgår av särskild handling bör invandringsdatum registreras som
vårdnadsdatum.
Dödfödda
Dödfödda är en härledd variabel som anger antal dödfödda barn av samma kön.
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Hänvisning
Se även variablerna Dödfödda totalt, Levande födda, Antal födda barn, Ordningsnummer,
Ordningsnummer far och Ordningsnummer mor.
Kodsättning
Dödfödda kodsätts på följande sätt:
Kod
1
2
3
4
etc.

Betydelse
ett dödfött barn
två dödfödda barn av samma kön
tre dödfödda barn av samma kön
fyra dödfödda barn av samma kön
…

Dödfödd
Med dödfödd avses ett nyfött barn som avlidit efter utgången av tjugoåttonde havandeskapsveckan
(eller, vid ovisshet om tiden, är minst 35 cm lång).
Dödfödda totalt
Dödfödda totalt är en härledd variabel som anger antal dödfödda totalt i samma börd.
Hänvisning
Se även variablerna Dödfödda, Levande födda, Antal födda barn, Ordningsnummer,
Ordningsnummer far och Ordningsnummer mor.
Kodsättning
Dödfödda totalt kodsätts på följande sätt:
Kod
1
2
3
4
etc.

Betydelse
ett dödfött barn
två dödfödda barn
tre dödfödda barn
fyra dödfödda barn
…

Dödfödd
Med dödfödd avses ett nyfött barn som avlidit efter utgången av tjugoåttonde havandeskapsveckan
(eller, vid ovisshet om tiden, är minst 35 cm lång).
Dödsdatum
Dödsdatum anger det datum då dödsfallet inträffade.
Datum består av årtal, månad och dag (8 tecken).
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Hänvisning
Se även variabeln Dödsdatum RSV.
Kvalitet
Då datum är mer eller mindre okänt förekommer nollor (00) i år, månad eller dag. Då året är okänt
består hela fältet av nollor (00000000).
Författningar
Begravningslagen (1990:1144)
Begravningsförordningen (1990: 1147)
Ärvdabalken
Fastställande av dödsdatum
I vissa fall kan något säkert dödsdatum inte fastställas. På dödsbeviset (se nedan) anges då ett
sannolikt dödsdatum och ett datum då personen anträffats död. Om dödsdatum angivits som enbart
sannolikt registreras dödsdag enligt följande:
1. Ett enda datum finns angivet som sannolikt dödsdatum och samma eller annat datum har
angivits som datum för påträffad död:
− sannolikt dödsdatum registreras som dödsdatum i folkbokföringsregistret.
2. Två på varandra följande dagar finns angivna under sannolikt dödsdatum och den senare av
dessa har angivits som dag för påträffad död:
− det senare av de två datumen registreras som dödsdatum i folkbokföringsregistret.
3. Tre eller flera på varandra följande dagar finns angivna under sannolikt dödsdatum och en
dag har angivits då personen anträffats död:
− som dödsdatum registreras t.ex. 20010500 om månaden är känd eller 20010000 om det
är lika troligt att dödsfallet inträffade under den ena som under den andra av två
månader.
Om dödsfall inträffar vid ett årsskifte och det är osäkert vilket år personen avlidit, bör det år
personen påträffats död registreras som dödsår. Detta gäller så länge inte en eventuell polisutredning
talar för att personen avlidit före årsskiftet..
För den som dödförklarats registreras som dödsdag den dag som enligt rättens meddelande är att
anta som dödsdag.
Dödsfall i Sverige
Registrering av dödsfall som inträffat i Sverige skall göras omedelbart med stöd av dödsbeviset (se
nedan) eller – förekommande fall – underrättelse om att dödsbeviset lämnats till polismyndigheten.
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Dödsfall i utlandet
En svensk ambassad eller ett svenskt konsulat skall, när man får kännedom om en svensk
medborgares dödsfall i utlandet, rapportera dödsfallet till folkbokföringsmuyndigheten i Sverige.
Detsamma gäller i de fall ambassaden eller konsulatet får kännedom om att en utländsk medborgare
avlidit, som är eller någon gång varit folkbokförd i Sverige.
Registrering av dödsfall som inträffat i utlandet bör inte göras utan att dödsfallet blivit styrkt med
handlingar från det aktuella landet. Handlingarnas innehåll skall i huvudsak motsvara det som krävs
vid dödsfall i Sverige.
Uppgift om att någon avlidit i utlandet kan också lämnas till folkbokföringsmyndigheten av
anhöriga eller andra under förutsättning att dödsfallet kan styrkas med intyg från myndigheter i det
aktuella landet.
Dödsfall – fel person
Registrering av fel person i ett dödsfallsärende är ett allvarligt fel som kan medföra
skadeståndsskyldighet för folkbokföringsmyndigheten. Eftersom den felaktiga uppgiften om
dödsfall avser ett integritetskänsligt område samt ligger till grund för en omfattande spridning i
samhället är det viktigt att en rättelse av fel person görs omedelbart.
Dödförklaring
Ansökan om dödförklaring av någon som är borta kan göras om det gått tio år sedan han eller hon
veterligen var vid liv. Om personen vid ansökningstillfället är äldre än 75 år kan ansökan göras
redan efter fem år.
För en person som befann sig i livsfara när han eller hon senast veterligen var vid liv gäller särskilda
regler. Kan det antas att livsfara förelåg får ansökan om dödförklaring göras efter tre år. Om det står
klart att personen befann sig i livsfara kan ansökan göras redan efter ett år.
Beslut av dödförklaring fattas av domstol. Domstolens beslut skall skyndsamt meddelas den
folkbokföringsmyndighet där personen i fråga sist var folkbokförd.
Med stöd av vissa rättsfall kan i synnerliga undantagsfall en botovarande, vars kropp inte kunnat
anträffas, registreras som avliden utan föregående dödförklaring. Det skall då av en utredning
framgå att det är helt uteslutet att den bortovarande kan vara vis liv. Visar utredningen att det endast
är antagligt och sannolikt att personen avlidit, skall dödförklaring ske innan dödsfallet får
registreras.
Bland de fall där någon ansetts kunna registreras som avliden utan föregående dödförklaring kan
nämnas en person som veterligen befunnit sig ombord på fartyg som förlist under sådana
omständigheter att de tmåste anses uteslutet att någon av de ombordvarande räddats. Det kan även
ha gällt en person som ute på öppna havet fallit överbord från ett fartyg och trots noggranna
efterspaningar inte kunnat anträffas. Dödförklaring har inte heller ansetts nödvändig när ett flygplan
störtat i havet utan att kunna bärgas och olyckan, liksom de ombordvarandes identitet, med säkerhet
kunnat fastställas genom tillförlitliga vittnesuppgifter.
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Dödsbevis
Dödsbeviset är läkarens intyg om dödsfallet. Det skall innehålla den avlidnes namn och
personnummer samt uppgift om tid och plats för dödsfallet.
Dödsbeviset är den handling som ligger till grund för registreringen av dödsfallet i
folkbokföringsregistren och det skall lämnas till folkbokföringsmyndigheten där den avlidna senast
var folkbokförd.
Skyldig att lämna dödsbevis är den sjukvårdsinrättning där den avlidne vårdades vid dödsfallert eller
dit han fördes i samband med detta. Om den avlidne inte tagits in på en sjukvårdsinrättning skall
beviset lämnas av den läkare som utfärdat dödsbeviset. I normalfallet skall dödsbeviset lämnas utan
dröjsmål till folkbokföringsmyndigheten.
Om det av dödsbeviset framgår att det finns skäl för polisanmälan har ansvaret för dödsbeviset
övergått till polismyndigheten. Dödsbeviset skall i sådant fall lämnas till polismyndigheten på den
ort där dödsfallet inträffade. Samtidigt skall folkbokföringsmyndigheten underrättas. Efter
nödvändig utredning sänder polismyndigheten dödsbeviset till folkbokföringsmyndigheten
tillsammans med ett tillstånd för kremering eller gravsättning av den avlidne.
Uppgift om dödfött barn kommer i de flesta fall från förlossningssjukhus. Samma blankett använd
som vid anmälan om födelse, men den innehåller i stället uppgift om att barnet var dödfött. Se även
variabeln Dödfödda.
Dödsorsaksintyg
De medicinska uppgifterna om dödsfallet finns samlade i ett intyg om dödsorsaken. Denna handling
innehåller läkarens uttalande om dödsorsaken samt de undersökningar som ligger till grund för
uttalandet.
Intyget lämnas av läkaren eller sjukvårdsinrättningen direkt till Socialstyrelsen som ansvarar för
dödsorsaksstatistiken.
Dödsdatum RSV
Dödsdatum RSV anger det datum då dödsfallet aviserades från folkbokföringen.
Datum består av årtal, månad och dag (8 tecken).
Hänvisning
Se även variabeln Dödsdatum.
Efternamn
Efternamn anger en persons efternamn.
Efternamn omfattar maximalt 60 tecken.
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Hänvisning
Se även variablerna Förnamn, Mellannamn, Namn och Tilltalsmarkering.
Författningar
Efternamn regleras i första hand i namnförordningen (1982:1136) och i namnlagen (1982:670). För
utländska medborgare finns dessutom namnlagar i respektive hemland som skall beaktas i vissa fall.
I nedanstående beskrivning av efternamn redovisade de mest centrala reglerna och bestämmelserna.
Ytterligare information finns i nämnda författningar och i handbok för folkbokföring.
Allmänt om efternamn
Efternamnet är avsett att ge uttryck för relationerna inom en familj eller släkt.
Begreppet ”släktnamn” i 1963 års namnlag har i 1982 års lag ersatts med ”efternamn”.
Stavning av efternamn
Vid ändring av stavning av ett efternamn måste ansökan göras till Patent- och registreringsverket.
Efternamn vid födelse
Reglerna om förvärv av efternamn vid födelsen är i princip desamma för alla barn, oavsett om
föräldrarna är gifta med varandra eller inte.
Automatiskt förvärv av efternamn gäller normalt i följande fall:
−
−

Har föräldrarna gemensamt efternamn förvärvar barnet detta.
Har föräldrarna olika efternamn hämtas namn enligt syskonregeln, d.v.s. från närmast födda
syskon.

Förvärv efter anmälan tillämpas då föräldrarna har olika efternamn och syskonregeln inte är
tillämplig. Anmälan skall göras till folkbokföringsmyndigheten inom tre månader efter barnets
födelse. Till dess sådan anmälan gjorts anges som barnets efternamn båda föräldrarnas efternamn
inom snedstreck, exempel: /FALK SVENSSON/. Moderns efternamn skall stå först. I de fall
faderskapet inte är fastställt anges endast moderns efternamn.
Som barnets efternamn kan föräldrarna normalt anmäla:
−
−
−
−

moderns efternamn vid barnets födelse,
faderns efternamn vid barnets födelse,
moderns senaste namn som ogift,
faderns senaste namn som ogift.

Om inget efternamn anmälts av föräldrarna inom tre månader från födelsen registreras moderns
efternamn.
Byte till förälders efternamn
Efternamn som ett barn erhållit vid födelsen kan bytas till ett annat efternamn som föräldrarna bär
eller senast har burit som ogift. Namnbytet sker efter anmälan till folkbokföringsmyndigheten och
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namnförvärvet gäller från dagen för anmälan. Bestämmelserna är tillämpliga för alla barn oavsett
ålder.
Barn byter inte automatiskt efternamn när deras föräldrar ingår äktenskap. Motsvarande gäller även
vid registrerat partnerskap.
Efternamn vid adoption
Reglerna för namnförvärv vid adoption liknar de som gäller vid födelse och gäller oavsett barnets
ålder vid adoptionen.
Följande gäller då efternamnet förvärvas vid adoptionen::
−
−
−

Har adoptivföräldrarna gemensamt efternamn förvärvar adoptivbarnet detta genom
adoptionen..
Om adoptivföräldrarna har olika efternamn är valet fritt mellan deras nuvarande namn och
deras namn som ogifta. Om ingen anmälan görs får barnet adoptivmoderns efternamn.
Har adoptivföräldrarna olika efternamn och har de samtidigt vårdnad om ett eller flera
gemensamma barn gäller samma regler som för egna barn. Adoptivbarnet får samma
efternamn som adoptivföräldrarnas senast födda barn.

Det som sägs ovan om byte till föräldrars efternamn gäller även adoptivbarn.
Adoptivbarn har rätt att behålla sitt efternamn från tiden före adoptionen. Tillämpningen av denna
regel kräver ett särskilt domstolsbeslut.
Fosterbarns efternamn
I namnlagen finns bestämmelser om efternamn för fosterbarn. Bestämmelserna gäller i huvudsak
endast barn som är under 18 år.
Observera att de sociala myndigheternas beslut om fosterhemsplacering inte innebär att föräldrarna
mister den rättsliga vårdnaden om fosterbarnet. Så länge det inte finns ett domstolsbeslut om att
vårdnaden skall flyttas över till fosterföräldrarna har de endast den faktiska vårdnaden.
Beträffande fosterbarns efternamn gäller i huvudsak följande:
−

Ett fosterbarn kan genom anmälan till folkbokföringsmyndigheten förvärva det efternamn som
fosterföräldrarna eller en av dem har. Däremot kan fosterbarn inte ta en fosterförälders namn
som ogift. Namnförvärvet gäller från dagen för anmälan.

−

Har ett fosterbarn förvärvat en fosterförälders efternamn kan det byta till det namn som
fosterföräldern senare förvärvar, eller till den andra fosterförälderns namn.

−

Ett fosterbarn kan genom anmälan till folkbokföringsmyndigheten ta tillbaka det efternamn
han eller hon burit närmast före namnbytet.
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Makars efternamn
A. Efternamn vid vigsel
Vid giftermål sker inget automatiskt förvärv av efternamn. Makarna kan välja mellan att:
−
−
−

behålla sina tidigare efternamn,
som gemensamt efternamn ta mannens efternamn,
som gemensamt efternamn ta kvinnans efternamn.

Det går inte att som gemensamt efternamn välja ett efternamn som någon av makarna förvärvat
genom ett tidigare äktenskap, ett så kallat giftasnamn.
Före 1964 kunde en kvinna inte behålla enbart sitt namn som ogift i äktenskapet. Däremot kunde
hon bära ett dubbelnamn som bestod av hennes och mannens namn förenade med ett bindestreck,
exempelvis Lundberg-Eriksson. Hela dubbelnamnet utgör personens efternamn. I 1982 års namnlag
har ett direkt förbud mot dubbelnamn tagits in. Endast om det finns synnerliga skall Patent- och
registreringsverket (PRV) medge byte till sådant namn.
B. Byte av efternamn under äktenskapet
−
−
−

Den som är gift kan under äktenskapet byta till makas/makas efternamn. En gift person, som
inte har förvärvat sitt efternamn genom äktenskap, kan dessutom byta till förälders namn.
Makar som är gifta och har samma namn har också möjlighet att, efter ansökan hos PRV,
gemensamt byta till annat efternamn.
En person som bytt till makes/makas namn kan byta tillbaka till sitt namn som ogift.

C. Byte av efternamn efter skilsmässa
En person som vid eller efter vigseln tagit den andre makens efternamn kan under eller efter
äktenskapet återta sitt namn som ogift.
Efternamn vid registrerat partnerskap
Från år 1995 kan två personer av samma kön ingå motsvarighet till äktenskap kallat registrerat
partnerskap. Inom namnrättens område är registrerad partner helt att jämställa med make. Detta
innebär att en registrerad partner kan anta sin partners efternamn under motsvarande förutsättningar
som gäller för make.
Ändring av efternamns genusform
I vissa länder har män och kvinnor olika ändelser på sina efternamn. Exempelvis får enligt grekiskt
namnskick ett efternamn som slutar på -os eller -is ändelsen -ou, -u eller -i om namnet bärs av en
kvinna. Polska efternamn på -i får ändelse -a om bäraren är en kvinna. I Tjeckien och Slovakien
läggs som regel ändelsen -ova till efternamnet när det bärs av en kvinna.
En ändring av ett utländskt efternamns genusform ses inte som ett byte av efternamn och kan
anmälas till folkbokföringsmyndigheten.
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Förlust av efternamn
A. Hävt faderskap
Ett barn under 18 år kan förlora sitt efternamn när en ursprunglig uppgift om faderskap ändras
genom att en socialnämnd fastställt en annan mans faderskapsbekräftelse. Samma sak gäller när en
domstol hävt faderskapspresumtionen för ett barn eller om domstolen förklarat en
faderskapsbekräftelse sakna verkan.
B. Upphävt namnbeslut
Det kan också inträffa att folkbokföringsmyndigheten felaktigt godtar en anmälan om namnändring.
Om någon därigenom felaktigt erhållit an annan persons namn kan den person, vars namn
förvärvats, hos domstol begära att namnförvärvet skall upphävas.
Ett fel föreligger exempelvis när en person vid giftermålet tagit ett efternamn som makan/maken har
förvärvat genom ett tidigare äktenskap.
Internationella namnregler
A. Svenska medborgare
För svenska medborgare gäller den svenska namnlagen även om de är bosatta utomlands. Undantag
gäller för svenska medborgare bosatta i Danmark, Finland och Norge där bosättningslandets lag
gäller (se B. Nedan).
B. Nordiska medborgare (exkl. Island)
För medborgare i Danmark, Finland, Norge och Sverige som är bosatta i något av dessa länder
gäller bosättningslandets lag om förvärv och ändring av namn.
C. Utomnordiska medborgare (inkl. Island)
Den svenska namnlagen blir inte omedelbart tillämplig på andra (än ovan nämnda) utländska
medborgare som är bosatta i Sverige. Dessa kan dock förvärva, ändra eller stryka namn enligt
svensk namnlag, om han eller hon önskar det. Detta gäller även rätten att bära mellannamn.
Vid ett barns födelse skall det efternamn registreras som barnet skall ha enligt henlandets lag.
Byte till annat efternamn kan sedan ske efter anmälan från barnets vårdnadshavare.
När en utländsk medborgare ingår äktenskap i Sverige skall personen registreras med det efternamn
han eller hon eventuellt förvärvar enligt hemlandets lag. Är den utländska medborgaren bosatt i
Sverige kan han eller hon istället välja att byta namn enligt den svenska namnlagen.
D. Statslösa
Ifråga om statslösa personer som är bosatta i Sverige tillämpas den svenska namnlagen i sin helhet.
Detta innebär att lagens regler, exempelvis vid ett barns födelse skall tillämpas på statslösa.
Faderskapsdatum RSV
Faderskapsdatum RSV anger det datum då faderskapet aviserades från folkbokföringen.
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Datum består av årtal, månad och dag (8 tecken).
Hänvisning
Se även variabeln Personnummer far.
Familjeidentitet 1
Familjeidentitet 1 är en härledd variabel som utgörs av personnumret för den äldste personen i en
s.k. RTB-familj.
Familjeidentitet 1 omfattar 12 numeriska tecken
Hänvisning
Se även variablerna:
− Familjetyp
− Familjeställning
− Personnummer make/partner
− Personnummer far
− Personnummer mor
− Personnummer adoptivfar
− Personnummer adoptivmor
− Personnummer vårdnadshavare 1
− Personnummer vårdnadshavare 2
− Personnummer annan person 1
− Personnummer annan person 2
RTB-familj
En RTB-familj baseras på av de personer som är folkbokförda på samma fastighet och som har
relationer med varandra,. En RTB-familj omfattar dock maximalt två generationer. Då fler än två
generationer bor tillsammans bildas RTB-familjen med utgångspunkt från den yngsta generationen.
En person kan endast ingå i en RTB-familj.
Härledning
Följande relationer ligger till grund för bildandet av RTB-familj:
• Make - Maka
• Registrerad partner - Registrerad partner
• Barn - Biologiska föräldrar
• Adoptivbarn - Adoptivföräldrar
• Barn - Vårdnadshavare
• Barn - Annan person än förälder/vårdnadshavare (t.ex. fosterförälder).
Observera att personer som är sambor (ej gifta vuxna) och som saknar gemensamt barn inte kan
relateras till varandra i RTB och därför utgör två RTB-familjer.
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Sambor som är folkbokförda på samma fastighet och som har gemensamt barn ingår i samma RTBfamilj eftersom de kan relateras till varandra via barnets biologiska relation till föräldrarna.
Observera att detta gäller även om barnet är folkbokfört på annan fastighet än föräldrarna..
Person som inte kan relateras till någon annan person på fastigheten utgör en enpersonsfamilj.
Familjeställning
Familjeställning1 är en härledd variabel som anger en persons relation/-er (gift, barn, etc.) till
annan/andra personer i familjen.
Familjeställning anges av en tresiffrig kod.
Hänvisning
Se även variablerna Familjeidentitet 1 och Familjetyp.
Kodsättning
Familjeställning representeras av koder med följande innehåll och betydelse:
Kod Betydelse
Partner
110 Man i gift par
120 Hustru i gift par
130 Man i sambopar (med gemensamma barn)
140 Kvinna i sambopar (med gemensamma barn)
150 Man i partnerskap
160 Kvinna i partnerskap
Ensamstående förälder2
210 Ensamstående far med barn under 18 år
220 Ensamstående far med endast barn 18 år eller äldre
230 Ensamstående mor med barn under 18 år
240 Ensamstående mor med endast barn 18 år eller äldre
Barn yngre än 18 år
311 Barn till båda partners (biologiska-, adoptivbarn)
312 Biologiskt eller adopterat barn till enbart manlig partner
313 Biologiskt eller adopterat barn till enbart kvinnlig partner
314 Barn till ensamstående far (biologiska-, adoptivbarn)
315 Övriga barn till ensamstående man
316 Barn till ensamstående mor (biologiska-, adoptivbarn)
317 Övriga barn till ensamstående kvinna
318 Övrigt barn
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Barn 18 år eller äldre
321 Son/dotter till båda partners
322 Biologisk eller adopterad son/dotter till enbart manlig partner
323 Biologisk eller adopterad son/dotter till enbart kvinnlig partner
324 Son/dotter till ensamstående far (biologiska-, adoptivbarn)
325 Övrigt barn till ensamstående man
326 Son/dotter till ensamstående mor (biologiska-, adoptivbarn)
327 Övrigt barn till ensamstående kvinna
328 Övrigt barn
400 Ensamstående (övriga)3
000 Personer med ofullständiga och/eller motstridiga uppgifter i folkbokföringen
1

Familjeenheter enligt MIS 1999:1, SCB
Här ingår sambor utan gemensamma barn
3
Här ingår sambor utan gemensamma barn samt barn utan relation till någon
annan person på fastigheten
2

Familjetyp
Familjetyp1 är en härledd variabel som anger en familjs sammansättning, t.ex. familj med eller utan
barn.
Familjetyp anges av en tvåsiffrig kod.
Samtliga personer i en RTB-familj (personer som har samma Familjeidentitet 1) har samma
familjetyp.
Hänvisning
Se även variablerna Familjeidentitet 1 och Familjeställning.
Kodsättning
Familjetyp representeras av koder med följande innehåll och betydelse:
Kod Betydelse
Make/maka-familj (inkl. partnerskap)
11 Utan hemmaboende barn under 18 år
12 Med minst ett hemmaboende barn under 18 år
13 Yngsta hemmaboende son/dotter 18 år eller äldre
Sambo-familj (med gemensamt barn)
21 Utan hemmaboende barn
22 Med minst ett hemmaboende barn under 18 år
23 Yngsta hemmaboende son/dotter 18 år eller äldre

BE0101_DO_2002
05-04-20 15.18

STATISTISKA CENTRALBYRÅN

46(298)

Ensamstående far2
31 Med minst ett hemmaboende barn under 18 år
32 Yngsta hemmaboende son/dotter 18 år eller äldre
Ensamstående mor2
41 Med minst ett hemmaboende barn under 18 år
42 Yngsta hemmaboende son/dotter 18 år eller äldre
50 Ensamstående (övriga)3
60 Barn 15 år och yngre som felaktigt folkbokförts som ensamstående
00 Personer med ofullständiga och/eller motstridiga uppgifter i
folkbokföringen
1

Familjeenheter enligt MIS 1999:1, SCB
Här ingår sambor utan gemensamma barn
3
Här ingår sambor utan gemensamma barn samt barn utan relation till någon
annan person på fastigheten
2

Fastighetsbeteckning
Fatighetsbeteckning anger den fastighet där en person är eller har varit folkbokförd.
Fatighetsbeteckningen är fastighetens officiella identitet och den omfattar maximalt 40
alfanumeriska tecken.
Hänvisning
Se även variablerna Folkbokföringsdatum och Invandringsdatum.
Fastighetens löpnummer
När SCB tog det nya RTB-systemet i drift 1998 infördes den officiella fastighetsbeteckningen som
fastighetsidentitet i systemet. Därmed upphörde det SCB-interna s.k. fastighetslöpnumret att vara
fastighetsidentitet i RTB.
Fastighetens löpnummer användes som fastighetsidentitet i RTB under perioden 1983-1997.
Löpnumret är ett SCB-internt femsiffrigt nummer som löper inom församling. När det officiella
fastighetsnumret upphörde 1981 skapade SCB, som ersättning för detta, ett eget femsiffrigt nummer
som infördes i flera av SCB:s register. Vid behov kan löpnumret översättas till den officiella
fastighetsbeteckningen.
Några löpnummer som används i speciella fall är:
Innebörd
Löpnummer
99980
Folkbokföring under rubrik ”På församlingen skrivna”
99990
Folkbokföring under rubrik ”Utan känt hemvist”
99999
Folkbokföring på fastighet där löpnummer saknas (”Uppgift saknas”).
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Nämnda nummer ingick i det officiella systemet för fastighetsnummer som gällde före 1981 och
hade då samma innebörd som den som redovisas ovan.
Dygnsviloregeln
Bestämmande för rätt folkbokföringsort är normalt den s.k. dygnsviloregeln, d.v.s.
en person anses bosatt på den fastighet där han regelmässigt vistas under sin dygnsvila..
Om tveksamhet råder skall stor hänsyn tas till var personen har sitt arbete eller sin familj. Ett
nyfött barn folkbokförs i den församling, i vilken modern var folkbokförd vid nedkomsten. Om
modern inte var folkbokförd vid nedkomsten, folkbokförs numera inte heller barnet vid födelsen.
Från dygnsviloregeln finns ett antal undantag som avser olika situationer av tillfällig eller
tvångsmässig karaktär sosom vissa tillfälliga vistelser och vistelse på sjukhus eller i
kriminalvårdsanstalt.
Dubbel bosättning
Den som tillbringar sin dygnsvila regelmässigt på fler än en fastighet anses vara bosatt på den
fastighet där han sammanlever med sin familj eller med hänsyn till övriga omständigheter får anses
ha sitt egentliga hemvist. Med familj avses här make/maka, registrerad partner, sambo (även
homosexuella sambor) och hemmavarande barn.
En person skall anses vistas regelmässigt på en fastighet om han under sin normals livsföring
tillbringar dygnsvilan där minst en gång i veckan eller i samma omfattning men med annan
förläggning i tiden (exempelvis två gånger per 14 dagar eller fyra gånger per månad). För en person
som inte har familj eller då två personer sammanlever gemensamt på två olika fastigheter får det
egentliga hemvistet avgöras med ledning av övriga omständigheter. Omständigheter som bör
tillmätas betydelse är i första hand arbetsplatsens belägenhet och i andra hand bostädernas
beskaffenhet (storlek, utrustning, upplåtelseform, m.m.).
Tillfälliga vistelser
Om en person under en på förhand bestämd tid av högst sex månader regelmässigt tillbringar sin
dygnsvila på en annamn fastighet än den där han har sitt egentliga hemvist anses detta inte leda till
ändrad bosättning.
Familjeregeln
En person som under en på förhand bestämd tid tillbringar sin dygnsvila på en annan fastighet inom
landet än den där hans familj är bosatt folkbokförs hos familjen så länge familjegemenskapen
kvarstår.Det finns dock inget krav på viss sammanlevnad under tiden. Denna bestämmelse är alltså
tillämplig även om vistelsen skall vara längre än sex månader.
Studier
En studerande under 18 år som har sitt egentliga hemvist tillsammans med föräldrar eller andra
anhöriga anses bosatt där även om personen på grund av studierna regelmässigt tillbringar sin
dygnsvila på en annan fastighet i studieorten.
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Regeln är inte tillämplig på högskole- och universitetsstuderande. En vuxen studerande skall
folkbokföras där han tillbringar sin regelmässiga dygnsvila enligt samma regler som gäller för den
övriga befolkningen.
Växlande vistelseort
Vissa personer har skiftande vistelseförhållanden och tillbringar inte sin dygnsvila regelmässigt på
någon fastighet. Detta kan bero på antingen arbetsförhållanden eller andra skäl som inte har med
arbete att göra. En sådan person anses bosatt på den fastighet som han med hänsyn till sina familjeoch arbetsförhållanden och övriga omständigheter kan anses ha sin starkaste anknytning till. Detta
innebär att en person med växlande vistelse normalt anses bosatt hos familjen (make, sambo eller
barn) om han har en sådan.
Utsända statsanställda
Den som är utsänd för anställning på utländsk ort i svenska statens tjänst är normalt folkbokförd i
Sverige under denna tjänstgöring. Detsamma gäller medföljande familjemedlemmar till den utsände.
Bestämmelsen gäller huvudsakligen svensk beskickningspersonal anställd av UD samt SIDAanställda. Folkbokföring sker normalt på den fastighet där den utsände senast var folkbokförd. Om
personen inte längre har någon anknytning till den tidigare bostaden bör folkbokföring ske under
rubrik ”På församlingen skrivna”.
Servicehus för äldre
Den som för vård eller tillsyn vistas i ett servicehus för äldre människor i en annan församling än
den där han var folkbokförd när han flyttade till servicehuset, kan välja att fortsätta vara folkbokförd
i sin gamla församling.
Han folkbokförs då på den fastighet där han tidigare var folkbokförd, under rubriken ”På
församlingen skrivna” eller om det finns särskilda skäl på en annan fastighet i församlingen. Det
sistnämnda kan tillämpas då pensionären har en särskild anknytning till en fastighet, till exempel
genom att barn eller andra nära anhöriga är bosatta där.
Sjukvård, kriminalvård, vård av unga och vård av missbrukare
Dygnsvila som en person tillbringar på en institution för sjukvård, kriminalvård, vård av unga eller
vård av missbrukare skall inte beaktas vid bedömningen av hans bosättning. En person bör normalt
inte anses bosatt där han placerats med tvång. Detsamma gäller en vistelse av mer frivilligt slag
eftersom den som är i behov av vård normalt inte har någon möjlighet att välja var vården skall
erhållas. Denna undantagsregel får till följd att en person normalt skall behålla sin folkbokföring vid
intagning på sjukvårdsinrättning, kriminalvårdsanstalt, etc.
Eftersom de vistelser som omfattas av denna regel inte anses leda till ändrad bosättning behåller
personen normalt sin tidigare folkbokföring. Skulle hans familj flytta, flyttar han med den, oavsett
om han till exempel är intagen på kriminalvårdsanstalt.
Riksdagsledamöter, statsråd, värnpliktiga, m.fl.
En vistelse som föranleds enbart av fullgörande av värnplikt eller vapenfri tjänst inom försvaret,
uppdrag som ledamot vid Sveriges riksdag, statsråd, ledamot i kommitté eller kommission och för
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innehavare av politiskt tillsatt tjänst eller uppdrag som politiskt sakkunnig i departement eller
särskilt uppdrag av riksdagen skall inte medföra ändrad folkbokföring.
På församlingen skrivna
Även om en person inte är bosatt på en viss fastighet, skall han folkbokföras i viss församling, om
han vid tillämpning av bosättningsbestämmelserna kan anses bosatt inom området. Han folkbokförs
då under rubriken ”På församlingen skrivna”. Detta kan exempelvis vara tillämpligt på en person
som bor i en husvagn som regelmässigt står uppställd inom en viss församling, men inte på en viss
fastighet.
Den som har en i och för sig rörlig bostad (husvagn eller husbåt) som stadigvarande finns på en viss
fastighet bör inte folkbokföras på församlingen utan på fastigheten.
Vid registrering av personer under beteckningen ”På församlingen skrivna” kan inte bostadsadress
registreras. Däremot bör en särskild postadress finnas.
Borttagande av den särskilda postadressen och överföring till ”Utan känt hemvist” bör ske om
personen inte längre nås med post under den regisrerade adressen.
Utan känt hemvist
Den vars adress och vistelseort, trots att all tänkbar utredning gjorts, är okänd bokförs under
rubriken ”Utan känt hemvist”. En person som oavbrutet under två år varit folkbokförd under
rubriken ”Utan känt hemvist”avregistreras som obefintlig.
Anmälan om flyttning
Anmälan om flyttning skall göras inom en vecka efter flyttningen.
Anmälningsskyldighet föreligger även vid flyttning mellan två olika bostäder inom en fastighet.
Folkbokföringsdatum
Vid flyttning gäller den nya folkbokföringen från och med den faktiska flyttningsdagen om
flyttningen har anmälts inom en vecka.
Kommer en flyttningsanmälan inte in i tid gäller den nya folkbokföringen från och med den dag då
anmälan kom in till någon av de behöriga mottagarna (Posten, försäkringskassan och
skattemyndigheten).
När beslut om folkbokföring fattas utan anmälan gäller den nya folkbokföringen från och med
beslutets dag.
Före 1998 redovisades folkbokföringens år och vecka för registrering av flyttningen som
flyttningstidpunkt.
Fastighetsbeteckning far
Fastighetsbeteckning far anger den fastighet där den biologiska fadern var folkbokförd vid barnets
födelse.
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Fatighetsbeteckningen är fastighetens officiella identitet och den omfattar maximalt 40
alfanumeriska tecken.
Hänvisning
Se även variablerna Fastighetsbeteckning, Folkbokföringsdatum, Invandringsdatum och
Personnummer far.
Fastighetsbeteckning mor
Fastighetsbeteckning mor anger den fastighet där den biologiska modern var folkbokförd vid
barnets födelse.
Fatighetsbeteckningen är fastighetens officiella identitet och den omfattar maximalt 40
alfanumeriska tecken.
Hänvisning
Se även variablerna Fastighetsbeteckning, Folkbokföringsdatum, Invandringsdatum och
Personnummer mor.
Fastighetsbeteckning relationsperson
Fastighetsbeteckning relationsperson anger den fastighet där relationspersonen var folkbokförd vid
civilståndsändringen.
Fatighetsbeteckningen är fastighetens officiella identitet och den omfattar maximalt 40
alfanumeriska tecken.
Hänvisning
Se även variablerna Fastighetsbeteckning, Folkbokföringsdatum, Invandringsdatum och
Personnummer relationsperson.
Fastighetsbeteckning tidigare
Fastighetsbeteckning tidigare anger den fastighet där en person var folkbokförd före flyttning till ny
fastighet.
Fatighetsbeteckningen är fastighetens officiella identitet och den omfattar maximalt 40
alfanumeriska tecken.
Hänvisning
Se även variabeln Fastighetsbeteckning.
Flyttgräns
Flyttgräns är en härledd variabel som anger flyttningens omfattning.
Flyttgräns anges av en ensiffrig kod.
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Hänvisning
Se även variabeln Fastighetsbeteckning.
Kodsättning
Uppgiften omfattar koder med följande innehåll och betydelse.
Kod
0
1
2
3
4
5

Betydelse
Okänd
Flyttning inom fastighet
Flyttning mellan fastigheter inom samma församling
Flyttning mellan församlingar inom samma kommun
Flyttning mellan kommuner inom samma län
Flyttning mellan län

Folkbokföringsdatum
Folkbokföringsdatum anger datum för folkbokföring och registreras vid födelse, inrikes flyttning,
invandring och överföring från obefintligtregistrtet.
Datum består av årtal, månad och dag (8 tecken).
Hänvisning
Se även variablerna Fastighetsbeteckning, Invandringsdatum, Födelselän, Födelseförsamling och
Födelseland.
Kvalitet
Då datum är mer eller mindre okänt förekommer nollor (00) i år, månad eller dag. Då året är
okänt består hela fältet av nollor (00000000).
Bosatt
En person skall vara folkbokförd på den fastighet där han är bosatt. Vissa undantag kan
förekomma för t.ex. studerande upp t.o.m. gymnasial nivå, intagna på fångvårdsanstalter,
sjukvårdsinrättningar, m.m.
Folkbokföring vid födelse
Barn som föds levande skall folkbokföras om modern är folkbokförd i Sverige eller om fadern är
vårdnadshavare och folkbokförd här i landet.
Ett barn som inte folkbokförs vid födelsen kan folkbokföras senare efter en kortare eller längre
tids vistelse i landet. Förutsättningen är att barnet då har samma anknytning till Sverige som
krävs för folkbokföring efter inflyttning till landet. Den avsedda vistelsen skall alltså uppgå till
minst ett år. Se vidare variabeln Invandringsdatum.
I likhet med andra utomnordiska medborgare som vistas i Sverige måste ett utländskt barn som
föds i Sverige ha uppehållstillstånd för att folkbokföras som inflyttad om det inte finns synnerliga
skäl för att ändå folkbokföra barnet. Om modern till ett utomnordiskt barn saknar
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uppehållstillstånd bör barnets folkbokföring anstå i avvaktan på att modern får uppehållstillstånd
och själv kan folkbokföras. I praktiken torde barnets folkbokföring inte aktualiseras förrän
föräldrarna tar initiativ genom en flyttningsanmälan för barnet.
En annan situation kan vara att barnet blir svensk medborgare automatiskt enligt
medborgarskapsreglerna i samband med att föräldrarna gifter sig. Något uppehållstillstånd krävs
då inte för barnen.
Det nyfödda barnets folkbokföring är knuten till föräldrarnas folkbokföring. Ett barn som föds i
Sverige folkbokförs här om modern eller fadern är folkbokförd här i landet. Beträffande fadern
krävs dessutom att han är vårdnadshavare för barnet. Det är förhållandena vid barnets födelse
som är avgörande. I praktiken innebär det att föräldrarna då måste vara gifta med varandra för att
barnet skall kunna folkbokföras i de fall fadern men inte modern är folkbokförd. Situationen kan
uppkomma när en svensk man har gift sig med en utländska kvinna som måste ha
uppehållstillständ för att få bli folkbokförd och paret får ett barn i Sverige.
Om barnet är fött utomlands fölkbokförs barnet endast under förutsättning att modern är
folkbokförd. Övriga utlandsfödda barn folkbokförs först vid en eventuell inflyttning till Sverige.
Se vidare variablerna Födelselän, Födelseförsamling och Födelseland.
Dödfött barn
Ett dödfött barn skall inte folkbokföras. En anmälan om ett dödfött barn registreras istället som
ett dödsfall.
Folkbokföring vid flyttning
Vid en flyttning gäller den nya folkbokföringen från och med den faktiska flyttningsdagen om
flyttningen har anmälts inom en vecka. Kommer en flyttningsanmälan inte in i tid gäller den nya
folkbokföringen från den dag då anmälan kom in till folkbokföringsmyndigheten. I ett stort antal
fall har den faktiska flyttningen skett långt tidigare än tidpunkten för anmälan och registrering.
Före 1998 redovisades det år och vecka flyttningen registrerades i folkbokföringen som
flyttningstidpunkt.
Folkbokföringsdatum far
Folkbokföringsdatum far anger datum för den biologiske faderns folkbokföring vid tidpunkten för
barnets födelse.
Datum består av årtal, månad och dag (8 tecken).
Hänvisning
Se även variablerna Folkbokföringsdatum och Personnummer far.
Kvalitet
Då datum är mer eller mindre okänt förekommer nollor (00) i år, månad eller dag. Då året är okänt
består hela fältet av nollor (00000000).
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Folkbokföringsdatum mor
Folkbokföringsdatum mor anger datum för den biologiske moderns folkbokföring vid tidpunkten för
barnets födelse.
Datum består av årtal, månad och dag (8 tecken).
Hänvisning
Se även variablerna Folkbokföringsdatum och Personnummer mor.
Kvalitet
Då datum är mer eller mindre okänt förekommer nollor (00) i år, månad eller dag. Då året är okänt
består hela fältet av nollor (00000000).
Folkbokföringsdatum relationsperson
Folkbokföringsdatum relationsperson anger datum för relationspersonens folkbokföring.
Datum består av årtal, månad och dag (8 tecken).
Hänvisning
Se även variablerna Folkbokföringsdatum och Personnummer relationsperson.
Kvalitet
Då datum är mer eller mindre okänt förekommer nollor (00) i år, månad eller dag. Då året är okänt
består hela fältet av nollor (00000000).
Folkbokföringsdatum RSV
Folkbokföringsdatum RSV anger det datum då uppgiften aviserades från folkbokföringen.
Datum består av årtal, månad och dag (8 tecken).
Hänvisning
Se även variabeln Folkbokföringsdatum.
Folkbokföringsdatum RSV relationsperson
Folkbokföringsdatum RSV relationsperson anger det datum uppgiften aviserades från
folkbokföringen.
Datum består av årtal, månad och dag (8 tecken).
Hänvisning
Se även variablerna Folkbokföringsdatum och Folkbokföringsdatum relationsperson.
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Folkbokföringsdatum tidigare
Folkbokföringsdatum tidigare anger det datum som gällde för den föregående folkbokföringen vid
flyttning och folkbokföring på ny fastighet.
Datum består av årtal, månad och dag (8 tecken).
Hänvisning
Se även variabeln Folkbokföringsdatum.
Kvalitet
Då datum är mer eller mindre okänt förekommer nollor (00) i år, månad eller dag. Då året är okänt
består hela fältet av nollor (00000000).
Folkbokföringskod adoptivfar
Folkbokföringskod adoptivfar anger om denne är, har varit eller aldrig har varit folkbokförd.
Folkbokföringskod adoptivfar anges av en ensiffrig kod.
Hänvisning
Se även variablerna Fastighetsbeteckning och Personnummer adoptivfar.
Kodsättning
Uppgiften omfattar koder med följande innehåll och betydelse:
Kod
0
1
NULL

Betydelse
Adoptivfadern är/har varit folkbokförd
Adoptivfadern har aldrig varit folkbokförd
Uppgift saknas

Folkbokföringskod adoptivmor
Folkbokföringskod för adoptivmor anger om denne är, har varit eller aldrig har varit folkbokförd.
Folkbokföringskod adoptivmor anges av en ensiffrig kod.
Hänvisning
Se även variablerna Fastighetsbeteckning och Personnummer adoptivmor.
Kodsättning
Uppgiften omfattar koder med följande innehåll och betydelse:
Kod
0
1
NULL
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Folkbokföringskod annan person 1
Folkbokföringskod för annan person 1 anger om denne är, har varit eller aldrig har varit
folkbokförd.
Folkbokföringskod annan person 1 anges av en ensiffrig kod.
Annan person 1 är den äldste eller den ende av s.k. annan person (än förälder/vårdnadshavare) som
ett barn är folkbokfört hos.
Hänvisning
Se även variablerna Fastighetsbeteckning och Personnummer annan person 1.
Kodsättning
Uppgiften omfattar koder med följande innehåll och betydelse:
Kod
0
1
NULL

Betydelse
Annan person 1 är/har varit folkbokförd
Annan person 1 har aldrig varit folkbokförd
Uppgift saknas

Folkbokföringskod annan person 2
Folkbokföringskod för annan person 2 anger om denne är, har varit eller aldrig har varit
folkbokförd.
Folkbokföringskod annan person 2 anges av en ensiffrig kod.
Annan person 2 är den yngste av s.k. annan person (än förälder/vårdnadshavare) som ett barn är
folkbokfört hos.
Hänvisning
Se även variablerna Fastighetsbeteckning och Personnummer annan person 2.
Kodsättning
Uppgiften omfattar koder med följande innehåll och betydelse:
Kod
0
1
NULL

Betydelse
Annan person 2 är/har varit folkbokförd
Annan person 2 har aldrig varit folkbokförd
Uppgift saknas

Folkbokföringskod far
Folkbokföringskod för biologisk fader anger om denne är, har varit eller aldrig har varit
folkbokförd.
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Folkbokföringskod far anges av en ensiffrig kod.
Hänvisning
Se även variablerna Fastighetsbeteckning och Personnummer far.
Kodsättning
Uppgiften omfattar koder med följande innehåll och betydelse:
Kod
0
1
NULL

Betydelse
Far är/har varit folkbokförd
Far har aldrig varit folkbokförd
Uppgift saknas

Folkbokföringskod make/partner
Folkbokföringskod för make/partner anger om make/registrerad partner är, har varit eller aldrig har
varit folkbokförd.
Folkbokföringskod make/partner anges av en ensiffrig kod.
Hänvisning
Se även variablerna Fastighetsbeteckning och Personnummer make/partner.
Kodsättning
Uppgiften omfattar koder med följande innehåll och betydelse:
Kod
0
1
NULL

Betydelse
Make/registrerad partner är/har varit folkbokförd
Make/registrerad partner har aldrig varit folkbokförd
Uppgift saknas

Folkbokföringskod mor
Folkbokföringskod för biologisk mor anger om denne är, har varit eller aldrig har varit folkbokförd.
Folkbokföringskod mor anges av en ensiffrig kod.
Hänvisning
Se även variablerna Fastighetsbeteckning och Personnummer mor.
Kodsättning
Uppgiften omfattar koder med följande innehåll och betydelse:
Kod
0
1
NULL
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Folkbokföringskod vårdnadshavare 1
Folkbokföringskod för vårdnadshavare 1 (den äldste vårdnadshavaren) anger om denne är, har varit
eller aldrig har varit folkbokförd.
Folkbokföringskod vårdnadshavare 1 anges av en ensiffrig kod.
Hänvisning
Se även variablerna Fastighetsbeteckning och Personnummer vårdnadshavare 1.
Kodsättning
Uppgiften omfattar koder med följande innehåll och betydelse:
Kod
0
1
NULL

Betydelse
Vårdnadshavare 1 är/har varit folkbokförd
Vårdnadshavare 1 har aldrig varit folkbokförd
Uppgift saknas

Folkbokföringskod vårdnadshavare 2
Folkbokföringskod för vårdnadshavare 2 (den yngste vårdnadshavaren vid gemensam vårdnad)
anger om denne är, har varit eller aldrig har varit folkbokförd.
Folkbokföringskod vårdnadshavare 2 anges av en ensiffrig kod.
Hänvisning
Se även variablerna Fastighetsbeteckning och Personnummer vårdnadshavare 2.
Kodsättning
Uppgiften omfattar koder med följande innehåll och betydelse:
Kod
0
1
NULL

Betydelse
Vårdnadshavare 2 är/har varit folkbokförd
Vårdnadshavare 2 har aldrig varit folkbokförd
Uppgift saknas

Födelsedatum
Födelsedatum anges för dödfött barn och är i avsaknad av personnummer den uppgift som anger
födelsetiden för dödfött barn
Datum består av årtal, månad och dag (8 tecken).
Dödfött barn
Ett dödfött barn skall inte folkbokföras. En anmälan om ett dödfött barn registreras istället som
ett dödsfall avseende en person som aldrig varit folkbokförd..
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Födelsedatum RSV
Anger det datum då uppgift om dödfött barn aviseras från folkbokföringen.
Datum består av årtal, månad och dag (8 tecken).
Hänvisning
Se även variabeln Födelsedatum.
Födelseförsamling
Födelseförsamling anger den församling där en person, enligt folkbokföringens regler, är född.
Födelseförsamling anges i klartext och omfattar maximalt 30 tecken.
Hänvisning
Se även variablerna Folkbokföringsdatum, Födelselän, Födelseland och Födelseort i utlandet.
Regeländring
För person född i Sverige före 1948 anges den församling där personen är född.
Från år 1948 folkbokförs ett nyfött barn i den församling där modern är folkbokförd eller, om
modern inte är folkbokförd, i den församling där fadern är folkbokförd.
Nuvarande regel
Barn som fötts utomlands av en kvinna som är folkbokförd i Sverige får födelseförsamling i
Sverige. I sådana fall registreras även utländskt födelseland och födelseorten i utlandet.
A. Födelseförsamling för barn födda i Sverige
Modern
folkbokförd i Sverige
avregistrerad som utvandrad/obefintlig
aldrig folkbokförd i Sverige

Barnet folkbokförs där
modern är folkbokförd
fadern (vårdnadshavare) är folkbokförd
fadern (vårdnadshavare) är folkbokförd

B. Födelseförsamling för barn födda utomlands
Modern
folkbokförd i Sverige
avregistrerad som utvandrad/obefintlig
aldrig folkbokförd i Sverige

Barnet folkbokförs där
modern är folkbokförd
barnet folkbokförs inte i Sverige
barnet folkbokförs inte i Sverige

Församlingsindelning vid födelsen gäller
Uppgift om födelseförsamling ändras inte på grund av indelningsändringar utan avser hela tiden den
församlingsindelning som gällde vid personens födelse.
Födelseland
Födelseland anger det land där en person är född.
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Födelseland anges sedan 1998 i klartext och omfattar maximalt 40 tecken.
Hänvisning
Se även variablerna Folkbokföringsdatum, Födelselän, Födelseförsamling och Födelseort i utlandet.
Regeländring
Fram till år 1947 räknades alla personer som föddes i utlandet som utrikes födda. Sedan 1947
betraktas barn som är födda utomlands som födda i Sverige om modern vid barnets födelse är
folkbokförd i Sverige.
Detta betyder att ett barn fött utomlands av en moder, som är folkbokförd i Sverige vid tidpunkten
för födelsen, som sitt födelseland får det land där födelsen ägt rum. Samtidigt får barnet som sitt
födelselän och sin födelseförsamling det län och den församling där modern är folkbokförd.
Ändring till Sverige
För att undvika missförstånd, ändrar SCB födelselandet till Sverige i de slutliga
observationsregistren, i de fall en person har ett utländskt födelseland och samtidigt ett svenskt län
som födelselän.
Länderindelning vid födelsen är huvudregeln
Som princip gäller att födelslandet skall registreras som det hette vid tiden för födelsen, även om
namnet ändrats senare på grund av administrativa, språkliga, politiska eller andra skäl. Det samma
gäller även om staten upphört att existera. Hänsyn kan dock tas till den känslomässiga betydelsen
det har för personer, som är födda eller medborgare i ett land som efter deras födelse blivit
självständigt, att de registreras som födda i den frigjorda staten. Till exempel kan en person som är
född i Kiev, Sovjetunionen, på egen begäran istället registreras som född i Kiev, Ukraina.
Födelseland far
Födelseland far anger det land där den biologiske fadern är född.
Födelseland anges sedan 1998 i klartext och omfattar maximalt 40 tecken.
Hänvisning
Se även variablerna Födelseland och Personnummer far.
Kvalitet
Uppgiften finns i huvudsak för personer födda 1941 och senare. Den saknas om fadern inte varit
folkbokförd efter 1946 (personnumret infördes i Sverige 1947) eller aldrig varit folkbokförd i
Sverige.
Födelseland mor
Födelseland mor anger det land där den biologiske modern är född.
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Födelseland anges sedan 1998 i klartext och omfattar maximalt 40 tecken.
Hänvisning
Se även variablerna Födelseland och Personnummer mor.
Kvalitet
Uppgiften finns i huvudsak för personer födda 1941 och senare. Den saknas om modern inte varit
folkbokförd efter 1946 (personnumret infördes i Sverige 1947) eller aldrig varit folkbokförd i
Sverige.
Födelselandnamn relationsperson
Födelseland relationsperson anger det land där relationspersonen är född.
Födelseland anges sedan 1998 i klartext och omfattar maximalt 40 tecken.
Hänvisning
Se även variablerna Födelseland och Personnummer relationsperson.
Kvalitet
Uppgiften finns i huvudsak för personer födda 1941 och senare. Den saknas om relationspersonen
inte varit folkbokförd efter 1946 (personnumret infördes i Sverige 1947) eller aldrig varit
folkbokförd i Sverige.
Födelselän
Födelselän anger det län där en person, enligt folkbokföringens regler, är född.
Födelselän anges av en officiell, tvåsiffrig kod.
Hänvisning
Se även variablerna Folkbokföringsdatum, Födelseförsamling, Födelseland och Födelseort i
utlandet.
Regeländring
För person född i Sverige före 1948 anges kod för det län där personen är född.
Från år 1948 folkbokförs ett nyfött barn i det län där modern är folkbokförd eller, om modern inte är
folkbokförd, i det län där fadern är folkbokförd.
Nuvarande regel
Barn som fötts utomlands av en kvinna som är folkbokförd i Sverige får födelselän och
födelseförsamling i Sverige. I sådana fall registreras även utländskt födelseland och födelseorten i
utlandet.
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A. Födelselän för barn födda i Sverige
Modern
folkbokförd i Sverige
avregistrerad som utvandrad/obefintlig
aldrig folkbokförd i Sverige

Barnet folkbokförs där
modern är folkbokförd
fadern (vårdnadshavare) är folkbokförd
fadern (vårdnadshavare) är folkbokförd

B. Födelselän för barn födda utomlands
Modern
folkbokförd i Sverige
avregistrerad som utvandrad/obefintlig
aldrig folkbokförd i Sverige

Barnet folkbokförs där
modern är folkbokförd
barnet folkbokförs inte i Sverige
barnet folkbokförs inte i Sverige

Länsindelningen vid födelsen gäller
Uppgifterna om födelselän ändras inte på grund av indelningsändringar utan avser hela tiden
länsindelningen vid respektive individs födelse.
Specialkoder för födelselän
Beträffande kod för födelselän tillämpar RSV nedanstående specialkoder för personer som är födda
i län som slagits ihop med andra län eller som ändrat namn..
Den 1 jan 1968 ändrades födelselän 02 till 01.
Den 1 jan 1968 slogs län 01 och 02 ihop och bildade det nya län 01, Stockholms län.
Personer födda i Stockholms stad före 1968 har kod 01 som födelselän. Personer födda i
Stockholms län före 1968 har kod 02. De som är födda 1968 och senare ges kod 01 som födelselän.
Den 1 jan 1997 ändrades födelselän 11 och 12 till 51 respektive 52.
Den 1 jan 1997 slogs län 11 och 12 ihop och bildade det nya län 12, Skåne län. För personer som är
födda 1997 eller tidigare i nämnda län adderades siffran 40 till den gamla länskoden varvid
länskoden blev 51 respektive 52. På så sätt kan man se i vilket län en födelse ägt rum enligt den
regionala indelning som gällde vid tidpunkten för födelsen. De som är födda 1997 och senare ges
födelselän 12.
Den 1 jan 1997 namnändrades län 20 och koden för födelselän ändrades till 60.
Den 1 jan 1997 namnändrades län 20, Kopparbergs län till Dalarna län. Personer som är födda före
1997 fick kod 60 som födelselän. De som är födda 1997 och senare får länskod 20. Detta kan tyckas
onödigt eftersom det endast var fråga om nämnändring och inte någon ändring av den regionala
indelningen.
Den 1 jan 1998 ändrades födelselän 14, 15, och 16 till 54, 55 respektive 56.
Den 1 jan 1998 slogs länen 14, 15, och 16 ihop och bildade det nya län 14, Västra Götalands län.
För personer som är födda 1997 eller tidigare i nämnda ändrades koden för födelselän till 54, 55
respektive 56. De som är födda 1998 och senare får födelselän 14.
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Fördelningen mellan gamla och nya koder verkar vara något godtycklig. Ett närmare studium krävs
för att utreda och justera detta.
Födelselän far
Födelselän far anger den biologiska faderns födelselän.
Födelselän anges av en officiell, tvåsiffrig kod.
Hänvisning
Se även variablerna Födelselän och Personnummer far.
Födelselän relationsperson
Födelselän relationsperson anger relationspersonens födelselän.
Födelselän anges av en officiell, tvåsiffrig kod.
Hänvisning
Se även variablerna Födelselän och Personnummer relationsperson.
Födelseort i utlandet
Födelseort i utlandet anger födelseort för personer som är födda utomlands.
Födelseort i utlandet anges i klartext och omfattar maximalt 80 tecken.
Hänvisning
Se även variablerna Födelseland, Födelselän, Födelseförsamling och Folkbokföringsdatum.
Namnformer
Namn på städer och andra orter bör registreras med svensk namnform om sådan finns och är mera
allmänt använd. Finska orter har ofta dels finskspråkig och dels svensk namnform. Den svenska
namnformen bör användas.
Ortnamn vid födelsen är huvudregeln
Huvudregeln vid registrering av födelseorten är att den skall registreras som den hette vid
tidpunkten för födelsen. Observera dock att vid registrering av såväl födelseort som födelseland kan
hänsyn tas till den känslomässiga betydelse det har för personer, som är födda eller medborgare i ett
land som efter deras födelse blivit självständigt, att de registreras som födda i den frigjorda staten.
T.ex. kan en person som är född 1963 i Leningrad på egen begäran istället registreras som född i S:t
Petersburg.
Förnamn
Förnamn anger en persons samtliga förnamn.
Förnamn omfattar maximalt 80 tecken.
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Hänvisning
Se även variablerna Efternamn, Mellannamn, Namn och Tilltalsmarkering.
Författningar
Förnamn omgärdas av en mängd regler och bestämmelser. I nedanstående beskrivning av förnamn
är de mest centrala av dessa redovisade. Mer om förnamn finns i
−
−

namnförordningen (1982:1136) och i
namnlagen (1982:670).

För utländska medborgare finns dessutom namnlagar i respektive hemland som skall beaktas i vissa
fall.
Ytterligare information hittar man i handbok för folkbokföring
Förvärv av förnamn
Varje barn skall ges ett eller fleras förnamn. Förvärv av namn sker genom en skriftlig anmälan till
folkbokföringsmyndigheten, dopförrättare inom svenska kyrkan eller efter ansökan hos Patent- och
registreringsverket. Förvärv av förnamn blir alltså inte klart förrän anmälan eller ansökan har
prövats.
Ett barn förnamn skall anmälas till folkbokföringsmyndigheten inom tre månader efter barnet
födelse.
Ett förvärv av förnamn gäller från dagen för anmälan.
Tillägg, utbyte eller strykning av förnamn
Tillägg, utbyte eller strykning av förnamn kan göras genom anmälan till folkbokföringsmyndighet.
Vid sådan anmälan gäller att:
−
−

den endast kan göras en gång,
ett ursprungligt förnamn måste behållas.

Den som ursprungligen givits ett enda förnamn får alltså lägga till ytterligare namn. Däremot kan en
sådan person inte byta sitt förnamn mot ett annat eftersom ett ursprungligt namn alltid måste
behållas.
En person som givits flera förnamn kan dels lägga till flera förnamn, dels byta ut och stryka
förnamn, alla utom ett.
Bindestreck mellan två förnamn kan läggas till eller tas bort. En sådan förändring betraktas som en
stavningsändring.
Tillägg, utbyte eller strykning av förnamn kan ske även i andra fall än de som behandlas ovan. Om
särskilda skäl finns kan man ansöka hos Patent- och registreringsverket om sådana namnändringar.
BE0101_DO_2002
05-04-20 15.18

STATISTISKA CENTRALBYRÅN

64(298)

Förnamnens ordningsföljd
Ett förnamn som läggs till kan placeras före, efter eller mellan tidigare namn. Ordningsföljden
mellan förnamnen kan ändras när som helst. Det finns inga begränsningar av antalet ändringar i
detta avseende.
Tilltalsnamn
När det t.ex. på en anmälan om förnamn eller flyttning angivits vilket förnamn som är tilltalsnamn,
skall en sifferkod för tilltalsnamnets plats i namnföljden registreras i folkbokföringsregistret.
Stavningsändring
Stavning av ett förnamn får ändras genom anmälan till folkbokföringsmyndigheten, under
förutsättning att namnet inte kommer att uttalas annorlunda. Om stavningsändringen medför en
uttalsändring måste den prövas av Patent- och registreringsverket.
Stavningen av förnamn kan ändras hur många gånger som helst.
Hinder för godkännande av förnamn
Valet av förnamn anses vara en så personlig angelägenhet att den enskilde bör ges stor frihet i sitt
val. I namnlagen föreskrivs därför bara hur ett förnamn inte får vara beskaffat.
Ett förnamn får inte godkännas som:
−
−
−

kan väcka anstöt,
kan antas leda till obehag för bäraren,
uppenbarligen inte är lämpligt som förnamn.

Begreppet anstöt skall bedömas ur allmän synvinkel. Namnet får inte stöta anständighetskänslan.
Uttrycket obehag är mer inriktat på bäraren själv. Då handlar det om konstiga och bisarra förnamn
som utan att vara anstötliga kan medföra obehag för bäraren.
Med namn som uppenbarligen inte är lämpliga som förnamn syftar man framförallt på namn med
påtaglig efternamnskaraktär. Det bör dock vara tillåtet att som förnamn anmäla s.k. patronymikon
eller matronymikon. Med dessa begrepp avses förnamn av typen Nilsdotter, Brittasson, etc. Dessa
namn har bildats av faderns eller moderns förnamn och sätts vanligen mellan de övriga förnamnen
och efternamnet. En förutsättning för att förnamn av denna typ skall kunna godkännas är att det inte
kan uppfattas som det verkliga efternamnet. Som regel finns det inte någon risk för detta eftersom
patronymikon och matronymikon nästan enbartbrukar ges när efternamnet inte är ett sonnamn.
En förkortad form av patronymikon av typen A:son, J:son, och liknande, kan däremot inte godtas
som förnamn. Enligt rättspraxis har exempelvis inte heller Morgan (kvinna), Hosianna (man),
Simon-Klippan (man) och Manne (kvinna), godtagits som förnamn.
Däremot har förnamn som Jolin (kvinna), Twilight (kvinna), Modesty (kvinna), Liljan (man), Pixie
(kvinna) och Blomman (man) godkänts som förnamn.
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Gårdsnamn som förnamn
Bestämmelserna om gårdsnamn som förnamn gäller bara sådana gårdsnamn som varit i bruk sedan
gammalt, inte nyskapade gårdsnamn.
Den som vill få ett gårdsnamn registrerat som förnamn måste kunna visa anknytning till namnet
genom släktskap eller giftermål. I första hand avses då barn till personer som använder gårdsnamn
och sådana personers makar.
Gårdsnamnet skall alltjämt vara i bruk, det vill säga faktiskt bäras av någon. Om fakta inte är kända
måste förhållandena styrkas.
Bestämmelsen om gårdsnamn påverkar inte möjligheten att genom ansökan hos Patent- och
registreringsverket ta ett gårdsnamn som efternamn.
Den som fått ett gårdsnamn registrerat och inte längre vill använda det kan få namnet struket.
Enstaka bokstäver får inte förekomma som förnamn
Ett mindre antal personer har enstaka bokstäver som förnamn. Det finns t.ex. 217 kvinnor och 167
män som "heter" A. Enligt rättspraxis tillåts inga enstaka bokstäver som förnamn. Nästan samtliga
enstaka bokstäver som trots detta finns som förnamn härrör från namnuppgiften i det gamla
folkbokföringssystemet och som laddades i de nya folkbokföringsdatabaserna vid omorganisationen
av folkbokföringen1991-07-01. De enstaka tecken som förekommer är i de flesta fall den första
bokstaven i ett förkortat förnamn.
Internationella namnregler
Beträffande namn för personer med utländskt medborgarskap bosatta i Sverige, se variabeln
Efternamn.
Förkortade förnamn
I vissa länder förs endast ett av förnamnen in i passet. Den som genom födelseattest eller liknande
kan visa att han eller hon har fler förnamn än som finns antecknade i passet kan få dessa namn
registrerade i folkbokföringen.
Namn angivna med initial
I pass från vissa länder kan något av innehavarens namn anges med enbart initial. I folkbokföringen
bör emellertid namnet registreras i sin fullständiga form. Som grund för registreringen kan läggas
t.ex. en födelseattest. Om personen saknar en handling som anger det fullständiga namnet kan det
registreras enligt hans egen uppgift.
Aliasnamn
Det förekommer att så kallade aliasnamn finns införda i passet. Före dessa namn antecknas vanligen
”Also known as”. Aliasnamn skall inte ingå i namnuppgiften och registreras därför inte i
folkbokföringen.
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Transkription av namn
I Sverige och många andra länder används det latinska alfabetet. I pass från länder som använder
annat alfabet exempelvis Ryssland och arabländer brukar innehavarens namn anges dels med det
inhemska alfabetet, dels med det latinska. Den namnform som anges med det latinska alfabetet är en
tolkning av namnet från ursprungsalfabetet. Tolkningen kan emellertid variera beroende på vilket
språk som använts i passet förutom det inhemska. I pass med fransk text tolkas namnet på ett annat
sätt än i pass med engelsk text.
I Sverige har vi vanligen också en egen praxis för återgivande av namn från främmande alfabet,
exempelvis ryska namn. Den tolkning av namn som förekommer i pass är inte heller enhetlig. Det
förekommer att medlemmar av samma familj har ett gemensamt namn återgivet på olika sätt i sina
respektive pass. Personer från länder som använder annat alfabet bör mot bakgrund av ovanstående
på begäran kunna folkbokföras med en annan tolkning av namnet än passets.
Församling
Församling anger den administrativa församling där en person är eller har varit folkbokförd.
Församling representeras av en officiell, numerisk, sexsiffrig kod enligt följande modell:
−
−
−

Länskod
Kommunkod
Församlingskod

2 siffror
2 siffror
2 siffror

Hänvisning
Se även variablerna Fastighetsbeteckning, Län, Kommun, Folkbokföringsdatum och
Invandringsdatum. Där redovisas regler för bosättning, d.v.s. i vilken församling en person skall
vara folkbokförd.
Indelningsändringar
Under perioden 1968-2003 har både stora och små ändringar av församlingsindelningen genomförts.
Ändringar i de administrativa indelningarna för län, kommuner och församlingar redovisas i
publikationsserien, Meddelanden i samordningsfrågor (MIS), som utges av SCB.
MIS rörande administrativa indelningar sedan 1968 redovisas i kapitel 1.4, Dokumentation och
metadata.
Församling far
Församling far anger den församling där den biologiska fadern var folkbokförd vid barnets födelse.
Församling representeras av en officiell, numerisk, sexsiffrig kod enligt följande modell:
−
−
−

Länskod
Kommunkod
Församlingskod
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Hänvisning
Se även variablerna Församling och Personnummer far.
Församling mor
Församling mor anger den församling där den biologiska modern var folkbokförd vid barnets
födelse.
Församling representeras av en officiell, numerisk, sexsiffrig kod enligt följande modell:
−
−
−

Länskod
Kommunkod
Församlingskod

2 siffror
2 siffror
2 siffror

Hänvisning
Se även variablerna Församling och Personnummer mor.
.
Församling relationsperson
Församling relationsperson anger den församling där relationspersonen var folkbokförd vid
civilståndsändringen.
Församling representeras av en officiell, numerisk, sexsiffrig kod enligt följande modell:
−
−
−

Länskod
Kommunkod
Församlingskod

2 siffror
2 siffror
2 siffror

Hänvisning
Se även variablerna Församling och Personnummer relationsperson..
Församling tidigare
Församling tidigare anger den församling där en person var folkbokförd före flyttning till ny
fastighet.
Församling representeras av en officiell, numerisk, sexsiffrig kod enligt följande modell:
−
−
−

Länskod
Kommunkod
Församlingskod

2 siffror
2 siffror
2 siffror

Hänvisning
Se även variabeln Församling.
Förvärvs- och kapitalinkomst
Förvärvs- och kapitalinkomst anges för person.
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Källa
Uppgift om förvärvs- och kapitalinkomst hämtas från SCB:s Inkomst- och taxeringsregister (IoT).
Användning
Förvärvs- och kapitalinkomst är avsedd att vara en stratifieringsvariabel och en hjälpvariabel vid
urval från RTB. Framställning av statistik över inkomst bör baseras på IoT.
Definition
Förvärvs- och kapitalinkomst består av summan av inkomst av tjänst, inkomst av näringsverksamhet
och överskott av kapital.
De ingående komponenterna i Förvärvs- och kapitalinkomst definieras på följande sätt.
A. Inkomst av tjänst
I inkomst av tjänst ingår:
• kontant bruttolön,
• skattepliktig förmån,
• sjukpennig, m.m.,
• sjöinkomst som inte längre särredovisas,
• kostnadsersättning,
- avdrag för kostnader för resor mellan bostad och arbetsplats,
- avdrag för kostnader vid tjänsteresor,
- avdrag för kostnader vid dubbel bosättning,
- avdrag för övriga kostnader,
• allmän pension/tjänstepension består av folkpension, pensionstillskott,
• allmän tilläggspension (ATP) och tjänstepension,
• ej pensionsgrundade ersättningar består av t.ex. utbetalning från vinstandelsstiftelse eller
ersättning till idrottsutövare under vissa villkor,
• hobbyverksamhet,
• ersättning från fåmansbolag och fåmansägt handelsbolag.
B. Inkomst av näringsverksamhet
Inkomst av yrkesmässigt bedriven förvärvsverksamhet anses som inkomst av näringsverksamhet om
inkomsten inte räknas in under inkomstslagen kapital och tjänst. Innehav av näringsfastighet, dvs.
fastighet som inte utgör privatbostad, hänförs till näringsverksamhet. De flesta intäkter och
kostnader som har direkt samband med verksamheten är skattepliktiga respektive avdragsgilla.
C. Inkomst av kapital
Inkomst av kapital är bl.a. ränta på tillgodohavanden och andra fordringar, skuldränta, uthyrning av
bostad och vinst eller förlust vid försäljning av aktier och fastigheter..
Icke-territoriell församling
Icke-territoriell församling anger medlemskap i icke-territoriell församling.
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Icke-territoriell församling anges av en ensiffrig kod.
Medlemskap i icke-territoriella församlingar upphörde 1999-12-31.
Författning
Lagen (1992:288) om medlemskap i icke-territoriell församling upphörde vid utgången av år 1999.
Tidigare fanns det inom svenska kyrkan fem icke-territoriella församlingar: Finska församlingen i
Stockholm, Tyska S:ta Gertruds församling i Stockholm, Göteborgs tyska församling,
Hovförsamlingen och Karlskrona amiralitetsförsamling.
Kodsättning
Uppgift om icke-territoriell församling omfattar koder med följande innehåll och betydelse.
Kod
2
3
5
6
7

Betydelse
Tyska församlingen i Stockholm
Finska församlingen i Stockholm
Hovförsamlingen
Amiralitetsförsamlingen i Karlskrona
Tyska församlingen i Göteborg

Medlemskap i icke-territoriell församling
En person kunde vara medlem i en icke-territoriell församling om han uppfyllde vissa i lagen
föreskrivna förutsättningar. Medlemskapet påverkade inte personens folkbokföring i församling och
kommun. En person som var medlem i en icke-territoriell församling erlade däremot
församlingsskatt i den församling där han var medlem den 1 november året före beskattningsåret
istället för i den territoriella församlingen. Medlemskapet medförde även rösträtt vid val i den icketerritoriella församlingen om personen samtidigt var medlem av svenska kyrkan.
Medlemskap i en icke-territoriell församling var antingen obligatoriskt eller kunde erhållas efter
ansökan. Personen skulle vara folkbokförd inom församlingens upptagningsområde för att kunna bli
medlem. För Hovförsamlingen gällde däremot inte denna geografiska begränsning. Numera
bestämmer Svenska kyrkan vilka som har rätt att tillhöra en icke-territoriell församling.
Icke-territoriell församling far
Icke-territoriell församling far anger den icke-territoriella församling där den biologiska fadern var
medlem vid barnets födelse.
Icke-territoriell församling anges av en ensiffrig kod.
Medlemskap i icke-territoriella församlingar upphörde 1999-12-31.
Hänvisning
Se även variablerna Icke-territoriell församling och Personnummer far.
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Icke-territoriell församling mor
Icke-territoriell församling mor anger den icke-territoriella församling där den biologiska modern
var medlem vid barnets födelse.
Icke-territoriell församling anges av en ensiffrig kod.
Medlemskap i icke-territoriella församlingar upphörde 1999-12-31.
Hänvisning
Se även variablerna Icke-territoriell församling och Personnummer mor.
Icke-territoriell församling relationsperson
Icke-territoriell församling relationsperson anger den icke-territoriella församling där
relationspersonen var medlem vid civilståndsändringen.
Icke-territoriell församling anges av en ensiffrig kod.
Medlemskap i icke-territoriella församlingar upphörde 1999-12-31.
Hänvisning
Se även variablerna Icke-territoriell församling och Personnummer relationsperson.
Icke-territoriell församling tidigare
Icke-territoriell församling tidigare anger den icke-territoriella församling där en person var medlem
före flyttning till ny fastighet.
Icke-territoriell församling anges av en ensiffrig kod.
Medlemskap i icke-territoriella församlingar upphörde 1999-12-31.
Hänvisning
Se även variabeln Icke-territoriell församling.
Invandringsdagar
Invandringsdagar är en härledd variabel som anger det antal dagar som en person varit bosatt i
Sverige från senaste invandring till senaste utvandring.
Uppgiften inkluderar även överföringar från och till registret över obefintliga.
Härledning
Uppgiften beräknas på följande sätt:
Invandringsdagar = Senaste Utvandringsdag – Senaste Invandringsdatum
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Hänvisning
Se även variablerna Utvandringsdag och Invandringsdatum.
Kvalitet
Uppgifter om utvandringsdag och invandringsdatum saknas i stor utsträckning för migration som
ägt rum före 1968.
Invandringsdatum
Invandringsdatum anger datum för invandring till Sverige. Invandringsdatum anges också för
personer som överförts från obefintligregistret.
Datum består av årtal, månad och dag (8 tecken).
Hänvisning
Se även variablerna Invandringsdagar, Fastighetsbeteckning och Folkbokföringsdatum.
Författningar
Invandring regleras i
− Utlänningslagen (1989:529),
− Utlänningsförordningen (1989:547),
− Lagen (1989:1007) om överenskommelse mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och
Norge om folkbokföring och i
− Folkbokföringslagen.
Kvalitet
Då datum är mer eller mindre okänt förekommer nollor (00) i år, månad eller dag. Då året är
okänt består hela fältet av nollor (00000000).
I RTB-registren före 1998 lagrades endast årtal för senaste invandring. Personer som invandrat
före 1968 saknar dock i allmänhet uppgift om invandringsår i dessa register.
Från och med 1998, d.v.s. då det nya RTB-systemet togs i drift, lagras inte enbart årtal utan även
den dag invandringen ägde rum. Uppgiftens täckningsgrad i ökade också väsentligt 1998. Nu finns i
långt större utsträckning än tidigare information om vilket år, månad och dag invandringen ägde
rum för personer som invandrat före 1968.
Dessutom finns senaste uppgift invandringsår också för personer som bytt personnummer sedan
invandringstillfället, något som saknades i de gamla RTB-registren
Flyttningsdag och anmälan om inflyttning
Den som invandrar till Sverige är skyldig att göra anmälan om detta. Anmälan skall göras inom
en vecka från inflyttningen. Den nya folkbokföringen gäller från och med den faktiska
flyttningsdagen om flyttningen har anmälts inom en vecka. När beslut om ändrad folkbokföring
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fattas utan anmälan (tredskskrivning) gäller den nya folkbokföringen från och med beslutets dag.
Kommer en flyttningsanmälan inte in i tid gäller den nya folkbokföringen från och med den dag
anmälan kom in till folkbokföringsmyndigheten.
Folkbokföring vid inflyttning till Sverige
Vid invandring till Sverige skall en person anses bosatt här om det kan antas att han eller hon
under sin normala livsföring kommer att tillbringa sin regelmässiga dygnsvila i landet under
minst ett år. För ickenordiska medborgare krävs normalt uppehållstillstånd beviljat av
migrationsverket. Undantag från regeln om uppehållstillstånd kan göras om det finns synnerliga
skäl, exempelvis inflyttade utländska adoptivbarn till här bosatta personer eller minderåriga barn
som återförenas med här bosatta föräldrar som redan har uppehållstillstånd. Utländska diplomater
bosatta i Sverige folkbokförs inte.
- Normal livsföring
Vistelser som exempelvis föranleds eller förlängs av akut sjukdom eller fängelsevistelse anses
inte utgöra normal livsföring.
- Vistelsens längd
Om vistelsen i Sverige är avsedd att vara tidsbegränsad skall folkbokföring ske om vistelsen kan
antas komma att uppgå till minst ett år. När en vistelse, som från början var avsedd att vara
kortare tid än ett år förlängs, bör folkbokföring ske så snart det kan antas att den sammanlagda
vistelsen kommer att uppgå till minst ett år eller senast när vistelsen varat i ett år.
- Dubbel bosättning
Dubbel bosättning anses föreligga så snart dygnsvilan under den normala livsföringen tillbringas
minst en gång i veckan (eller i samma omfattning men med annan förläggning i tiden) i två eller
flera bostäder.
Den som kan komma att regelmässigt tillbringa sin dygnsvila både inom och utom Sverige, och
därigenom ha dubbel bosättning, skall folkbokföras i Sverige om han eller hon med hänsyn till
samtliga omständigheter får anses ha sitt egentliga hemvist i Sverige.
Härvid bör personens familjeförhållanden normalt väga tyngst. En person som under sin vistelse i
Sverige sammanbor med sin familj skall i regel anses ha sitt egentliga hemvist här. Med familj
avses make/maka, sambo (även homosexuell sambo) och hemmavarande barn. Två personer av
samma kön som ingått partnerskap jämställs med makar.
För en person som saknar familj bör arbetsförhållandena väga tyngst. För en person som saknar
såväl familj som arbete eller en familj som gemensamt sammanlever på två olika ställen
(exempelvis pensionärer som vintertid bor i ett annat land) bör omständigheter som vistelsernas
längd och bostädernas art vägar in för bestämmande av det egentliga hemvistet. Speciella
omständigheter som exempelvis medborgarskap kan tillmätas betydelse i det enskilda fallet.
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Internordisk flyttning
Med internordisk flyttning menas att en person, oavsett medborgarskap, flyttar till Sverige från
Danmark, Finland, Island eller Norge eller flyttar från Sverige till något av dessa länder.
Bestämmelserna om sådan flyttning återfinns i internordisk överenskommelse om folkbokföring.
Överenskommelsen innebär i korthet att de nordiska länderna i flyttningshänseende bildar ett
gemensamt registreringsområde. In- och utflyttning sker enligt underrättelser mellan ländernas
lokala registreringsmyndigheter.
Vid flyttning från ett nordiskt land till ett annat avregistreras den flyttande i utflyttningslandet
först sedan inflyttningen i inflyttningslandet bekräftats. Syftet med överenskommelsen är
huvudsakligen att den som flyttar inte skall kunna undvika registrering. Överenskommelsen
förutsätter inte att bosättningsreglerna är lika i de nordiska länderna. Det är myndigheten i
inflyttningslandet som beslutar om inflyttning. Detta beslut är bindande för myndigheten i
utflyttningslandet.
Ett internordiskt flyttningsbetyg från utvandringslandet skall förevisas i invandringslandet. Därefter
underrättas folkbokföringsmyndigheten i utvandringslandet om att personen blivit registrerad som
invandrare, varefter personen samtidigt avförs som utvandrare i utflyttningslandet.
Observera att om en person är medborgare i nordiskt land men flyttat från eller till ett landutanför
Norden omfattas han eller hon inte av bestämmelserna om internordisk flyttning. För en norsk
medborgare som flyttar till Sverige från USA gäller inte bestämmelserna om internordisk flyttning.
Om däremot en fransk medborgare flyttar till Sverige från Norge tillämpas reglerna om internordisk
flyttning.
Medborgare i de nordiska länderna är befriade från att inneha uppehållstillstånd vid vistelse i annat
nordiskt land. Observera dock att utomnordiska medborgare är skyldiga att ha uppehållstillstånd.
En tidsbegränsad vistelse som understiger sex månader är normalt inte att anse som flyttning.
Eftersom det är myndigheten i inflyttningslandet som beslutar om inflyttning bör den vanliga regeln
om minst ett års vistelse tillämpas vid inflyttning till Sverige..
Folkbokföring av obefintlig
En person som är avregistrerad från folkbokföringen som obefintlig skall upptas i
folkbokföringen om hans rätta adress blir känd antingen i samband med invandring eller på annat
sätt, exempelvis genom bosättningskontroll. Hantering av ärende om folkbokföring av person
som är registrerad som obefintlig är i huvudsak densamma som vid invandring.
Uppehållstillstånd
Invandrare som inte är medborgare i ett nordiskt land måste, oavsett ålder, ha uppehållstillstånd
för att få vistas i Sverige mer än tre månader. Uppehållstillstånd kan beviljas för obegränsad tid
(permanent uppehållstillstånd) eller med tidsbegränsning. Tidsbegränsat uppehållstillstånd kan
beviljas exempelvis när vistelsen från början är avsedd att vara en begränsad tid, t.ex. för studier,
eller när Migrationsverket genom s.k. uppskjuten invandringsprövning förbehåller sig rätten att
efter viss tid pröva om förutsättningarna för uppehållstillstånd fortfarande består.
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När uppehållstillstånd för kortare tid än ett år beviljas för medborgare i andra utomnordiska stater
än EU-stater meddelar Migrationsverket om uppehållstillstånd enligt Migrationsverkets
bedömning kan ligga till grund för folkbokföring. Meddelandet skall vara en hjälp när
folkbokföringsmyndigheten vid prövning av sådana medborgares anmälningar om flyttning till
Sverige ska bedöma om den avsedda vistelsen i Sverige kan antas komma att uppgå till minst ett
år. Om uppehållstillståndet enligt meddelandet kan ligga till grund för folkbokföring kommer
tillståndet sannolikt att förlängas så att utlänningen kommer att kunna vistas i Sverige minst ett
år. Om å andra sidan uppehållstillstånd enligt Migrationsverkets meddelande inte kan ligga till
grund för folkbokföring kan tillståndet inte väntas bli förlängt och vistelsen i landet kan därmed
normalt inte antas komma att uppgå till minst ett år.
Utomnordiska EU-medborgare som beviljas uppehållstillstånd för kortare tid än ett år får normalt
förlängning av den tid de avser att vistas i landet. Sådana medborgare kan oavsett tillståndstidens
längd alltid folkbokföras om den avsedda vistelsen uppgår till minst ett år.
Uppehållstillstånd skall normalt meddelas före inresan till Sverige. Den svenska beskickningen
för in bevis om uppehållstillstånd i passet. Migrationsverkets meddelande för medborgare utanför
EU förs däremot inte in i passet. För det fall tillståndet gäller för mindre än ett år bör
folkbokföringsmyndigheten kontrollera hos Migrationsverket om tillståndet kan läggas till grund
för folkbokföring. Denna kontroll kan underlåtas om det gäller flyttning till en i Sverige
folkbokförd make/maka.
Undantag från krav på uppehållstillstånd
Undantag från kravet på att en utlänning måste ha uppehållstillstånd för att kunna folkbokföras
kan göras om det finns synnerliga skäl. Sådana skäl kan finnas i två olika typer av fall. Den ena
gruppen är sådana personer för vilka prövning av uppehållstillstånd är endast formell, exempelvis
för utländska adoptivbarn som inflyttar till här bosatta personer eller minderåriga barn som
återförenas med här bosatta föräldrar som har uppehållstillstånd. Synnerliga skäl bör normalt
anses föreligga även då medborgare i utomnordiskt EU-land visar att han ansökt om
uppehållstillstånd.
Den andra gruppen är sådana personer som har avvisats från Sverige men som ändå kan förutses
komma att vistas i Sverige längre tid eftersom avvisningsbeslutet inte kan verkställas på grund av
exempelvis risk för dödsstraff, kroppsstraff eller tortyr. Folkbokföring bör dock inte ske förrän
det föreligger ett beslut om att avvisningsbeslutet inte skall verkställas.
Utländska diplomater etc.
I enlighet med internationell praxis görs undantag från folkbokföring för personer och deras
familjer som flyttar till Sverige för att tjänstgöra vid beskickningar och konsulat eller i sådant
uppdrag att de tillerkänns immunitet och privilegier. Barn som föds i Sverige till föräldrar som
hör till de aktuella grupperna skall inte folkbokföras. Sådana personer som är svenska
medborgare eller var bosatta här när de kom att tillhöra ovan nämnda grupper skall dock
folkbokföras.
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Undantaget tillämpas vid inflyttning. Eftersom undantaget inte skall gälla för den som var bosatt
här när han eller hon kom att tillhöra den aktuella kretsen av personer kommer det aldrig i fråga
att till följd av denna bestämmelse avregistrera en person som redan är folkbokförd.
Asylsökande och folkbokföring på flyktingförläggning
En asylsökande som kommer till Sverige utan uppehållstillstånd och inte avvisas placeras till en
början som regel på en flyktingförläggning. Avsikten är att vistelsen där skall vara mycket
kortvarig. En utlänning som medges uppehållstillstånd skall så snart som möjligt placeras i en
kommun som skall svara för bostad, undervisning, m.m. Om det är klart att en person regelbundet
kommer att illbringa sin dygnsvila i Sverige under minst ett år skall folkbokföring normalt ske
även om kommunplacering ännu inte skett. En anmälan om folkbokföring från en på
flyktingförläggning bosatt person bör därför godtas om personen fått permanent
uppehållstillstånd eller uppehållstillstånd på minst ett år.
Barn som föds i Sverige och där föräldrarna inte är folkbokförda skall inte folkbokföras – efter en
lagändring 1998 – i samband med födelsen. Om familjen senare får uppehållstillstånd och
folkbokförs skall även barnet folkbokföras där det är att anse som bosatt.
Invandringsland
Invandringsland anger det land till vilket senaste utvandring från Sverige skett.
Invandringsland anges i klartext och omfattar maximalt 40 tecken.
Invandringsland anges enligt den länderindelning som gällde vid tidpunkten för utvandringen.
Hänvisning
Se även variablerna Avregistreringsdatum, Utvandringsdatum och Födelseland.
Kommun
Kommun avser den administrativa kommun där en person är eller har varit folkbokförd.
Kommun representeras av en officiell, fyrställig, numerisk kod enligt följande modell:
− Länskod
2 siffror
− Kommunkod
2 siffror
Hänvisning
Se även variablerna Fastighetsbeteckning, Län, Församling, Folkbokföringsdatum och
Invandringsdatum. Där redovisas regler för bosättning, d.v.s. i vilken kommun en person skall vara
folkbokförd.
Indelningsändringar
Under perioden 1968-2003 har både stora och små ändringar av kommunindelningen genomförts.
Ändringar i de administrativa indelningarna för län, kommuner och församlingar redovisas i
publikationsserien, Meddelanden i samordningsfrågor (MIS), som utges av SCB.
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MIS rörande administrativa indelningar sedan 1968 redovisas i kapitel 1.4, Dokumentation och
metadata.
Kommun far
Kommun far anger den kommun där den biologiska fadern var folkbokförd vid barnets födelse.
Kommun representeras av en officiell, fyrställig, numerisk kod enligt följande modell:
− Länskod
2 siffror
− Kommunkod
2 siffror
Hänvisning
Se även variablerna Kommun och Personnummer far.
Kommun mor
Kommun mor anger den kommun där den biologiska modern var folkbokförd vid barnets födelse.
Kommun representeras av en officiell, fyrställig, numerisk kod enligt följande modell:
− Länskod
2 siffror
− Kommunkod
2 siffror
Hänvisning
Se även variablerna Kommun och Personnummer mor.
Kommun relationsperson
Kommun relationsperson anger den kommun där relationspersonen var folkbokförd vid
civilståndsändringen.
Kommun representeras av en officiell, fyrställig, numerisk kod enligt följande modell:
− Länskod
2 siffror
− Kommunkod
2 siffror
Hänvisning
Se även variablerna Kommun och Personnummer relationsperson.
Kommun tidigare
Kommun tidigare anger den kommun där en person var folkbokförd före flyttning till ny fastighet.
Kommun representeras av en officiell, fyrställig, numerisk kod enligt följande modell:
− Länskod
2 siffror
− Kommunkod
2 siffror
Hänvisning
Se även variabeln Kommun.
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Kön
Kön är en härledd variabel som utvisar om en person är man eller kvinna.
Kön anges av en ensiffrig kod.
Kodsättning
Uppgift om kön omfattar koder med följande innehåll och betydelse:
Kod
1
2

Betydelse
man
kvinna

Härledning
Kod för kön härleds utifrån från näst sista siffran i variabeln Personnummer.
Udda sista siffra i födelsenummer (1, 3, 5, 7, 9) ger kön = 1 (man)
Jämn sista siffra i födelsenummer (0, 2, 4, 6, 8) ger kön = 2 (kvinna)
Se variabeln Personnummer för en förklaring av dess uppbyggnad.
Personnummerändringar
Kön kan påverkas av de drygt 1000 ändringar av personnummer som genomförs varje år. De flesta
av dessa ändringar beror på felaktigt angiven födelsetid i samband med invandring. Uppgift om
felaktigt angivet kön i samband med födelse är av mycket liten omfattning. Ett mindre antal faktiska
könsbyten kan också ge upphov till personnummerändringar.
Kön relationsperson
Kön relationsperson är en härledd variabel som utvisar om relationspersonen är man eller kvinna.
Kön anges av en ensiffrig kod, där man = 1 och kvinna = 2
Hänvisning
Se även variablerna Kön och Personnummer relationsperson.
Landkod utland
Landkod utland anger den landskod som kan förekomma i uppgift om utlandsadress.
Landkod anges i ett utrymme om maximalt fyra tecken.
I de fall landkoden inte kan översättas till ett landsnamn anges landets kod.
Hänvisning
Se även variablerna Landsnamn utland, Utdelningsadress 1 utland, Utdelningsadress 2 utland,
Postkod utland och Postort utland.
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Landsnamn utland
Landsnamn utland anger landsnamn i uppgift om utlandsadress.
Landsnamn anges i ett utrymme om maximalt 13 tecken.
Hänvisning
Se även variablerna Landskod utland, Utdelningsadress 1 utland, Utdelningsadress 2 utland,
Postkod utland och Postort utland.
Levande födda
Levande födda är en härledd variabel som anger antal levande födda barn i samma börd.
Hänvisning
Se även variablerna Dödfödda, Dödfödda totalt, Antal födda barn, Ordningsnummer far,
Ordningsnummer mor och Ordningsnummer.
Kodsättning
Levande födda totalt kodsätts på följande sätt:
Kod
1
2
3
4
etc.

Antal levande födda
1
2
3
4

Levande född
Med levande född avses nyfött barn som efter födelsen andats eller visat andra tecken på liv såsom
hjärtslag, pulsationer i navelsträngen eller tydliga, spontana rörelser av skelettmuskulaturen.
Län
Län anger det administrativa län där en person är eller har varit (för döda / utvandrade) folkbokförd.
Län representeras av en officiell, numerisk kod bestående av två siffror.
Hänvisning
Se även variablerna Fastighetsbeteckning, Kommun, församling, Folkbokföringsdatum och
Invandringsdatum. Där redovisas regler för bosättning, d.v.s. i vilket län en person skall vara
folkbokförd.
Indelningsändringar
Under perioden 1968-2003 har endast ett fåtal ändringar av länsindelningen och av länsnamn
genomförts.
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•

Den 1 jan 1968 slogs län 01 Stockholms stad och 02 Stockholms län ihop och bildade det
nya län 01 Stockholms län.

•

Den 1 jan 1997 slogs län 11 Kristianstads län och län 12 Malmöhus län ihop och bildade det
nya län 12 Skåne län.

•

Den 1 jan 1997 namnändrades län 20 Kopparbergs län till Dalarna län.

•

Den 1 jan 1998 slogs länen 14 Göteborgs- och Bohus län, län 15 Älvsborgs län och län 16
Skaraborgs län ihop och bildade det nya län 14 Västra Götalands län.

Län far
Län far anger det län där den biologiska fadern var folkbokförd vid barnets födelse.
Län representeras av en officiell, numerisk kod bestående av två siffror.
Hänvisning
Se även variablerna Län och Personnummer far.
Län mor
Län mor anger det län där den biologiska modern var folkbokförd vid barnets födelse.
Län representeras av en officiell, numerisk kod bestående av två siffror.
Hänvisning
Se även variablerna Län och Personnummer mor.
Län relationsperson
Län relationsperson anger det län där relationspersonen var folkbokförd vid civilståndsändringen.
Län representeras av en officiell, numerisk kod bestående av två siffror.
Hänvisning
Se även variablerna Län och Personnummer relationsperson.
Län tidigare
Län tidigare anger det län där en person var folkbokförd före flyttning till ny fastighet.
Län representeras av en officiell, numerisk kod bestående av två siffror.
Hänvisning
Se även variabeln Län.
Medborgarskap
Medborgarskap anger en persons medlemskap som medborgare i en stat.
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Medborgarskap anges i klartext och omfattar maximalt 40 tecken.
Författningar
Uppgift om medborgarskap baseras på de lagar och regler som gäller för medborgarskap i Sverige
och i andra länder.
Tillämpliga lagar i Sverige är:
−
−
−

Lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap.
Medborgarskapsförordning (2001:218)
Utlänningsförordningen (1989:547)

I nedanstående beskrivning av medborgarskap redovisade de mest centrala reglerna och
bestämmelserna. Ytterligare information finns i nämnda författningar och i handbok för
folkbokföring.
Medborgarskap i folkbokföringen
I folkbokföringen registreras och lagras sedan hösten 1999 medborgarskap med en tvåställig
bokstavskod (landskod) enligt internationell s.k. ISO-standard (ISO 3166). Före 1999 användes en
2-ställig alfabetisk kod (ej ISO-standard) som folkbokföringsmyndigheten själv svarade för.
Översättning till klartext
Sedan 1998 översätter SCB koderna för medborgarskap till klartext på svenska vid inläggningen i
RTB-systemet. Den standard som används för landsnamnen i RTB är densamma som
folkbokföringsmyndigheterna använder, d.v.s. ISO 3166, som anger standard för landsnamn i både
klartext och kod.
Speciella benämningar
Förutom namn på existerande länder innehåller uppgiften om medborgarskap dessutom följande
benämningar: Statslös, Under utredning, Upphört land, Okänt, NULL (uppgift saknas).
Endast moderländer
Då medborgarskap registreras i folkbokföringen hänförs besittningar, kolonier samt mandat- och
förvaltarskapsområden till moderlandet. Medborgarskap ska i princip avse nu existerande
självständig statsbildning.
Erkända stater
I takt med att nya stater bildas tillkommer nya länder som medborgarskapsland. Enligt gällande
praxis kan ett nytt medborgarskapsland användas först sedan Sverige erkänt staten ifråga.
Prioritering vid flera medborgarskap
Högst tre medborgarskap per person registreras i folkbokföringens register. Då en person har mer än
ett medborgarskap, prioriteras och redovisas endast ett av dessa i RTB:s slutliga
observationsregister.
BE0101_DO_2002
05-04-20 15.18

STATISTISKA CENTRALBYRÅN

81(298)

I RTB tillämpas samma prioriteringsregler som Riksförsäkringsverket använder i sin verksamhet.
Prioriteringsordningen är i korthet följande:
1.
2.
3.
4.

Svenskt medborgarskap
Medborgarskap i EES-land
Medborgarskap i land utanför EES med vilket Sverige har socialförsäkringskonvention
Övriga medborgarskap

Vid samma prioritet väljs det medborgarskap som personen erhöll först.
Allmänt om medborgarskap
Registrering av en persons medborgarskap utgör en väsentlig del av informationen om en persons
identitet.. Uppgift om svenskt medborgarskap är en förutsättning för värnplikt och rösträtt samt
möjlighet att inneha vissa offentliga tjänster och uppdrag. Medborgarskapet har även betydelse vid
registrering av bosättning och familjerättsliga förhållanden, såsom exempelvis äktenskap, vårdnad,
adoption, faderskap och namn.
För den som utöver det svenska medborgarskapet har ett eller flera utländska medborgarskap
registreras endast det svenska medborgarskapet. För en svensk medborgare framgår alltså inte annat
medborgarskap än det svenska i folkbokföringssystemet.
För den som har ett eller flera utländska medborgarskap registreras samtliga dessa i
folkbokföringsregistret.
Vid invandring sker bedömningen av en persons medborgarskap i första hand med ledning av
passet.
Förvärv av svenskt medborgarskap
Förvärv av svenskt medborgarskap kan ske på flera sätt, automatiskt, efter anmälan eller ansökan.
Svenskt medborgarskap kan förvärvas:
−
−
−
−
−

vid födelse och adoption,
genom att föräldrar till barn under 18 år gifter sig med varandra,
genom anmälan,
genom ansökan,
såsom biperson.

Enligt den svenska medborgarskapslagen kan barn vid födelsen förvärva svenskt medborgarskap
genom både fadern och modern. Samma är förhållandet i många andra länder. Detta medför att barn
kan få dubbelt medborgarskap vid födelsen.
När ett barn till svensk far eller mor invandrar till Sverige måste folkbokföringsmyndigheten alltid
pröva om barnet förvärvat svenskt medborgarskap även om företedda handlingar, pass eller
internordiskt flyttningsbetyg endast anger att barnet har utländskt medborgarskap. I
folkbokföringsregistret registrerar dock endast det svenska medborgarskapet.
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Förvärv såsom biperson innebär att ett barn under 18 år genom att fadern eller modern blir svensk
medborgare automatiskt eller efter medgivande får deras medborgarskap.
Förlust av svenskt medborgarskap
En svensk medborgare kan förlora sitt medborgarskap genom:
−
−
−

vissa förvärv av utländskt medborgarskap,
preskription vid långvarig vistelse utomlands för den som är född i utlandet,
Migrationsverkets beslut om befrielse från medborgarskap.

Prövning av medborgarskap
Prövning av en persons medborgarskap måste alltid ske:
−
−
−
−

vid flyttning till Sverige från utlandet,
vid barns födelse eller vid registrering av faderskap,
vid adoption av barn under 12 år,
när föräldrar ingår äktenskap och någon av dem är utländsk medborgare.

Barns födelse
Ett barns medborgarskap måste alltid prövas inför registrering av födelse.
Vid registrering av barns födelse när endast den ena föräldern är svensk medborgare skall
folkbokföringsmyndigheten alltid först undersöka om barnet förvärvat svenskt medborgarskap från
födelsen.
Om barnet inte får svenskt medborgarskap skall folkbokföringsmyndigheten undersöka om barnet
får samma medborgarskap som den andra föräldern.
Om ingen av föräldrarna är svensk medborgare skall folkbokföringsmyndigheten bedöma barnets
medborgarskap. Förvärvar barnet inte något av förälsrarnas medborgarskap blir barnet statslöst.
Om båda föräldrarna är statslösa blir även barnet statslöst. Är föräldrarnas medborgarskap okända
skall på liknande sätt barnet registreras med okänt medborgarskap.
Förvärv/förlust genom äktenskap
Det år numera ganska sällsynt att en person genom ingående av äktenskap förvärvar den andra
partens medborgarskap.
Svensk man eller kvinna som automatiskt förvärvar den andra partens medborgarskap genom
äktenskapet förlorar inte sitt svenska medborgarskap. Om mannen/kvinnan däremot ansöker om
medborgarskap i det andra landet förlorar han/hon sitt medborgarskap.
Förvärv av svenskt medborgarskap vid födelsen
Ett barn förvärvar svenskt medborgarskap vid födelsen om:
1. modern ärsvensk medborgare
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2. fadern är svensk medborgare och gift med barnets moder
3. fadern är avliden men var vid sin död svensk medborgare och gift med barnets moder.
Förvärv av svenskt medborgarskap genom anmälan
1. Barn (under 18 år) till en svensk man och en utländsk kvinna som inte är gifta med varandra
kan få svenskt medborgarskap genom anmälan.
2. En utländsk person som är mellan 21 och 23 år kan under vissa förutsättningar anmäla till
Migrationsverket eller länsstyrelsen att han/hon önskar förvärva svenskt medborgarskap.
Personen skall då ha bott i Sverige oavbrutet sedan16 års ålder och dessförinnan vistats i
Danmark, Finland, Norge eller Sverige i sammanlagt minst 5 år.
3. En person som vid födelsen blivit svensk medborgare och sedan förlorat sitt medborgarskap
kan få tillbaka detta genom anmälan till Migrationsverket eller länsstyrelsen. Förutsättningen
är då att personen bott i Sverige till 18 års ålder. Då kan han/hon två år efter återflyttningen
till Sverige genom anmälan återfå sitt svenska medborgarskap, om det utländska
medborgarskapet samtidigt upphör. Bosättning i Danmark, Finland, Norge till 12 års ålder
jämställs i detta sammanhang med boende i Sverige.
4. Lagen ger också särskilda möjligheter för danska, finska och norska medborgare att bli
svenska medborgare genom anmälan hos länsstyrelsen. Villkoren för detta är att personen
ifråga:
−
−
−
−

förvärvat sitt medborgarskap på annat sätt än genom naturalisation,
har fyllt 18 år,
är bosatt i Sverige sedan 5 år och
inte blivit dömd till fängelse under de senaste fem åren.

5. Dessutom kan en dansk, finländsk eller norsk medborgare som tidigare haft svenskt
medborgarskap återfå detta genom anmälan till länsstyrelsen, så snart han/hon åter bosätter
sig i Sverige.
Förvärv av svenskt medborgarskap genom adoption
Barn under12 år som adopteras av svensk medborgare förvärvar under vissa förutsättningar svenskt
medborgarskap genom adoptionen, nämligen om:
−
−
−

adoptionen sker i Sverige eller i annat nordiskt land,
adoptionen sker i utlandet enligt Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid
internationella adoptioner,
adoptionen sker i utlandet och har godkänts av Nämnden för internationella adoptioner (NIA).
Samma sak gäller om NIA har förordnat att ett utländskt adoptionsbeslut skall gälla i Sverige.

Medborgarskapet gäller från adoptionsbeslutet.
Regeln om förvärv av svenskt medborgarskap genom adoption gäller även för det fall en svensk
förälder adopterar sin utländske makes/makas barn.
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Förvärv av svenskt medborgarskap genom föräldrarnas äktenskap
Barn till en svensk man och en utländsk kvinna blir under vissa förutsättningar svenska medborgare
när föräldrarna gifter sig med varandra. Förvärvet sker i och med äktenskapets ingående.
Förutsättningarna är att:
−
−
−

faderskapet är fastställt i laga ordning,
barnet är under 18 år och
barnet är ogift.

Från den 1 juli 1979 gäller att barn till en svensk kvinna behåller sitt svenska medborgarskap när
föräldrarna gifter sig. Barnet får alltså dubbelt medborgarskap om det enligt lagen i faderns hemland
genom föräldrarnas äktenskap förvärvar samma medborgarskap som fadern.
Förvärv av svenskt medborgarskap såsom biperson
När någon blir svensk medborgare efter anmälan hos länsstyrelsen eller Migrationsverket, blir
dennes barn, som är bosatta i Sverige, under vissa förutsättningar svenska medborgare som s.k.
bipersoner. Som förutsättningar gäller att:
−
−

barnen är under 18 år och ogifta,
den förälder som blir svensk medborgare genom anmälan är ensam vårdnadshavare för barnen.
Är båda föräldrarna vårdnadshavare krävs att den andre föräldern redan är svensk medborgare
sedan tidigare eller att båda föräldrarna samtidigt blir svenska medborgare genom anmälan.

Förvärv av svenskt medborgarskap som biperson gäller även för ogift adoptivbarn under 18 år under
förutsättning att adoptionen skett enligt något av följande fyra alternativ:
−
−
−
−

adoptionen har skett i Sverige eller i något annat nordiskt land,
adoptionen har skett i utlandet enligt Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid
internationella adoptioner,
adoptionen har skett i utlandet och godkänts av NIA,
en far eller en mor har adopterat sitt eget barn.

Förvärv av svenskt medborgarskap genom naturalisation
Migrationsverket kan meddela beslut om svenskt medborgarskap efter ansökan om naturalisation.
Med naturalisation menas att beslutsmyndigheten gör en fri prövning av medborgarskapsvillkoren
och meddelar ett särskilt beslut som kan överklagas hos Utlänningsnämnden.
I en del fall måste sökanden inom viss tid styrka att han/hon genom beslut från behörig myndighet,
befriats från sitt tidigare medborgarskap, s.k. villkorlig naturalisation. Om Migrationsverket finner
att villkoret är uppfyllt blir sökanden svensk medborgare från den dag bevis om befrielse kommer in
till Migrationsverket.
Förlust av svenskt medborgarskap
Förlust av svenskt medborgarskap kan ske i följande fall:
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efter förvärv av utländskt medborgarskap genom naturalisation eller anmälan,
genom inträde i annan stats tjänst som samtidigt medför förvärv av landets medborgarskap,
förlust såsom biperson,
förlust genom preskription (för personer som är födda utomlands och som aldrig varit bosatta i
Sverige),
genom beslut av Migrationsverket efter ansökan.

Medborgarskap far
Medborgarskap far anger den biologiska faderns medborgarskap.
Medborgarskap anges i klartext och omfattar maximalt 40 tecken.
Hänvisning
Se även variablerna Medborgarskap och Personnummer far.
Medborgarskap mor
Medborgarskap mor anger den biologiska moderns medborgarskap.
Medborgarskap anges i klartext och omfattar maximalt 40 tecken.
Hänvisning
Se även variablerna Medborgarskap och Personnummer mor.
Medborgarskap relationsperson
Medborgarskap relationsperson anger relationspersonens medborgarskap.
Medborgarskap anges i klartext och omfattar maximalt 40 tecken.
Hänvisning
Se även variablerna Medborgarskap och Personnummer relationsperson.
Medborgarskap tidigare
Medborgarskap tidigare anger det tidigare medborgarskapet vid ändring till nytt medborgarskap.
Medborgarskap anges i klartext och omfattar maximalt 40 tecken.
Hänvisning
Se även variabeln Medborgarskap.
Medborgarskapsdatum
Medborgarskapsdatum anger datum för senaste förvärv av prioriterat medborgarskap.
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Datum består av årtal, månad och dag (8 tecken).
Då datum är mer eller mindre okänt förekommer nollor (00) i år, månad eller dag. Då året är okänt
består hela fältet av nollor (00000000).
Hänvisning
Se även variabeln Medborgarskap.
Fastställande av datum
Vid förvärv av svenskt medborgarskap vid födelsen gäller medborgarskapet från födelsetidpunkten.
Vid förvärv av svenskt medborgarskap genom adoption gäller medborgarskapet från
adoptionsbeslutet.
Vid förvärv av svenskt medborgarskap genom föräldrarnas äktenskap gäller förvärvet från
tidpunkten för äktenskapets ingående.
Som biperson anses ett barn bli svensk medborgare från dagen för huvudpersonens anmälan hos
länsstyrelsen eller Migrationsverket.
En person som förvärvar svenskt medborgarskap efter anmälan hos länsstyrelsen eller
Migrationsverket, anses som svensk medborgare från och med den dag anmälan kom till respektive
myndighet.
Vid förvärv av svenskt medborgarskap genom naturalisation gäller förvärvet från dagen för
utfärdande av bevis om svenskt medborgarskap.
Medborgarskapsdatum för personer som invandrat
Det bör observeras att medborgarskapsdatum för personer som invandrat inte alltid anger den
verkliga förvärvstidpunkten. Då folkbokföringsmyndigheten registrerar datum för utländskt
medborgarskap i samband med invandring gäller följande regel (citat från Handbok i
folkbokföring):
”Eftersom det normalt inte kan fastställas från vilken tidpunkt ett utländskt medborgarskap gäller,
registreras inte datum för förvärv av utländskt medborgarskap. I stället anges som datum för
medborgarskap datum för folkbokföring vid inflyttning från utlandet eller registreringsdatum.”
Därmed blir datum för medborgarskap normalt lika med datum för invandring även om
medborgarskapet i praktiken har förvärvats vid en tidigare tidpunkt.
Medborgarskapsdatum far
Medborgarskapsdatum far anger medborgarskapsdatum för den biologiska fadern vid barnets
födelse.
Datum består av årtal, månad och dag (8 tecken).
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Då datum är mer eller mindre okänt förekommer nollor (00) i år, månad eller dag. Då året är okänt
består hela fältet av nollor (00000000).
Hänvisning
Se även variablerna Medborgarskapsdatum, Medborgarskap och Personnummer far.
Medborgarskapsdatum mor
Medborgarskapsdatum mor anger medborgarskapsdatum för den biologiska modern vid barnets
födelse.
Datum består av årtal, månad och dag (8 tecken).
Då datum är mer eller mindre okänt förekommer nollor (00) i år, månad eller dag. Då året är okänt
består hela fältet av nollor (00000000).
Hänvisning
Se även variablerna Medborgarskapsdatum, Medborgarskap och Personnummer mor.
Medborgarskapsdatum relationsperson
Medborgarskapsdatum relationsperson anger medborgarskapsdatum för relationspersonens
prioriterade medborgarskap.
Datum består av årtal, månad och dag (8 tecken).
Då datum är mer eller mindre okänt förekommer nollor (00) i år, månad eller dag. Då året är okänt
består hela fältet av nollor (00000000).
Hänvisning
Se även variablerna Medborgarskapsdatum, Medborgarskap och Personnummer relationsperson.
Medborgarskapsdatum RSV
Medborgarskapsdatum RSV anger det datum då medborgarskapsändringen aviserades från
folkbokföringen.
Datum består av årtal, månad och dag (8 tecken).
Hänvisning
Se även variablerna Medborgarskapsdatum och Medborgarskap.
Medborgarskapsdatum tidigare
Medborgarskapsdatum tidigare anger datum för det tidigare prioriterade medborgarskapet vid
ändring till nytt medborgarskap.
Datum består av årtal, månad och dag (8 tecken).
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Då datum är mer eller mindre okänt förekommer nollor (00) i år, månad eller dag. Då året är okänt
består hela fältet av nollor (00000000).
Hänvisning
Se även variablerna Medborgarskapsdatum och Medborgarskap.
Mellannamn
Mellannamn anger en persons mellannamn.
Mellannamn omfattar maximalt 40 tecken.
Hänvisning
Se även variablerna Förnamn, Efternamn, Namn och Tilltalsmarkering.
Författningar
Mellannamn regleras i första hand i namnförordningen (1982:1136) och i namnlagen (1982:670).
För utländska medborgare finns dessutom namnlagar i respektive hemland som skall beaktas i vissa
fall.
I nedanstående beskrivning av mellannamn redovisade de mest centrala reglerna och
bestämmelserna. Ytterligare information finns i nämnda författningar och i handbok för
folkbokföring.
Allmänt om mellannamn
Begreppet mellannamn är en förhållandevis ny företeelse i namnsammanhang. Tilläggsnamn som
uppkommit enligt äldre lagstiftning betraktas som mellannamn enligt namnlagen.
Mellannamn har en annan karaktär än efternamn. Ett mellannamn är rent personligt och kan
följaktligen inte föras över till make/partner eller barn.
Mellannamn bärs närmast framför efternamnet. Bindestreck mellan mellannamn och efternamn får
inte förekomma. En person har inte rätt att samtidigt bära mer än ett mellannamn.
Mellannamn vid registrerat partnerskap
Inom namnrättens område är registrerad partner helt att jämställa med make. Detta innebär att en
registrerad partner kan anta sin partners efternamn som mellannamn under motsvarande
förutsättningar som gäller för make.
Mellannamn för barn
Ändamålet med mellannamn för barn är att visa samhörighet mellan barnet och den förälder vars
efternamn barnet inte förvärvat.
Ett barn som bär den ena förälderns namn får ta den andra förälderns namn som mellannamn. Denna
regel gäller både i det fall när föräldrarna redan vid barnets födelse bär olika efternamn och när en
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av föräldrarna senare, exempelvis genom giftermål, förvärvar annat namn. Det förhållandet att
föräldrarna ändrat efternamn kan även innebära att förutsättningarna ändras för ett syskon som föds
senare att förvärva samma namnkombination. Om en förälder gifter sig med någon annan än den
andre föräldern och därmed förvärvar nytt namn måste den nya maken/makan samtycka till att
barnet får bära det namnet som mellannamn.
Mellannamn för adoptivbarn
Ett adoptivbarn som vid adoptionen förvärvat adoptivförälders efternamn får som mellannamn bära
det efternamn barnet hade närmast före adoptionen. Detta gäller både när barnet adopterats av makar
och förvärvat det efternamn som bärs av makarna gemensamt eller endast den ena av dem och när
barnet adopterats av en ensamstående person.
Har adoptivbarnet behållit sitt efternamn från tiden före adoptionen kan barnet som mellannamn ta
en adoptivförälders efternamn.
Om adoptivföräldrarna har olika efternamn och adoptivbarnet har förvärvat den enas efternamn får
barnet bära den andras efternamn som mellannamn på samma sätt som för eget barn. Regeln gäller
oavsett när föräldrarna får olika efternamn, före adoptionen eller senare. Om ena adoptivföräldern
förvärvar nytt efternamn genom giftermål krävs den nya makans/makens samtycke för att namnet
skall kunna tas som mellannamn.
Mellannamn för fosterbarn
Om ett fosterbarn förvärvat en fosterförälders efternamn får det bära den andra fosterförälderns
efternamn som mellannamn. Förutsättningen för detta är att fosterföräldern ifråga samtycker.
Fosterbarn som bär en biologisk förälders namn, kan inte ta en fosterförälders namn som
mellannamn. Omvänt kan fosterbarn som bär en fosterförälders efternamn inte ta en biologisk
förälders namn som mellannamn.
Mellannamn för makar
En person som förvärvat makens/makans efternamn får bära ett tidigare efternamn som
mellannamn. Detta namn kan vara det namn personen burit som ogift eller ett namn som förvärvats i
ett tidigare äktenskap. I det senare fallet krävs inget samtycke från den tidigare maken.
Har makarna olika efternamn får en av dem bära den andras efternamn som mellannamn, förutsatt
att detta namn inte förvärvats i ett tidigare äktenskap. Endast en av makarna kan ta den andras namn
som mellannamn och då endast med dennas samtycke. Man kan alltså inte ha varandras. Makarna
måste vara överens om vem som skall bära mellannamn.
Det är även möjligt att ta en tidigare makas/makes efternamn som mellannamn efter äktenskapets
upplösning. Är denne fortfarande i livet krävs dock hans/hennes samtycke. En efterlevande
make/maka kan när som helst anmäla den avlidna makens/makans efternamn som mellannamn.
Reglerna om mellannamn för makar tillämpas även för registrerad partner.
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Internationella namnregler
Beträffande namn för personer med utländskt medborgarskap bosatta i Sverige se variabeln
Efternamn.
Namn
Namn, anger en persons samtliga namn.
Namn, som också brukar benämnas aviseringsnamn, innehåller alla eller de delar av samtliga namn
(förnamn, efternamn och mellannamn), som får plats på ett utrymme om maximalt 36 tecken.
Hänvisning
Se även variablerna Efternamn, Förnamn, Mellannamn och Tilltalsmarkering.
Författningar
Namn regleras i första hand i namnförordningen (1982:1136) och i namnlagen (1982:670). För
utländska medborgare finns dessutom namnlagar i respektive hemland som skall beaktas i vissa fall.
I nedanstående beskrivning av Namn redovisade de mest centrala reglerna och bestämmelserna.
Ytterligare information finns i nämnda författningar och i handbok för folkbokföring.
Allmänt om aviseringsnamn
Vid avisering av namn från folkbokföringen till externa användare finns utöver de separata fälten
förnamn, efternamn och mellannamn information om samtliga namn samlad i ett och samma fält
som brukar benämnas aviseringsnamn.
Den samlade namninformationen anges i ordningen: efternamn, mellannamn, förnamn. Efternamnet
åtföljs av ett kommatecken (,) och en blank position före eventuellt mellannamn samt en blank
position före och mellan förnamn. Namnfältet innehåller maximalt 36 tecken. Det begränsade
utrymmet medför att en persons namn ibland måste förkortas enligt särskilda regler.
Förkortning av namn
Eftersom aviseringsnamnet vidarebefordras till många andra register i samhållet och aven används
för adressering av försändelser är det synnerligen angeläget att det förkortade namnet inte är
missledande eller kan föranleda besvär för den enskilde.
Förkortning sker i första hand genom att förnamn, som inte är markerade som tilltalsnamn, förkortas
med initial eller utelämnas. Förnamn får inte förkortas på annat sätt. Punkt utsätts inte. Det sista av
förnamnen förkortas först, därefter det näst sista och så vidare. Även en initial kan utelämnas i
samma ordning. Ett tilltalsnamn får förkortas med initial men inte utelämnas.
Tilltalsnamn markeras inte i aviseringsnamnet. Tilltalsnamnsmarkering anges endast för det
fullständiga förnamnet.
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Mellannamn och efternamn skall så långt som möjligt alltid anges fullständigt i aviseringsnamnet. I
undantagsfall kan ett mellannamn utelämnas. Person med sammansatta efternamn bör tillfrågas hur
de olika namnleden skall redovisas vid avisering från folkbokföringen.
Internationella namnregler
Beträffande namn för personer med utländskt medborgarskap bosatta i Sverige se variabeln
Efternamn
Fullständigt namn
En persons fullständiga namn (förnamn, efternamn och mellannamn) skall också framgå i
folkbokföringen och kan aviseras till de användare som så önskar. I undantagsfall kan det
förekomma att en persons fullständiga namn inte ryms inom namnfälten (förnamn = 60 positioner,
mellannamn = 40 positioner, efternamn = 80 positioner). De namndelar som inte kan registreras i
namnfälten lagras istället i folkbokföringsmyndighetens diarium (Dagboken) för ärendet.
Ordningsnummer
Ordningsnummer aviseras vid födelse och anger ordningsnummer bland dödfödda barn för den
biologiske modern.
Ordningsnummer avser det sammanlagda antalet dödfödda barn (födda tidigare och nu) som en
person oavsett civilstånd är biologisk mor till.
Hänvisning
Se även variablerna Ordningsnummer far, Ordningsnummer mor, Antal födda barn, Levande födda,
Dödfödda, Dödfödda totalt och Personnummer mor.
Kodsättning
Följande exempel visar hur ordningsnumret representeras i RTB-registren.
Kod
1
2
3
etc.

Betydelse
det första dödfödda barnet i ordningen
det andra dödfödda barnet i ordningen
det tredje dödfödda barnet i ordningen
…

Basen för nummersättningen är det ordningsnummer som finns i det ”gamla” registret över
dödfödda. Ordningsnumret uppdateras kontinuerligt med uppgifter som hämtas från aviseringar om
dödfödda.
Dödfödd
Med dödfödd avses ett nyfött barn som avlidit efter utgången av tjugoåttonde havandeskapsveckan
(eller, vid ovisshet om tiden, är minst 35 cm lång).
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Ordningsnummer far
Ordningsnummer far är en härledd variabel som anger ordningsnummer bland levande födda barn
för den biologiske fadern.
Ordningsnummer far anger det sammanlagda antalet levande födda barn (födda tidigare och nu) som
en person oavsett civilstånd är biologisk far till.
Hänvisning
Se även variablerna Ordningsnummer mor, Ordningsnummer, Antal födda barn, Levande födda,
Dödfödda, Dödfödda totalt och Personnummer far.
Kodsättning
Följande exempel visar hur ordningsnumret representeras i RTB-registren.
Kod
0
1
2
3
etc.

Betydelse
inget levande fött barn
det första levande födda barnet i ordningen
det andra levande födda barnet i ordningen
det tredje levande födda barnet i ordningen
…

Basen för nummersättningen är det ordningsnummer som finns i det ”gamla” registret över födda.
Ordningsnumret uppdateras kontinuerligt med uppgifter som hämtas från aviseringar om födelser.
Levande född
Med levande född avses nyfött barn som efter födelsen andats eller visat andra tecken på liv såsom
hjärtslag, pulsationer i navelsträngen eller tydliga, spontana rörelser av skelettmuskulaturen.
Ordningsnummer mor
Ordningsnummer mor anger ordningsnummer bland levande födda barn för den biologiske modern.
Ordningsnummer mor avser det sammanlagda antalet levande födda barn (födda tidigare och nu)
som en person oavsett civilstånd är biologisk mor till.
Hänvisning
Se även variablerna Ordningsnummer far, Ordningsnummer, Antal födda barn, Levande födda,
Dödfödda, Dödfödda totalt och Personnummer mor.
Kodsättning
Följande exempel visar hur ordningsnumret representeras i RTB-registren.
Kod
0
1
2
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det tredje levande födda barnet i ordningen

Basen för nummersättningen är det ordningsnummer som finns i det ”gamla” registret över födda.
Ordningsnumret uppdateras kontinuerligt med uppgifter som hämtas från aviseringar om födelser.
Levande född
Med levande född avses nyfött barn som efter födelsen andats eller visat andra tecken på liv såsom
hjärtslag, pulsationer i navelsträngen eller tydliga, spontana rörelser av skelettmuskulaturen.
Personnummer
Personnumret är en enhetlig identitetsbeteckning för fysiska personer.
I RTB-systemet lagras personnummer med 12 siffror:
− Årtal
4 siffror
− Månad
2 siffror
− Dag
2 siffror
− Födelsenummer
3 siffror
− Kontrollsiffra
1 siffra
Se även nedan, Personnummer i ADB-system.
Författning
Bestämmelser om personnummer finns i 18 § folkbokföringslagen
(1991:481).
Allmänt om personnummer
Personnumret i sin nuvarande utformning tillkom år 1967 men redan år 1947 infördes ett system
med födelsetid i kombination med ett tresiffrigt födelsenummer.
Varje person som är registrerad i folkbokföringen skall ha ett personnummer som
identitetsbeteckning. Personnummer kan även i vissa fall fastställas för personer som inte är
folkbokförda.
Den som en gång fått ett personnummer behåller samma nummer livet ut, om det inte behöver rättas
till följd av att nummersättningen varit oriktig. Personnumret ändras alltså inte till exempel vid
flyttning från eller till Sverige.
Personnumret består av följande tre delar:
− Födelsetid
− Födelsenummer
− Kontrollsiffra
Födelsetiden
Födelsetiden anges med sex siffror. Den inbördes ordningen mellan siffrorna är följande:
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− De två siffrorna i födelseåret
− Siffrorna för månaden
− Siffrorna för dagen
Födelsenummer
Födelsenumret består av tre siffror. Det är något av talen 001 – 999 och är udda för män och jämnt
för kvinnor. Personer födda samma dag ska ha olika födelsenummer. Genom en kombination av
siffrorna för födelsetiden med olika födelsenummer för dem som är födda samma dag, får alla
personer olika identitetsbeteckning.
Vilken siffra födelsenumret börjar på har ingen betydelse. Från och med år 1990 tilldelas
födelsenumren slumpvis ur en serie som är gemensam för hela landet. Tidigare användes en särskild
nummerserie för varje län. De enda uppgifter som numera kan utläsas ur ett personnummer är
födelsetid och kön. Mellan födelsetiden och födelsenumret finns ett bindestreck (-), som byts ut mot
ett plustecken (+) det år en person fyller 100 år. Observera att dessa tecken inte lagras i RTBsystemets register och normalt inte heller i andra personregister.
Kontrollsiffran
Kontrollsiffran, som infördes år 1967, räknas ut maskinellt med ledning av födelsetiden (sex siffror)
och födelsenumret (tre siffror) och läggs till födelsenumret som en fjärde siffra. Med hjälp av denna
siffra kan man vid databearbetningar automatiskt kontrollera att siffrorna i födelsetid eller
födelsenummer har angetts korrekt.
Tilldelning av personnummer vid födelse
Folkbokföringsmyndigheten fastställer personnummer för barn i samband med registreringen av
födelsen i folkbokföringsregistret, vilket innebär att barnet folkbokförs. Vidare tilldelar
myndigheten personnummer till personer som inflyttar till Sverige och som inte tidigare har haft
personnummer.
Tilldelning av personnummer vid invandring
Tilldelning av personnummer för en person som invandrar till Sverige sker i samband med att
invandringen registreras i folkbokföringsregistret. Folkbokföringsmyndigheten måste först
kontrollera att personen inte genom tidigare bosättning i landet eller av annan anledning än
folkbokföring tilldelats personnummer (se samordningsnummer nedan).
I vissa utländska pass är födelsetiden ofullständigt angiven (enbart födelseår framgår). Födelsetiden
skall då registreras enligt annan handling eller, om sådan inte finns, enligt muntlig uppgift. När
födelsetiden antecknas enligt muntlig uppgift bör dagarna den första januari respektive den första
juli undvikas. Endast om invandrare med bestämdhet vet att han eller hon är född någon av dessa
dagar bör denna födelsetid registreras. Den som inte vet när han är född bör av
folkbokföringsmyndigheten uppmanas att välja lämplig dag.
Personnummer och namn för personer som har tilldelats personnummer finns i ett centralt
referensregister. Folkbokförda personer som avlidit före år 1980 saknas dock i detta register.
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Samordningsnummer
I en del fall kan skattemyndigheten tilldela personnummer för registrering med annat syfte än
folkbokföring. Sådana fall kan till exempel vara skatteregistrering eller inskrivning i
försäkringskassa för den som inte skall vara folkbokförd.
Sådana s.k. tilldelade personnummer, har tidigare haft samma allmänna utseende som ett vanligt
personnummer och kan därför inte på ett enkelt sätt skiljas från sådana. Fr.o.m. år 2000 har en
ändring skett vilken innebär att man tilldelas ett särskilt s.k. samordningsnummer.
Samordningsnumret påminner om ett personnummer, men utmärks av att siffran för födelsedag
adderas med talet 60.
Samordningsnummer kan tilldelas för följande ändamål:
−
−
−
−
−
−
−
−

Registrering i skatteregistret
Registrering i polisens register eller i övrigt inom rättsväsendets register
Utfärdande av pass och registrering i passregistret
Registrering i socialförsäkringsregister
Sjömansregistrering
Registrering i körkortsregistret och bilregistret
Registrering i register över totalförsvarspliktiga
Registrering i register över personer som omfattas av lagen (1976:661) om immunitet och
privilegier i vissa fall.

Vid behov kan samordningsnummer ändras av samma skäl som vid ändring av personnummer (se
nedan).
Personnumrets användning
Personnumret som identitetsbeteckning har fått en vidsträckt användning inte bara inom
folkbokföringen utan också inom andra förvaltningsområden, till exempel vid beskattning, som
värnpliktsnummer, i den allmänna försäkringen, vid registrering i bil-, körkorts- och passregister
samt inom undervisningsområdet.
Även utanför den offentliga sektorn används personnumret i stor utsträckning, bl.a. i företags
redovisningsrutiner och i försäkringsbolags och bankers register. Det är därför vanligt att
personnummer används som sökbegrepp i ADB-stödda personregister och som koppling när man
sambearbetar flera personregister.
En form av sambearbetning som sker med hjälp av personnummer är aviseringen av ändringar från
folkbokföringen till andra personregister i samhället.
Personnummer i ADB-system
Inom folkbokföringens ADB-system lagras personnumret med tolv siffror, där de två inledande
siffrorna anger under vilket århundrade en person är född. Siffran för århundrade kan vara 18, 19
eller 20.
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Det 12-siffriga personnumret ingår i aviseringen av folkbokföringsuppgifter till andra myndigheter
via det s.k. aviseringsregistret. Siffran för århundrade har särskild betydelse vid lagring och
bearbetning av uppgift om personnummer i ADB-stödda personregister.
Exempel:
Personnumret 640823-3234 för en person som är född den 23 augusti 1964 lagras i ADB-register på
följande sätt: 196408233234
OBS! Personnumret är fiktivt och kan inte hänföras till någon person.
Beräkning av kontrollsiffra
Kontrollsiffran bestäms enligt den s.k. modulus-10-metoden med vikterna 1 och 2. Siffran fogas till
födelsenumret sedan den beräknats enligt nedanstående formel.
Exemplet avser en man född den 23 augusti 1964 med födelsenummer 323.
Födelse
-år

-månad

-dag
0 8

-nummer
2

3

3

2

3

Siffrorna i födelseår, -mån, -dag och -nummer multipliceras växelvis med 2 och 1.
2

1

2

1

2

1

2

1

2

8

4

3

6

2

6

Produkterna blir:
12 4

0

Siffrorna i produkterna adderas. OBS! 12 räknas som 1+2.
1+2+4+0+8+4+3+6+2+6=36
Entalssiffran i siffersumman dras från talet 10 och restsiffran blir kontrollsiffra. Är resten 10, blir
kontrollsiffran 0.
10-6=4
Kontrollsiffra = 4
Personnumret blir 640823-3234
Ändring av personnummer
Varje år ändras personnumret för drygt 1000 personer. De flesta av dessa ändringar görs av
följande skäl:
−

Registrering av felaktig födelsetid i samband med invandring (störst omfattning) eller
födelse (liten omfattning).
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Registrering av felaktigt kön i samband med invandring eller födelse (liten omfattning).
Könsbyte. (liten omfattning).
Två personer har samma personnummer (liten omfattning).
En person har dubbla personnummer (liten omfattning).

En konsekvens av personnummerbyten är att personer ser ut att ”försvinna” och ”dyka upp” i RTBregistren utan att detta föregås av vare sig utvandring eller invandring.
Återanvändning av personnummer
När ett nytt personnummer ges till en person som invandrat gör folkbokföringsmyndigheten en
avstämning mot en databas med redan använda personnummer. I databasen saknas nummer för
personer som avlidit före 1980 och som vid dödsfallet var folkbokförda i Sverige. Det finns således
en risk att en invandrad person får ett personnummer som redan använts av en annan avliden person.
En återanvänd identitet medför stora problem inte bara för SCB. Varje återanvänt personnummer
medför risk för förväxling av uppgifter för de personer som haft samma identitet. I många ADBsystem är det inte möjligt att skilja på de olika individer som döljs bakom ett återanvänt
personnummer. Som en följd av detta kan det uppstå tveksamhet om vilka uppgifter som är korrekta
när man gör longitudinella studier, t.ex. inom det epidemiologiska området. Detsamma gäller vid
släktforskning i olika databaser där motsägelsefulla uppgifter kan uppträda.
För de personnummer som återanvänts måste kompletterande bearbetningar göras för att avgöra
vilka uppgifter som kan anses vara relevanta för just den individ som är aktuell. En möjlighet som
övervägs inom ramen för RTB-systemet är att sätta parametrar som anger under vilka perioder ett
givet personnummer varit giltigt och utifrån detta välja exempelvis variabler som medborgarskap,
födelseland, personnummer för föräldrar etc.
För att minska risken för återanvändning av personnummer i fortsättningen bör folkbokföringens
databas över använda personnummer kompletteras med personnummer för de som varit
folkbokförda och avlidit före 1980.
Brist på personnummer
Ett annat problem som kan medföra återanvändning av personnummer är att födelsenumren för
vissa dagar håller på att ta slut. Orsaken till detta är att vissa födelsedatum för personer som
invandrat är överrepresenterade. I invandrares pass och andra handlingar är det vanligt att som
månad dag sätta 0701 alternativt 0101 när man inte känt till den exakta födelsedagen. I RTB:s
samlade register förekommer födelsetid 19570701 för 466 män varav 415 finns som folkbokförda i
RTB den 31 december 2000. De datum som förekommer mest frekvent anges nedan.
Män
Datum
19570701
19550701
19560701
19600101
19650101
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Totalt antal förekomster
466
456
451
431
427

Antal i RTB 2000
415
382
396
364
366
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Datum
19660101
19640101
19650101

Totalt antal förekomster
360
324
321
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Antal i RTB 2000
319
280
274

Fortfarande tilldelas personnummer med månad, dag satt till 0101 resp.0701 i hög utsträckning. De
mest frekventa födelsedatumen för de som immigrerat under år 2000 redovisas i följande tabell.
Män
Datum
XXXX0101
XXXX0701
XXXX0702
XXXX0321
XXXX0201
XXXX0301
XXXX0401
XXXX1001

Totalt antal förekomster
271
269
146
145
141
135
127
127

För personer vars födelsetid inte kan styrkas är det önskvärt att tilldelning av personnummer kan ske
på något alternativt sätt så att man får en jämnare fördelning över dagar inom en månad. Om man
inte ändrar nuvarande förfarande kommer det till slut inte att finnas lediga personnummer kvar för
vissa födelsedatum, t.ex. för tiden 19570701, vilket ger problem om det är styrkt att födelsen ägde
rum just då. Om personnumren för vissa dagar trots allt tar slut bör man under inga omständigheter
återanvända personnummer som tillhör personer som tidigare utvandrat eller avlidit.
Personnummer adoptivfar
Personnummer adoptivfar anger ett barns relation till sin adoptivfar i form av adoptivfaderns
personnummer.
I RTB-systemet lagras personnummer med 12 siffror:
− Årtal
4 siffror
− Månad
2 siffror
− Dag
2 siffror
− Födelsenummer
3 siffror
− Kontrollsiffra
1 siffra
Hänvisning
Se även variablerna Personnummer adoptivmor och Personnummer.
Aldrig folkbokförd adoptivfar
Personnummer för en adoptivfar som aldrig har varit folkbokförd innehåller nollor (000) i
födelsenummer. Då födelsetiden är mer eller mindre okänd förekommer nollor (00) i år, månad eller
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dag. Då året är okänt kan hela fältet utom sekelangivelsen bestå av nollor (XX0000000000). Ibland
kan aven sekelsiffrorna vara ”nollade”.
Adoptionens innebörd
En adopterad person betraktas som barn till den eller de som adopterat honom/henne och inte som
barn till de biologiska föräldrarna. Om ena parten i ett äktenskap adopterat den andres barn, anses
barnet som makarnas gemensamma barn.
Innebörden av bestämmelserna om adoption är bland annat att adoptivbarn har samma rätt till arv
efter en adoptant som dennes biologiska barn. Ett adoptivbarn ärver däremot inte en biologisk
förälder (enligt utländsk rätt kan detta i vissa fall dock förekomma).
Nytt adoptionsförhållande
Ett adoptionsförhållande kan ersättas av ett annat. Om ett adoptivbarn adopteras på nytt, upphör den
tidigare adoptionens verkan att gälla. Detta gäller dock inte om den nya adoptanten är den tidigare
adoptantens maka/make.
Om ett adoptivbarn gifter sig med sin adoptivmor/adoptivfar, upphör också adoptionsförhållandet
dem emellan.
Beslut om adoption
Beslut om adoption fattas av svensk domstol efter ansökan.
Ett utländskt beslut om adoption måste i många fall prövas och godkännas av nämnden för
internationella adoptionsfrågor (NIA) innan adoptionen kan registreras i folkbokföringen.
Datum för adoption
Dagen för domstolens beslut registreras som datum för adoptionen i folkbokföringens register. Om
adoptionen skett i utlandet registreras på motsvarande sätt dagen för den utländska myndighetens
beslut. Detta gäller även i de fall NIA har godkänt ett utländskt adoptionsbeslut.
Personnummer adoptivmor
Personnummer adoptivmor anger ett barns relation till sin adoptivmor i form av adoptivmoderns
personnummer.
I RTB-systemet lagras personnummer med 12 siffror:
− Årtal
4 siffror
− Månad
2 siffror
− Dag
2 siffror
− Födelsenummer
3 siffror
− Kontrollsiffra
1 siffra
Hänvisning
Se även variablerna Personnummer adoptivfar och Personnummer.
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Aldrig folkbokförd adoptivmor
Personnummer för en adoptivmor som aldrig har varit folkbokförd innehåller nollor (000) i
födelsenummer. Då födelsetiden är mer eller mindre okänd förekommer nollor (00) i år, månad eller
dag. Då året är okänt kan hela fältet utom sekelangivelsen bestå av nollor (XX0000000000). Ibland
kan aven sekelsiffrorna vara ”nollade”.
Personnummer annan person 1
Personnummer annan person 1 anger ett barns relation till den äldste av s.k. annan person (än
förälder/vårdnadshavare) som barnet är folkbokfört hos i form av annan persons personnummer.
I RTB-systemet lagras personnummer med 12 siffror:
− Årtal
4 siffror
− Månad
2 siffror
− Dag
2 siffror
− Födelsenummer
3 siffror
− Kontrollsiffra
1 siffra
Hänvisning
Se även variablerna Personnummer annan person 2 och Personnummer.
Aldrig folkbokförd annan person 1
Personnummer för en annan person 1 som aldrig har varit folkbokförd innehåller nollor (000) i
födelsenummer. Då födelsetiden är mer eller mindre okänd förekommer nollor (00) i år, månad eller
dag. Då året är okänt kan hela fältet utom sekelangivelsen bestå av nollor (XX0000000000). Ibland
kan aven sekelsiffrorna vara ”nollade”.
Annan person
Ett barn under 18 år som inte är folkbokfört tillsammans med förälder bör registreras med relation
till annan person som är folkbokförd på samma fastighet som barnet (AP-relation). Denne person
kan exempelvis vara fosterförälder, vuxen anhörig eller annan vuxen person hos vilken barnet bor.
Relationen avslutas automatiskt när barnet flyttar från fastigheten.
Personnummer annan person 2
Personnummer annan person 2 anger ett barns relation till den yngste av s.k. annan person (än
förälder/vårdnadshavare) som barnet är folkbokfört hos i form av annan persons personnummer.
I RTB-systemet lagras personnummer med 12 siffror:
− Årtal
4 siffror
− Månad
2 siffror
− Dag
2 siffror
− Födelsenummer
3 siffror
− Kontrollsiffra
1 siffra
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Hänvisning
Se även variablerna Personnummer annan person 1 och Personnummer.
Aldrig folkbokförd annan person 2
Personnummer för en annan person 2 som aldrig har varit folkbokförd innehåller nollor (000) i
födelsenummer. Då födelsetiden är mer eller mindre okänd förekommer nollor (00) i år, månad eller
dag. Då året är okänt kan hela fältet utom sekelangivelsen bestå av nollor (XX0000000000). Ibland
kan aven sekelsiffrorna vara ”nollade”.
Personnummer far
Personnummer far aviseras vid födelse och anger ett barns relation till sin biologiske fader i form
av faderns personnummer.
I RTB-systemet lagras personnummer med 12 siffror:
− Årtal
4 siffror
− Månad
2 siffror
− Dag
2 siffror
− Födelsenummer
3 siffror
− Kontrollsiffra
1 siffra
Hänvisning
Se även variablerna Personnummer mor och Personnummer.
Aldrig folkbokförd far
Personnummer för en fader som aldrig har varit folkbokförd innehåller nollor (000) i
födelsenummer. Då födelsetiden är mer eller mindre okänd förekommer nollor (00) i år, månad
eller dag. Då året är okänt kan hela fältet utom sekelangivelsen bestå av nollor (XX0000000000).
Ibland kan aven sekelsiffrorna vara ”nollade”.
Kvalitet
Uppgift om biologisk far är av skiftande kvalitet beroende av barnets födelseår. För personer
födda före 1941 saknas nästan helt uppgift om fader. Fullständigheten blir bättre ju senare barnet
är fött. Våren 2000 kompletterades uppgifter om fader för personer som avlidit eller utvandrat
1991-1997.
Faderskapspresumtion
Är modern gift vid barnets födelse antas (presumeras) maken vara barnets far. Reglerna om
faderskapspresumtion skall inte tillämpas om modern är registrerad eller efterlevande partner vid
barnets födelse.
Modern änka vid barnets födelse
När modern är änka och barnet är fött inom sådan tidsrymd att den avlidna maken kan vara
barnets far registreras den döde mannen som barnets far. Folkbokföringslagen innehåller ingen
bestämmelse om konceptionstid (d.v.s. tiden mellan befruktningen och nedkomsten), men enligt
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rättspraxis har den bedömts kunna vara upp till 310 dagar. Om denna tid överskridits måste
faderskapet fastställas genom erkännande eller dom.
Om modern är änka vid barnets födelse och barnet fötts så långt efter äktenskapets upplösning att
den avlidne inte kan vara barnets far, måste faderskapet fastställas genom bekräftelse eller dom.
Om modern blivit änka och gift om sig inom konceptionstiden anses ändå mannen i det senare
äktenskapet vara barnets far.
Modern ogift eller skild vid barnets födelse
Om den folkbokförda modern är ogift, skild eller registrerad som skild eller efterlevande partner
måste faderskapet först fastställas genom bekräftelse eller dom innan fadern kan registreras.
Dödfött barn
Vid registrering av uppgift om dödfött barn kompletteras registret med uppgifter om föräldrarna.
Är modern gift registreras uppgifter om både modern och fadern. Är modern däremot ogift
registreras relation till fadern endast om socialnämnden har medverkat till fastställande av
faderskap och föräldrarna begärt det.
Faderskapsbekräftelse
En faderskapsbekräftelse skall alltid vara skriftlig och bevittnad av två personer. Om barnet är
under 18 år skall bekräftelsen dessutom skriftligen godkännas av socialnämnden och av modern
eller särskilt förordnad förmyndare för barnet.
Personnummer mor
Personnummer mor aviseras vid födelse och anger ett barns relation till sin biologiska moder i
form av moderns personnummer.
I RTB-systemet lagras personnummer med 12 siffror:
− Årtal
4 siffror
− Månad
2 siffror
− Dag
2 siffror
− Födelsenummer
3 siffror
− Kontrollsiffra
1 siffra
Hänvisning
Se även variablerna Personnummer far och Personnummer.
Aldrig folkbokförd mor
Personnummer för en moder som aldrig har varit folkbokförd innehåller nollor (000) i
födelsenummer. Då födelsetiden är mer eller mindre okänd förekommer nollor (00) i år, månad eller
dag. Då året är okänt kan hela fältet utom sekelangivelsen bestå av nollor (XX0000000000). Ibland
kan aven sekelsiffrorna vara ”nollade”.
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Kvalitet
Uppgiften är av skiftande kvalitet beroende av barnets födelseår. För personer födda före 1941
saknas nästan helt uppgift om moder. Fullständigheten blir bättre ju senare barnet är fött. Våren
2000 kompletterades uppgifter om moder för personer som avlidit eller utvandrat 1991-1997.
Dödfött barn
Vid registrering av uppgift om dödfött barn kompletteras registret med uppgifter om föräldrarna. Är
modern gift registreras uppgifter om både modern och fadern. Är modern däremot ogift registreras
relation till fadern endast om socialnämnden har medverkat till fastställande av faderskap och
föräldrarna begärt det.
Uppgift om biologiska föräldrar vid invandring
För att registrera föräldrar för ett barn som invandrar och vars föräldrar är gifta krävs i
normalfallet inte att relationerna är styrkta utan uppgift om att barnet är biologiskt barn kan
godtas. Om föräldrarna inte är gifta bör folkbokföringsmyndigheten registrera enbart biologisk
mor för barnet.
Personnummer make/partner
Personnummer make/partner anger make/makas relation till sin partner i äktenskapet i form av
personnummer för den person man är gift med.
För person med registrerat partnerskap anges personnummer för den person man registrerat
partnerskapet med.
I RTB-systemet lagras personnummer med 12 siffror:
− Årtal
4 siffror
− Månad
2 siffror
− Dag
2 siffror
− Födelsenummer
3 siffror
− Kontrollsiffra
1 siffra
Hänvisning
Se även variabeln Personnummer.
Aldrig folkbokförd make/partner
Personnummer för en make/partner som aldrig har varit folkbokförd innehåller nollor (000) i
födelsenummer. Då födelsetiden är mer eller mindre okänd förekommer nollor (00) i år, månad eller
dag. Då året är okänt kan hela fältet utom sekelangivelsen bestå av nollor (XX0000000000). Ibland
kan aven sekelsiffrorna vara ”nollade”.
Personnummer relationsperson
Personnummer relationsperson anger relationspersonens personnummer.
I RTB-systemet lagras personnummer med 12 siffror:
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4 siffror
2 siffror
2 siffror
3 siffror
1 siffra

Hänvisning
Se även variabeln Personnummer.
Aldrig folkbokförd relationsperson
Personnummer för en relationsperson som aldrig har varit folkbokförd innehåller nollor (000) i
födelsenummer. Då födelsetiden är mer eller mindre okänd förekommer nollor (00) i år, månad
eller dag. Då året är okänt kan hela fältet utom sekelangivelsen bestå av nollor (XX0000000000).
Ibland kan aven sekelsiffrorna vara ”nollade”.
Personnummer sambo
Personnummer sambo är en härledd uppgift som anger sambopersons relation till sin partner i form
av partnerns personnummer.
I RTB-systemet lagras personnummer med 12 siffror:
− Årtal
4 siffror
− Månad
2 siffror
− Dag
2 siffror
− Födelsenummer
3 siffror
− Kontrollsiffra
1 siffra
Hänvisning
Se även variabeln Personnummer.
Aldrig folkbokförd sambo
Personnummer för en sambo som aldrig har varit folkbokförd innehåller nollor (000) i
födelsenummer. Då födelsetiden är mer eller mindre okänd förekommer nollor (00) i år, månad eller
dag. Då året är okänt kan hela fältet utom sekelangivelsen bestå av nollor (XX0000000000). Ibland
kan aven sekelsiffrorna vara ”nollade”.
Kvalitet
Endast personer som är folkbokförda på samma fastighet och som har gemensamt barn kan relateras
till varandra som sambo.
Personnummer vårdnadshavare 1
Personnummer vårdnadshavare 1 anger ett barns relation till sin äldste vårdnadshavare i form av
vårdnadshavarens personnummer.
I RTB-systemet lagras personnummer med 12 siffror:
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4 siffror
2 siffror
2 siffror
3 siffror
1 siffra

Hänvisning
Se även variablerna Personnummer vårdnadshavare 2 och Personnummer.
Aldrig folkbokförd vårdnadshavare 1
Personnummer för en vårdnadshavare 1 som aldrig har varit folkbokförd innehåller nollor (000) i
födelsenummer. Då födelsetiden är mer eller mindre okänd förekommer nollor (00) i år, månad eller
dag. Då året är okänt kan hela fältet utom sekelangivelsen bestå av nollor (XX0000000000). Ibland
kan aven sekelsiffrorna vara ”nollade”.
Begreppet vårdnad
Den som har vårdnad om ett barn har ett ansvar för barnets personliga förhållanden. I det ligger bl.a.
att vårdnadshavaren skall se till att barnets behov av trygghet, omvårdnad och god fostran blir
tillgodosedda. Det är också vårdnadshavaren som för barnets räkning har kontakt med myndigheter,
t.ex. anmäler flyttning och namnändring för barnet. Om två personer gemensamt är vårdnadshavare
gäller vårdnadshavarens rättigheter och skyldigheter också dem båda gemensamt. Den ene av två
vårdnadshavare kan t.ex. inte ensam överklaga ett beslut om deras barns folkbokföring.
Vårdnad är ett juridiskt begrepp som skall skiljas från den rent faktiska vårdnaden om ett barn.
Vårdnadshavaren kan lämna den rent faktiska vården till en annan person. Så sker t.ex. om en ensam
far eller mor överlämnar sitt barn till fosterföräldrar. Även i en sådan situation är det emellertid
vårdnadshavaren och inte fosterföräldrarna som skall anmäla flyttning eller namnändring för barnet.
Vårdnadshavare
Ett barn står från födelsen alltid under någons vårdnad. Normalt har föräldrarna eller den ene av
dem vårdnaden. Genom beslut av tingsrätten kan emellertid vårdnaden i stället överlämnas till en
eller två särskilt förordnade vårdnadshavare. Oavsett vem som har vårdnaden upphör den när barnet
fyller 18 år. Om barnet gifter sig före 18 års ålder upphör vårdnaden redan då.
Även en förälder som själv är under 18 år är normalt vårdnadshavare för sitt barn.
Om ett barn står under båda föräldrarnas vårdnad och den ena av dem dör blir den andra automatiskt
ensam vårdnadshavare. Om bara en av föräldrarna är vårdnadshavare och denne dör skall vårdnaden
genom beslut av tingsrätten föras över till den andra föräldern eller till en eller två särskilt
förordnade vårdnadshavare.
Vårdnad vid barns födelse
Om föräldrarna är gifta med varandra vid barnets födelse blir båda gemensamt vårdnadshavare. I
annat fall blir modern ensam vårdnadshavare.
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Gemensam vårdnad efter giftermål
Om föräldrarna gifter sig med varandra efter barnets födelse blir de genom äktenskapet gemensamt
vårdnadshavare.
Vid äktenskapsskillnad fortsätter föräldrarna att gemensamt ha vårdnaden om barnet, om inte rätten
beslutar annat.
När rätten har förordnat den ene av föräldrarna till vårdnadshavare, efter eller i samband med
äktenskapsskillnad, blir föräldrarna åter gemensamt vårdnadshavare om de sedan på nytt gifter sig
med varandra.
Gemensam vårdnad genom anmälan
Föräldrar som inte är gifta med varandra kan under vissa förutsättningar få gemen sam vårdnad
genom anmälan. Anmälan kan göras till det lokala skattekontor där barnet är folkbokfört eller till
socialnämnden i samband med bekräftelse av faderskapet.
Vårdnad genom avtal mellan föräldrarna
Föräldrar kan avtala om att en av dem eller båda skall vara vårdnadshavare för deras barn. För att
gälla skall ett sådant avtal vara skriftligt och godkännas av socialnämnden.
Vårdnad genom rättens beslut
Efter ansökan av föräldrarna eller en av dem kan tingsrätten besluta om ändring i vårdnaden om
deras barn. Detta är ett alternativ till avtal mellan föräldrarna, enligt ovan. Rätten kan besluta om
ändring i vårdnaden efter ansökan även av socialnämnden.
Vårdnad genom adoption
Vid adoption betraktas adoptivbarnet som adoptantens eget barn i fråga om bl.a. vårdnad.
Adoptanten eller adoptanterna blir alltså barnets vårdnadshavare. Det bör i detta sammanhang
observeras att vårdnaden om adoptivbarn från utlandet övergår till adoptanten eller adoptanterna
först när det föreligger ett beslut om adoption som gäller i Sverige, d.v.s. ett beslut av svensk
domstol eller beslut som skall gälla här enligt lagen om internationella rättsförhållanden rörande
adoption.
Personnummer vårdnadshavare 2
Personnummer vårdnadshavare 2 anger ett barns relation till sin yngste vårdnadshavare vid
gemensam vårdnad i form av vårdnadshavarens personnummer.
I RTB-systemet lagras personnummer med 12 siffror:
− Årtal
4 siffror
− Månad
2 siffror
− Dag
2 siffror
− Födelsenummer
3 siffror
− Kontrollsiffra
1 siffra
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Hänvisning
Se även variablerna Personnummer vårdnadshavare 1 och Personnummer.
Aldrig folkbokförd vårdnadshavare 2
Personnummer för en vårdnadshavare 2 som aldrig har varit folkbokförd innehåller nollor (000) i
födelsenummer. Då födelsetiden är mer eller mindre okänd förekommer nollor (00) i år, månad eller
dag. Då året är okänt kan hela fältet utom sekelangivelsen bestå av nollor (XX0000000000). Ibland
kan aven sekelsiffrorna vara ”nollade”.
Populationsdatum
Populationsdatum är den tidpunkt (referenstid) som uppgifterna avser.
Datum består av årtal, månad och dag (8 tecken).
Populationsdatum i stockregister
I de stockregister som produceras varje månad är populationsdatum den sista dagen i månaden. I
årsregistren är populationsdatum den 31 december aktuellt år.
Postkod utland
Postkod utland är en del av utlandsadressen.
Postkod utland har plats för 9 tecken.
Hänvisning
Se även variablerna Utdelningsadress 1 utland, Utdelningsadress 2 utland och Utdelningsadress 3
utland.
Beträffande folkbokföringsadress och folkbokföringsadress -aviseringsadress se variabeln
Utdelningsadress.
Beträffande särskild postadress och särskild postadress-aviseringsadress se variabeln
Utdelningsadress särskild..
Beträffande utlandsadress se variabeln Utdelningsadress 1 utland.
Postnummer
Postnummer är en del av folkbokföringsadress och av folkbokföringsadress-aviseringsadress.
Postnummer har plats för 5 siffror.
Hänvisning
Se även variablerna Utdelningsadress och Postort samt C/o-adress, Utdelningsadress 2,
Utdelningsadress 1 och Postort fullständig.
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Beträffande folkbokföringsadress och folkbokföringsadress -aviseringsadress se variabeln
Utdelningsadress.
Beträffande särskild postadress och särskild postadress-aviseringsadress se variabeln
Utdelningsadress särskild..
Beträffande utlandsadress se variabeln Utdelningsadress 1 utland.
Postnummer särskilt
Postnummer särskilt är en del av den särskilda postadressen och av särskild postadressaviseringsadress.
Postnummer särskilt har plats för 5 siffror.
Hänvisning
Se även variablerna Utdelningsadress särskild och Postort särskild samt C/o-adress särskild,
Utdelningsadress 2 särskild, Utdelningsadress 1 särskild och Postort särskild fullständig.
Beträffande folkbokföringsadress och folkbokföringsadress -aviseringsadress se variabeln
Utdelningsadress.
Beträffande särskild postadress och särskild postadress-aviseringsadress se variabeln
Utdelningsadress särskild..
Beträffande utlandsadress se variabeln Utdelningsadress 1 utland.
Postort
Postort är en del av folkbokföringsadress-aviseringsadress.
Postort har plats för 13 tecken.
Om postortens namn är längre än 13 tecken sker förkortning enligt regler som fastställs av posten.
Hänvisning
Se även variablerna Utdelningsadress och Postnummer.
Beträffande folkbokföringsadress och folkbokföringsadress -aviseringsadress se variabeln
Utdelningsadress.
Beträffande särskild postadress och särskild postadress-aviseringsadress se variabeln
Utdelningsadress särskild..
Beträffande utlandsadress se variabeln Utdelningsadress 1 utland.
Postort fullständig
Postort fullständig är en del av folkbokföringsadressen.
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Postort fullständig har plats för 27 tecken.
Hänvisning
Se även variablerna C/o-adress, Utdelningsadress 2, Utdelningsadress 1 och Postnummer.
Beträffande folkbokföringsadress och folkbokföringsadress -aviseringsadress se variabeln
Utdelningsadress.
Beträffande särskild postadress och särskild postadress-aviseringsadress se variabeln
Utdelningsadress särskild..
Beträffande utlandsadress se variabeln Utdelningsadress 1 utland.
Postort särskild
Postort särskild är en del av särskild postadress-aviseringsadress.
Postort särskild har plats för 13 tecken.
Om postortens namn är längre än 13 tecken sker förkortning enligt regler som fastställs av posten.
Hänvisning
Se även variablerna Utdelningsadress särskild och Postnummer särskilt.
Beträffande folkbokföringsadress och folkbokföringsadress -aviseringsadress se variabeln
Utdelningsadress.
Beträffande särskild postadress och särskild postadress-aviseringsadress se variabeln
Utdelningsadress särskild..
Beträffande utlandsadress se variabeln Utdelningsadress 1 utland.
Postort särskild fullständig
Postort särskild fullständig är en del av den särskilda postadressen.
Postort särskild fullständig har plats för 27 tecken.
Hänvisning
Se även variablerna C/o-adress särskild Utdelningsadress 2 särskild , Utdelningsadress 1 särskild
och Postnummer särskilt.
Beträffande folkbokföringsadress och folkbokföringsadress -aviseringsadress se variabeln
Utdelningsadress.
Beträffande särskild postadress och särskild postadress-aviseringsadress se variabeln
Utdelningsadress särskild..
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Beträffande utlandsadress se variabeln Utdelningsadress 1 utland.
Postort utland
Postort utland är en del av utlandsadressen.
Postort utland har plats för 35 tecken.
Fältet för postkod kan innehålla landkod, postkod, postort eller land i klartext. Observera att
landkoden inte alltid följer den standard som gäller i Sverige (ISO 3166).
Då namnet på landet anges som postort inleds det med ett plustecken (t.ex. + PERU).
Hänvisning
Se även variablerna Utdelningsadress 1 utland , Utdelningsadress 2 utland och Utdelningsadress 3
utland.
Beträffande folkbokföringsadress och folkbokföringsadress -aviseringsadress se variabeln
Utdelningsadress.
Beträffande särskild postadress och särskild postadress-aviseringsadress se variabeln
Utdelningsadress särskild..
Beträffande utlandsadress se variabeln Utdelningsadress 1 utland.
Sekretessdag
Sekretessdag anger datum för sekretessmarkering.
Datum består av årtal, månad och dag (8 tecken).
Då datum är mer eller mindre okänt förekommer nollor (00) i år, månad eller dag. Då året är okänt
består hela fältet av nollor (00000000).
Hänvisning
För mer information om sekretessmarkering se kapitel 0.7.3 Sekretess i folkbokföringen.
Sekretessmarkering
Personer med sekretessmarkering har ett särskilt skydd, vilket bl.a. innebär att de inte ingår i SCB:s
enkät- och intervjuundersökningar.
Sekretessdag mor
Sekretessdag mor anger datum för sekretessmarkering för den biologiska modern vid barnets
födelse.
Datum består av årtal, månad och dag (8 tecken).
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Då datum är mer eller mindre okänt förekommer nollor (00) i år, månad eller dag. Då året är okänt
består hela fältet av nollor (00000000).
Hänvisning
Se även variabeln Sekretessdag.
För mer information om sekretessmarkering se kapitel 0.7.3 Sekretess i folkbokföringen.
Sekretessmarkering
Personer med sekretessmarkering har ett särskilt skydd, vilket bl.a. innebär att de inte ingår i SCB:s
enkät- och intervjuundersökningar.
Sekretessdag relationsperson
Sekretessdag relationsperson anger datum för sekretessmarkering för relationspersonen.
Datum består av årtal, månad och dag (8 tecken).
Då datum är mer eller mindre okänt förekommer nollor (00) i år, månad eller dag. Då året är okänt
består hela fältet av nollor (00000000).
Hänvisning
Se även variabeln Sekretessdag.
För mer information om sekretessmarkering se kapitel 0.7.3 Sekretess i folkbokföringen.
Sekretessmarkering
Personer med sekretessmarkering har ett särskilt skydd, vilket bl.a. innebär att de inte ingår i SCB:s
enkät- och intervjuundersökningar.
Tilltalsmarkering
Tilltalsmarkering anger tilltalsnamnets ordningsnummer bland förnamnen.
Tilltalsnamnets plats representeras av en numerisk kod som omfattar två siffror.
Hänvisning
Se även variabeln Förnamn.
Koder enligt nuvarande ordning
Dubbelnamn sammanförda med bindestreck betraktas enligt nuvarande ordning som två förnamn.
Exempel enligt nuvarande ordning:
Fullständigt namn
Ek, Britt-Mari Viola
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Viola

30

Koder enligt tidigare ordning
Exempel enligt tidigare ordning:
Fullständigt namn
Ek, Britt-Mari Viola

Tilltalsnamn
Britt-Mari
Britt-Mari Viola
Viola

Kod (Markering)
(blankt)
12
20

Anm.: I den gamla ordningen är det inte möjligt att markera för enbart Britt eller Mari eftersom
båda namnen anses utgöra ett enda förnamn.
I RTB finns både gammal och ny ordning representerad. Markering för tilltalsnamn införs
successivt och är inte heltäckande.
Efterfrågad uppgift
Markering av tilltalsnamn har varit en efterfrågad uppgift sedan länge och SCB har förhoppningar
om att antalet folkbokförda personer med sådan markering skall öka i så snabb takt som möjligt.
Tilltalsnamn vid adressering
SCB använder markeringen av tilltalsnamn vid adressering och utsändning av postenkäter och i
intervjuverksamheten. Då täckningen blir bättre kommer uppgiften att användas i full skala.
Andelen personer med tilltalsnamnsmarkering har under de senaste 5 åren (1998-2002) ökat från
56.6 % till 62.3 %.
År
2002
2001
2000
1999
1998

Antal
folkbokförda
8 940 788
8 909 128
8 882 792
8 861 426
8 854 322

Antal med
markering
5 567 117
5 426 533
5 286 969
5 148 075
5 011 253

Andel
62.3
60.9
59.5
58.1
56.6

Namnuppgiften ”aviseringsnamn”, som är en sammanslagen variant av efternamn, mellannamn och
förnamn med plats för maximalt 36 tecken, är den namnuppgift som SCB i första hand använder vid
kontakt mot uppgiftslämnarna. Vid adressering av post till personer med långa namn är det av värde
att kunna begränsa namnuppgiften till rimlig längd med hjälp av markering för tilltalsnamn.
Det finns förmodligen flera användare av folkbokföringens uppgifter som välkomnar en snabbare
utbyggnad av markeringen för att kunna adressera post så att den ser mindre ”byråkratisk” ut.
En bättre täckning skulle också minska risken för misstag. Det är många som i avsaknad av
tilltalsmarkering och med SPAR (statens personadressregister) som källa fått post av typen ”Käre
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Lars”, där Lars är det första förnamnet och det egentliga tilltalsnamnet Ingvar, är det andra
förnamnet.
För posten är det vid postutdelningen en fördel om adressuppgiften överensstämmer med de
förteckningar över boende som finns vi ingången till huset. De boende anges där normalt med
tilltalsnamn.
Tilltalsnamn i namndatabasen
Markering av tilltalsnamn är av central betydelse för SCB:s namndatabas.
Nästan 90 procent av alla personer har mer än ett förnamn. I RTB, som är källan för namndatabasen
och namnstatistiken, finns som framgått ovan markering av tilltalsnamnet för 62 % av personerna.
För resterande 38 % i namndatabasen antas det första eller enda förnamnet vara tilltalsnamn, vilket i
de flesta fall också är det verkliga förhållandet. Denna regel ger dock upphov till ett okänt antal fel.
En person som i namndatabasen har två förnamn, Lars och Ingvar med Ingvar som omarkerat
tilltalsnamn, antas med nämnda regel felaktigt ha Lars som tilltalsnamn.
Utdelningsadress
Utdelningsadress är en del av folkbokföringsadressen (bostadsadressen).
Utdelningsadress omfattar maximalt 27 tecken.
I Utdelningsadress ingår även eventuell C/o-adress.
Det begränsade utrymmet innebär att Utdelningsadressen i vissa fall är förkortad.
Man försöker använda allmänt vedertagna och förstådda förkortningar och tillämpa dessa på ett
enhetligt sätt. Den förkortade varianten av folkbokföringsadressen brukar benämnas
aviseringsadress.
Den fullständiga utdelningsadressen är registrerad i variablerna C/o-adress, Utdelningsadress 2, med
eventuell fortsättning i Utdelningsadress 1.
Hänvisning
Se även variablerna C/o-adress, Utdelningsadress 2, Utdelningsadress 1, Postnummer och Postort.
Beträffande särskild postadress och särskild postadress-aviseringsadress se variabeln
Utdelningsadress särskild..
Beträffande utlandsadress se variabeln Utdelningsadress 1 utland.
Folkbokföringsadress
Folkbokföringsadress är dressen till den fastighet där en persons är folkbokförd (bosatt). Adressen
är uppbyggd enligt adresstandarden SS 61 34 01 och innehåller följande delar:
−
−
−

C/o-adress
Utdelningsadress 2
Utdelningsadress 1
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Postnummer
Postort fullständig
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5 tecken
27 tecken

Folkbokföringsadress - aviseringsadress
Aviseringsadressen är en förkortad variant av folkbokföringsadressen.
I aviseringsadressen har C/o-adress, Utdelningsadress 2 och Utdelningsadress 1 slagits ihop till ett
fält Utdelningsadress med plats för 27 tecken. Fältet Postort fullständig med plats för 27 tecken har i
aviseringsadressen bantats till 13 tecken i fältet Postort. Postnummer är det samma.
Aviseringsadressen omfattar således följande delar:
−
−
−

Utdelningsadress
Postnummer
Postort

27 tecken
5 tecken
13 tecken

Mer om folkbokföringsadress
Folkbokföringsadressen eller bostadsadressen är den adress som avser bostaden på den fastighet där
en person skall vara folkbokförd. I normalfallet är det möjligt att per post nå en person på hans
bostadsadress. Under sådana förhållanden registreras endast bostadsadressen i
folkbokföringsregistren och i RTB.
Som bostadsadress skall normalt registreras gata, väg och nummer eller motsvarande samt
lägenhetsnummer när sådant används. Även postlåda med tillhörande nummer kan anges som
bostadsadress. I områden där gatuadresser inte förekommer kan en av Posten godtagen beteckning
på fastigheten eller bostaden (Ekbacken, Skogslyckan eller dylikt) registreras som bostadsadress.
Om varje form av postalt användbar adress saknas för fastigheten registreras postnummer och
postort för det område där fastigheten är belägen som bostadsadress. Box bör undvikas som
bostadsadress och istället användas vid registrering av särskild postadress (se nedan).
Postlåda förkortas PL. Byanamn eller gårdsnamn kan förekomma tillsammans med postlådenumret.
Särskild postadress
En person som i och för sig kan nås med post på bostadsadressen, kan i vissa fall vilja få sin post till
en annan adress än bostaden, s.k. särskild postadress. I folkbokföringsregistren och i RTB kan alltså
en person ha dubbla adressuppgifter, bostadsadress och särskild postadress.
Beträffande särskild postadress se variabeln Utdelningsadress särskild.
Teckenuppsättning
Observera att endast bokstäverna a-ö, é, ü, siffrorna 0-9999 samt kommatecken och kolontecken
registreras i adressuppgiften.
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Gatunamn
Fältet Utdelningsadress av 27 positioner. När namnet i gatuadressen (gatunamn, byanamn, etc.)
består av mer än ett ord förkortas vissa ord när de är fristående och inleder namnet, t.ex. Norra
förkortas N, Gamla förkortas G.
På liknande sätt förkortas vissa ord när de är ändelse i ett sammansatt gatunamn och står i bestämd
form, t.ex. –esplanaden förkortas –ESPL, -torget förkortas –T.
Tilläggsuppgifter till gatunamn
Med tilläggsuppgifter till gatunamn avses husnummer, uppgång, våningsplan och liknande. Även
kolontecken (:) kan registreras i adressfältet.
− Husnummer utsätts alltid.
− Uppgång i kombination med siffror förkortas U.
− Benämningen Över Gården förkortas ÖG och placeras före antal trappor.
− Antal trappor registreras med siffror och förkortningen TR. Trappantalet bör föregås av ett
kommatecken. Våningsplan beläget under entréplanet registreras med N efter förkortningen
TR.
− Bottenvåningen/nedre botten förkortas med BV.
Utdelningsadress särskild
Utdelningsadress särskild är en del av den s.k. särskilda postadressen.
Utdelningsadress särskild omfattar maximalt 27 tecken.
I Utdelningsadress särskild ingår även eventuell C/o-adress särskild.
Det begränsade utrymmet innebär att Utdelningsadressen i vissa fall är förkortad.
Man försöker använda allmänt vedertagna och förstådda förkortningar och tillämpa dessa på ett
enhetligt sätt. Den förkortade varianten av den särskilda postadressen brukar benämnas särskild
aviseringsadress.
Den fullständiga särskilda utdelningsadressen är registrerad i variablerna C/o-adress särskild,
Utdelningsadress 2 särskild, med eventuell fortsättning i Utdelningsadress 1 särskild.
Hänvisning
Se även variablerna C/o-adress särskild, Utdelningsadress 2 särskild, Utdelningsadress 1 särskild,
Postnummer särskilt och Postort särskild.
Beträffande folkbokföringsadress och aviseringsadress se variabeln Utdelningsadress.
Beträffande utlandsadress se variabeln Utdelningsadress 1 utland..
Särskild postadress
En särskild postadress är den adress till vilken en persons post skall delas ut. Adressen är uppbyggd
enligt adresstandarden SS 61 34 01 och innehåller följande delar:

BE0101_DO_2002
05-04-20 15.18

STATISTISKA CENTRALBYRÅN

−
−
−
−
−

C/o-adress särskild
Utdelningsadress 2 särskild
Utdelningsadress 1 särskild
Postnummer särskilt
Postort särskild fullständig
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35 tecken
35 tecken
35 tecken
5 tecken
27 tecken

En person kan ha både en folkbokföringsadress och en särskild postadress.
Särskild postadress - aviseringsadress
Aviseringsadressen är en förkortad variant av särskild postadress.
I aviseringsadressen har C/o-adress särskild, Utdelningsadress 2 särskild och Utdelningsadress 1
särskild slagits ihop till ett fält Utdelningsadress särskild med plats för 27 tecken. Fältet Postort
särskild fullständig med plats för 27 tecken har i aviseringsadressen bantats till 13 tecken i fältet
Postort särskild. Postnummer särskilt är det samma.
Aviseringsadressen omfattar således följande delar:
−
−
−

Utdelningsadress särskild
Postnummer särskilt
Postort särskild

27 tecken
5 tecken
13 tecken

Mer om särskild postadress
En person som i och för sig kan nås med post på folkbokföringsadressen eller bostadsadressen (se
variabeln Utdelningsadress), kan i vissa fall vilja få sin post till en annan adress än bostaden, s.k.
särskild postadress. Ett sådant önskemål skall tillgodoses om den särskilda postadressen avses gälla
tillsvidare eller i minst sex månader. I folkbokföringsregistren och i RTB kan alltså en person ha
dubbla adressuppgifter, bostadsadress och särskild postadress. Den särskilda postadressen bör
användas när personer skall nås per post, t.ex. vid utsändning av postenkäter.
En boxadress är som regel tillräcklig som gatuadress vid registrering av särskild postadress.
Vid registrering av ändrad bostadsadress i samband med flyttning upphör inte en tidigare registrerad
särskild postadress automatiskt att gälla. Personen måste särskilt anmäla om den särskilda
postadressen skall upphöra att gälla.
Utdelningsadress 1
Utdelningsadress 1 är en del av folkbokföringsadressen (bostadsadressen).
Utdelningsadress 1 omfattar maximalt 35 tecken.
Uppgiften innehåller den del av utdelningsadressen som eventuellt inte ryms i fältet
Utdelningsadress 2.
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Hänvisning
Se även variablerna C/o-adress, Utdelningsadress 2, Postnummer och Postort fullständig.
Beträffande folkbokföringsadress och folkbokföringsadress -aviseringsadress se variabeln
Utdelningsadress.
Beträffande särskild postadress och särskild postadress-aviseringsadress se variabeln
Utdelningsadress särskild.
Beträffande utlandsadress se variabeln Utdelningsadress 1 utland.
Utdelningsadress 1 särskild
Utdelningsadress 1 särskild är en del av den särskilda postadressen.
Utdelningsadress 1 särskild omfattar maximalt 35 tecken
Uppgiften innehåller den del av den särskilda utdelningsadressen som eventuellt inte ryms i fältet
Utdelningsadress 2 särskild.
Hänvisning
Se även variablerna C/o-adress särskild, Utdelningsadress 2 särskild, Postnummer särskilt och
Postort särskild fullständig.
Beträffande folkbokföringsadress och folkbokföringsadress -aviseringsadress se variabeln
Utdelningsadress.
Beträffande särskild postadress och särskild postadress-aviseringsadress se variabeln
Utdelningsadress särskild.
Beträffande utlandsadress se variabeln Utdelningsadress 1 utland.
Utdelningsadress 1 utland
Utdelningsadress 1 utland är en del av en adress i utlandet.
Utdelningsadress 1 utland har plats för 35 tecken.
Uppgiften kan innehålla eventuell c/o-adress.
Den fullständiga utdelningsadressen i utlandet är registrerad i variablerna Utdelningsadress 1 utland
med eventuell fortsättning i Utdelningsadress 2 utland och med eventuell ytterligare fortsättning i
Utdelningsadress 3 utland.
Hänvisning
Se även variablerna Utdelningsadress 2 utland, Utdelningsadress 3 utland och Postkod utland.
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Beträffande folkbokföringsadress och folkbokföringsadress-aviseringsadress se variabeln
Utdelningsadress.
Beträffande särskild postadress och särskild postadress-aviseringsadress se variabeln
Utdelningsadress särskild.
Utlandsadress
En person som utvandrar eller är utvandrad kan anmäla en adress där han kan nås i utlandet.
Adressen är uppbyggd enligt adresstandarden SS 61 34 01 och innehåller följande delar:
−
−
−
−

Utdelningsadress 1 utland
Utdelningsadress 2 utland
Utdelningsadress 3 utland
Postkod utland

35 tecken
35 tecken (fortsättning på Utdelningsadress 1 utland)
35 tecken (fortsättning på Utdelningsadress 2 utland)
35 tecken

Adressen i utlandet bör innehålla gatans namn, nummer, uppgång, trappa, postnummer, ort eller
motsvarande.
Fältet för postkod kan innehålla landkod, postkod, postort eller land i klartext. Observera att
landkoden inte alltid följer den standard som gäller i Sverige (ISO 3166).
En person kan ha både en folkbokföringsadress och en utlandsadress.
Utdelningsadress 2
Utdelningsadress 2 är en del av folkbokföringsadressen.
Utdelningsadress 2 har plats för 35 tecken.
Uppgiften innehåller den första delen av utdelningsadressen och det som eventuellt inte ryms i
Utdelningsadress 2 fortsätter i Utdelningsadress 1.
Hänvisning
Se även variablerna C/o-adress, Utdelningsadress 1, Postnummer och Postort fullständig.
Beträffande folkbokföringsadress och folkbokföringsadress -aviseringsadress se variabeln
Utdelningsadress.
Beträffande särskild postadress och särskild postadress-aviseringsadress se variabeln
Utdelningsadress särskild.
Beträffande utlandsadress se variabeln Utdelningsadress 1 utland.
Utdelningsadress 2 särskild
Utdelningsadress 2 särskild är en del av den särskilda postadressen.
Utdelningsadress 2 har plats för 35 tecken.
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Uppgiften innehåller den första delen av den särskilda utdelningsadressen och det som eventuellt
inte ryms i Utdelningsadress 2 särskild fortsätter i Utdelningsadress 1 särskild.
Hänvisning
Se även variablerna C/o-adress särskild, Utdelningsadress 1 särskild, Postnummer särskilt och
Postort särskild fullständig.
Beträffande folkbokföringsadress och folkbokföringsadress -aviseringsadress se variabeln
Utdelningsadress.
Beträffande särskild postadress och särskild postadress-aviseringsadress se variabeln
Utdelningsadress särskild.
Beträffande utlandsadress se variabeln Utdelningsadress 1 utland.
Utdelningsadress 2 utland
Utdelningsadress 2 utland är en del av adress i utlandet.
Utdelningsadress 2 utland har plats för 35 tecken.
Uppgiften innehåller den del av den utländska utdelningsadressen som eventuellt inte ryms i fältet
Utdelningsadress 1 utland.
Hänvisning
Se även variablerna Utdelningsadress 1 utland, Utdelningsadress 3 utland och Postort utland.
Beträffande folkbokföringsadress och folkbokföringsadress -aviseringsadress se variabeln
Utdelningsadress.
Beträffande särskild postadress och särskild postadress-aviseringsadress se variabeln
Utdelningsadress särskild.
Beträffande utlandsadress se variabeln Utdelningsadress 1 utland.
Utdelningsadress 3 utland
Utdelningsadress 3 utland är en del av adress i utlandet.
Utdelningsadress 3 utland har plats för 35 tecken.
Uppgiften innehåller den del av den utländska utdelningsadressen som eventuellt inte ryms i fälten
Utdelningsadress 1 utland och Utdelningsadress 2 utland.
Hänvisning
Se även variablerna Utdelningsadress 1 utland, Utdelningsadress 2 utland och Postort utland.
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Beträffande folkbokföringsadress och folkbokföringsadress -aviseringsadress se variabeln
Utdelningsadress.
Beträffande särskild postadress och särskild postadress-aviseringsadress se variabeln
Utdelningsadress särskild.
Beträffande utlandsadress se variabeln Utdelningsadress 1 utland.
Utländsk och svensk bakgrund
Utländsk och svensk bakgrund är en härledd variabel som utifrån uppgift om eget och föräldrars
födelseland anger om en person har svensk eller utländsk bakgrund.
Utländsk och svensk bakgrund anges av en tvåsiffrig kod.
Hänvisning
Se även variablerna Födelseland, Födelseland mor och Födelseland far
Riktlinjer
Riktlinjerna för redovisning av utländsk och svensk bakgrund gäller från och med år 2002. De finns
beskrivna i Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik, MIS 2002:3.
Riktlinjerna har utformats i samarbete mellan Integrationsverket, Migrationsverket och SCB.
Indelningen efter utländsk och svensk bakgrund finns inlagd i RTB från och med år 2002.
Sammanfattningsvis gäller följande: Person som är född utomlands har utländsk bakgrund.
Detsamma gäller person som är född i Sverige och vars båda föräldrar är födda utomlands. Person
som är född i Sverige har svensk bakgrund om minst en av föräldrarna är född i Sverige.
I den rekommendation som gällde tidigare fanns en kategori ”med både svensk och utländsk
bakgrund”. Den bestod av personer födda i Sverige med en svenskfödd och en utrikes född förälder.
Denna grupp rekommenderas nu ha svensk bakgrund.
Rekommenderad indelning
•

Person med utländsk bakgrund
Kod Kategori
11 Utrikes född
12 Inrikes född med två utrikes födda föräldrar

•

Person med svensk bakgrund
Kod Kategori
21 Inrikes född med en inrikes och en utrikes född förälder
22 Inrikes född med två inrikes födda föräldrar
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Alternativ indelning
Ibland kan det vara motiverat med en annan indelning. Utrikes födda med minst en inrikes född
förälder kan då föras över till personer med svensk bakgrund enligt följande.
o

Person med utländsk bakgrund
Kod Kategori
11 Utrikes född med två utrikes födda föräldrar
12 Inrikes född med två utrikes födda föräldrar
Person med svensk bakgrund

o

Kod
21
22
23

Kategori
Utrikes född med minst en inrikes född förälder
Inrikes född med en inrikes och en utrikes född förälder
Inrikes född med två inrikes födda föräldrar

Observera
Då uppgift om förälders födelseland saknas gäller följande:
− för person som är inrikes född antas förälder vara inrikes född,
− för person som är utrikes född antas förälder vara utrikes född.
Utvandringsdag
Utvandringsdag anger datum för senaste utvandring från Sverige. Utvandringsdag anges också
för person som överförts till obefintligregistret.
Datum består av årtal, månad och dag (8 tecken).
Då datum är mer eller mindre okänt förekommer nollor (00) i år, månad eller dag. Då året är okänt
består hela fältet av nollor (00000000).
Hänvisning
Se även variabeln Avregistreringsdatum..
Kvalitet
Personer som utvandrat före 1968 saknar i allmänhet uppgift om utvandringsdag.
Utvandringsland
Utvandringsland anger det land varifrån invandring till Sverige skett.
Utvandringsland anges i klartext och omfattar maximalt 40 tecken.
Personer som folkbokförs i samband med överföring från obefintligregistret registreras med kod
OB i utvandringsland.
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Hänvisning
Se även variabeln Invandringsdatum.
Utvandringsort i Norden
Utvandringsort i Norden anger den ort i Norden varifrån invandring till Sverige skett.
Utvandringsort i Norden anges i klartext och omfattar maximalt 80 tecken.
Hänvisning
Se även variabeln Invandringsdatum.
Yngsta barn
Yngsta barn är en härledd variabel som anger åldern (Ålder slut) på det yngsta hemmaboende barnet
i familjen (RTB-familj).
Hänvisning
Se även variablerna Ålder slut, Familjeidentitet 1, Familjetyp och Familjeställning.
Ålder dagar
Ålder dagar anger en persons ålder uttryckt i dagar vid en viss händelse.
Ålder dagar anges vid civilståndsändring, dödsfall, invandring, flyttning, medborgarskapsändring,
m.m.
Hänvisning
Se även variabeln Ålder år.
Ålder dagar far
Ålder dagar far anger den biologiske faderns ålder uttryckt i dagar vid barnets födelse.
Hänvisning
Se även variablerna Ålder år och Personnummer far.
Ålder dagar mor
Ålder dagar mor anger den biologiske moderns ålder uttryckt i dagar vid barnets födelse.
Hänvisning
Se även variablerna Ålder år och Personnummer mor.
Ålder dagar relationsperson
Ålder dagar relationsperson anger relationspersonens ålder uttryckt i dagar vid
civilståndsändringen.
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Hänvisning
Se även variablerna Ålder år och Personnummer relationsperson.
Ålder slut
Ålder slut, även benämnd Ålder födelseår, är en härledd variabel som anger uppnådd ålder vid årets
slut (den 31/12 aktuellt år).
Härledning
Variabeln härleds enligt följande definition:
Ålder slut = Aktuellt årtal - Födelseår i variabeln Personnummer
Hänvisning
Se även variabeln Ålder år.
Kvalitet
Åldern kan påverkas av de drygt 1000 ändringar av personnummer som genomförs varje år. De
flesta av dessa ändringar beror på felaktigt angiven födelsetid i samband med invandring. Felen rör
främst uppgifter om födelsedag och månad. Felaktigt angivet födelseår bedöms vara av liten
omfattning.
Ålder slut far
Ålder slut far anger den biologiske faderns ålder vid årets slut.
Hänvisning
Se även variablerna Ålder slut och Personnummer far.
Ålder slut mor
Ålder slut mor anger den biologiske moderns ålder vid årets slut.
Hänvisning
Se även variablerna Ålder slut och Personnummer mor.
Ålder slut relationsperson
Ålder slut relationsperson anger relationspersonens ålder vid årets slut.
Hänvisning
Se även variablerna Ålder slut och Personnummer relationsperson.
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Ålder år
Ålder år, även benämnd Ålder åldersår, är en härledd variabel som anger en persons faktiska ålder
vid en viss händelse.
Ålder år anges vid barnafödande, dödsfall, flyttning, giftermål, m. m.
Härledning
Variabeln härleds enligt följande definition:
Ålder (åldersår) = Aktuellt datum (händelsedatum) - Födelsedatum i variabeln Personnummer
Hänvisning
Se även variabeln Ålder slut.
Kvalitet
Åldern kan påverkas av de drygt 1000 ändringar av personnummer som genomförs varje år. De
flesta av dessa ändringar beror på felaktigt angiven födelsetid i samband med invandring. Felen rör
främst uppgifter om födelsedag och månad. Felaktigt angivet födelseår bedöms vara av liten
omfattning.
Ålder år far
Ålder år far anger den biologiske faderns ålder i år vid barnets födelse.
Hänvisning
Se även variablerna Ålder år och Personnummer far.
Ålder år mor
Ålder år mor anger den biologiske moderns ålder i år vid barnets födelse.
Hänvisning
Se även variablerna Ålder år och Personnummer mor.
Ålder år relationsperson
Ålder år relationsperson anger relationspersonens ålder i år vid civilståndsändringen.
Hänvisning
Se även variablerna Ålder år och Personnummer relationsperson.
År
År anger årtal för civilståndsändring, dödsfall, födelse, inrikes flyttning, medborgarskapsändring.
År anges med årtal (4 tecken).
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Äktenskapslängd
Äktenskapslängd är en härledd variabel som för en gift person anger äktenskapets längd i dagar vid
en viss händelse.
Äktenskapslängd anges t.ex. vid ett barns födelse, levande och dödfött.
Härledning
Vid barns födelse härleds äktenskapslängd på följande sätt:
Äktenskapslängd = Barnets födelsedatum – Civilståndsdatum (datum för äktenskapets ingående).
Uppgift saknas = 0
Hänvisning
Se även variablerna Civilstånd, civilståndsdatum och Civilståndsdatum mor..

1.2

Statistiska målstorheter

Saknar relevans för denna dokumentation.

1.3

Utflöden: statistik och mikrodata

Observationsregister
Utflöden från RTB-systemet utgörs i huvudsak av observationsregister innehållande mikrodata.
Varje månad, kvartal och år framställs anpassade register över hela befolkningen (stock) och
förändringar i befolkningen (händelser). Registren, som lagras i uttagsdatabaser, används som
underlag för befolkningsstatistik och som ram för olika typer av urval. De används också som en
datakälla för andra register vid SCB och för olika typer av uppdrag.
De flesta register produceras på den server där RTB-systemets produktionsdatabas finns och
kopieras omedelbart över till den server där uttagsdatabaserna ligger. Varje databas innehåller
olika register som är utformade för skilda statistikändamål.
Observationsregistrens innehåll och fysiska lagring beskrivs närmare i kapitel 3.
Stockar och händelser
Nedan följer en redovisning av de observationsregister som produceras i det nya RTB-systemet
Vissa observationsregister avser befolkningens storlek (stock) vid en given tidpunkt andra avser
förändringar (händelser) i befolkningen under en given period. Utöver dessa redovisas några nya
specialregister samt register producerade i det gamla RTB-systemet.
1.3.1

Register över befolkningens storlek och sammansättning (stockregister)

Uppgifter om befolkningens storlek och sammansättning (stockuppgifter) produceras och lagras i
separata register månadsvis, kvartalsvis och årsvis:
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RTB Månadsregister
RTB Kvartalsregister
RTB Årsregister
Kvartalsvis Familjeregister
Årligt Familjeregister
Namn- och adressregister
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(benämnt Folkbokförda personer nedan och i kap. 3)
(benämnt Familj nedan och i kap. 3)
(benämnt Namn/adress nedan och i kap. 3)

Registren har producerats i det nya RTB systemet sedan 1998. Under rubriken ”Gamla
stockregister” nedan redovisas de stockregister som framställts före 1998.
RTB Månadsregister
RTB Månadsregister (RTBTmp) framställs varje månad. Registret innehåller uppgifter om hela
den folkbokförda befolkningen, stocken. Uppgifterna avser förhållandet den sista dagen i
föregående månad och lagras temporärt i Preliminärdatabasen (Bef_Prel). Vid ny månad ersätts
det föregående stockregistret med en ny stock, därav benämningen Preliminärdatabasen.
RTB månadsregister är i första hand underlag för månadsstatistik och ram för olika typer av
urval. Den används också som en databank där information kan hämtas till andra register.
Benämning:
RTB månadsregister
Identitet:
Bef_Prel..RTBTmp
Lagringsmedium: Server
RTB Kvartalsregister
Det temporära RTB Månadsregister (RTBTmp) som avser den sista dagen i ett kvartal sparas som
ett RTB Kvartalsregister (RTB_Kv1, RTB_Kv2, RTB_Kv3) under ett år. Då ett nytt
kvartalsregister produceras ersätts det föregående årets register avseende motsvarande kvartal
med den nya kvartalsstocken. RTB Kvartalsregister lagras i Preliminärdatabasen (Bef_Prel).
Benämning:
RTB Kvartalsregister
Identitet:
Bef_Prel..RTB_Kv1, Bef_Prel..RTB_Kv2, Bef_Prel..RTB_Kv3
Lagringsmedium: Server
Anm. RTB Kvartalsregister avseende kvartal 4 är identisk med RTB-registret i den årliga RTBdatabasen (se nedan) och framställs därför inte.
RTB Årsregister
De årliga RTB-registren är stockregister avseende hela befolkningen per den 31 december.
Årsregistren är de mest centrala registren i RTB-systemet och finns från 1968 och framåt.
Registren fr.o.m. 1998 är producerade i det nya RTB-systemet och innehåller fler uppgifter
jämförda med tidigare årgångar Registren, som lagras i de årliga RTB-databaserna (RTB2002 är
den senaste), används i stor utsträckning som basregister för individstatistiken, för
urvalsdragning, som en datakälla för andra register och inom uppdragsverksamheten.
Benämning:
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Identitet:
RTB2002..RTB
Lagringsmedium: Server
Kvartalsvis Familjeregister
De nya uppgifterna om relationer mellan vuxna och mellan barn och vuxna har gett bättre
förutsättningar för att samman föra personer till familjer.
Varje kvartal framställs ett Familjeregister. Detta stockregister innehåller många härledda
variabler, som familjeidentitet, familjetyp, familjeställning samt antalsuppgifter av olika slag,
t.ex. antal personer i familjen, antal barn, etc. Familjeregistret lagras i Preliminärdatabasen under
ett kvartal. Vid nytt kvartal ersätts det föregående familjeregistret av ett nytt register.
Familjeregistret skall användas med försiktighet då det innehåller kvalitetsmässiga brister. Mellan
samboende utan gemensamma barn finns ingen relation. De kan därför inte föras till samma
familj utan ingår i varsin familj i registret. Samboende med gemensamma barn kan dock
sammanföras med hjälp av relationen barn-förälder.
Benämning:
Familj
Identitet:
Bef_Prel..RTBFamilj_SenKv
Lagringsmedium: Server
Anm. Familjeregistret för kvartal 4 är identisk med familjeregistret i den årliga RTB-databasen
(se nedan) och framställs därför inte.
Årligt Familjeregister
Det årliga familjeregistret avser förhållandena den 31 december och lagras i de årliga RTBdatabaserna (RTB2002 är den senaste). Registret innehåller ett antal familjespecifika variabler (se
Kvartalsvis Familjeregister ovan) Registren finns fr.o.m. 1997 och är producerade i det nya RTBsystemet. Som nämnts ovan innehåller registret kvalitetsmässiga brister och skall användas med
försiktighet.
Benämning:
Familj
Identitet:
RTB2002..RTBFamilj
Lagringsmedium: Server
Anm. Till skillnad mot övriga stockregister som producerats i det nya RTB-systemet finns ett
årligt familjeregister som avser förhållandena den 31 december 1997. Övriga stockregister i det
nya systemet finns först från 1998.
Namn- och adressregister
Det årliga namn- och adressregistret innehåller uppgifter om fullständigt namn (för-, mellan-, och
efternamn) och samtliga adressuppgifter (folkbokföringsadress, särskild postadress,
utlandsadress). Registren omfattar hela befolkningen per den 31 december och finns från 1998
och framåt. Registret lagras i de årliga RTB-databaserna (RTB2002 är den senaste). Åren 1978
till 1997 ingår namn och adressuppgifter i de gamla årliga RTB-registren. Före 1978 saknas dessa
uppgifter helt i RTB-registren.
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Uppgifter om namn och adress används vid enkät- och intervjuundersökningar. Namnuppgifterna
ingår också i Namndatabasen som är tillgänglig från SCB:s webbplats.
Benämning:
Namn/adress
Identitet:
RTB2002..RTBNamnAdr
Lagringsmedium: Server
1.3.2

Register över förändringar i befolkningen (händelseregister)

Uppgifter om följande händelser produceras och lagras i separata register månadsvis, kvartalsvis
och årsvis:
•
•
•
•
•
•
•
•

Födelser, levande födda
Födelser, dödfödda
Dödsfall
Invandringar
Utvandringar
Inrikes flyttningar
Civilståndsändringar
Medborgarskapsändringar

Registren har producerats i det nya RTB systemet sedan 1998. Under rubriken ”Gamla
händelseregister” nedan redovisas de händelseregister som framställts före 1998.
Månadsvisa händelseregister
Varje månad framställs åtta register över befolkningsförändringar som lagras i en av
händelsedatabaserna (Bef_Flode). Registren innehåller händelser från början av året till aktuell
månads slut. Vid ny månad ersätts den föregående månadens händelseregister av ett nytt register.
Registrens benämning, identitet och lagringsmedium framgår av följande sammanställning.
Benämning:
Födda
Identitet:
Bef_Flode..FoddaFlode
Lagringsmedium: Server
Benämning:
Dödfödda
Identitet:
Bef_Flode..DodFoddaFlode
Lagringsmedium: Server
Benämning:
Döda
Identitet:
Bef_Flode..DodaFlode
Lagringsmedium: Server
Benämning:
Invandrare
Identitet:
Bef_Flode..ImmiFlode
Lagringsmedium: Server
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Benämning:
Utvandrare
Identitet:
Bef_Flode..EmigrantFlode
Lagringsmedium: Server
Benämning:
Inrikes flyttare
Identitet:
Bef_Flode..InrFlyttFlode
Lagringsmedium: Server
Benämning:
Civilståndsändringar
Identitet:
Bef_Flode..CivilAndrFlode
Lagringsmedium: Server
Benämning:
Medborgarskapsändringar
Identitet:
Bef_Flode..MedborgarskapFlode
Lagringsmedium: Server
Kvartalsvisa händelseregister
De månadsvisa händelseregister som framställs i samband med kvartalsbearbetningarna sparas
under ett kvartal varefter de ersätts med nya kvartalsregister. Dessa kvartalsvisa händelseregister
lagras i en särskild händelsedatabas (Bef_FlodeSenKv) och är till form, variabelinnehåll och
namnsättning (tabellnamn) identiska med månadsregistren.
Anm. De kvartalsvisa händelseregistren avseende kvartal 4 är identiska med händelseregistren i den
årliga RTB-databasen (se nedan) och framställs därför inte.
Registrens benämning, identitet och lagringsmedium framgår av följande sammanställning.
Benämning:
Födda
Identitet:
Bef_FlodeSenKv..FoddaFlode
Lagringsmedium: Server
Benämning:
Dödfödda
Identitet:
Bef_FlodeSenKv..DodFoddaFlode
Lagringsmedium: Server
Benämning:
Döda
Identitet:
Bef_FlodeSenKv..DodaFlode
Lagringsmedium: Server
Benämning:
Invandrare
Identitet:
Bef_FlodeSenKv..ImmiFlode
Lagringsmedium: Server
Benämning:
Utvandrare
Identitet:
Bef_FlodeSenKv..EmigrantFlode
Lagringsmedium: Server
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Benämning:
Inrikes flyttare
Identitet:
Bef_FlodeSenKv..InrFlyttFlode
Lagringsmedium: Server
Benämning:
Civilståndsändringar
Identitet:
Bef_FlodeSenKv..CivilAndrFlode
Lagringsmedium: Server
Benämning:
Medborgarskapsändringar
Identitet:
Bef_FlodeSenKv..MedborgarskapFlode
Lagringsmedium: Server
Årliga händelseregister
De årliga händelseregistren innehåller händelser som inträffat under hela året och lagras i den
årliga RTB-databasen (RTB2002 är den senaste). Registren fr.o.m. 1998 är producerade i det nya
RTB-systemet och innehåller fler uppgifter jämförda med tidigare årgångar. De årliga
händelseregistren är till form, variabelinnehåll och namnsättning (tabellnamn) identiska med
kvartals- och månadsregistren.
Utöver användningen av händelseregister för befolkningsstatistik, uppdrag, etc., används registret
över dödsfall som underlag för dödsorsaksstatistiken.
I juni varje år kompletteras föregående års händelseregister avseende födda med uppgifter om
sent aviserade fäder. Det kompletterade föddaregistret lagras som en specialvariant.
Registrens benämning, identitet och lagringsmedium framgår av följande sammanställning.
Benämning:
Födda
Identitet:
RTB2002..FoddaFlode
Lagringsmedium: Server
Benämning:
Födda, kompletterat med fäder
Identitet:
RTB2002..FoddaFlodeFar
Lagringsmedium: Server
Benämning:
Dödfödda
Identitet:
RTB2002..DodFoddaFlode
Lagringsmedium: Server
Benämning:
Döda
Identitet:
RTB2002..DodaFlode
Lagringsmedium: Server
Benämning:
Invandrare
Identitet:
RTB2002..ImmiFlode
Lagringsmedium: Server
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Benämning:
Utvandrare
Identitet:
RTB2002..EmigrantFlode
Lagringsmedium: Server
Benämning:
Inrikes flyttare
Identitet:
RTB2002..InrFlyttFlode
Lagringsmedium: Server
Benämning:
Civilståndsändringar
Identitet:
RTB2002..CivilAndrFlode
Lagringsmedium: Server
Benämning:
Medborgarskapsändringar
Identitet:
RTB2002..MedborgarskapFlode
Lagringsmedium: Server
1.3.3

RTB-register i SuperCROSS

De årliga RTB-registren (stock) och de årliga händelseregistren laddas i SuperCROSS-databaser.
Denna typ av databaser är effektiva och har ett användargränssnitt som är lämpat för snabba,
flexibla, enkla och spontana statistikuttag. De kommer till stor användning vid
telefonförfrågningar och andra önskemål av ad hoc-karaktär.
1.3.4

Specialregister

I det nya RTB-systemet framställs årligen några register av annan karaktär än de traditionella stockoch händelseregistren. De viktigaste av dessa är:
•
•
•
•

Flergenerationsregistren
Migrationsregistret
Personnummerregistret
Registret över personnummerändringar

Flergenerationsregister
För att förbättra möjligheterna att studera biologiska relationer, vilket blir mer och mer intressant
för den medicinska forskningen, framställs varje år Flergenerationsregister som lagras i
Flergenerationsdatabasen (FlerGen). Databasen, som innehåller flera register anpassade för olika
typer av användning, spelar en viktig roll inom uppdragsverksamheten. Registren innehåller i
huvudsak personer födda 1932 och framåt med koppling till biologiska föräldrar och eventuella
adoptivföräldrar.
Flergenerationsregistren lagras ett år i Flergenerationsdatabasen varpå de ersätts av det nya årets
register.
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Utbyggnad i samarbetet med Karolinska Institutet
Ett samarbete med Karolinska Institutet pågår för att komplettera och bygga ut
Flergenerationsregistren. Det är främst uppgifter om föräldrar till personer som är födda närmast
före år1932 som är av intresse. Så gamla uppgifter finns inte lagrade på elektroniskt media utan
de måste registreras från kyrkböckerna.
Benämning:
Flergenerationsregister
Identitet:
FlerGen..bioforaldrar, FlerGen..adopforaldrar
Lagringsmedium: Server
Migrationsregister
Varje år hämtas uppgifter från Migrationsverket rörande personer som fått uppehållstillstånd i
Sverige. Den viktigaste uppgiften i Migrationsregistret är ”Grund för bosättning” (skäl för
invandring). Att det finns många grunder för bosättning och beslut om uppehållstillstånd i
Sverige framgår av variabelns nomenklatur som omfattar ett 50-tal kategorier. Registret lagras i
Migrationsdatabasen (SIV).
Då uppgifter för ett nytt år kommer från Migrationsverket sammanläggs dessa med föregående
års Migrationsregister. Registret växer hela tiden och innehåller både aktuella och historiska
uppgifter, vilket gör att det kan användas i samband med longitudinella studier. Av kvalitetsskäl
bör dessa inte gå längre tillbaka i tiden än 1986.
Benämning:
Identitet:

Migrationsregister
SIV..SIVStock1990, SIV..SIVStock1991, … , SIV..SIVStock2002
SIV..SIVFlode1998, SIV..SIVFlode1999, … , SIV..SIVFlode2002
SIV..AsylStock2001, SIV..AsylStock2002
SIV..AsylFlode2001, SIV..Asylflode2002
Lagringsmedium: Server
Personnummerregister
Ett register har skapats som innehåller samtliga personnummer som finns i något RTB-register
sedan 1968 och i något register från folk- och bostadsräkningarna fr.o.m. 1960 och framåt. Av
registret framgår bl.a. i vilka RTB-årgångar och i vilka Folk- och bostadsräkningar ett
personnummer finns representerat.
Registret, som främst kommer till användning inom uppdragsverksamheten, framställs varje år
och lagras i Personnummerdatabasen (RTB_personnummer).
Benämning:
Personnummerregister
Identitet:
RTB_personnummer..PB
Lagringsmedium: Server
Register över personnummerändringar
Personnummerändringar kan vara ett problem vid longitudinella studier och vid sambearbetningar
av olika register. Ett register över samtliga personnummerändringar sedan 1968 har skapats.
Registret används i hög grad inom uppdragsverksamheten, i samband med longitudinella studier
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eller då register skall länkas och personnummer används som matchningsbegrepp. Registret ger
möjlighet att ta hänsyn till ändrade personnummer så att uppgifter om en person före
personnummerbytet kan knytas ihop med uppgifter efter bytet. På så sätt kan en kvalitetshöjning
åstadkommas genom att antalet variabelvärden av typ ”uppgift saknas” reduceras.
Varje år framställs också ett register över de personnummerändringar som ägt rum under året.
Registret lagras i de årliga RTB-databaserna (RTB2002 är den senaste).
Benämning:
Personnummerändringar
Identitet:
RTB98..PersonNrAndr, RTB99..PersonNrAndr, … , RTB2002..PersonNrAndr
Lagringsmedium: Server
1.3.5

Gamla stockregister

RTB-register
Från det gamla RTB-systemet finns register över hela befolkningen från åren 1968-1997
tillgängliga. Uppgifterna, som hänför sig till förhållandena den 31 december respektive år, är
begränsade till sitt variabelinnehåll jämförda med registren efter 1997 som producerats från det nya
RTB-systemet.
Benämning:
RTB-register
Identitet:
RTB68..RTB68, RTB69..RTB69, …, RTB97..RTB97
Lagringsmedium: Server
1.3.6

Gamla händelseregister

Följande händelseregister har framställts och finns arkiverade från det gamla RTB-systemet:
•
•
•
•
•
•

Födelser 61-97
Dödsfall 61-97
Immigrationer och emigrationer 68-97 (emigrationer 61-97)
Inrikes flyttningar 68-97
Civilståndsändringar 68-97
Medborgarskapsbyten 68-97

I registren över födelser och dödsfall finns uppgifter för åren 1961-1967. Dessa uppgifter har
registrerats vid SCB och överförts till magnetband i ett senare skede. Uppgifterna bedöms ha sämre
kvalitet än uppgifter från 1968 och framåt.
De gamla händelseregistren är begränsade till sitt variabelinnehåll jämförda med registren efter
1997 som producerats från det nya RTB-systemet.
Benämning:
Födelser 61-97
Identitet:
Fodda6197..Fodda6197
Lagringsmedium: Server
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Benämning:
Dödsfall 61-97
Identitet:
Doda6197..Doda6197
Lagringsmedium: Server
Benämning:
Immigrationer och emigrationer 68-97
Identitet:
InvUtv6897..InvUtv6897, InvUtv6897..Utv6167
Lagringsmedium: Server
Benämning:
Inrikes flyttningar 68-97
Identitet:
InrikFlytt..InrikesFlytt68, InrikFlytt..InrikesFlytt69, …, InrikFlytt..InrikesFlytt97
Lagringsmedium: Server
Benämning:
Identitet:

Civilståndsändringar 68-97
CivilAndr..EfterLev, CivilAndr..Gifta6895, CivilAndr..Gifta9697,
CivilAndr..Partner, CivilAndr..Skilda
Lagringsmedium: Server
Benämning:
Identitet:

Medborgarskapsbyten 68-97
MedBorgByte..Medborgar68, MedBorgByte..Medborgar69, …,
MedBorgByte..Medborgar97
Lagringsmedium: Server

1.4

Dokumentation och metadata

Information med anknytning till RTB finns i nedanstående skrifter som har fördelats efter ämne
under följande rubriker:
-

Allmänt
Ansökningar till Datainspektionen
Enkäter och svar
Folkbokföring
Innehåll
Kvalitet och metod
Lagar och förordningar
Planering och uppföljning
Regionala indelningar
Register
Remisser och yttranden
System och teknik
Allmänt
Cooperation Project ”Population Statistics”, Bakgrundsfakta till befolknings- och välfärdsstatistik
2001:3, SCB.
Ett nytt system för Registret över totalbefolkningen, Fler möjligheter och bättre kvalitet – A new
Total population register system, More possibilities and better quality, Bakgrundsfakta till
befolknings- och välfärdsstatistik 2002:2, SCB.
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Genomlysning av löpande befolkningsstatistik, Rapport, 1991-03-13, I/BE, SCB.
Invandringen och RTB, PM, 1991-03-12, I Johannesson, I/BE, SCB.
Pehr Wargentin and the Foundation of Swedish Statistics on Population, Statistiska Centralbyrån,
Stockholm.
Population Register and Numbering Systems in Sweden (answers to ICA-questionnaire),
Riksskatteverket.
Produkthandbok, RTB Registret over totalbefolkningen, I Johannesson, I/BE, SCB.
Registret över totalbefolkningen, RTB, PM, 1987-04-15, I Johannesson, I/BE, SCB.
Registret över totalbefolkningen, RTB, PM, 1995-06-14, I Johannesson, BoR/BE, SCB.
Registret över totalbefolkningen, RTB, Missiv till registerutdrag, I Johannesson, BV/BE, SCB.
Registret över totalbefolkningen, artikel i Intervjuaren, I Johannesson, I/BE, SCB.
The Personal Identity Number System in Sweden, PM, 1978-01-18, Stig Lundeborg, National
Central Bureau of Statistics.
Total Population Register, TPR, PM, 1991-08-16, I Johannesson, Population Unit, Statistics
Sweden.
Ansökningar till datainspektionen
Ansökan om tillstånd för RTB, 1974-12-17, Dnr 140 AD 60/74.
Ansökan om utvidgning med sekretessmarkering i RTB, 1989-04-25, Dnr 194/89.
DI:s tillstånd för RTB, 1975-04-18, Dnr 11007-74.
DI:s tillstånd för sekretessmarkering i RTB, 1989-04-26, Dnr 1294-89.
Enkäter och svar
Enkät om avisering av folkbokföringsuppgifter till externa myndigheter,
1989-08-04, Organisationskommittén för folkbokföringen, SCB:s Dnr 301/89.
SCB:s svar på "Enkät om avisering av folkbokföringsuppgifter till externa myndigheter", 1989-0905, Dnr 301/89, SCB.
Enkät om behov av uppgifter ur folkbokföringen, 1988-05-10, Organisationskommittén för
folkbokföringen, SCB:s Dnr 305 Ad 1.
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SCB:s svar på "Enkät om behov av uppgifter ur folkbokföringen", 1988-06-23,
Dnr 305 Ad 1, SCB.
Enkät om personnummer, Enkät, 1990-01-08, 1983 års folkbokföringskommitté, SCB:s Dnr 9/90.
SCB:s svar på "Enkät om personnummer", 1990-02-08, Dnr 9/90, SCB.
Kartläggning av behovet av uppgifter från folkbokföringsregistren, 1992-09-29,
Aviseringsutredningen, SCB:s Dnr 2325.
SCB:s svar på "Enkät om avisering av folkbokföringsuppgifter", 1992-10-27,
Dnr 2325, SCB.
Katastrofplanering för det nya folkbokföringssystemet, Enkät, 1990-10-02, Projektgruppen för
omorganisation av folkbokföringen, Riksskatteverket.
SCB:s svar på enkät om "Katastrofplanering för det nya folkbokföringssystemet", 1990-10-15, Dnr
BE 62/90, I Johannesson, I/BE, SCB.
Folkbokföring
ABC om folkbokföring, Skatteförvaltningen informerar, juli 1991, Riksskatteverket.
Civil registration and residence in Sweden, 02 February 2003, I Johannesson, Statistics Sweden.
Den svenska folkbokföringens historia under tre sekler, Broschyr SKV 710, Nr 1, juni 1982,
Skatteverket.
Flytta utomlands? Information på svenska och engelska, Broschyr SKV 701, Nr 2, mars 2003,
Skatteverket.
Handbok i folkbokföring, del 1 och del 2, Skatteverket. (uppdateras löpande)
Information om folkbokföringsreformen den 1 juli 1991, Skrivelse, 1991-05-14, Riksskatteverket.
Markering för särskild sekretessprövning i folkbokföringssystemet, s.k. spärrmarkering, Skrivelse,
1988-11-15, Riksskatteverket.
Prislista fr.o.m. den 1 januari 2003 vid utnyttjande av RSV:s aviseringsregister, 2002-12-19,
Grunddataenheten, Riksskatteverket. Skatteverkets webbplats: www.skatteverket.se (se
Folkbokföring på indexsidan).
Population Registration in Sweden, SKV 711B, January 2000, The National Tax Board.
Skatteverkets webbplats: www.skatteverket.se

(se Folkbokföring på indexsidan)

Teknisk beskrivning för avisering och urval från
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Innehåll
Angående markering av tilltalsnamn m.m., 2003-05-30, I Johannesson, BV/BE, SCB.
Avisering av folkbokföringsuppgifter, Allmän beskrivning, Skatteverkets webbplats:
www.skatteverket.se (se Folkbokföring på indexsidan).

Datum i RTB_Prod vid basuttaget, 1999-04-16, Ylva Fossan, BV/BE, SCB.
Datum --- Översätta årvecka till ett godkänt datum enligt almanackan, Kristina Sundell, BV/BE,
SCB.

Eurostat special study on migration, Part II, 18 October 1994, BV/BE, Statistics Sweden.
Familj, civilstånd och sammanboende. Terminologi och definitioner, Meddelanden i
samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik 1999:1, SCB.
Härledda variabler i det nya RTB-systemet, Utkast, 2004-01-30, I Johannesson, BV/BE, SCB.

Innehåll i RTB:s uttagsdatabaser, 1999-12-07, Ylva Fossan, Ingvar Johannesson, BV/BE, SCB.
Landskoder i folkbokföringen, 2003-09-01, Grunddataenheten, Riksskatteverket. Skatteverkets
webbplats: www.skatteverket.se (se Folkbokföring på indexsidan).
Länder och världsdelar m.m. 2002, 2003-01-29, BV/BE, SCB.
Personer med utländsk bakgrund. Riktlinjer för redovisning i statistiken, Meddelanden i
samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik 2002:3, SCB.
Personnummer, Broschyr SKV 704, Nr 7, mars 1999, Skatteverket.
Personnummer, Skattemyndigheterna informerar, 1985, Riksskatteverket.
Prioritering av medborgarskap, BV/BE, SCB.
Samordningsnummer, Broschyr SKV 707, Nr 1, februari 2000, Skatteverket.
Svenska riktlinjer för åldersgruppering av individer, Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges
officiella statistik 1988:5, SCB.
Sveriges församlingar genom tiderna (ISBN 91-38-12923-2).
Uppdatering av immigrationsuppgifter med anpassning till den nya RTB-strukturen, Bakgrundsfakta
till befolknings- och välfärdsstatistik 2001:4, SCB.
Variabelbeskrivning RTB, PM, 1985-02-07, I Johannesson, I/BE, SCB.
Variabler i uttagsdatabaserna, 2004-01-30, BV/BE, SCB.
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Kvalitet och metod
Aktualitetsproblem i fastighetsbeteckningen vid folk- och bostadsräkningen 1985, PM, 1986-05-28, I
Johannesson, Å Bruhn, I/BE, SCB.
Automatiska kontroller i Handbok i folkbokföring, 1996-09-20, I Johannesson, BoR/BE, SCB.
Brister i folkbokföringen – övertäckningen bland utomnordiska invandrare, Metodrapport BoRavdelningen 1995:2, Åke Nilsson, SCB.
Granskningskriterier för RTB-omläggningen, 1996-12-05, Ewa Eriksson, I Johannesson, Åke
Nilsson, BoR/BE, SCB.
Hemställan av kompletterande uttag av uppgifter om barn och vuxna från folkbokföringen, 1998-1118, SCB.
Individurval vid D-avdelningen, 1988-03-22, SCB.
Jämförelser mellan SCBs och vår antalsstatistik för 2000, 2001-03-29, Decerno.
Kompletterande upplysningar till: Hemställan av kompletterande uttag av uppgifter om barn och
vuxna från folkbokföringen, Skrivelse till Regeringen, 1998-11-18, SCB.
Kontroll av flödestabeller, SCB.
Kontroll av förändringsregister, 2002-01-29, I Johannesson, BV/BE, SCB.
Kontroll av relationer, 2003-05-02, I Johannesson, BV/BE, SCB.
Kontroller och fel vid uppdatering av Registret över totalbefolkningen (RTB) vid SCB, 2002-01-29, I
Johannesson, BV/BE, SCB.
Kvaliteten i Registret över totalbefolkningen, RTB, 2001-03-07, I Johannesson, BV/BE, SCB.
Kvalitetsbeskrivning av Grund för bosättning, 2003-02-27, Arne Holmqvist, BV/BE, SCB.
Kvalitetsbeskrivning av SIV 2000, 2004-01-29, Arne Holmqvist, BV/BE, SCB.
Kvalitets- och metodfrågor vid användningen av administrativa data, Tre fallstudier inom
befolkningsstatistiken, Rapport, 1990-02-28, Jan Qvist, U/STM, SCB.
Kvalitetsrapporten 1991, Utveckling av kvaliteten för SCB:s statistikproduktion, R&D Report
1991:14, 1991-09-12, kvalitetsgruppen, SCB.
La mesure de courants de migration internationale, entre la Belgique, d’une part, le Danemark et la
Suède, d’autre part, Mars 1997, Ingvar Johannesson, Statistics Sweden, Örebro, Anita Lange
Danmarks Statistik, Copenhagen, Michel Poulain, Institut National de Statistique, Bruxelles.
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Methods for estimating over-registration of immigrants in Sweden, 1996-01-09, Ingvar Johannesson,
Programme for Population Statistics, Statistics Sweden.
Mottagning och komplettering av RTBs produktionsdatabas med uppgifter om föräldrar och barn
från folkbokföringen, 2000-03-01, Ylva Fossan, IT-enheten, SCB.
Personnummerbyten 1970-2000, Gun Alm Stenflo, SCB.
RTB-avstämning våren 1985, PM, 1986-11-11, I Johannesson, I/BE, SCB.
Sammanställning av bortfallsuppgifter från SCB:s undersökningar, PM, 2004-01-30, Arne
Holmqvist, BV/BE, SCB.
Skattning av övertäckningen i folkbokföringen med hjälp av SCB:s inkomstregister, Metodrapport
BoR-avdelningen 1997:11, Åsa Greijer, SCB.
Täckningsproblem i Registret över totalbefolkningen RTB, Skattning av övertäckning med en
indirekt metod, R&D Report 1999:1, Jan Qvist, SCB.
Uppskattning av övertäckningen i folkbokföringen med hjälp av AKU, Metodrapport BoRavdelningen 1997:12, Åsa Greijer, SCB.
Uppskattningen av övertäckningen i RTB avseende utlandsfödda med hjälp av AKU, Metodrapport
BoR-avdelningen 1995:3, Åsa Greijer, SCB.
Using reason for immigration in order to improve migration statistics in Sweden, 1996-01-09, I
Johannesson, BV/BE, SCB.
Överläggning av historiska databaser till client/server-miljö, Projektbeskrivning, 1999-06-14, Arne
Holmqvist, BV/BE, SCB.
Övertäckningen i Registret över totalbefolkningen – en studie i postreturer, Metodrapport BoRavdelningen 1996:7, Åsa Greijer, SCB.
Lagar och förordningar
Folkbokföring
Folkbokföringslag (1991:481)
Folkbokföringsförordning (1991:749)
Behandling av personuppgifter i skatteförvaltningens folkbokföringsverksamhet, lag om (2001:182).
Behandling av personuppgifter i skatteförvaltningens folkbokföringsverksamhet, förordning om
(2001:589)
Författningar om folkbokföring m.m. 1989, Riksskatteverket.
Bosättning
Överenskommelse mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge om folkbokföring, lag om
(1989:1007)
Utlänningslag (1989:529)
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Utlänningsförordning (1989:547)
Föräldrar och barn
Föräldrabalk (1949:381) , utdrag ur
Internationella faderskapsfrågor, lag om (1985:367)
Erkännande av nordiska faderskapsavgörande, lag om (1979:1001)
Erkännande av verkställighet av utländska vårdnadskapsavgöranden m.m. och överflyttning av
barn, lag om (1989:14)
Internationella rättsförhållanden rörande adoption, lag om (1971:796)
Namn
Namnlag (1982:670)
Namnförordning (1982:1136)
Medborgarskap
Svenskt medborgarskap, lag om (2001:82)
Medborgarskapsförordning (2001:218)
Civilstånd
Äktenskapsbalk (1987:230) , utdrag ur
Registrerat partnerskap, lag om (1994:1117)
Registrerat partnerskap, förordning om (1994:1341)
Hindersprövning för vigsel inför svensk vigselförrättare utom riket, kungörelse om (1973:948)
Utredning angående frihet från äktenskapshinder enl. lagen i främmande stat, kungörelse om
(1973:950)
Äktenskapscertifikat, kungörelse om (1969:123)
Vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap, lag om (1904:26),
utdrag ur
Vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap, adoption och förmynderskap, förordning
om (1931:429)
Dödsfall
Begravningslag (1990:1144)
Begravningsförordning (1990:1147)
Ärvdabalk (1958:637)
Förvaltningsrätt, sekretess
Förvaltningslag (1986:223)
Sekretesslag (1980:100), utdrag ur
Delgivningslag (1970:428), utdrag ur
Beräkning av lagstadgad tid, lag om (1930:173)
Lag om fingerade personuppgifter (1991:483)
Det statliga personadressregistret, lag om (1998:527)
Personuppgiftslag (1998:204)
The Swedish Data Act, Current Sweden No 178, November 1977, Jan Freese, Swedish Institute.
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Planering och uppföljning
Handlingsplan för registret över totalbefolkningen (RTB) budgetåret 2003, 2002-12-03, I
Johannesson, Mattias Wikström, BV/BE, SCB.
Kravspecifikation för RTB Registret över totalbefolkningen, 1996-08-21, BoR/BE, SCB.
Omläggning av RTB-systemet, Projektbeskrivning, BoR/BE, SCB.
Produktionen vid programmet för befolkningsstatistik idag och i framtiden, 1995-03-10, Filgruppen, SCB.
Rapport för verksamhetsåret 1991/92 för programmet för befolkningsstatistik, Rapport, september
1992, I/BEF, SCB.
RTB-användning, system och databaser. Bilaga till handlingsplan för registret över
totalbefolkningen (RTB) budgetåret 2003, Bilaga 3, 2002-12-04, I Johannesson, Mattias Wikström,
BV/BE, SCB.
Verksamhetsanalys för RTB Registret över totalbefolkningen, BV/BE, SCB.
ÅRR2003 för BV/BE, 2004-01-30, Birgitta Edberg, Beatrice Kalnins, BV/BE, SCB.
Regionala indelningar
Regionala indelningar och förändringar i de regionala indelningarna publiceras av SCB i serien:
Meddelanden i samordningsfrågor (MIS). I allmänhet har fullständiga MIS utgivits vart 3:e eller
vart 4:e år, året efter valår, eller då indelningsändringar av större omfattning har trätt i kraft.
Förutom nedanstående MIS har årliga supplement, med de ändringar som trätt i kraft under det
gångna året och fram t.o.m. den 1 januari, utgivits.
Uppgifter om regionala indelningar finns också på SCB:s webbplats: www.scb.se (se
Specialingångar på indexsidan).
MIS 1966:2 Regionala indelningar i statistikredovisningen
MIS 1968:4 Regionala indelningar i statistikredovisningen
MIS 1969:1 Regionala koder enligt indelningen den 1 januari 1969
MIS 1970:4 Ändrade regionala koder från årsskiftet 1970/71. Prel. uppg.
MIS 1971:3 Regionala koder enligt indelningen den 1 januari 1971
MIS 1973:8 Regionala koder för län, kommuner och församlingar (kyrkobokföringsdistrikt) enligt
indelningen den 1 januari 1974
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MIS 1973:12 Sveriges kommuner åren 1952-1974. Förändringar i kommunindelning och
kommunkoder
MIS 1974:4 Regionala koder enligt indelningen den 1 januari 1974
MIS 1975:5 Regionala koder för icke-administrativa områden
MIS 1977:1 Regionala koder för län, kommuner och församlingar (kyrkobokföringsdistrikt) enligt
indelningen den 1 januari 1977
MIS 1977:4 Regionala koder för administrativa och icke-administrativa områden
MIS 1980:5 Sveriges kommuner åren 1952-1980. Förändringar i kommunindelning och
kommunkoder
MIS 1983:3 Regionala koder för län, kommuner och församlingar (kyrkobokföringsdistrikt) enligt
indelningen den 1 januari 1983
MIS 1986:3 Regionala koder för län, kommuner och församlingar (kyrkobokföringsdistrikt) samt
stift, kontrakt, pastorat och gymnasieregionen enligt indelningen den 1 januari 1986
MIS 1986:4 Regionala koder för administrativa och icke-administrativa områden enligt indelningen
den 1 januari 1986
MIS 1986:5 Sveriges kommuner åren 1952-1986. Förändringar i kommunindelning och
kommunkoder
MIS 1989:2 Regionala koder för län, kommuner och församlingar (kyrkobokföringsdistrikt) samt
stift, kontrakt, pastorat och gymnasieregioner enligt indelningen den 1 januari 1989
MIS 1989:3 Regionala koder för administrativa och icke-administrativa områden enligt indelningen
den 1 januari 1989
MIS 1992:2 Regionala koder för län, kommuner, församlingar och andra administrativa samt ickeadministrativa områden enligt indelningen den 1 januari 1992
MIS 1995:3 Regionala koder enligt indelningen den 1 januari 1995
MIS 1998:2 Regionala koder enligt indelningen den 1 januari 1998
MIS 2003:1 Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 1993. Del 1
Register
Andragenerationsregistret, 1998-10-12, Åke Nilsson, Befolkning och välfärd, SCB.
Familjetabell i RTB, 2002-10-18, BV/BE, SCB
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Flergenerationsregistret 2002, En beskrivning av innehåll och kvalitet, Bakgrundsfakta till
befolknings- och välfärdsstatistik 2003:5, SCB.
Flergenerationsregistret – The Multi-Generation Register, Bakgrundsfakta till befolknings- och
välfärdsstatistik 2001:5, SCB.
Komplettering av Flergenerationsregistret – resultat från provregistrering av personakter över
avlidna 1947-1967, Bakgrundsfakta till befolknings- och välfärdsstatistik 2002:1, SCB.
Multi-Generation Register 2002, A description of contents and quality, Bakgrundsfakta till
befolknings- och välfärdsstatistik 2003:5.1, SCB.
Utredning om komplettering och utvidgning av Flergenerationsregistret, Bakgrundsfakta till
befolknings- och välfärdsstatistik 2001:6, SCB.
Remisser och yttranden
Ang riktlinjer för hur invandrare redovisas i myndigheters produktion av statistik m.m., Yttrande till
Statens Invandrarverk, 1996-01-22, Dnr 3418, SCB.
Ansökan om att få ta del av vissa särlösningsuppgifter hos de lokala skattemyndigheternas
aviseringsregister, Remiss, 1999-11-08, Dnr 1894, SCB.
Betänkandet ”EU:s utvidgning och arbetskraftens rörlighet” (SOU 2002:116), Remiss, Dnr
2003/237, SCB.
Betänkandet "Folkbokföringsuppgifterna i samhället" (SOU 1994:44), Remiss, 1994-06-14, Dnr
1495, SCB.
Betänkandet Nationell handlingsplan mot våld i nära relationer (SOU 2002:71), Remiss, 2002-1219, Dnr 2002/1382, SCB.
Betänkandet ”Några folkbokföringsfrågor” (SOU 1996:68), Remiss, 1996-09-03, Dnr 96/1613,
SCB.
Brottsförebyggande rådets (BRÅ) framställan om ändring i förordningen (1996:1298) om
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Uppgiftsinsamling

Lagar reglerar insamlingen av uppgifter
RTB är ett system som baseras på uppgifter från folkbokföringen. Uppgifterna är administrativa till
sin karaktär och används som basinformation inom stora delar av det svenska samhället.
Folkbokföringen regleras av flera lagar och förordningar, varav de grundläggande anger kriterier för
registrering av bosättning, födelser, dödsfall, invandring och utvandring. Lagarna reglerar också
registerinnehåll, registerhantering, skyldighet att lämna uppgifter samt hur uppgifterna får användas.
Flera andra lagar av civilrättslig natur får sin tillämpning inom folkbokföringen, t.ex. namnlagen,
medborgarskapslagen och lagar i äktenskapsbalken.
God kvalitet
Uppgifterna i RTB-systemet är allmänt sett av god kvalitet. De erfarenheter som vunnits genom åren
visar att förhållandet rörande innehåll, tillförlitlighet, aktualitet, jämförbarhet, samanvändbarhet,
tillgänglighet och förståelighet är gott avseende de flesta händelser och variabler. Problem finns
dock, framförallt beträffande personer som är födda utanför Norden, där bristande rapportering av
utvandring medför en avsevärd övertäckning.
Uppgifter om hushåll och familjer saknas
Även om dagens innehåll i RTB tillgodoser en stor del av den efterfrågan på individstatistik som
finns idag saknas dock en uppgift som avsevärt skulle förbättra nuvarande läge. Folkbokföring på
lägenhet och lägenhetsidentitet i RTB skulle göra det möjligt att producera årlig hushålls och
familjestatistik En förutsättning för denna är att ett lägenhetsregister upprättas och att folkbokföring
på lägenhet blir verklighet.
Familjeregister framställs visserligen idag inom ramen för RTB-systemet men detta skall
användas med försiktighet då det innehåller kvalitetsmässiga brister. Mellan samboende utan
gemensamma barn saknas relation. De kan därför inte föras till samma familj utan ingår i varsin
familj i registret. Samboende med gemensamma barn kan dock sammanföras med hjälp av
relationen barn-förälder.
Observationsregister på totalnivå
RTB är ett system som genererar observationsregister på totalnivå. Den statistik och de statistiska
storheter som baseras på dessa observationsregister ligger inte inom ramen för denna
dokumentation. Detsamma gäller de avsnitt som behandlar urval och dess metodik. Kapitel 2.2
Urvalsförfarande saknar därför relevans vid dokumentation av RTB.

2.1

Ram och ramförfarande

2.1.1

Målpopulation och ram

Målpopulation
RTB:s målpopulation utgörs av de personer som enligt lagar, förordningar och andra regler som
gäller för folkbokföringen skall vara folkbokförda eller har varit folkbokförda i Sverige. I RTBregistren redovisas därför personer där de är eller har varit (avlidna/utvandrade) folkbokförda.
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Den totala populationen för 2002 års befolkningsstatistik utgjordes av alla personer som var
folkbokförda i Sverige under någon period under 2002.
Huvudregel för folkbokföring
En person är folkbokförd på den fastighet där han är bosatt. Enligt huvudregeln i
folkbokföringsförordningen skall en person anses vara bosatt på den fastighet där han
regelmässigt tillbringar sin dygnsvila.. Om tveksamhet råder skall stor hänsyn tas till var
personen har sitt arbete eller sin familj. Ett nyfött barn folkbokförs i den församling, i vilken
modern var folkbokförd vid nedkomsten. Om modern inte var folkbokförd vid nedkomsten,
folkbokförs numera inte heller barnet vid födelsen.
Undantag från huvudregeln
Från huvudregeln finns vissa viktiga undantag som kan delas in i tre grupper:
1. Personer som är folkbokförda men som inte bor i Sverige
2. Personer som bor i Sverige men som inte är folkbokförda
3. Personer folkbokförda på en annan fastighet än den där de bor
Personer grupp 1 ingår i den totala populationen. Personer i grupp 2 ingår inte i den totala
populationen. Personer i grupp 3 ingår i den totala populationen men kan vid regional uppdelning av
denna komma att ingå i annan regional population än den där de bor.
Från folkbokföringens huvudregel, att man skall vara folkbokförd på den fastighet där man
regelmässigt vistas, finns ytterligare undantag.
1. Personer som är folkbokförda men som inte bor i Sverige
Personer som är anställda utomlands i statens tjänst, huvudsakligen UD- och SIDA-anställda,
folkbokförs i Sverige. Detta gäller även familjemedlemmar och svensk betjäning. Personerna
fortsätter att vara folkbokförda i den församling varifrån utflyttningen skett. Regeln gäller inte
personer som är anställda utomlands av internationella organisationer, till exempel FN eller EU.
Svenska missionärer och präster som är anställda utomlands och deras medföljande familj får vara
folkbokförda i Sverige. Vidare är svenska medborgare som flyttar utomlands folkbokförda i Sverige
om vistelsen utomlands är avsedd att vara mindre än ett år. I de fall det vid utflyttningen är oklart
om vistelsen utomlands kommer att vara mer eller mindre än ett år kan man vara folkbokförd i
Sverige upp till ett år efter utflyttningen. Man blir då folkbokförd under rubriken ”på församlingen
skrivna” eller på den fastighet där man fortfarande disponerar bostad.
2. Personer som bor i Sverige men som inte är folkbokförda
Personer som vid inflyttningen till Sverige har för avsikt att vistas här kortare tid än ett år
folkbokförs ej. Utomnordiska medborgare måste ha uppehållstillstånd för att bli folkbokförda.
Utländska medborgare som tillhör utländsk beskickning eller konsulat och dess betjäning
folkbokförs inte i Sverige. Personer i nämnda kategorier ingår alltså inte i RTB-registren.
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3. Personer folkbokförda på en annan fastighet än den där de bor
•

Den s k familjeregeln innebär att om en person på grund av sina arbetsförhållanden inte bor
tillsammans med sin familj så skall han ändå vara folkbokförd hos sin familj så länge
familjegemenskapen kvarstår.

•

Om man har ett tidsbegränsat tillfälligt arbete på annan ort så skall man vara folkbokförd där
man har sitt egentliga hemvist.

•

Studerande kan vara folkbokförda antingen på hemorten eller på studieorten beroende bland
annat på studietidens längd, egen ålder, civilstånd med mera. Studerande på postgymnasial
nivå folkbokförs normalt på studieorten.

•

Regeln om ej regelmässig vila på viss fastighet tillämpas för bland annat handelsresanden,
resemontörer och sjömän. Dessa folkbokförs där de anses ha sitt egentliga hemvist.

•

Peroner som vårdas på hem för äldre har valfrihet att vara folkbokförda antingen i
hemförsamlingen på den gamla hemfastigheten alternativt på en fiktiv fastighet med
rubriken ”på församlingen skrivna” eller i församlingen där vårdhemmet är beläget.

•

Intagning på sjukhus, vårdinrättning eller kriminalvårdsanstalt skall inte medföra ändring av
folkbokföringen.

Utan känt hemvist, obefintlig
Den person vars adress och vistelseort, trots att all tänkbar utredning gjorts, är okänd bokförs på en
fiktiv fastighet med rubriken "utan känt hemvist". En person som oavbrutet under två år varit
folkbokförd under rubriken "utan känt hemvist" avregistreras som obefintlig. Överföring till och
från obefintligregistret avser i de flesta fall personer som flyttat från Sverige utan att anmäla
flyttning respektive flyttat tillbaka till Sverige utan att vid utflyttningen ha anmält denna.
Anmälan om flyttning, eftersläpning
Vid en flyttning gäller den nya folkbokföringen från och med den faktiska flyttningsdagen om
flyttningen har anmälts inom en vecka. Kommer en flyttningsanmälan inte in i tid gäller den nya
folkbokföringen från den dag då anmälan kom in till folkbokföringen. I ett stort antal fall har den
faktiska flyttningen skett långt tidigare än tidpunkten för anmälan och registrering. Före 1998
redovisades registreringsår och - vecka som flyttningstidpunkt.
Ram och ramelement
Ramen för RTB utgörs av de register som förs inom folkbokföringen. Ramelementen är de personer
(objekt) som är registrerade i dessa register och som därmed är eller har varit folkbokförda i
Sverige.
Uppgiftskällor och observationsobjekt
Ramens kopplingar till uppgiftskällor och observationsobjekt (personer) är reglerade i de
författningar gäller för folkbokföringen.
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Uppgifter om födelser, invandring, flyttningar, civilståndsändringar, namnändringar, utvandring,
dödsfall, m. m. rapporteras fortlöpande till folkbokföringen.
Vissa händelser, t.ex. födelser, giftermål och dödsfall rapporteras av sjukhus, vigselförrättare och
läkare, d. v. s. av annan person än den uppgiften berör. Andra händelser, t.ex. flyttning och
namnändring skall normalt rapporteras av berörd person.
Hur rapportering och registrering går till i praktiken framgår av den handbok i folkbokföring som
används inom skatteförvaltningen.
Ramförfarande och underhåll av ramen
Rapporteringen av folkbokföringshändelserna görs till folkbokföringens lokala organ, de lokala
skattekontoren, som utifrån givna regler och instruktioner kontinuerligt bereder, utreder, registrerar
och ändrar uppgifter i folkbokföringens register.
2.1.2

Ramens täckning

Det ideala innehållet i folkbokföringens register definieras av de författningar som reglerar
folkbokföringen (målpopulation). Det finns dock personer borde vara folkbokförda (undertäckning)
men också personer som inte borde vara folkbokförda i Sverige. Några exakta mått på storleken av
dessa brister finns för närvarande inte. Eftersom innehållet i RTB-databaserna skall vara en kopia av
innehållet i folkbokföringens register. gäller motsvarande under- och övertäckning också RTB.
Undertäckning
Brister i rapporteringen av födelser och invandring resulterar undertäckning. Födelser ger upphov
till mycket små problem beroende på de snabba rapporteringsrutinerna. För nyfödda uppskattas
undertäckningen i observationsregistren vara 0,1 procent av 0-åringarna.
Invandring ger upphov till undertäckning beroende på den relativt långa tiden mellan ankomsten till
Sverige och folkbokföringstidpunkten. Vid inflyttning till Sverige utsätts personer med
utomnordiskt medborgarskap i vissa fall för en omfattande administrativ process innan beslut om
uppehållstillstånd kan fattas. Detta gör att tiden mellan inresan till Sverige och registrering av
inflyttningen kan bli lång. Under perioder med stor invandring tenderar de administrativa
handläggningstiderna i varje enskilt fall att öka. Detta gäller särskilt personer som inte fått sin
ansökan om uppehållstillstånd beviljad och som överklagar beslutet, vilket medför att det blir en
avsevärd time-lag mellan inresan och det slutliga beslutet.
För de invandrare som fick sina beslut om uppehållstillstånd under 1996 var mediantiden från det att
ansökan registrerats fram till folkbokföring 21 veckor. Före ansökan finns polisens
handläggningstid, om vars längd vi inte har någon uppgift. Uppgift om tidsskillnaden mellan
invandring och registreringstidpunkt för nordiska invandrare saknas men den är kortare eftersom
nordbor kan bosätta sig i Sverige utan uppehållstillstånd.
Man vet dessutom att det finns personer i Sverige som vistas här illegalt utan giltigt
uppehållstillstånd och utan folkbokföringsmyndigheternas kännedom.
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Övertäckning
Brister i rapporteringen av dödsfall och utvandring resulterar i övertäckning. Dödsfall ger upphov
till mycket små problem beroende på de snabba rapporteringsrutinerna. Övertäckningen i
observationsregistren med anledning av ej rapporterade dödsfall antas vara mindre 0,1 procent av de
döda.
Utvandrare förorsakar övertäckning eftersom utflyttning inte alltid anmäls. Genomförda studier
tyder på att folkbokföringen och därmed RTB innehåller ett betydande antal personer som inte
längre bor i landet. Detta är förmodligen den allvarligaste kvalitetsbristen i såväl folkbokföringen
som RTB. De flesta av de som flyttar ut ur landet har inget eget intresse av att anmäla utflyttning
och en del gör det heller inte. Det kan till och med vara fördelaktigt att behålla sin folkbokföring i
Sverige. Vid den kontroll som gjordes i samband med folk- och bostadsräkningen 1985 var
övertäckningen ca 0,1 procent av hela befolkningen. Räknat på del-populationen utländska
medborgare var övertäckningen 1,0 procent för nordiska medborgare och 2,8 procent för övriga
medborgarskap tillsammans.
Under senare tid har flera försök har gjorts för att estimera övertäckningen, bl.a. genom att
jämföra dödsrisker för personer med svensk och utländsk bakgrund samt genom analys av
bortfall och postreturer i olika undersökningar. I en studie från 1994 (Nilsson, Brister i
folkbokföringen, PM, 1994) framförs hypotesen att övertäckningen bland utrikes födda kan vara
så stor som 10 procent. Andra analyser pekar på att omfattningen av sådana "skenskrivningar"
kan ligga mellan 25 000 – 50 000 personer, vilket utgör 0.25 – 0,5 procent av hela befolkningen.
Ett försök till indirekt skattning av övertäckningen har gjorts i en studie publicerad 2002 (Qvist,
Täckningsproblem i Registret över totalbefolkningen RTB. SCB, R&D Report1999:1). I studien
analyseras invandrares dödlighet under perioden 1993-97 med intensitetsregression. Analysen visar
att det finns en relativ underdödlighet bland personer födda utomlands jämförda med personer födda
i Sverige. Denna relativa underdödlighet tolkas som en relativ övertäckning av invandrare i RTB.
Beräkningar visar att övertäckningen bland utomnordiska invandrare ligger i intervallet 25-50 000
personer, vilket motsvarar 4-8 % av de utomnordiska invandrarna.
.
För att komma tillrätta med ej rapporterad utvandring krävs ett samarbete mellan berörda
myndigheter. Inom folkbokföringen prioriteras nu ett samarbete med Migrationsverket som syftar
till att följa upp personer som inte ansökt om förnyelse av uppehållstillstånd. RSV lägger också
resurser på uppföljning av postreturer vid utsändningar av röstkort, deklarationsblanketter och
andra försändelser.
2.1.3

Uppgiftsinnehåll

En fullständig redovisning av de uppgifter som ingår i RTB-systemet lämnas i kapitel 1.1
Observationsstorheter och i kapitel 3.1 Produktionsversioner.
De uppgifter som efterfrågas och används mest är:
− personnummer
− namn
− adress
− folkbokföringsförhållande (koder för län, kommun och församling samt
fastighetsbeteckning)
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civilstånd
medborgarskap
födelseland
relationer mellan vuxna och mellan vuxna och barn

I samband med att det nya RTB-systemet togs i drift 1998 fick SCB tillgång till flera nya
uppgifter. De viktigaste av dessa redovisas nedan.
Händelsedatum
Uppgift om datum för samtliga händelser ingår numera i registret. Detta ger bättre precision vid
bestämning av befolkningens storlek och sammansättning för en viss given tidpunkt. Precisionen
vid periodisering av förändringsuppgifter blir också bättre. Vidare kan varaktighet för vissa
tillstånd beräknas, som bosättningens längd, tid utomlands, äktenskapets längd, tid mellan barns
födelse, o.s.v.
Annulleringar och rättelser
I aviseringarna från folkbokföringen framgår numera om en förändring är en annullering eller
rättelse av en tidigare aviserad uppgift, t.ex. en flyttning. Korrigeringen kan nu användas för
rättelse av den felaktiga uppgiften utan att denna riskerar att räknas som en reell händelse i
statistiken.
Relationer mellan personer
Förbättrad information om relationer mellan personer finns också med sedan 1998. Nu finns
relationer mellan partners (gifta, registrerade partnerskap), mellan barn och föräldrar (biologiska-,
adoptivföräldrar), mellan barn och vårdnadshavare och mellan barn och s.k. annan person än
förälder/vårdnadshavare (t.ex. fosterförälder).
Relationerna har gett möjlighet att framställa familjeregister och att producera familjestatistik.
Nya härledda variabler som familjeidentitet, familjetyp och familjeställning har skapats.
Familjeregistret skall användas med försiktighet då det innehåller kvalitetsmässiga brister. Mellan
samboende utan gemensamma barn finns ingen relation. De kan därför inte föras till samma
familj utan ingår i varsin familj i registret. Samboende med gemensamma barn kan dock
sammanföras med hjälp av relationen barn-förälder.
Relationsuppgifterna har också givit möjlighet att studera biologiska relationer, vilket är av stort
intresse inom bl.a. medicinsk forskning: På basis av relationerna barn – föräldrar (biologiska-,
adoptivföräldrar) har ett flergenerationsregister skapats. Registret innehåller barn födda 1932 och
framåt. I samarbete med Karolinska Institutet pågår kompletteringar och utbyggnad av innehållet
i flergenerationsregistret.
Skäl för invandring
I RTB-systemet införs varje år nya uppgifter om invandring som levereras från Migrationsverket.
Uppgifterna avser främst grund för bosättning (skäl för invandring),
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Historiska uppgifter
Dagens RTB-system innehåller aktuella data som är integrerade med vissa historiska uppgifter. I
systemet finns både aktuella och historiska uppgifter lagrade på individnivå, vilket är en
förutsättning för att kunna tillgodose den ökande efterfrågan av data för longitudinella studier.
Uppgifternas fullständighet
De flesta uppgifter som lagras i RTB-registren är i stort sett fullständiga. De brister som finns
gäller i första hand uppgifter som har med familjer att göra. Gifta samboende personer inte kan
relateras till varandra om de inte har gemensamma barn. Eftersom folkbokföring på lägenhet
ännu inte tillämpas inom folkbokföringen är det i de flesta fall inte möjligt att sammanföra
personer till hushåll och att härleda sambor.
2.1.4

Uppgifternas tillförlitlighet

Hög tillförlitlighet
De erfarenheter som vunnits och de kontrollundersökningar som gjorts genom åren visar att
tillförlitligheten är hög beträffande de allra flesta uppgifter. Problem finns framför allt rörande
uppgifter om personer födda utanför Norden där bristande rapportering av utvandring medför en
avsevärd övertäckning.
Mätning
En stor del av rapporteringen till folkbokföringssystemet sköts av professionell eller administrativ
personal (barnmorskor, vigselförrättare, domstolar, läkare) där rapporteringen är en del av
arbetsuppgifterna kan man på goda grunder anta att uppgifterna rapporteras med små mätfel.
Mätfelen är mer omfattande när det gäller flyttningar, där rapporteringen görs av den flyttande själv.
Detta gäller både omedvetna och medvetna felaktigheter i rapporteringen.
Kontroller
Då uppgifterna bereds, dataregistreras och bearbetas inom folkbokföringen genomförs både
manuella och maskinella kontroller som kan ge upphov till rättelser och korrigeringar.
När uppgifterna aviserats till SCB granskas de i olika skeden av bearbetningarna innan de godkänns
för inläggning i RTB:s slutliga observationsregister. Konstaterade felaktigheter rapporteras till
folkbokföringen för utredning och ev. rättning. Antalet fel som upptäcks är relativt sett mycket litet
och bedöms inte ha någon betydelse för den statistiska kvalitén.
I samband med massutsändningar av brev som till exempel skattsedlar och röst-kort kontrollerar
folkbokföringen ibland adressuppgifterna på de försändelser som inte nått adressaten. Avsikten är
att undersöka om flyttning anmäls i rätt tid eller anmäls över huvud taget samt att kontrollera om
den faktiska bosättningen överensstämmer med den registrerade. I anslutning till utsändningen av
blanketter till folk- och bostadsräkningarna 1975, 1980 och 1985 genomfördes också sådana
kontroller. Kontrollundersökningarna visar att bristerna främst gäller rapportering av utvandring. En
närmare redogörelse för resultatet av dessa kontroller finns bland annat i publikationen Folkmängd
del 1-2 31 december 1998 (SOS).
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Uppgifternas aktualitet

Frekventa dagliga aviseringar
När det nya RTB-systemet sjösattes 1998 förbättrades uppgifternas aktualitet avsevärt. Numera
hämtas aviseringarna från folkbokföringen dagligen via telenätet vilket gör att RTB:s
produktionsdatabas kan uppdateras i samma takt. Före 1968 levererades aviseringarna via posten
på magnetband en gång i veckan.
Minskad eftersläpning
Nedanstående tabell anger den procentuella andelen händelser av en viss typ som aviseras med en
eftersläpning om maximalt 10 respektive 30 dagar från tidpunkten för händelsen.
Aviseringstyp
Födelse
Dödsfall
Invandring
Utvandring
Inrikes flyttning

10 dgr
90
93
75
66
84

30 dgr
98
100
95
91
96

Frekventa register
Varje månad (varje kvartal i det gamla systemet) genererar det nya systemet anpassade register
(uttagsdatabaser) över hela befolkningen (stock) och förändringar i befolkningen (händelser).
Dessa register används som underlag för befolkningsstatistiken och som ram för olika typer av
urval. De används också som en datakälla av andra register.
Framställningstid och punktlighet
Den dagliga uppdateringen av produktionsdatabasen med uppgifter från aviseringarna görs
normalt i början av varje arbetsdag och tar ca 30 min i anspråk.
Framställningen av de olika observationsregistren vid månadsskiftena tar 2-3 dagar att
genomföra. Vid månadsskiftet januari/februari, då de flesta registren skall framställas, tar det ca
en vecka innan alla register är tillgängliga för användning.
Produktionstider och produktionsplaner kan nästan alltid hållas. Ibland händer det dock, t.ex. i
samband med serverbyten, uppgradering eller byten av progamvaror eller av andra tekniska
orsaker, att produktionen blir förskjuten några dagar.
Förbättrad aktualitet och ökad precision
Den dagliga uppdateringen av RTB i kombination med den mer frekventa framställningen av
uttagsdatabaserna medför att användarna får tillgång till uppgifter som är mer aktuella än tidigare.
Förekomst av datum för samtliga händelser gör dessutom att RTB kan tillhandahålla data för en
valfri tidpunkt eller period.
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Mer flexibel produktion
Aktualisering (uppdatering) av ett annat register, s.k. ID-bearbetning, kan numera genomföras vid
valfri tidpunkt. Detta gör t.ex. att man kan få så aktuella namn- och adressuppgifter som möjligt vid
utsändning av postenkäter. Det gamla RTB-systemet gav normalt endast möjlighet till aktualisering
av register var 14:e dag.
2.1.6

Uppgifternas jämförbarhet och samanvändbarhet

Jämförbarhet över tiden
Uppgifterna i RTB-systemet levereras från det svenska folkbokföringssystemet och är därför
beroende av de definitioner och regler som används där. Folkbokföringens innehåll har sedan år
1968, då RTB-systemet skapades, varit i stort sett oförändrat. Detta gäller även RTB-systemet som
från starten förändrats i mycket liten omfattning. I dokumentationen för långtidsarkivering av RTBregistren kan man hitta de skillnader som trots allt finns i variabeluppsättning och variabelinnehåll.
Några av de mera betydelsefulla förändringarna är följande:
•

Under 1973 ändrades aviseringarna till SCB av nyfödda. Tidigare angavs barnets
ordningsnummer endast för barn födda i bestående äktenskap ingångna 1950 eller senare.
Ordningsnumret avsåg makarnas samtliga gemensamma barn såväl levande födda som
dödfödda. Från mitten av 1973 innehåller aviseringarna om födelser i stället det antal barn
som modern oavsett civilstånd, tidigare fött, dels levande, dels dödfödda. Detta har av SCB
räknats upp till att avse det nyfödda barnets ordningsnummer.

•

Lagstiftningen om skilsmässor ändrades den 1 januari 1974. I korthet innebar förändringarna
bland annat att hemskillnadsåret ersattes med en betänketid på sex månader. Om makarna
inte har några barn under 16 år och båda är överens om skilsmässan behövs ingen
betänketid. Den kraftiga ökningen av antalet aviserade skilsmässor under 1974 och 1975
skall ses mot denna bakgrund.

•

Den 1 juli 1979 ändrades medborgarskapslagstiftningen. Ändringen avser barn, vars far har
utländskt medborgarskap och mor svenskt medborgarskap. Före den 1 juli 1979 blev dessa
barn vid födseln utländska medborgare men blir nu svenska medborgare. Bestämmelsen att
barn till svensk mor alltid blir svensk medborgare medför att barn vid födelsen i större
utsträckning än tidigare förvärvar dubbelt medborgarskap. Inom den svenska
folkbokföringen registreras dock enbart det svenska medborgarskapet.

•

Den 1 juli 1991 övertog de lokala skattekontoren ansvaret från pastorsämbetena för
folkbokföringen på lokal nivå. Samtidigt med omorganisationen ersattes det gamla
regelverket med en ny lagtext. Reglerna är i stor utsträckning desamma som tidigare.

•

En nyhet är emellertid att personer som är över 17 år och går på postgymnasial utbildning
ska vara folkbokförda där de bor. Tidigare var det vanligt att alla studerande var
folkbokförda i föräldrahemmet. Denna förändring av lagen har medförde att kommuner med
universitet och högskolor under en period efter 1991 fick en registrerad inflyttning som var
större än den verkliga.
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I civilstånd ingår fr.o.m. årsskiftet 1998 uppgifter om registrerade partnerskap.

Integrering av historiska data
Ett projekt, det ”historiska projektet”, pågår för närvarande vid SCB, där målsättningen är att
åstadkomma ett samlat, integrerat och standardiserat datalager, med samtidig tillgång till aktuella
och historiska RTB-uppgifter.
Samanvändbarhet och jämförbarhet
RTB-uppgifter utgör basinformation för många register och statistikprodukter vid SCB, särskilt
inom individstatistikens område. RTB är ofta styrande ifråga om objekt, variabler, population och
referenstider.
RTB uppfyller också de flesta krav som ställs för att kunna producera statistik som rekommenderas
och efterfrågas av svenska och internationella organisationer. Registerinnehållet är i stor
utsträckning anpassat till internationella standarder. Det som efterfrågas men som inte finns är
uppgifter om personer som vistas i Sverige utan att vara folkbokförda har (vistelsetiden är mindre än
ett år), s.k. ”short term migration”.. Detsamma gäller personer som är folkbokförda här men som har
för avsikt att vistas utomlands mindre än ett år.
Den omfattande samanvändningen av RTB-uppgifter gör att en stor del av individstatistiken blir
”harmoniserad” och i hög grad jämförbar.
2.1.7

Uppgifternas tillgänglighet och förståelighet

Spridningsformer och tillgång till personuppgifter
Personuppgifter i RTB-systemet finns lagrade som mikrodatamaterial i olika register och är främst
tillgängliga via de slutliga observationsregistren (se kapitel .3 Utflöden: statistik och mikrodata).
Uppgifterna är sekretessbelagda enligt 9 kap. 4§ i sekretesslagen (statistiksekretess) och skall
behandlas i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen.Personuppgifter som kan hänföras
till en viss person är endast tillgängliga för bearbetning och statistikanvändning inom SCB.
Avidentifierade personuppgifter kan lämnas till användare utanför SCB om det vid prövning av
SCB kan fastställas att det inte finns någon risk för röjande av personuppgift.
De äldre årsskiftesversionerna av RTB-registren, 1968-1997, finns långtidsarkiverade hos
Riksarkivet, och detsamma gäller årsversionerna av händelseregistren.
Presentation och dokumentation
RTB-systemet och de slutliga observationsregistren är dokumenterade i de SCB-interna
dokumentationssystemen SCBDOK och METADOK. Dokumentationen som bl.a. innehåller
förteckningar över variabler och deras värdemängder är i första hand tillgänglig via SCB:s hemsida
(www.scb.se).
Upplysningar
Kontaktpersoner:

Mattias Wikström och Ingvar Johannesson

Adress:

Statistiska Centralbyrån
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Klostergatan 23
701 89 Örebro
Telefon:
Fax:
E-post:

2.2

019-176104, 019-176548
019-176942
mattias.wikstrom@scb.se
ingvar.johannesson@scb.se

Urvalsförfarande

RTB är ett system som omfattar totalregister. Detta avsnitt saknar därför relevans vid
dokumentation av RTB.

2.3

Mätinstrument

Mätning
Uppgifterna till RTB-registren hämtas från de externa folkbokföringsregistren och är administrativa
till sin karaktär. Primärt är det folkbokföringsmyndigheterna (de lokala skattekontoren) som samlar
in, mäter och registrerar uppgifterna. Insamlingen genomförs i fastställda rutiner och med hjälp av
olika typer av blanketter. Hur uppgiftsinsamlingen och dataregistreringen i praktiken går till framgår
av den handbok i folkbokföring som används i arbetet. Den sekundära insamlingen av uppgifter till
SCB beskrivs nedan.
Mätfel
Eftersom en stor del av rapporteringen till folkbokföringssystemet sköts av barnmorskor,
vigselförrättare, domstolar eller läkare där rapporteringen är en del av arbetsuppgifterna kan man på
goda grunder anta att uppgifterna rapporteras med små mätfel.
Då rapporteringen sköts av individen själv, t.ex. vid flyttning, är mätfelen är mer omfattande. Detta
visar sig inte minst vid den bristande rapporteringen av utvandring med övertäckning som följd.

2.4

Insamlingsförfarande

Dagliga aviseringar via telenätet
Den kontaktväg som används vid den sekundära uppgiftsinsamlingen från folkbokföringen till RTB
bygger på överföring av uppgifter (aviseringar) via telekommunikation. Varje dag överförs
uppgifter om förändringar från folkbokföringens register till SCB och RTB i Örebro.
Ett program på en kommunikationsserver vid SCB i Örebro initierar automatiskt varje morgon kl.
07.00, tisdag – lördag, en hämtning av folkbokföringsuppgifter. Hämtningen görs automatiskt från
en elektronisk brevlåda som är kopplad till Riksskatteverkets (RSV) register för spridning av
folkbokföringsuppgifter, det s.k. aviseringsregistret, i Solna.
Överföringen sker enligt en särskild rutin som utarbetats av RSV som ansvarar för
kommunikationen på sändarsidan. Ansvaret för kommunikationen på mottagarsidan ligger hos VMBE0101_DO_2002
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data som ansvarar för SCB:s datordrift. Aviseringarna mellanlagras på en separat server innan de tas
in i RTB-systemet.
Bättre aktualitet
Uppgifternas aktualitet har avsevärt förbättrats i det nya RTB-systemet. De dagliga aviseringarna
gör att RTB:s produktionsdatabas kan uppdateras på daglig basis. Vid födelser och dödsfall tar
det normalt endast några dagar från händelsen innan uppgifterna har kommit till SCB och lagts in
i RTB-systemet. Flyttningar och andra händelser kan ta lite längre tid, det mesta är dock inlagt
inom loppet av en vecka.
Kontroll av aviserat material
I samband med den dagliga insamlingen kontrolleras att uppgifterna är avsedda för SCB och att
samtliga uppgifter har levererats och överförts. Aviseringsfilen har en identitetsangivelse samt en
uppgift om antalet poster som kan jämföras mot den logg som räknar posterna i anslutning till
överföringen.

2.5

Databeredning

Den databeredning i form av utredningsarbete, dataregistrering, granskning, kodning, kontroll och
korrigering av uppgifter som utförs fortlöpande inom ramen för folkbokföringsverksamheten är
naturligtvis det som har störst betydelse för uppgifternas kvalitet. De regler och förfaranden som
tillämpas framgår bl.a. av handbok i folkbokföring. När uppgifterna väl mottagits av SCB är
förutsättningarna små att påverka uppgifternas statistiska kvalitet i någon större grad.
Mottagning och formatering av uppgifter
Vid ankomsten till SCB anpassas de aviserade uppgifterna till det format som krävs för uppdatering
av RTB:s produktionsdatabas.
Huvudprinciper för granskning och rättning
Följande huvudprinciper gäller för granskning och rättning av uppgifter i RTB:s produktionsdatabas
och i de slutliga observationsregistren:
•

En uppgift skall inte innehålla ett otillåtet värde och skall inte heller vara ologisk i
kombination med en annan uppgift.

•

Kontroller av innehållet i RTB:s produktionsdatabas skall inte leda till egna rättningar.
Endast rättningar från folkbokföringen får förändra innehållet i produktionsdatabasen.

•

Kontroller av innehållet i de slutliga observationsregistren får leda till egna rättningar.
Folkbokföringen bör i sådan fall informeras om felet så att en korrigering kan aviseras på
normalt sätt.

Kontroller vid inflöde och vid uppdatering
I samband med mottagningen och formateringen av aviserade uppgifter samt vid uppdateringen av
produktionsdatabasen genomförs vissa kontroller. Kontrollerna görs som inomobjektskontroller
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(”inompost”-kontroller) där uppgifter testas med avseende på validitet och konsistens. Vid
uppdateringen konsistenstestas värden i aviseringarna i förhållande till befintliga värden i
produktionsdatabasen. Kontrollerna görs kontinuerligt varvid konstaterade fel i möjligaste mån
rapporteras till folkbokföringen (RSV) för utredning och rättelseavisering.
Kontroller vid utflöde
Vid utflödet görs förnyade inomobjektskontroller med validitets- och konsistenstester. Innehållet i
samtliga observationsregister kontrolleras, såväl stock- som händelseregister. Kontrollerna kan
ibland leda till egna korrigeringar av uppgifter i registren. Folkbokföringen bör i dessa fall
informeras om de fel som upptäckts.
Vid framställningen av registren i uttagsdatabaserna utförs också ett antal mellanobjektskontroller
(”mellanpost”-kontroller) oftast i samband med härledningar av variabler.
Sammanfattningsvis kan sägas att antalet fel som upptäcks vid kontrollerna är så litet att de normalt
inte bedöms ha någon betydelse för den statistiska kvalitén. .
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Slutliga observationsregister

Utflödet från RTB-systemet består i huvudsak av ett antal observationsregister med uppgifter om personer på mikronivå.
Uppgifterna lagras normalt med det utseende och innehåll de har då de hämtas från folkbokföringen. Några uppgifter har dock kodats om eller härletts
inom ramen för RTB-systemet.
De mest efterfrågade och använda slutliga observationsregister som ingår i RTB-systemet är:
Stockregister (folkbokförda personer den 31 december)
− RTB-registret (nedan benämnt Folkbokförda personer)
Händelseregister (händelser under året)
− Födda
− Döda
− Dödfödda
− Invandrare
− Utvandrare
− Inrikes flyttare
− Civilståndsändringar
− Medborgarskapsändringar
Nämnda register är dokumenterade i detalj under kapitel 3.1 Produktionsversioner.
Därutöver finns följande register dokumenterade:
− Familj
− Namn/adress
− Personnummerändringar
− Översättningstabell för församling
− Översättningstabell för fastighet
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Uppgifterna har importerats från METADOK, ett verktyg som utvecklats av SCB för dokumentation och lagring av registerbeskrivningar.
I kapitel 1.3 Utflöden: statistik och mikrodata finns översiktliga beskrivningar av nämnda register och av andra register som inte är beskrivna här
I kapitel 1.1 Observationsstorheter redovisas de viktigaste uppgifterna (variablerna) utförligare. Variablerna redovisas i bokstavsordning.

3.1

Produktionsversioner

Register
Namn

Presentationstext

RTB

Registret över totalbefolkningen (RTB)

Beskrivning

Registertyp

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

basregister

Version
Namn

Presentationstext

RTBsql

RTB, fullständigt innehåll, sql-version

Beskrivning

Personregister

Slutligt observationsregister

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

ja

ja

Namn

Första tid

Senaste tid

RTB2002

2002

2002

Presentationstext

Referenstid

Registret över totalbefolkningen 2002

31 december/kalenderår

Databas

Beskrivning

Individregister med stockuppgifter avseende 2002-12-31 och
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flödesuppgifter avseende året 2002.
Tillgänglighet

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

Tabell / flat fil
Presentationstext

Invandrare
Objekttyp

Population

Invandrare

Matrisen innehåller de personer som har invandrat till Sverige under 2002.

Beskrivning

Antal tabellrader / poster

64087
Variabler - Innehåll
Presentationstext
grundorsak till
bosättning
år
folkbokföringsdatum
folkbokföringsdatum
RSV
sekretessdag
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Beskrivning

Uppgiftskälla
RSV

Anger år för
invandring.
Anger det datum från
och med
folkbokföringen gäller.
Anger det datum som
uppgiften levererades
från RSV.
Anger datum för
sekretessmarkering.
Personer med
sekretessmarkering har
ett särskilt skydd,
vilket bl a innebär att
de inte ingår i SCB:s
enkät- och

RSV
RSV

Definition/Mätmetod

Summerbar
ej summerbar
ej summerbar

Datum består av årtal,
månad och dag.

RSV
RSV

Referenstid

Datum består av årtal,
månad och dag.

Enhet

Namn på värdemängd
GrundForBosattning20
02Immiflod
Ar2002

ej summerbar

FolkbDat2002ImmiFlo
de

ej summerbar

FolkbDatRSV2002Im
miFlode

ej summerbar

Sekretessdag2002Immi
Flode

STATISTISKA CENTRALBYRÅN

Presentationstext

län

kommun

församling

fastighetsbeteckning

icke territoriell
församling
personnummer

Beskrivning
intervjuundersökningar
.
Anger det län där
personen
folkbokfördes vid
invandringstidpunkten.
Anger den kommun
där personen
folkbokfördes vid
invandringstidpunkten.
Anger den församling
där personen
folkbokfördes vid
invandringstidpunkten.
Anger
fastighetsbeteckning
för den fastighet där
personen
folkbokfördes vid
invandringstidpunkten.
Anger icke territoriell
församling vid
invandringstidpunkten.

Personer som är
folkbokförda
registreras inom
folkbokföringen med
personnummer som
identitetsbeteckning.
utvandringsland
Anger det land varifrån
den senaste invandring
skett.
utvandringsort i norden Anger den ort i norden
varifrån senaste
invandring skett.
flyttgräns
Anger kod för
flyttning.
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Uppgiftskälla

Definition/Mätmetod

Referenstid

Summerbar

RSV

2002-01-01

ej summerbar

Lan2002Flode

RSV

2002-01-01

ej summerbar

Kommun2002Flode

RSV

2002-01-01

ej summerbar

Forsamling2002Flode

ej summerbar

Fastbet2002ImmiFlode

ej summerbar

IckeTerrFors2002Flod
e

ej summerbar

PersonNr2002ImmiFlo
de

RSV

ej summerbar

UtflLandnamn2002Im
miFlode

RSV

ej summerbar

UtflOrtNord2002Immi
Flode

RSV

ej summerbar

Flyttgrans2002ImmiFl
ode

RSV

RSV

RSV

Se lagen om
medlemskap i icke
territoriella
församlingar.
Personnumret består
av: Födelsetid (8
siffror),
födelsenummer (3
siffror) och en
kontrollsiffra.

Enhet

Namn på värdemängd

STATISTISKA CENTRALBYRÅN

164(298)

Presentationstext
kön

Beskrivning
Uppgift om kön
framställs med
utgångspunkt från
personnumret.

Uppgiftskälla
Härledd variabel

medborgarskap

Anger
medborgarskapsland
vid
invandringstidpunkten.
Anger datum för
aktuellt prioriterat
medborgarskap vid
invandringstidpunkten.
Anger födelselän för
personer födda i
Sverige.
Anger
födelseförsamling för
personer födda i
Sverige.
Anger födelseort för
personer födda
utomlands.
Anger det land där
personen är född.
Anger civilstånd vid
invandringstidpunkten.
Civilstånd anger att en
person är, har varit
eller aldrig varit
gift/registrerad partner.
Anger det datum från
vilket det angivna
civilståndet gäller.

RSV

medborgarskapsdatum

födelselän
födelseförsamling

födelseort i utlandet
födelseland
civilstånd

civilståndsdatum

BE0101_DO_2002
05-04-20 15.18

Definition/Mätmetod
Referenstid
Kön härleds från 11:e
positionen i
personnumret. Om
position 11 är lika med
1, 3, 5, 7 eller 9 sätts
kön = man. Om
position 11 är lika med
0, 2, 4, 6 eller 8 sätts
kön = kvinna.
Medborgarskap
regleras av de lagar
som gäller för
medborgarskap.
Datum består av årtal,
månad och dag.

Summerbar
ej summerbar

2001-01-01

Enhet

Namn på värdemängd
Kon

ej summerbar

Medblandnamn2002Im
miFlode

ej summerbar

MedbDat2002ImmiFlo
de

ej summerbar

FodelseLan2002Flode

RSV

ej summerbar

FodelseForsnamn2002
ImmiFlode

RSV

ej summerbar

FodelseortUtl2002Imm
iFlode

RSV

ej summerbar

RSV

ej summerbar

Fodelselandnamn2002I
mmiFlode
Civil2002Flode

ej summerbar

CivDat2002Immiflode

RSV

RSV

RSV

Datum består av årtal,
månad och dag.

STATISTISKA CENTRALBYRÅN

Presentationstext
utvandringsdag
dagar utomlands
ålder slut

ålder år
ålder dagar

165(298)

Beskrivning
Anger datum för
senaste utvandring från
Sverige.
Anger antal dagar
utomlands från senaste
utvandring.
Anger ålder vid årets
slut.

Uppgiftskälla
RSV

Anger ålder vid
invandringstidpunkten
i år.
Anger ålder vid
invandringstidpunkten
i dagar.

Definition/Mätmetod
Datum består av årtal,
månad och dag.

Referenstid

RSV

Summerbar
ej summerbar

Enhet

Namn på värdemängd
SenUtvDag2002ImmiF
lode

ej summerbar

AntDagSenEmi2002I
mmiFlode

ej summerbar

AlderSlut2002Flode

Härledd variabel

ej summerbar

AlderSlut2002Flode

Härledd variabel

ej summerbar

AlderHd2002ImmiFlo
de

Härledd variabel

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

Tabell / flat fil
Presentationstext

Inrikes flyttare
Objekttyp

Population

Inrikes flyttare

Matrisen innehåller de personer som har flyttat inom Sverige under 2002.

Beskrivning

Antal tabellrader / poster

1206198
Variabler - Innehåll
Presentationstext
Förvärvs- och
kapitalinkomst
år

BE0101_DO_2002
05-04-20 15.18

Beskrivning
Summa förvärvs- och
kapitalinkomst
inklusive sjöinkomst
Anger år för inrikes
flyttning.

Uppgiftskälla
Definition/Mätmetod
Inkomst och
taxeringsregistret (IoT)
RSV

Referenstid
2001

Summerbar
summerbar
ej summerbar

Enhet
kronor

Namn på värdemängd
InkForvKapSjo2002Inr
FlyttFlode
Ar2002

STATISTISKA CENTRALBYRÅN

Presentationstext
folkbokföringsdatum
folkbokföringsdatum
RSV
sekretessdag

län

kommun

församling

fastighetsbeteckning

icke territoriell
församling

BE0101_DO_2002
05-04-20 15.18

Beskrivning
Anger det datum från
och med
folkbokföringen gäller.
Anger det datum som
uppgiften levererades
från RSV.
Anger datum för
sekretessmarkering.
Personer med
sekretessmarkering har
ett särskilt skydd,
vilket bl a innebär att
de inte ingår i SCB:s
enkät- och
intervjuundersökningar
.
Anger det län där
personen är
folkbokförd efter
flyttidpunkten.
Anger den kommun
där personen är
folkbokförd efter
flyttidpunkten.
Anger den församling
där personen är
folkbokförde efter
flyttidpunkten.
Anger
fastighetsbeteckning
på den fastighet där
personen är
folkbokförd efter
flyttidpunkten.
Anger icke territoriell
församling efter
flyttidpunkten.

166(298)

Uppgiftskälla
RSV

Definition/Mätmetod
Datum består av årtal,
månad och dag.

RSV

Datum består av årtal,
månad och dag.

Referenstid

RSV

Summerbar
ej summerbar

Enhet

Namn på värdemängd
FolkbDat2002InrFlyttF
lode

ej summerbar

FolkbDatRSV2002Inr
FlyttFlode

ej summerbar

Sekretessdag2002InrFl
yttFlode

RSV

2002-01-01

ej summerbar

Lan2002Flode

RSV

2002-01-01

ej summerbar

Kommun2002Flode

RSV

2002-01-01

ej summerbar

Forsamling2002Flode

ej summerbar

Fastbet2002InrFlyttFlo
de

ej summerbar

IckeTerrFors2002Flod
e

RSV

Se lagen om
medlemskap i icke
territoriella
församlingar.

STATISTISKA CENTRALBYRÅN

Presentationstext
personnummer

kön

civilstånd

civilståndsdatum
födelselän
födelseland
medborgarskap

medborgarskapsdatum
län tidigare

BE0101_DO_2002
05-04-20 15.18

167(298)

Beskrivning
Personer som är
folkbokförda
registreras inom
folkbokföringen med
personnummer som
identitetsbeteckning.
Uppgift om kön
framställs med
utgångspunkt från
personnumret.

Uppgiftskälla
RSV

Anger civilstånd vid
flyttidpunkten.
Civilstånd anger att en
person är, har varit
eller aldrig varit
gift/registrerad partner.
Anger det datum från
vilket det angivna
civilståndet gäller.
Anger födelselän för
personer födda i
Sverige.
Anger det land där
personen är född.
Anger
medborgarskapsland
vid flyttidpunkten.

RSV

Anger datum för
aktuellt prioriterat
medborgarskap.
Anger det län där
personen var

RSV

Härledd variabel

RSV

Definition/Mätmetod
Referenstid
Personnumret består
av: Födelsetid (8
siffror),
födelsenummer (3
siffror) och en
kontrollsiffra.
Kön härleds från 11:e
positionen i
personnumret. Om
position 11 är lika med
1, 3, 5, 7 eller 9 sätts
kön = man. Om
position 11 är lika med
0, 2, 4, 6 eller 8 sätts
kön = kvinna.

Datum består av årtal,
månad eller dag.

RSV

2002-01-01

RSV
RSV

RSV

Medborgarskap
regleras av de lagar
som gäller för
medborgarskap.
Datum består av årtal,
månad och dag.

Summerbar
ej summerbar

Namn på värdemängd
PersonNr2002InrFlyttF
lode

ej summerbar

Kon

ej summerbar

Civil2002Flode

ej summerbar

CivDat2002InrFlyttFlo
de

ej summerbar

FodelseLan2002Flode

ej summerbar

Fodelselandnamn2002I
nrFlyttFlo
Medblandnamn2002In
rFlyttFlode

ej summerbar

2002-01-01

Enhet

ej summerbar

MedbDat2002InrFlyttF
lode

ej summerbar

Lan2002Flode

STATISTISKA CENTRALBYRÅN

Presentationstext

kommun tidigare

församling tidigare

fastighetsbeteckning
tidigare

icke territoriell
församling tidigare
folkbokföringsdatum
tidigare
flyttgräns
ålder slut

ålder år
ålder dagar

Tabell / flat fil

BE0101_DO_2002
05-04-20 15.18

Beskrivning
folkbokförd före
flyttidpunkten.
Anger den kommun
där personen var
folkbokförd före
flyttidpunkten.
Anger den församling
där personen var
folkbokförd före
flyttidpunkten.
Anger
fastighetsbeteckning
på den fastighet där
personen var
folkbokförd före
flyttidpunkten.
Anger icke territoriell
församling före
flyttidpunkten.

168(298)

Uppgiftskälla

Definition/Mätmetod

Referenstid

Summerbar

RSV

2002-01-01

ej summerbar

Kommun2002Flode

RSV

2002-01-01

ej summerbar

Forsamling2002Flode

ej summerbar

FastbetG2002InrFlyttF
lode

ej summerbar

IckeTerrFors2002Flod
e

ej summerbar

ej summerbar

FolkbDatG2002InrFlyt
tFlode
FlyttGrans2002InrFlytt
Flode
AlderSlut2002Flode

RSV

RSV

Se lagen om
medlemskap i icke
territoriella
församlingar.
Datum består av årtal,
månad och dag.

Enhet

Namn på värdemängd

Anger datum för
tidigare folkbokföring.
Anger kod för
flyttgräns.
Anger ålder vid årets
slut.

RSV

Anger ålder vid
flyttidpunkten i år.
Anger ålder vid
flyttidpunkten i dagar.

Härledd variabel

ej summerbar

AlderSlut2002Flode

Härledd variabel

ej summerbar

AlderHd2002InrFlyttFl
ode

RSV
Härledd variabel

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

STATISTISKA CENTRALBYRÅN

169(298)

Presentationstext

Översättningstabell för fastighet
Objekttyp

Population

Fastigheter

Matrisen innehåller de fastigheter som har ändrat regional indelning 2003-01-01.

Beskrivning

Antal tabellrader / poster

7201
Variabler - Innehåll
Presentationstext
indelningsår
indelningsår
län tidigare

kommun tidigare

församling tidigare

fastighetsbeteckning
tidigare

län aktuellt

BE0101_DO_2002
05-04-20 15.18

Beskrivning
Anger år för regional
indelning.
Anger år för regional
indelning.
Anger det län som
fastigheten tillhörde
enligt indelningen
2002-01-01.
Anger den kommun
som fastigheten
tillhörde enligt
indelningen 2002-0101.
Anger den församling
som fastigheten
tillhörde enligt
indelningen 2002-0101.
Anger den
fastighetsbeteckning
som fastigheten hade
före den senaste
ändringen 2002-01-01.
Anger det län som
fastigheten tillhör
enligt indelningen
2003-01-01.

Uppgiftskälla
Geobas

Definition/Mätmetod

Referenstid

Geobas

Summerbar
ej summerbar

Enhet

Namn på värdemängd
FranAr2002KorsFast

ej summerbar

TillAr2002KorsFast

Geobas

2003-01-01

ej summerbar

LanG2002KorsFast

Geobas

2003-01-01

ej summerbar

KommunG2002KorsF
ast

Geobas

2003-01-01

ej summerbar

ForsamlingG2002Kors
Fast

ej summerbar

FastBetG2002KorsFast

ej summerbar

LanN2002KorsFast

Geobas

Geobas

2003-01-01

STATISTISKA CENTRALBYRÅN

Presentationstext
kommun aktuell

församling aktuell

fastighetsbeteckning
aktuell

Beskrivning
Anger den kommun
som fastigheten tillhör
enligt indelningen
2003-01-01
Anger den församling
som fastigheten tillhör
enligt indelning 200301-01.
Anger den
fastighetsbeteckning
som fastigheten har
enligt indelningen
2003-01-01.

170(298)

Uppgiftskälla
Geobas

Definition/Mätmetod

Geoabas

Referenstid
2003-01-01

Summerbar
ej summerbar

2003-01-01

ej summerbar

ForsamlingN2002Kors
Fast

ej summerbar

FastBetN2002KorsFast

Geobas

Enhet

Namn på värdemängd
KommunN2002KorsF
ast

Tabell / flat fil
Presentationstext

Översättningstabell för församling
Objekttyp

Population

Församlingar

Matrisen innehåller de församlingar som har ändrat regional indelning 2003-01-01.

Beskrivning

Antal tabellrader / poster

15
Variabler - Innehåll
Presentationstext
församlingsnamn
tidigare

församlingsnamn
aktuell

BE0101_DO_2002
05-04-20 15.18

Beskrivning
anger
församlingsnamn för
församlingen enligt
indelningen 2002-0101
anger
församlingsnamn för
församlingen enligt
indelningen 2003-01-

Uppgiftskälla
Geobas

Geobas

Definition/Mätmetod

Referenstid

Summerbar
ej summerbar

ej summerbar

Enhet

Namn på värdemängd
Forsamlingsnamng200
2KorsForsRT

Forsamlingsnamnn200
2KorsForsRT

STATISTISKA CENTRALBYRÅN

Presentationstext

Beskrivning
01

171(298)

Uppgiftskälla

Definition/Mätmetod

Referenstid

typ av avisering kod

ej summerbar

typ av ändring klartext
indelningsår
indelningsår
län tidigare

kommun tidigare

församling tidigare

län aktuellt

kommun aktuell

församling aktuell

Tabell / flat fil

BE0101_DO_2002
05-04-20 15.18

Summerbar

Anger år för regional
indelning.
Anger år för regional
indelning.
Anger länskod för
församlingen enligt
indelningen 2002-0101.
Anger kommunkod för
församlingen enligt
indelningen 2002-0101.
Anger församlingskod
för församlingen enligt
indelningen 2002-0101.
Anger länskod för
församlingen enligt
indelningen 2003-0101.
Anger kommunkod för
församlingen enligt
indelningen 2003-0101.
Anger församlingskod
för församlingen enligt
indelningen 2003-0101.

Geobas

ej summerbar

Geobas

ej summerbar

Geobas

ej summerbar

Enhet

Namn på värdemängd
Atyp2002KorsForsRT
B
Atyp2002KorsForsRT
B
FranAr2002KorsForsR
TB
TillAr2002KorsForsR
TB
lanG2002KorsForsRT
B

Geobas

2003-01-01

ej summerbar

Geobas

2003-01-01

ej summerbar

KommunG2002KorsF
orsRTB

Geobas

2003-01-01

ej summerbar

ForsamlingG2002Kors
ForsRTB

Geobas

2003-01-01

ej summerbar

LanN2002KorsForsRT
B

Geobas

2003-01-01

ej summerbar

KommunN2001KorsF
orsRTB

Geobas

2003-01-01

ej summerbar

ForsamlingN2002Kors
ForsRTB

STATISTISKA CENTRALBYRÅN

172(298)

Presentationstext

Medborgarskapsändringar
Objekttyp

Population

Medborgarskapsändringar

Matrisen innehåller de personer som har ändrat medborgarskap under 2002.

Beskrivning

Antal tabellrader / poster

38537
Variabler - Innehåll
Presentationstext
ålder
år
folkbokföringsdatum
sekretessdag

län

kommun

BE0101_DO_2002
05-04-20 15.18

Beskrivning
Anger ålder vid
medborgarskapsändrin
gen.
Anger år för
medborgarskapsändrin
g.
Anger det datum från
och med
folkbokföringen gäller.
Anger datum för
sekretessmarkering.
Personer med
sekretessmarkering har
ett särskilt skydd,
vilket innebär att de
inte ingår i SCB:s
enkät- och
intervjuundersökningar
.
Anger det län där
personen var
folkbokförd vid
medborgarskapsändrin
gen.
Anger den kommun
där personen var
folkbokförd vid

Uppgiftskälla
RSV

Definition/Mätmetod

Referenstid
2002-12-31

RSV

Summerbar
ej summerbar

Enhet

Namn på värdemängd
AlderH2002Medborga
rskapFlode

ej summerbar

Ar2002

RSV

Datum består av årtal,
månad och dag.

ej summerbar

FolkbDat2002Medbor
garskapFlode

RSV

Datum består av årtal,
månad och dag.

ej summerbar

Sekretessdag2002Med
borgarskapf

RSV

2002-01-01

ej summerbar

Lan2002Flode

RSV

2002-01-01

ej summerbar

Kommun2002Flode

STATISTISKA CENTRALBYRÅN

Presentationstext

församling

fastighetsbeteckning

icke territoriell
församling
personnummer

medborgarskap

medborgarskapsdatum
medborgarskapsdatum
RSV
kön

BE0101_DO_2002
05-04-20 15.18

Beskrivning
medborgarskapsändrin
gen.
Anger den församling
där personen var
folkbokförd vid
medborgarskapsändrin
gen.
Anger
fastighetsbeteckning
på den fastighet där
personen var
folkbokförd vid
medborgarskapsändrin
gen.
Anger icke territoriell
församling vid
medborgarskapsändrin
gen.
Personer som är
folkbokförda
registreras inom
folkbokföringen med
personnummer som
identitetsbeteckning.
Anger
medborgskapsland
efter
medborgarskapsändrin
gen.
Anger datum för
aktuellt prioriterat
medborgarskap.
Anger det datum som
uppgiften levererades
från RSV.
Uppgift om kön
framställs med
utgångspunkt från

173(298)

Uppgiftskälla

Definition/Mätmetod

Referenstid

Summerbar

2002-01-01

ej summerbar

Forsamling2002Flode

ej summerbar

FastBet2002Medborga
rskapFlode

Se lagen om
medelmskap i icke
territoriella
församlingar.
Personnumret består
av: Födelsetid (8
siffror),
födelsenummer (3
siffror) och en
kontrollsiffra.
Medborgarskap
regleras av de lagar
som gäller för
medborgarskap.

ej summerbar

IckeTerrFors2002Flod
e

ej summerbar

PersonNr2002Medbor
garskapFlode

ej summerbar

Medblandnamn2002M
edborgarskapF

RSV

Datum består av årtal,
månad och dag.

ej summerbar

MedbDat2002Medbor
garskapFlode

RSV

Datum består av årtal,
månad och dag.

ej summerbar

MedbDatRSV2002Me
dborgarskapFlo

Härledd variabel

Kön härleds från 11:e
positionen i
personnumret. Om

ej summerbar

Kon

RSV

RSV

RSV

RSV

RSV

Enhet

Namn på värdemängd

STATISTISKA CENTRALBYRÅN

174(298)

Presentationstext

Beskrivning
personnumret.

Uppgiftskälla

medborgarskap
tidigare

Anger
medborgarskapsland
före
medborgarskapsändrin
gen.
Anger datum för
tidigare prioriterat
medborgarskap.
Anger födelslän för
personer födda i
Sverige.
Anger det land där
personen är född.
Anger civilstånd vid
medborgarskapsändrin
gen. Civilstånd anger
att en person är, har
varit eller aldrig varit
gift/registrerad partner.
Anger det datum från
vilket det angivna
civilståndet gäller.
Anger ålder vid årets
slut.

RSV

Anger ålder vid
medborgarskapsändrin
gen i dagar.

Härledd variabel

medborgarskapsdatum
tidigare
födelselän
födelseland
civilstånd

civilståndsdatum
ålder slut

ålder dagar

BE0101_DO_2002
05-04-20 15.18

Definition/Mätmetod
Referenstid
position 11 är lika med
1, 3, 5, 7 eller 9 sätts
kön = man. Om
position 11 är lika med
0, 2, 4, 6 eller 8 sätts
kön = kvinna.
Medborgarskap
regleras av de lagar
som gäller för
medborgarskap.

Summerbar

Enhet

Namn på värdemängd

ej summerbar

MedblandnamnG2002
Medborgarskap

ej summerbar

MedbDatG2002Medbo
rgarskapFlode

ej summerbar

FodelseLan2002Flode

RSV

ej summerbar

RSV

ej summerbar

Fodelselandnamn2002
Medborgarsk
Civil2002Flode

RSV

Datum består av årtal,
månad och dag.

RSV

2002-01-01

RSV

Datum består av årtal,
månad och dag.

ej summerbar

CivDat2002Medborgar
skapFlode

Härledd variabel

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

ej summerbar

AlderSlut2002Flode

ej summerbar

AlderHd2002Medborg
arskapFlode

STATISTISKA CENTRALBYRÅN

175(298)

Tabell / flat fil
Presentationstext

Personnummerändringar
Objekttyp

Population

Personnummerändringar

Matrisen innehåller de personer som har ändrat personnummer under 2002.

Beskrivning

Antal tabellrader / poster

1048
Variabler - Innehåll
Presentationstext
Beskrivning
personnummer tidigare Anger personnummer
före
personnummerändring
en. Personer som är
folkbokförda
registreras inom
folkbokföringen med
personnummer som
identitetsbeteckning.
personnummer aktuellt Anger personnummer
efter
personnummerändring
en. Personer som är
folkbokförda
registreras inom
folkbokföringen med
personnummer som
identitetsbeteckning.
datum start
Anger startdatum för
tidigare
personnummer.
datum slut
Anger slutdatum för
tidigare
personnummer.

BE0101_DO_2002
05-04-20 15.18

Uppgiftskälla
RSV

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

Referenstid

Summerbar
ej summerbar

Enhet

Namn på värdemängd
PersonNrG2002Person
NrAndr

RSV

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

ej summerbar

PersonNrN2002Person
NrAndr

RSV

Datum består av årtal,
månad och dag.

ej summerbar

DatFran2002PersonNr
Andr

RSV

Datum består av årtal,
månad och dag.

ej summerbar

DatTill2002PersonNrA
ndr

STATISTISKA CENTRALBYRÅN

Presentationstext
datum start RSV
datum slut RSV
orsak

Beskrivning
Anger det datum som
uppgiften levererades
från RSV.
Anger det datum som
uppgiften levererades
från RSV.
Anger grund för
personnummerändring.

176(298)

Uppgiftskälla
RSV

Definition/Mätmetod
Datum består av årtal,
månad och dag.

RSV

Datum består av årtal,
månad och dag.

Referenstid

RSV

Summerbar
ej summerbar

Enhet

Namn på värdemängd
DatFranRSV2002Pers
onNrAndr

ej summerbar

DatTillRSV2002Perso
nNrAndr

ej summerbar

OrsakInl2002PersonNr
Andr

Tabell / flat fil
Presentationstext

Folkbokförda personer
Objekttyp

Population

Folkbokförda personer

Matrisen innehåller de personer som var folkbokförda i Sverige 2002-12-31.

Beskrivning

Antal tabellrader / poster

8940788
Variabler - Innehåll
Presentationstext
Utländsk och Svensk
bakgrund
Utländsk och Svensk
bakgrund (alternativ
indelning)
populationsdatum
folkbokföringsdatum
län

BE0101_DO_2002
05-04-20 15.18

Beskrivning
Anger om personen
har utländsk eller
Svensk bakgrund
Anger om personen
har utländsk eller
Svensk bakgrund
Anger det datum som
uppgifterna avser.
Anger det datum från
och med
folkbokföringen gäller.
Anger det län där
personen är
folkbokförd.

Uppgiftskälla
Härledd variabel

Definition/Mätmetod

Referenstid

Härledd variabel
RSV
RSV
RSV

Datum består av årtal,
månad och dag.
Datum består av årtal,
månad och dag.
2003-01-01

Summerbar
ej summerbar

Enhet

Namn på värdemängd
UtlSvBakg2002RTB

ej summerbar

UtlSvBakgAlt2002RT
B

ej summerbar

PopDat2002RTB

ej summerbar

FolkbDat2002RTB

ej summerbar

Lan2002RTB

STATISTISKA CENTRALBYRÅN

Presentationstext
kommun
församling
fastighetsbeteckning

personnummer

kön

födelseland
födelseort i utlandet
födelselän
födelseförsamling

BE0101_DO_2002
05-04-20 15.18

177(298)

Beskrivning
Anger den kommun
där personen är
folkbokförd.
Anger den församling
där personen är
folkbokförd.
Anger
fastighetsbeteckning
på den fastighet där
personen är
folkbokförd.
Personer som är
folkbokförda
registreras inom
folkbokföringen med
personnummer som
identitetsbeteckning.
Uppgift om kön
framställs med
utgångspunkt från
personnumret.

Uppgiftskälla
RSV

Referenstid
2003-01-01

Summerbar
ej summerbar

RSV

2003-01-01

ej summerbar

Forsamling2002RTB

RSV

2003-01-01

ej summerbar

Fastbet2002RTB

ej summerbar

PersonNr2002RTB

ej summerbar

Kon

Anger det land där
personen är född.
Anger födelseort för
personer födda
utomlands.
Anger födelselän för
personer födda i
Sverige.
Anger
födelseförsamling för
personer födda i

RSV

ej summerbar

RSV

ej summerbar

FodelseLandNamn200
2RTB
FodelseortUtl2002RT
B

RSV

ej summerbar

Fodelselan2002RTB

RSV

ej summerbar

FodelseForsNamn2002
RTB

RSV

Härledd variabel

Definition/Mätmetod

Personnumret består
av: Födelsetid (8
siffror),
födelsenummer (3
siffror) och en
kontrollsiffra.
Kön härleds från 11:e
positionen i
personnumret. Om
position 11 är lika med
1, 3, 5, 7 eller 9 sätts
kön = man. Om
position 11 är lika med
0, 2, 4, 6 eller 8 sätts
kön = kvinna.

Enhet

Namn på värdemängd
Kommun2002RTB

STATISTISKA CENTRALBYRÅN

Presentationstext

Beskrivning
Sverige.
invandringsdatum
Anger datum för
senaste invandring till
Sverige
utvandringsort i norden Anger den ort i norden
varifrån senaste
invandring skett.
utvandringsland
Anger det land varifrån
senaste invandring
skett.
ålder slut
Anger ålder vid årets
slut.

civilstånd

civilståndsdatum
personnummer
make/partner

folkbokföringskod
make/partner

BE0101_DO_2002
05-04-20 15.18

Civilstånd anger att en
person är, har varit
eller aldrig varit
gift/registrerad partner.
Anger det datum från
vilket det angivna
civilståndet gäller.
Anger make/makas
personnummer för gift
och partners
personnummer för
registrerad partner.
Personer som är
folkbokförda
registreras inom
folkbokföringen med
personnummer som
identitetsbeteckning.
Anger make/partners
folkbokföringskod.
Folkbokföringskoden
anger om
relationspersonen är,

178(298)

Uppgiftskälla

Definition/Mätmetod

RSV

Datum består av årtal,
månad och dag.

Referenstid

Summerbar

Enhet

Namn på värdemängd

ej summerbar

DatInv2002RTB

RSV

ej summerbar

UtflOrtNord2002RTB

RSV

ej summerbar

UtflLandnamn2002RT
B

ej summerbar

AlderSlut2002RTB

ej summerbar

Civil2002RTB

Härledd variabel

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

RSV

RSV

Datum består av årtal,
månad och dag.

ej summerbar

CivDat2002RTB

RSV

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

ej summerbar

PersonNrMakPart2002
RTB

ej summerbar

FolkbKodMakPart200
2RTB

RSV

STATISTISKA CENTRALBYRÅN

Presentationstext

Beskrivning
har varit eller aldrig
varit folkbokförd.
personnummer far
Anger faderns
personnummer.
Personer som är
folkbokförda
registreras inom
folkbokföringen med
personnummer som
identitetsbeteckning.
folkbokföringskod far Anger faderns
folkbokföringskod.
Folkbokföringskoden
anger om
relationspersonen är,
har varit eller aldrig
varit folkbokförd.
födelseland far
Anger det land där
fadern är född.
personnummer mor
Anger moderns
personnummer.
Personer som är
folkbokförda
registreras inom
folkbokföringen med
personnummer som
identitetsbeteckning.
folkbokföringskod mor Anger moderns
folkbokföringskod.
Folkbokföringskoden
anger om
relationspersonen är,
har varit eller aldrig
varit folkbokförd.
födelseland mor
Anger det land där
modern är född.
personnummer
Anger adoptivfaderns
personnummer.
adoptivfar

BE0101_DO_2002
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179(298)

Uppgiftskälla

Definition/Mätmetod

RSV

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

Referenstid

Summerbar

Enhet

Namn på värdemängd

ej summerbar

PersonNrFar2002RTB

RSV

ej summerbar

FolkbKodFar2002RTB

RSV

ej summerbar

FodelseLandnamnFar2
002RTB
PersonNrMor2002RT
B

RSV

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

ej summerbar

RSV

ej summerbar

FolkbKodMor2002RT
B

RSV

ej summerbar

FodelseLandnamnMor
2002RTB
PersonNrAdFar2002R
TB

RSV

Personnumret består
av: Födelsetid (8

ej summerbar

STATISTISKA CENTRALBYRÅN

Presentationstext

folkbokföringskod
adoptivfar

datum adoptivfar
personnummer
adoptivmor

folkbokföringskod
adoptivmor

datum adoptivmor
personnummer
vårdnadshavare 1

BE0101_DO_2002
05-04-20 15.18

Beskrivning
Personer som är
folkbokförda
registreras inom
folkbokföringen med
personnummer som
identitetsbeteckning.
Anger adoptivfaderns
folkbokföringskod.
Folkbokföringskoden
anger om
relationspersonen är,
har varit eller aldrig
varit folkbokförd.
Anger datum för
relationen.
Anger adoptivmoderns
personnummer.
Personer som är
folkbokförda
registreras inom
folkbokföringen med
personnummer som
identitetsbeteckning.
Anger adoptivmoderns
folkbokföringskod.
Folkbokföringskoden
anger om
relationspersonen är,
har varit eller aldrig
varit folkbokförd.
Anger datum för
relationen.
Anger personnumret
för den äldste
vårdnadshavaren.
Personer som är
folkbokförda
registreras inom

180(298)

Uppgiftskälla

Definition/Mätmetod
siffror),
födelsenummer (3
siffror) och en
kontrollsiffra.

RSV

RSV
RSV

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

RSV

RSV
RSV

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

Referenstid

Summerbar

Enhet

Namn på värdemängd

ej summerbar

FolkbKodAdFar2002R
TB

ej summerbar

DatumAdFar2002RTB

ej summerbar

PersonNrAdMor2002R
TB

ej summerbar

FolkbKodAdMor2002
RTB

ej summerbar

DatumAdMor2002RT
B
PersonNrVard12002R
TB

ej summerbar

STATISTISKA CENTRALBYRÅN

Presentationstext

folkbokföringskod
vårdnadshavare 1

datum vårdnadshavare
1
personnummer
vårdnadshavare 2

folkbokföringskod
vårdnadshavare 2

datum vårdnadshavare
2
personnummer annan
person 1

BE0101_DO_2002
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Beskrivning
folkbokföringen med
personnummer som
identitetsbeteckning.
Anger
folkbokföringskod för
vårdnadshavare 1.
Folkbokföringskoden
anger om
relationspersonen är,
har varit eller aldrig
varit folkbokförd.
Anger datum för
relationen.
Anger personnumret
för den yngste
vårdnadshavaren vid
gemensam vårdnad.
Personer som är
folkbokförda
registreras inom
folkbokföringen med
personnummer som
identitetsbeteckning.
Anger
folkbokföringskod för
vårdnadshavare 2.
Folkbokföringskoden
anger om
relationspersonen är,
har varit eller aldrig
varit folkbokförd.
Anger datum för
relationen.
Anger personnumret
för den äldste
relationspersonen.
Personer som är
folkbokförda

181(298)

Uppgiftskälla

Definition/Mätmetod

RSV

RSV
RSV

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

RSV

RSV
RSV

Datum består av årtal,
månad och dag.
Personnumret består
av: Födelsetid (8
siffror),
födelsenummer (3
siffror) och en

Referenstid

Summerbar

Enhet

Namn på värdemängd

ej summerbar

FolkbKodVard12002R
TB

ej summerbar

DatumVard12002RTB

ej summerbar

PersonNrVard22002R
TB

ej summerbar

FolkbKodVard22002R
TB

ej summerbar

DatumVard22002RTB

ej summerbar

PersonNrAp12002RT
B
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Presentationstext

folkbokföringskod
annan person 1

datum annan person 1
personnummer annan
person 2

folkbokföringskod
annan person 2

datum annan person 2
personnummer sambo

BE0101_DO_2002
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Beskrivning
registreras inom
folkbokföringen med
personnummer som
identitetsbeteckning.
Anger
folkbokföringskod för
annan person 1.
Folkbokföringskoden
anger om
relationspersonen är,
har varit eller aldrig
varit folkbokförd.
Anger datum för
relationen.
Anger personnumret
för den yngste
relationspersonen.
Personer som är
folkbokförda
registreras inom
folkbokföringen med
personnummer som
identitetsbeteckning.
Anger
folkbokföringskod för
annan person 2.
Folkbokföringskoden
anger om
relationspersonen är,
har varit eller aldrig
varit folkbokförd.
Anger datum för
relationen.
Anger personnumret
för den person som bor
på samma fastighet
som huvudpersonen
och som han/hon har

182(298)

Uppgiftskälla

Definition/Mätmetod
kontrollsiffra.

RSV

RSV
RSV

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

RSV

RSV
RSV

Datum består av årtal,
månad och dag.
Personnumret består
av: Födelsetid (8
siffror),
födelsenummer (3
siffror) och en

Referenstid

Summerbar

Enhet

Namn på värdemängd

ej summerbar

FolkbKodAP12002RT
B

ej summerbar

DatumAP12002RTB

ej summerbar

PersonNrAP22002RT
B

ej summerbar

FolkbKodAP22002RT
B

ej summerbar

DatumAP22002RTB

ej summerbar

PersonNrSambo2002R
TB

STATISTISKA CENTRALBYRÅN

Presentationstext
familjeidentitet 1
(RTB-familj)

icke territoriell
församling
sekretessdag

medborgarskap

medborgarskapsdatum
förvärvs- och
kapitalinkomst

Tabell / flat fil

BE0101_DO_2002
05-04-20 15.18

183(298)

Beskrivning
Uppgiftskälla
gemensamt barn med.
Anger personnumret
Härledd variabel
för den äldste personen
av maximalt två
generationer som har
relationer med
varandra och som är
folkbokförda på
samma fastighet.
Anger icke territoriell RSV
församling.
Anger datum för
RSV
sekretessmarkering.
Personer med
sekretessmarkering har
ett särskilt skydd,
vilket innebär att de
inte ingår i SCB:s
enkät- och
intervjuundersökningar
.
Anger personens
RSV
medborgarskapsland.
Anger datum för
aktuellt prioriterat
medborgarskap.
Summa förvärvs- och
kapitalinkomst
inklusive sjöinkomst.

Härledd variabel
IoF

Definition/Mätmetod
kontrollsiffra.

Referenstid

Se lagen om
medlemskap i icke
territoriella
församlingar.

Medborgarskap
regleras av de lagar
som gäller för
medborgarskap.
Datum består av årtal,
månad och dag.
2001

Summerbar

Enhet

Namn på värdemängd

ej summerbar

FamId12002RTB

ej summerbar

IckeTerrFors2002RTB

ej summerbar

Sekretessdag2002RTB

ej summerbar

Medblandnamn2002R
TB

ej summerbar

MedbDat2002RTB

summerbar

kronor

InkForvKapSjo2002R
TB

STATISTISKA CENTRALBYRÅN

184(298)

Presentationstext

Familj
Objekttyp

Population

Familjer

Matrisen innehåller familjevariabler för samtliga personer som var folkbokförda i
Sverige 2002-12-31.

Beskrivning

Antal tabellrader / poster

8940788
Variabler - Innehåll
Presentationstext
personnummer

kön

civilstånd

ålder slut

familjeidentitet 1

BE0101_DO_2002
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Beskrivning
Personer som är
folkbokförda
registreras inom
folkbokföringen med
personnummer som
identitetsbeteckning.
Uppgift om kön
framställs med
utgångspunkt från
personnumret.

Uppgiftskälla
RSV

Härledd variabel

Civilstånd anger att en RSV
person är, har varit
eller aldrig varit
gift/registrerad partner.
Anger ålder vid årets
Härledd variabel
slut.

Anger personnumret

Härledd variabel

Definition/Mätmetod
Referenstid
Personnumret består
av: Födelsetid (8
siffror),
födelsenummer (3
siffror) och en
kontrollsiffra.
Kön härleds från 11:e
positionen i
personnumret. Om
position 11 är lika med
1, 3, 5, 7 eller 9 sätts
kön = man. Om
position 11 är lika med
0, 2, 4, 6 eller 8 sätts
kön = kvinna.

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

Summerbar
ej summerbar

Enhet

Namn på värdemängd
PersonNr2002RTBFa
milj

ej summerbar

Kon

ej summerbar

Civil2002RTBFamilj

ej summerbar

AlderSlut2002RTBFa
milj

ej summerbar

FamId12002RTBFamil

STATISTISKA CENTRALBYRÅN

Presentationstext
(RTB-familj)

familjetyp

familjeställning

antal personer
antal barn
antal barn under 22 år
antal barn under 18
antal barn under 6
yngsta barn
län
kommun

BE0101_DO_2002
05-04-20 15.18

Beskrivning
för den äldste personen
av maximalt två
generationer som har
relationer med
varandra och som är
folkbokförda på
samma fastighet.
En familjs
sammansättning (t ex.
familj med eller utan
barn) anges av
familjetyp.
En persons relation/-er
(gift, barn etc) till
annan/andra personer i
familjen anges av
familjeställning.
Anger antal personer i
familjen.
Anger antal
hemmaboende barn
oavsett ålder.
Anger antal
hemmaboende barn 021 år.
Anger antal
hemmaboende barn 017 år.
Anger antal
hemmaboende barn 05 år.
Anger ålder på det
yngsta hemmaboende
barnet.
Anger det län där
personen är
folkbokförd.
Anger den kommun

185(298)

Uppgiftskälla

Definition/Mätmetod

Referenstid

Summerbar

Enhet

Namn på värdemängd
j

Härledd variabel

Familjeenheter enligt
MIS 1988:3.

ej summerbar

Famtyp2002RTBFamil
j

Härledd variabel

Familjeenheter enligt
MIS 1988:3.

ej summerbar

Famstall2002RTBFam
ilj

Härledd variabel

ej summerbar

Härledd variabel

ej summerbar

AntalPersoner2002RT
BFamilj
AntalBarn2002RTBFa
milj

Härledd variabel

ej summerbar

AntalBarnUnder22200
2RTBFamilj

Härledd variabel

ej summerbar

AntalBarnUnder18200
2RTBFamilj

Härledd variabel

ej summerbar

AntalBarnUnder62002
RTBFamilj

Härledd variabel

ej summerbar

YngstaBarn2002RTBF
amilj

RSV

2003-01-01

ej summerbar

Lan2002RTB

RSV

2003-01-01

ej summerbar

Kommun2002RTB

STATISTISKA CENTRALBYRÅN

Presentationstext

församling
fastighetsbeteckning

Beskrivning
där personen är
folkbokförd.
Anger den församling
där personen är
folkbokförd.
Anger
fastighetsbeteckning
på den fastighet där
personen är
folkbokförd.

186(298)

Uppgiftskälla

Definition/Mätmetod

RSV

Referenstid

Summerbar

2003-01-01

ej summerbar

Forsamling2002RTB

ej summerbar

Fastbet2002RTBFamil
j

RSV

Enhet

Namn på värdemängd

Tabell / flat fil
Presentationstext

Namn/adress
Objekttyp

Population

Namn/adress

Matrisen innehåller namn och adress för samtliga personer som var folkbokförda i
Sverige 2002-12-31.

Beskrivning

Antal tabellrader / poster

8940788
Variabler - Innehåll
Presentationstext
personnummer

tilltalsmarkering
förnamn

BE0101_DO_2002
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Beskrivning
Personer som är
folkbokförda
registreras inom
folkbokföringen med
personnummer som
identitetsbeteckning.
Anger markering för
tilltalsnamn.
Anger samtliga
förnamn.

Uppgiftskälla
RSV

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

Referenstid

Summerbar
ej summerbar

RSV

ej summerbar

RSV

ej summerbar

Enhet

Namn på värdemängd
PersonNr2002RTBNa
mnAdr

TillTal2002RTBNamn
Adr
FNamn2002RTBNamn
Adr

STATISTISKA CENTRALBYRÅN

187(298)

Presentationstext
mellannamn

Beskrivning
Anger mellannamn.

Uppgiftskälla
RSV

efternamn

Anger efternamn.

RSV

ej summerbar

namn

Anger samtliga namn.

RSV

ej summerbar

folkbokföringsdatum

Anger det datum från
och med
folkbokföringen gäller.
Anger det län där
personen är
folkbokförd.
Anger den kommun
där personen är
folkbokförd.
Anger den församling
där personen är
folkbokförd.
Anger
fastighetsbeteckning
på den fastighet där
personen är
folkbokförd.
Anger c/o- adress.

RSV

län
kommun
församling
fastighetsbeteckning

c/o-adress
utdelningsadress 1
utdelningsadress 2
postnummer
postort fullständig
utdelningsadress
postort
BE0101_DO_2002
05-04-20 15.18

Anger eventuell
fortsättning av
utdelningsadress 2.
Anger
utdelningsadress.
Anger postnummer.
Anger fullständig
postort.
Anger
utdelningsadress eventuellt förkortad.
Anger postort -

Definition/Mätmetod

Referenstid

Datum består av årtal,
månad och dag.

Summerbar
ej summerbar

ej summerbar

Enhet

Namn på värdemängd
MNamn2002RTBNam
nAdr
ENamn2002RTBNam
nAdr
Namn2002RTBNamn
Adr
FolkbDat2002RTBNa
mnAdr

RSV

2003-01-01

ej summerbar

Lan2002RTB

RSV

2003-01-01

ej summerbar

Kommun2002RTB

RSV

2003-01-01

ej summerbar

Forsamling2002RTB

RSV

ej summerbar

Fastbet2002RTBNamn
Adr

RSV

ej summerbar

RSV

ej summerbar

CoAdr2002RTBNamn
Adr
UtdAdr12002RTBNa
mnAdr

RSV

ej summerbar

RSV

ej summerbar

RSV

ej summerbar

RSV

ej summerbar

RSV

ej summerbar

UtdAdr22002RTBNa
mnAdr
Postnr2002RTBNamn
Adr
PostortFullst2002RTB
NamnAdr
UtdAdr2002RTBNam
nAdr
Postort2002RTBNamn
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Presentationstext
c/o-adress särskild
utdelningsadress 1
särskild
utdelningsadress 2
särkild
postnummer särskilt
postort särskild
fullständig
utdelningsadress
särskild
postort särskild
utdelningsadress 1
utland
utdelningsadress 2
utland
utdelningsadress 3
utland
landkod utland

postkod utland
postort utland
BE0101_DO_2002
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Beskrivning
eventuellt förkortad.
Anger särskild c/oadress.
Anger eventuell
fortsättning av särskild
utdelningsadress 2.
Anger särskild
utdelningsadress.
Anger särskilt
postnummer.
Anger särskild
fullständig postort.
Anger särskild
aviseringsadress förkortad
utdelningsadress.
Anger särskild
aviseringsadress förkortad postort.
Anger utdelningadress
i utlandet.
Anger eventuell
fortsättning av
utdelningsadress 1
utland.
Anger eventuell
fortsättning av
utdelningsadress 2
utland.
Anger landkod för
utlandsadress. I de fall
som landkoden inte
kan kopplas till ett
landnamn anges
landets egen kod.
Anger postkod för
utlandsadress.
Anger postort för

188(298)

Uppgiftskälla

Definition/Mätmetod

Referenstid

Summerbar

Enhet

Namn på värdemängd
Adr
SarskCoAdr2002RTB
NamnAdr
SarskUtdAdr12002RT
BNamnAdr

RSV

ej summerbar

RSV

ej summerbar

RSV

ej summerbar

RSV

ej summerbar

RSV

ej summerbar

RSV

ej summerbar

RSV

ej summerbar

SarskPostort2002RTB
NamnAdr

RSV

ej summerbar

RSV

ej summerbar

UtlUtdAdr12002RTB
NamnAdr
UtlUtdAdr22002RTB
NamnAdr

RSV

ej summerbar

UtlUtdAdr32002RTB
NamnAdr

RSV

ej summerbar

UtlAdrLandKod2002R
TBNamnAdr

RSV

ej summerbar

RSV

ej summerbar

UtlPostKod2002RTBN
amnAdr
UtlPostort2002RTBNa

SarskUtdAdr22002RT
BNamnAdr
SarskPostnr2002RTB
NamnAdr
SarskPostortFullst2002
RTBNamnA
SarskUtdAdr2002RTB
NamnAdr

STATISTISKA CENTRALBYRÅN

Presentationstext
landsnamn utland

Beskrivning
utlandsadress.
Anger landsnamn för
utlandsadress.

189(298)

Uppgiftskälla

Definition/Mätmetod

Referenstid

RSV

Summerbar

Enhet

ej summerbar

Namn på värdemängd
mnAdr
UtlAdrLandNamn2002
RTBNamnAdr

Tabell / flat fil
Presentationstext

Civilståndsändringar
Objekttyp

Population

Civilståndsändringar

Matrisen innehåller de personer som har ändrat civilstånd under 2002.

Beskrivning

Antal tabellrader / poster

150786
Variabler - Innehåll
Presentationstext
folkbokföringsdatum
relationsperson
folkbokföringsdatum
RSV relationsperson
sekeretessdag
relationsperson

län relationsperson

BE0101_DO_2002
05-04-20 15.18

Beskrivning
Anger det datum från
och med
folkbokföringen gäller
för relationspersonen.
Anger det datum som
uppgiften levererades
från RSV.
Anger datum för
sekretessmarkering.
Personer med
sekretessmarkering har
ett särskilt skydd,
vilket bl a innebär att
de inte ingår i SCB:s
enkät- och
intervjuundersökningar
.
Anger det län där
relationspersonen var

Uppgiftskälla
Härledd variabel/RSV

Definition/Mätmetod
Datum består av årtal,
månad och dag.

Härledd variabel/RSV

Datum består av årtal,
månad och dag.

ej summerbar

FolkbDatRSVRel2002
CivilAndrFlo

Härledd variabel/RSV

Datum består av årtal,
månad och dag.

ej summerbar

SekretessdagRel2002C
ivilAndrFl

ej summerbar

Lan2002Flode

Härledd variabel/RSV

Referenstid

2002-01-01

Summerbar
ej summerbar

Enhet

Namn på värdemängd
FolkbDatRel2002Civil
AndrFlode

STATISTISKA CENTRALBYRÅN

Presentationstext

kommun
relationsperson
församling
relationsperson
fastighetsbeteckning
relationsperson

icke territoriell
församling
relationsperson
personnummer
relationsperson

civilstånd
relationsperson

civilståndsdatum
relationsperson

BE0101_DO_2002
05-04-20 15.18

Beskrivning
folkbokförd vid
civilståndsändringen.
Anger den kommun
där relationspersonen
var folkbokförd vid
civilståndsändringen.
Anger den församling
där relationspersonen
var folkbokförd vid
civilståndsändringen.
Anger
fastighetsbeteckning
på den fastighet där
relationspersonen var
folkbokförd vid
civilståndsändringen.
Anger icke territoriell
församling för
relationspersonen vid
civilståndsändringen.
Anger
relationspersonens
personnummer.
Personer som är
folkbokförda
registreras inom
folkbokföringen med
personnummer som
identitetsbeteckning.
Anger civilstånd för
relationspersonen efter
civilståndsändringen.
Civilstånd anger att en
person är, har varit
eller aldrig varit
gift/registrerad partner.
Anger det datum från
vilket det angivna

190(298)

Uppgiftskälla

Definition/Mätmetod

Referenstid

Summerbar

Härledd variabel/RSV

2002-01-01

ej summerbar

Kommun2002Flode

Härledd variabel/RSV

2002-01-01

ej summerbar

Forsamling2002Flode

ej summerbar

FastBetRel2002CivilA
ndrFlode

ej summerbar

IckeTerrFors2002Flod
e

ej summerbar

PersonNrRel2002Civil
AndrFlode

ej summerbar

Civil2002CivilAndrFlo
de

ej summerbar

CivDatRel2002CivilA
ndrFlode

Härledd variabel/RSV

Härledd variabel/RSV

Härledd variabel/RSV

Se lagen om
medlemskap i icke
territoriella
församlingar.
Personnummer består
av: Födelsetid (8
siffror),
födelsenummer (3
siffror) och en
kontrollsiffra.

Härledd variabel/RSV

Härledd variabel/RSV

Datum består av årtal,
månad och dag.

Enhet

Namn på värdemängd

STATISTISKA CENTRALBYRÅN

Presentationstext
civilståndsdatum RSV
relationsperson
kön relationsperson

medborgarskap
relationsperson

medborgarskapsdatum
relationsperson

födelselän
relationsperson

födelselandnamn
relationsperson
civilstånd tidigare för
relationsperson

BE0101_DO_2002
05-04-20 15.18

Beskrivning
civilståndet gäller.
Anger det datum som
uppgiften levererades
från RSV.
Anger
relationspersonens
kön. Uppgift om kön
framställs med
utgångspunkt från
personnumret.

Anger
relationspersonens
medborgarskapsland
vid
civilståndsändringen.
Anger datum för
aktuellt prioriterat
medborgarskap för
relationspersonen vid
civilståndsändringen.
Anger
relationspersonens
födelselän. För
personer som är födda
i Sverige anges
födelselänet.
Anger det land där
relationspersonen är
född.
Anger
relationspersonens
civilstånd före
civilståndsändringen.
Civilstånd anger att en
person har varit eller

191(298)

Uppgiftskälla

Definition/Mätmetod

Härledd variabel/RSV

Datum består av årtal,
månad och dag.

ej summerbar

CivDatRSVRel2002Ci
vilAndrFl

Härledd variabel

Kön härleds från 11:e
positionen i
personnumret. Om
position 11 är lika med
1, 3, 5, 7 eller 9 sätts
kön = man. Om
position 11 är lika med
0, 2, 4, 6 eller 8 sätts
kön = kvinna.
Medborgarskap
regleras av de lagar
som gäller för
medborgarskap.

ej summerbar

KonRel2002CivilAndr
Flode

ej summerbar

MedblandnamnRel200
2CivilAndrFl

Datum består av årtal,
månad och dag.

ej summerbar

MedbDatRel2002Civil
AndrFlode

ej summerbar

FodelseLan2002Flode

Härledd variabel/RSV

ej summerbar

FodelselandnamnRel2
002CivilAnd

Härledd variabel/RSV

ej summerbar

CivilG2002CivilAndrF
lode

Härledd variabel/RSV

Härledd variabel/RSV

Härledd variabel/RSV

Referenstid

2002-01-01

Summerbar

Enhet

Namn på värdemängd

STATISTISKA CENTRALBYRÅN

Presentationstext

civilståndsdatum
tidigare för
relationsperson
civilstånd varaktighet
relationsperson

ålder slut
relationsperson

Beskrivning
aldrig varit
gift/registrerad partner.
Anger datum för
tidigare
civilståndsändring för
relationspersonen.
Anger varaktighet i
antal dagar mellan det
gamla och nya
civilståndet för
relationspersonen.
Anger ålder vid årets
slut för
relationspersonen.

ålder år relationsperson Anger ålder vid
civilståndsändringen i
år för
relationspersonen.
ålder dagar
Anger ålder vid
relationsperson
civilståndsändringen i
dagar för
relationspersonen.
år
Anger år för
civilståndsändring.
folkbokföringsdatum
Anger det datum från
och med
folkbokföringen gäller.
folkbokföringsdatum
Anger det datum som
RSV
uppgiften levererades
från RSV.
sekretessdag
Anger datum för
sekretssmarkering.
Personer med
sekretessmarkering har
ett särskilt skydd,
vilket bl a innebär att

BE0101_DO_2002
05-04-20 15.18

192(298)

Uppgiftskälla

Definition/Mätmetod

Härledd variabel/RSV

Datum består av årtal,
månad och dag.

Referenstid

Summerbar

Enhet

Namn på värdemängd

ej summerbar

CivDatGRel2002Civil
AndrFlode

ej summerbar

VarGamCivRel2002Ci
vilAndrFlode

ej summerbar

AlderSlutRel2002Civil
AndrFlode

Härledd variabel

ej summerbar

AlderHRel2002CivilA
ndrFlode

Härledd variabel

ej summerbar

AlderHdRel2002Civil
AndrFlode

RSV

ej summerbar

Ar2002

Härledd variabel

Härledd variabel

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

RSV

Datum består av årtal,
månad och dag.

ej summerbar

FolkbDat2002CivilAn
drFlode

RSV

Datum består av årtal,
månad och dag.

ej summerbar

FolkbDatRSV2002Civ
ilAndrFlode

RSV

Datum består av årtal,
månad och dag.

ej summerbar

Sekretessdag2002Civil
AndrFlode

STATISTISKA CENTRALBYRÅN

Presentationstext

län

kommun

församling

fastighetsbeteckning

icke territoriell
församling
personnummer

civilstånd

civilståndsdatum

BE0101_DO_2002
05-04-20 15.18

Beskrivning
de inte ingår i SCB:s
enkät- och
intervjuundersökningar
.
Anger det län där
personen var
folkbokförd vid
civilståndsändringen.
Anger den kommun
där personen var
folkbokförd vid
civilståndsändringen.
Anger den församling
där personen var
folkbokförd vid
civilståndsändringen.
Anger
fastighetsbeteckning
på den fastighet där
personen var
folkbokförd vid
civilståndsändringen.
Anger icke territoriell
församling vid
civilståndsändringen.

193(298)

Uppgiftskälla

Definition/Mätmetod

Referenstid

Summerbar

RSV

2002-01-01

ej summerbar

Lan2002Flode

RSV

2002-01-01

ej summerbar

Kommun2002Flode

RSV

2002-01-01

ej summerbar

Forsamling2002Flode

ej summerbar

Fastbet2002CivilAndr
Flode

ej summerbar

IckeTerrFors2002Flod
e

ej summerbar

PersonNr2002CivilAn
drFlode

ej summerbar

Civil2002CivilAndrFlo
de

ej summerbar

CivDat2002CivilAndr

RSV

RSV

Personer som är
RSV
folkbokförda
registreras inom
folkbokföringen med
personnummer som
identitetsbeteckning.
Anger civilstånd efter RSV
civilståndsändringen.
Civilstånd anger att en
person är eller har varit
gift/registrerad partner.
Anger det datum från
RSV

Se lagen om
medlemskap i icke
territoriella
församlingar.
Personnumret består
av: Födelsetid (8
siffror),
födelsenummer (3
siffror) och en
kontrollsiffra.

Datum består av årtal,

Enhet

Namn på värdemängd

STATISTISKA CENTRALBYRÅN

Presentationstext

civilståndsdatum RSV
kön

medborgarskap

medborgarskapsdatum

födelselän
födelseland
civilstånd tidigare

civilståndsdatum
tidigare
civilstånd varaktighet

BE0101_DO_2002
05-04-20 15.18

Beskrivning
vilket det nya
civilståndet gäller.
Anger det datum som
uppgiften levererades
från RSV.
Uppgift om kön
framställs med
utgångspunkt från
personnumret.

Anger
medborgarskapsland
vid
civilståndsändringen.
Anger datum för
aktuellt prioriterat
medborgarskap vid
civilståndsändringen.
Anger födelselän för
personer som är födda
i Sverige.
Anger det land där
personen är född.
Anger civilstånd före
civilståndsändringen.
Civilstånd anger att en
person har varit eller
aldrig varit
gift/registrerad partner.
Anger datum för
tidigare
civilståndsändring.
Anger varaktighet i
antal dagar mellan det

194(298)

Uppgiftskälla

Definition/Mätmetod
månad och dag.

RSV

Datum består av årtal,
månad och dag.

ej summerbar

CivDatRSV2002Civil
AndrFlode

Härledd variabel

Kön härleds från 11:e
positionen i
personnumret. Om
position 11 är lika med
1, 3, 5, 7 eller 9 sätts
kön = man. Om
position 11 är lika med
0, 2, 4, 6 eller 8 sätts
kön = kvinna.
Medborgarskap
regleras av de lagar
som gäller för
medborgarskap.
Datum består av årtal,
månad och dag.

ej summerbar

Kon

ej summerbar

Medblandnamn2002Ci
vilAndrFlode

ej summerbar

MedbDat2002CivilAn
drFlode

ej summerbar

FodelseLan2002Flode

RSV

ej summerbar

RSV

ej summerbar

Fodelselandnamn2002
CivilAndrFl
CivilG2002CivilAndrF
lode

RSV

RSV

RSV

Referenstid

2002-01-01

Summerbar

Enhet

Namn på värdemängd
Flode

RSV

Datum består av årtal,
månad och dag.

ej summerbar

CivDatG2002CivilAnd
rFlode

Härledd variabel

Variabeln bör inte
användas på grund av

ej summerbar

VarGamCiv2002Civil
AndrFlode

STATISTISKA CENTRALBYRÅN

Presentationstext

ålder slut

ålder år
ålder dagar

Beskrivning
gamla och nya
civilståndet.
Anger ålder vid årets
slut.

Anger ålder vid
civilståndsändringen i
år.
Anger ålder vid
civilståndsändringen i
dagar.

195(298)

Uppgiftskälla

Definition/Mätmetod
dålig kvalité.

Härledd variabel

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

Referenstid

Härledd variabel
Härledd variabel

Variabeln bör inte
användas på grund av
dålig kvalité.

Summerbar

Enhet

Namn på värdemängd

ej summerbar

AlderSlut2002CivilAn
drFlode

ej summerbar

AlderSlut2002CivilAn
drFlode

ej summerbar

AlderHd2002CivilAnd
rFlode

Tabell / flat fil
Presentationstext

Döda
Objekttyp

Population

Döda

Matrisen innehåller de personer som har dött under 2002.

Beskrivning

Antal tabellrader / poster

95009
Variabler - Innehåll
Presentationstext
år
folkbokföringsdatum
folkbokföringsdatum
RSV
sekretessdag

BE0101_DO_2002
05-04-20 15.18

Beskrivning
Anger år för dödsfall.
Anger det datum från
och med
folkbokföringen gäller.
Anger det datum som
uppgiften levererades
från RSV.
Anger datum för
sekretessmarkering.

Uppgiftskälla
RSV
RSV

Definition/Mätmetod
Datum består av årtal,
månad och dag.

Referenstid

Summerbar
ej summerbar
ej summerbar

Enhet

Namn på värdemängd
Ar2002
FolkbDat2002DodaFlo
de

RSV

Datum består av årtal,
månad och dag.

ej summerbar

FolkbDatRSV2002Do
daFlode

RSV

Datum består av årtal,
månad och dag.

ej summerbar

Sekretessdag2002Doda
Flode

STATISTISKA CENTRALBYRÅN

196(298)

Presentationstext

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

län

Anger det län där
personen var
folkbokförd vid
dödsfallet.
Anger den kommun
där personen var
folkbokförd vid
dödsfallet.
Anger den församling
där personen var
folkbokförd vid
dödsfallet.
Anger
fastighetsbeteckning
på den fastighet där
personen var
folkbokförd vid
dödsfallet.
Anger icke territoriell
församling vid
dödsfallet.
Personer som är
folkbokförda
registreras inom
folkbokföringen med
personnummer som
identitetsbeteckning.
Anger det datum som

RSV

kommun

församling

fastighetsbeteckning

icke territoriell
församling
personnummer

dödsdatum

BE0101_DO_2002
05-04-20 15.18

Definition/Mätmetod

Referenstid

Summerbar

RSV

2002-01-01

ej summerbar

Lan2002Flode

RSV

2002-01-01

ej summerbar

Kommun2002Flode

RSV

2002-01-01

ej summerbar

Forsamling2002Flode

ej summerbar

Fastbet2002DodaFlode

ej summerbar

IckeTerrFors2002Flod
e

ej summerbar

PersonNr2002DodaFlo
de

ej summerbar

DodDat2002DodaFlod

RSV

RSV

RSV

Se lagen om
medlemskap i icke
territoriella
församlingar.
Personnumret består
av: Födelsetid (8
siffror),
födelsenummer (3
siffror) och en
kontrollsiffra.
Datum består av årtal,

Enhet

Namn på värdemängd

STATISTISKA CENTRALBYRÅN

Presentationstext
dödsdatum RSV
födelselän
födelseland
kön

civilstånd

civiståndsdatum
medborgarskap

medborgarskapsdatum

ålder slut

BE0101_DO_2002
05-04-20 15.18

Beskrivning
dödsfallet inträffade.
Anger det datum som
uppgiften levererades
från RSV.
Anger födelselän för
personer som var
födda i Sverige.
Anger det land där
personen var född.
Uppgift om kön
framställs med
utgångspunkt från
personnumret.

197(298)

Uppgiftskälla
RSV

Definition/Mätmetod
månad och dag.
Datum består av årtal,
månad och dag.

RSV

Anger civilstånd vid
dödsfallet. Civilstånd
anger att en person är,
har varit eller aldrig
varit gift/registrerad
partner.
Anger det datum från
vilket det angivna
civilståndet gällde.
Anger
medborgarskapsland
vid dödsfallet.

RSV

Anger datum för
aktuellt prioriterat
medborgarskap vid
dödsfallet.
Anger ålder vid årets
slut.

RSV

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

Summerbar
ej summerbar

2002-01-01

RSV
Härledd variabel

Referenstid

Enhet

Namn på värdemängd
e
DodDatRSV2002Doda
Flode

ej summerbar

FodelseLan2002Flode

ej summerbar
ej summerbar

Fodelselandnamn2002
DodaFlode
Kon

ej summerbar

Civil2002Flode

RSV

Datum består av årtal,
månad och dag.

ej summerbar

CivDat2002DodaFlode

RSV

Medborgarskap
regleras av de lagar
som gäller för
medborgarskap.
Datum består av årtal,
månad och dag.

ej summerbar

Medblandnamn2002D
odaFlode

ej summerbar

MedbDat2002DodaFlo
de

Ålder vid årets slut =
året vid mättiden födelseåret. Variabeln

ej summerbar

AlderSlut2002Flode

Härledd variabel

STATISTISKA CENTRALBYRÅN

198(298)

Presentationstext

Beskrivning

Uppgiftskälla

ålder år

Anger ålder vid
dödsfallet i år.
Anger ålder vid
dödsfallet i dagar.

Härledd variabel

ej summerbar

AlderSlut2002Flode

Härledd variabel

ej summerbar

AlderHd2002DodaFlo
de

ålder dagar

Definition/Mätmetod
härleds från
personnumret.

Referenstid

Summerbar

Enhet

Namn på värdemängd

Tabell / flat fil
Presentationstext

Dödfödda
Objekttyp

Population

Dödfödda

Matrisen innehåller dödfödda under 2002.

Beskrivning

Antal tabellrader / poster

339
Variabler - Innehåll
Presentationstext
år
folkbokföringsdatum
mor
sekretessdag mor

BE0101_DO_2002
05-04-20 15.18

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

Uppgiftskälla
RSV

Definition/Mätmetod

Referenstid

Summerbar
ej summerbar

Enhet

Namn på värdemängd
Ar2002

RSV

Datum består av årtal,
månad och dag.

ej summerbar

FolkbDatMor2002Dod
FoddaFlode

RSV

Datum består av årtal,
månad och dag.

ej summerbar

SekretessdagMor2002
DodFoddaFlo

STATISTISKA CENTRALBYRÅN

Presentationstext
län mor

199(298)

Beskrivning
Anger det län där
modern var
folkbokförd vid
barnets födelse.
Anger den kommun
där modern var
folkbokförd vid
barnets födelse.
Anger den församling
där modern var
folkbokförd vid
barnets födelse.
Anger
fastighetsbeteckning
på den fastighet där
modern var
folkbokförd vid
barnets födelse.
Anger moderns icke
territoriell församling
vid barnets födelse.

Uppgiftskälla
RSV

kön

Uppgift om kön
framställs med
utgångspunkt från
personnumret.

Härledd variabel

efternamn

Anger barnets
efternamn.
Anger datum för
barnets födelse.
Anger det datum som
uppgiften levererades
från RSV.

RSV

kommun mor

församling mor

fastighetsbeteckning
mor

icke territoriell
församling mor

födelsedatum
födelsedatum RSV

BE0101_DO_2002
05-04-20 15.18

Definition/Mätmetod

Referenstid
2002-01-01

Summerbar
ej summerbar

RSV

2002-01-01

ej summerbar

Kommun2002Flode

RSV

2002-01-01

ej summerbar

Forsamling2002Flode

ej summerbar

FastbetMor2002DodFo
ddaFlode

ej summerbar

IckeTerrFors2002Flod
e

ej summerbar

Kon

ej summerbar

ENamn2002DodFodda
Flode
FodDat2002DodFodda
Flode
FodDatRSV2002DodF
oddaFlode

RSV

RSV

RSV
RSV

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

Datum består av årtal,
månad och dag.
Datum består av årtal,
månad och dag.

ej summerbar
ej summerbar

Enhet

Namn på värdemängd
Lan2002Flode

STATISTISKA CENTRALBYRÅN

Presentationstext
dödfödda
personnummer mor

personnummer far

folkbokföringsdatum
far
län far
kommun far

församling far

fastighetsbeteckning
far

icke territoriell

BE0101_DO_2002
05-04-20 15.18

Beskrivning
Anger antal dödfödda
av samma kön.
Anger moderns
personnummer.
Personer som är
folkbokförda
registreras inom
folkbokföringen med
personnummer som
identitetsbeteckning.
Anger faderns
personnummer.
Personer som är
folkbokförda
registreras inom
folkbokföringen med
personnummer som
identitetsbeteckning.
Anger datum för
faderns folkbokföring
vid barnets födelse.
Anger det län där
fadern var folkbokförd
vid barnets födelse.
Anger den kommun
där fadern var
folkbokförd vid
barnets födelse.
Anger den församling
där fadern var
folkbokförd vid
barnets födelse.
Anger
fastigetsbeteckning på
den fastighet där
fadern var folkbokförd
vid barnets födelse.
Anger faderns icke

200(298)

Uppgiftskälla
Härledd variabel

Definition/Mätmetod

Referenstid

Summerbar
ej summerbar

Enhet

Namn på värdemängd
AntDodfodd2002DodF
oddaFlode
PersonNrMor2002Dod
FoddaFlode

RSV

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

ej summerbar

RSV

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

ej summerbar

PersonNrFar2002DodF
oddaFlode

RSV

Datum består av årtal,
månad och dag.

ej summerbar

FolkbDatFar2002DodF
oddaFlode

RSV

2002-01-01

ej summerbar

Lan2002Flode

RSV

2002-01-01

ej summerbar

Kommun2002Flode

RSV

2002-01-01

ej summerbar

Forsamling2002Flode

ej summerbar

FastbetFar2002DodFo
ddaFlode

ej summerbar

IckeTerrFors2002Flod

RSV

RSV

Se lagen om

STATISTISKA CENTRALBYRÅN

201(298)

Presentationstext
församling far

Beskrivning
territoriell församling
vid barnets födelse.

Uppgiftskälla

civilstånd mor

Anger moderns
civilstånd vid barnets
födelse. Civilstånd
anger att en person är,
har varit eller aldrig
varit gift/registrerad
partner.
Anger datum för
moderns civilstånd vid
barnets födelse.
Anger moderns
födelselän. För
personer som är födda
i Sverige anges
födelselänet.
Anger det land där
modern är född.
Anger faderns
civilstånd vid barnets
födelse. Civilstånd
anger att en person är,
har varit eller aldrig
varit gift/registrerad
partner.
Anger datum för
faderns civilstånd vid
barnets födelse.
Anger faderns
födelselän. För
personer som är födda
i Sverige anges
födelselänet.
Anger det land där
fadern är född.
Anger moderns

RSV

civilståndsdatum mor
födelselän mor

födelseland mor
civilstånd far

civilståndsdatum far
födelselän far

födelseland far
medborgarskap mor

BE0101_DO_2002
05-04-20 15.18

Definition/Mätmetod
medlemskap i icke
territoriella
församlingar.

Referenstid

Summerbar

Enhet

Namn på värdemängd
e

ej summerbar

Civil2002Flode

ej summerbar

CivDatMor2002DodFo
ddaFlode

ej summerbar

FodelseLan2002Flode

RSV

ej summerbar

RSV

ej summerbar

FodelselandnamnMor2
002DodFodda
CivilFar2002Dodfodda
Flode

RSV

Datum består av årtal,
månad och dag.

RSV

RSV

2002-01-01

Datum består av årtal,
månad och dag.

RSV

2002-01-01

RSV
RSV

Medborgarskap

ej summerbar

CivDatFar2002DodFo
ddaFlode

ej summerbar

FodelseLan2002Flode

ej summerbar

FodelselandnamnFar20
02DodFodda
MedbLandnamnMor20

ej summerbar

STATISTISKA CENTRALBYRÅN

202(298)

Presentationstext

Beskrivning
medborgarskapsland
vid barnets födelse.

Uppgiftskälla

medborgarskapsdatum
mor

Anger datum för
moderns
medborgarskap vid
barnets födelse.
Anger faderns
medborgarskapsland
vid barnets födelse.

RSV

medborgarskap far

medborgarskapsdatum
far
äktenskapslängd

levande födda
dödfödda totalt
antal födda barn

ordningsnummer
ålder slut mor

BE0101_DO_2002
05-04-20 15.18

RSV

Anger datum för
RSV
faderns medborgarskap
vid barnets födelse.
Anger äktenskapets
Härledd variabel
längd i dagar vid
barnets födelse.

Anger antal levande
Härledd variabel
födda i samma börd
som den dödfödda.
Anger antal dödfödda Härledd variabel
totalt i samma börd.
Anger antal födda barn Härledd variabel
i samma börd.

Anger
Härledd variabel
ordningsnummer bland
dödfödda för modern.
Anger ålder för
Härledd variabel
modern vid årets slut.

Definition/Mätmetod
regleras av de lagar
som gäller för
medborgarskap.
Datum består av årtal,
månad och dag.

Referenstid

Summerbar

Enhet

Namn på värdemängd
02DodFoddaFlo

ej summerbar

MedbDatMor2002Dod
FoddaFlode

Medborgarskap
regleras av de lagar
som gäller för
medborgarskap.
Datum består av årtal,
månad och dag.

ej summerbar

MedbLandnamnFar20
02DodFoddaFlo

ej summerbar

MedbDatFar2002DodF
oddaFlode

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

ej summerbar

AktLgdDag2002DodF
oddaFlode

ej summerbar

AntLevFodda2002Dod
FoddaFlode

ej summerbar

AntDodFoddTot2002D
odFoddaFlode
AntBord2002DodFodd
aFlode

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

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

ej summerbar

ej summerbar

OrdnrDodF2002DodF
oddaFlode

ej summerbar

AlderMorSlut2002Dod
FoddaFlode

STATISTISKA CENTRALBYRÅN

Presentationstext
ålder år mor
ålder dagar mor
ålder slut far

ålder år far
ålder dagar far

Beskrivning
Anger moderns ålder
vid barnets födelse i år.
Anger moderns ålder
vid barnets födelse i
dagar.
Anger ålder för fadern
vid årets slut.

203(298)

Uppgiftskälla
Härledd variabel

Definition/Mätmetod

Referenstid

Härledd variabel
Härledd variabel

Summerbar
ej summerbar

Enhet

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

Anger faderns ålder
Härledd variabel
vid barnets födelse i år.
Anger faderns ålder
Härledd variabel
vid barnets födelse i
dagar.

Namn på värdemängd
AlderMorSlut2002Dod
FoddaFlode
AlderMorHd2002Dod
FoddaFlode

ej summerbar

AlderFarSlut2002Dod
FoddaFlode

ej summerbar

AlderFarSlut2002Dod
FoddaFlode
AlderFarHd2002DodF
oddaFlode

ej summerbar

Tabell / flat fil
Presentationstext

Utvandrare
Objekttyp

Population

Utvandrare

Matrisen innehåller de personer som har utvandrat från Sverige under 2002.

Beskrivning

Antal tabellrader / poster

33009
Variabler - Innehåll
Presentationstext
Förvärvs- och
kapitalinkomst
år
folkbokföringsdatum

BE0101_DO_2002
05-04-20 15.18

Beskrivning
Summa förvärvs- och
kapitalinkomst
inklusive sjöinkomst
Anger år för
utvandring.
Anger det datum från
och med

Uppgiftskälla
Definition/Mätmetod
Inkomst- och
taxeringsregistret (IoT)
RSV
RSV

Datum består av årtal,
månad och dag.

Referenstid
2001

Summerbar
summerbar

Enhet
kronor

Namn på värdemängd
InkForvKapSjo2002E
migrantFlode

ej summerbar

Ar2002

ej summerbar

FolkbDat2002EmiGra
ntFlode

STATISTISKA CENTRALBYRÅN

Presentationstext
avregistreringsdatum
avregistreringsdatum
RSV
sekretessdag

län

kommun

församling

fastighetsbeteckning

icke territoriell
församling

BE0101_DO_2002
05-04-20 15.18

Beskrivning
folkbokföringen gäller.
Anger
utvandringsdatum.
Anger det datum som
uppgiften levererades
från RSV.
Anger datum för
sekretessmarkering.
Personer med
sekretessmarkering har
ett särskilt skydd,
vilket bl a innebär att
de inte ingår i SCB:s
enkät- och
intervjuundersökningar
.
Anger det län där
personen var
folkbokförd vid
utvandringstidpunkten.
Anger den kommun
där personen var
fokbokförd vid
utvandringstidpunkten.
Anger den församling
där personen var
folkbokförd vid
utvandringstidpunkten.
Anger
fastighetsbeteckning
på den fastighet där
personen var
folkbokförd vid
utvandringstidpunkten.
Anger icke territoriell
församling vid
utvandringstidpunkten.

204(298)

Uppgiftskälla

Definition/Mätmetod

RSV

Datum består av årtal,
månad och dag.
Datum består av årtal,
månad och dag.

ej summerbar

Datum består av årtal,
månad och dag.

ej summerbar

Sekretessdag2002Emi
GrantFlode

RSV
RSV

Referenstid

Summerbar

ej summerbar

Enhet

Namn på värdemängd
DatAvreg2002EmiGra
ntFlode
DatAvregRSV2002Em
iGrantFlode

RSV

2002-01-01

ej summerbar

Lan2002Flode

RSV

2002-01-01

ej summerbar

Kommun2002Flode

RSV

2002-01-01

ej summerbar

Forsamling2002Flode

ej summerbar

FastBet2002EmiGrant
Flode

ej summerbar

IckeTerrFors2002Flod
e

RSV

RSV

Se lagen om
medlemskap i icke
territoriella
församlingar.

STATISTISKA CENTRALBYRÅN

Presentationstext
personnummer

födelselän
födelseförsamling

födelseland
födelseort i utlandet
invandringsland
flyttgräns
kön

medborgarskap

medborgarskapsdatum

BE0101_DO_2002
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Beskrivning
Personer som är
folkbokförda
registreras inom
folkbokföringen med
personnummer som
identitetsbeteckning.
Anger födelselän för
personer som är födda
i Sverige.
Anger
födelseförsamling för
personer som är födda
i Sverige.
Anger det land där
personen är född.
Anger födelseort för
personer som är födda
utomlands.
Anger det land till
vilket personen har
flyttat.
Anger kod för
flyttning.
Uppgift om kön
framställs med
utgångspunkt från
personnumret.

205(298)

Uppgiftskälla
RSV

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

Referenstid

Summerbar
ej summerbar

2002-01-01

ej summerbar

FodelseLan2002Flode

RSV

ej summerbar

FodelseForsNamn2002
EmiGrantFlo

RSV

ej summerbar

RSV

ej summerbar

Fodelselandnamn2002
EmiGrantFlo
FodelseortUtl2002Emi
GrantFlode

RSV

ej summerbar

InflLandnamn2002Emi
GrantFlode

RSV

ej summerbar

FlyttGrans2002EmiGr
antFlode
Kon

RSV

Härledd variabel

Anger
RSV
medborgarskapsland
vid
utvandringstidpunkten.
RSV
Anger datum för
aktuellt prioriterat

Kön härleds från 11:e
positionen i
personnumret. Om
position 11 är lika med
1, 3, 5, 7 eller 9 sätts
kön = man. Om
position 11 är lika med
0, 2, 4, 6 eller 8 sätts
kön = kvinna.
Medborgarskap
regleras av de lagar
som gäller för
medborgarskap.
Datum består av årtal,
månad och dag.

ej summerbar

Enhet

Namn på värdemängd
PersonNr2002EmiGra
ntFlode

ej summerbar

MedbLandnamn2002E
miGrantFlode

ej summerbar

MedbDat2002EmiGra
ntFlode

STATISTISKA CENTRALBYRÅN

Presentationstext

civilstånd

civilståndsdatum
invandringsdatum
invandringsdagar
ålder slut

ålder år
ålder dagar

Beskrivning
medborgarskap vid
utvandringstidpunkten.
Anger civilstånd vid
utvandringstidpunkten.
Civilstånd anger att en
person är, har varit
eller aldrig varit
gift/registrerad partner.
Anger det datum från
vilket det angivna
civilståndet gäller.
Anger datum för
senaste invandring till
Sverige.
Anger antal dagar i
Sverige från senaste
invandring.
Anger ålder vid årets
slut.

Anger ålder vid
utvandringstidpunkten
i år.
Anger ålder vid
utvandringstidpunkten
i dagar.

206(298)

Uppgiftskälla

Definition/Mätmetod

RSV

Referenstid

Summerbar

Enhet

ej summerbar

Civil2002Flode

RSV

Datum består av årtal,
månad och dag.

ej summerbar

CivDat2002EmiGrantF
lode

RSV

Datum består av årtal,
månad och dag.

ej summerbar

DatInv2002EmiGrantF
lode

ej summerbar

AntDagSenInv2002Em
iGrantFlode

ej summerbar

AlderSlut2002Flode

Härledd variabel

ej summerbar

AlderSlut2002Flode

Härledd variabel

ej summerbar

AlderHd2002EmiGran
tFlode

Härledd variabel
Härledd variabel

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

Tabell / flat fil
Presentationstext

Födda
Objekttyp

Population

Födda

Matrisen innehåller de personer som har fötts under 2002.

Beskrivning

BE0101_DO_2002
05-04-20 15.18

Namn på värdemängd

Antal tabellrader / poster

STATISTISKA CENTRALBYRÅN

207(298)

95815
Variabler - Innehåll
Presentationstext
år
folkbokföringsdatum
folkbokföringsdatum
RSV
sekretessdag

län
kommun

församling

fastighetsbeteckning

BE0101_DO_2002
05-04-20 15.18

Beskrivning
Anger år för barnets
födelse.
Anger det datum från
och med
folkbokföringen gäller.
Anger det datum som
uppgiften levererades
från RSV.
Anger datum för
sekretessmarkering.
Personer med
sekretessmarkering har
ett särskilt skydd,
vilket bl a innebär att
de inte ingår i SCB:s
enkät- och
intervjuundersökningar
.
Anger det län där
barnet folkbokfördes
vid födelsen.
Anger den kommun
där barnet
folkbokfördes vid
födelsen.
Anger den församling
där barnet
folkbokfördes vid
födelsen.
Anger
fastighetsbeteckning
på den fastighet där
barnet folkbokfördes

Uppgiftskälla
RSV

Definition/Mätmetod

Referenstid

Summerbar
ej summerbar

Enhet

Namn på värdemängd
Ar2002

RSV

Datum består av årtal,
månad och dag.

ej summerbar

FolkbDat2002FoddaFl
ode

RSV

Datum består av årtal,
månad och dag.

ej summerbar

FolkbDatRSV2002Fod
daFlode

RSV

Datum består av årtal,
månad och dag.

ej summerbar

Sekretessdag2002Fodd
aFlode

RSV

2002-01-01

ej summerbar

Lan2002Flode

RSV

2002-01-01

ej summerbar

Kommun2002Flode

RSV

2002-01-01

ej summerbar

Forsamling2002Flode

ej summerbar

Fastbet2002FoddaFlod
e

RSV

STATISTISKA CENTRALBYRÅN

Presentationstext
personnummer

kön

icke territoriell
församling

Beskrivning
vid födelsen.
Personer som är
folkbokförda
registreras inom
folkbokföringen med
personnummer som
identitetsbeteckning.
Uppgift om kön
framställs med
utgångspunkt från
personnumret.

208(298)

Uppgiftskälla

Definition/Mätmetod

RSV

Personnumret består
av: Födelsetid (8
siffror),
födelsenummer (3
siffror) och en
kontrollsiffra.
Kön härleds från 11:e
positionen i
personnumret. Om
position 11 är lika med
1, 3, 5, 7 eller 9 sätts
kön = man. Om
position 11 är lika med
0, 2, 4, 6 eller 8 sätts
kön = kvinna.
Se lagen om
medlemskap i icke
territoriella
församlingar.
Personnumret består
av: Födelsetid (8
siffror),
födelsenummer (3
siffror) och en
kontrollsiffra.

Enhet

Namn på värdemängd
PersonNr2002FoddaFl
ode

ej summerbar

Kon

ej summerbar

IckeTerrFors2002Flod
e

ej summerbar

PersonNrMor2002Fod
daFlode

RSV

ej summerbar

FolkbKodMor2002Fod
daFlode

RSV

ej summerbar

Civil2002Flode

Härledd variabel

RSV

Anger moderns
personnummer.
Personer som är
folkbokförda
registreras inom
folkbokföringen med
personnummer som
identitetsbeteckning.
folkbokföringskod mor Anger moderns
folkbokföringskod.
Folkbokföringskoden
anger om
relationspersonen är,
har varit eller aldrig
varit folkbokförd.
civilstånd mor
Anger moderns
civilstånd vid barnets
födelse. Civilstånd

RSV

BE0101_DO_2002
05-04-20 15.18

Summerbar
ej summerbar

Anger icke territoriell
församling vid
födelsen.

personnummer mor

Referenstid

STATISTISKA CENTRALBYRÅN

Presentationstext

civilståndsdatum mor
födelselän mor

födelseland mor
personnummer far

län far
kommun far

församling far

fastighetsbeteckning
far

BE0101_DO_2002
05-04-20 15.18

Beskrivning
anger att en person är,
har varit eller aldrig
varit gift/registrerad
partner.
Anger datum för
moderns civilstånd vid
barnets födelse.
Anger moderns
födelselän. För
personer som är födda
i Sverige anges
födelselänet.
Anger det land där
modern är född.
Anger faderns
personnummer.
Personer som är
folkbokförda
registreras inom
folkbokföringen med
personnummer som
identitetsbeteckning.
Anger det län där
fadern var folkbokförd
vid barnets födelse.
Anger den kommun
där fadern var
folkbokförd vid
barnets födelse.
Anger den församling
där fadern var
folkbokförd vid
barnets födelse.
Anger
fastighetsbeteckning
på den fastighet där
fadern var folkbokförd
vid barnets födelse.

209(298)

Uppgiftskälla

Definition/Mätmetod

RSV

Datum består av årtal,
månad och dag.

RSV

Referenstid

2002-01-01

RSV
RSV

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

Summerbar

Enhet

Namn på värdemängd

ej summerbar

CivDatMor2002Fodda
Flode

ej summerbar

FodelseLan2002Flode

ej summerbar

FodelselandnamnMor2
002FoddaFlo
PersonNrFar2002Fodd
aFlode

ej summerbar

RSV

2002-01-01

ej summerbar

Lan2002Flode

RSV

2002-01-01

ej summerbar

Kommun2002Flode

RSV

2002-01-01

ej summerbar

Forsamling2002Flode

ej summerbar

FastbetFar2002FoddaF
lode

STATISTISKA CENTRALBYRÅN

210(298)

Presentationstext
icke territoriell
församling far

Beskrivning
Anger faderns icke
territoriell församling
vid barnets födelse.

Uppgiftskälla
RSV

folkbokföringsdatum
far

Anger faderns
folkbokföringsdatum
vid barnets födelse.
Anger faderns
folkbokföringskod.
Folkbokföringskoden
anger om
relationspersonen är,
har varit eller aldrig
varit folkbokförd.
Anger aviseringsdatum
för faderskapet.
Anger faderns
civilstånd vid barnets
födelse. Civilstånd
anger att en person är,
har varit eller aldrig
varit gift/registrerad
partner.
Anger datum för
faderns civilstånd vid
barnets födelse.
Anger faderns
födelselän. För
personer som är födda
i Sverige anges
födelselänet.
Anger det land där
fadern är född.
Anger
medborgarskapsland
vid födelsen.

RSV

Anger datum för

RSV

folkbokföringskod far

faderskapsdatum RSV
civilstånd far

civilståndsdatum far
födelselän far

födelseland far
medborgarskap

medborgarskapsdatum

BE0101_DO_2002
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Definition/Mätmetod
Se lagen om
medlemskap i icke
territoriella
församlingar.
Datum består av årtal,
månad och dag.

Referenstid

RSV

RSV

Datum består av årtal,
månad och dag.

RSV

RSV

Datum består av årtal,
månad och dag.
2002-01-01

RSV
Medborgarskap
regleras av de lagar
som gäller för
medborgarskap.
Datum består av årtal,

Enhet

Namn på värdemängd
IckeTerrFors2002Flod
e

ej summerbar

FolkbDatFar2002Fodd
aFlode

ej summerbar

FolkbKodFar2002Fod
daFlode

ej summerbar

FaderskapDatRSV200
2FoddaFlode
CivilFar2002Dodfodda
Flode

ej summerbar

RSV

RSV

Summerbar
ej summerbar

ej summerbar

CivDatFar2002FoddaF
lode

ej summerbar

FodelseLan2002Flode

ej summerbar

FodelselandnamnFar20
02FoddaFlo
Medblandnamn2002Fo
ddaFlode

ej summerbar

ej summerbar

MedbDat2002FoddaFl

STATISTISKA CENTRALBYRÅN

Presentationstext

medborgarskap mor

medborgarskapsdatum
mor
medborgarskap far

medborgarskapsdatum
far
äktenskapslängd

levande födda
dödfödda
antal födda barn

ordningsnummer mor

BE0101_DO_2002
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Beskrivning
aktuellt prioriterat
medborgarskap vid
födelsen.
Anger moderns
medborgarskapsland
vid barnets födelse.
Anger datum för
moderns
medborgarskap vid
barnets födelse.
Anger faderns
medborgarskapsland
vid barnets födelse.

211(298)

Uppgiftskälla

Definition/Mätmetod
månad och dag.

RSV

Medborgarskap
regleras av de lagar
som gäller för
medborgarskap.
Datum består av årtal,
månad och dag.

ej summerbar

MedbLandnamnMor20
02FoddaFlode

ej summerbar

MedbDatMor2002Fod
daFlode

Medborgarskap
regleras av de lagar
som gäller för
medborgarskap.
Datum består av årtal,
månad och dag.

ej summerbar

MedbLandnamnFar20
02FoddaFlode

ej summerbar

MedbDatFar2002Fodd
aFlode

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

ej summerbar

AktLgdDag2002Fodda
Flode

ej summerbar

AntLevFodda2002Fod
daFlode

ej summerbar

AntDodFodd2002Fodd
aFlode
AntBord2002FoddaFlo
de

RSV

RSV

Anger datum för
RSV
faderns medborgarskap
vid barnets födelse.
Anger äktenskapets
Härledd variabel
längd i dagar vid
barnets födelse.

Anger antal levande
Härledd variabel
födda i samma börd
som den dödfödda.
Anger antal dödfödda Härledd variabel
barn av samma kön.
Anger antal födda barn Härledd variabel
i samma börd.

Anger
Härledd variabel
ordningsnummer bland
levande födda för
modern.

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

Referenstid

Summerbar

ej summerbar

ej summerbar

Enhet

Namn på värdemängd
ode

OrdnrLevFoddaM2002
FoddaFlode

STATISTISKA CENTRALBYRÅN

Presentationstext
ordningsnummer far

ålder slut mor

ålder år mor
ålder dagar mor
ålder slut far

ålder år far
ålder dagar far

212(298)

Beskrivning
Uppgiftskälla
Anger
Härledd variabel
ordningsnummer bland
levande födda för
fadern.
Anger ålder för
Härledd variabel
modern vid årets slut.

Anger ålder för
modern vid barnets
födelse i år.
Anger ålder för
modern vid barnets
födelse i dagar.
Anger ålder för fadern
vid årets slut.

Namn på värdemängd
OrdnrLevFoddaF2002
FoddaFlode

ej summerbar

AlderMorSlut2002Fod
daFlode

Härledd variabel

ej summerbar

AlderMorHd2002Fodd
aFlode

ej summerbar

AlderFarSlut2002Fodd
aFlode

ej summerbar

AlderFarSlut2002Fodd
aFlode
AlderFarHd2002Fodda
Flode

Anger ålder för fadern Härledd variabel
vid barnets födelse i år.
Anger ålder för fadern Härledd variabel
vid barnets födelse i
dagar.

Beskrivning

Beskrivning

AktLgdDag2002Fodd 1 - 10167, 0 = uppgift saknas.
BE0101_DO_2002
05-04-20 15.18

Enhet

Härledd variabel

AktLgdDag2002Dod 7 - 10679, 0 = uppgift saknas.
FoddaFlode
Namn

Summerbar
ej summerbar

AlderMorSlut2002Fod
daFlode

Härledd variabel

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

Referenstid

ej summerbar

Värdemängder
Namn

Definition/Mätmetod

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

Variabeln bör inte
användas på grund av
dålig kvalité.

ej summerbar

STATISTISKA CENTRALBYRÅN

aFlode
Namn

Beskrivning

AlderFarHd2002Dod 7439 - 19296, NULL = uppgift saknas.
FoddaFlode
Namn

Beskrivning

AlderFarHd2002Fod
daFlode

Variabeln bör inte användas på grund av dålig kvalité.

Namn

Beskrivning

AlderFarSlut2002Do
dFoddaFlode

20 - 53, NULL= uppgift saknas.

Kod
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Benämning
20 år
21 år
22 år
23 år
24 år
25 år
26 år
27 år
28 år
29 år
30 år
31 år
32 år
33 år
34 år
35 år
36 år
37 år
38 år
39 år

BE0101_DO_2002
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40
41
42
43
44
45
46
47
48
51
53
NULL

40 år
41 år
42 år
43 år
44 år
45 år
46 år
47 år
48 år
51 år
53 år
Uppgift saknas

Namn

Beskrivning

AlderFarSlut2002Fod 15 - 78, NULL = uppgift saknas.
daFlode
Kod
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

BE0101_DO_2002
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Benämning
15 år
16 år
17 år
18 år
19 år
20 år
21 år
22 år
23 år
24 år
25 år
26 år
27 år
28 år
29 år
30 år
31 år
32 år
33 år
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34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
69
70
72

BE0101_DO_2002
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34 år
35 år
36 år
37 år
38 år
39 år
40 år
41 år
42 år
43 år
44 år
45 år
46 år
47 år
48 år
49 år
50 år
51 år
52 år
53 år
54 år
55 år
56 år
57 år
58 år
59 år
60 år
61 år
62 år
63 år
64 år
65 år
66 år
67 år
69 år
70 år
72 år
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NULL
78

Uppgift saknas
78 år

Namn

Beskrivning

AlderH2002Medborg 0 - 91
arskapFlode
Kod
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

BE0101_DO_2002
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Benämning
0 år
1 år
2 år
3 år
4 år
5 år
6 år
7 år
8 år
9 år
10 år
11 år
12 år
13 år
14 år
15 år
16 år
17 år
18 år
19 år
20 år
21 år
22 år
23 år
24 år
25 år
26 år
27 år
28 år
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29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
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29 år
30 år
31 år
32 år
33 år
34 år
35 år
36 år
37 år
38 år
39 år
40 år
41 år
42 år
43 år
44 år
45 år
46 år
47 år
48 år
49 år
50 år
51 år
52 år
53 år
54 år
55 år
56 år
57 år
58 år
59 år
60 år
61 år
62 år
63 år
64 år
65 år

217(298)

STATISTISKA CENTRALBYRÅN

66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
90
91

66 år
67 år
68 år
69 år
70 år
71 år
72 år
73 år
74 år
75 år
76 år
77 år
78 år
79 år
80 år
81 år
82 år
83 år
84 år
85 år
86 år
87 år
88 år
90 år
91 år

Namn

Beskrivning

AlderHd2002CivilAn Variabeln bör inte användas på grund av dålig kvalité.
drFlode
Namn

Beskrivning

AlderHd2002DodaFl 0 - 40446
ode
Namn

BE0101_DO_2002
05-04-20 15.18

Beskrivning

218(298)
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AlderHd2002EmiGra 1 - 40140
ntFlode
Namn

Beskrivning

AlderHd2002ImmiFl 0 - 36665
ode
Namn

Beskrivning

AlderHd2002InrFlytt 0 - 39158
Flode
Namn

Beskrivning

AlderHd2002Medbor 0 - 33249
garskapFlode
Namn

Beskrivning

AlderHdRel2002Civi 365 - 39778, NULL = uppgift saknas.
lAndrFlode
Namn

Beskrivning

AlderHRel2002Civil
AndrFlode

17 - 108, NULL = uppgift saknas.

Kod
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Benämning
17 år
18 år
19 år
20 år
21 år
22 år
23 år
24 år
25 år
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26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

BE0101_DO_2002
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26 år
27 år
28 år
29 år
30 år
31 år
32 år
33 år
34 år
35 år
36 år
37 år
38 år
39 år
40 år
41 år
42 år
43 år
44 år
45 år
46 år
47 år
48 år
49 år
50 år
51 år
52 år
53 år
54 år
55 år
56 år
57 år
58 år
59 år
60 år
61 år
62 år
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63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
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63 år
64 år
65 år
66 år
67 år
68 år
69 år
70 år
71 år
72 år
73 år
74 år
75 år
76 år
77 år
78 år
79 år
80 år
81 år
82 år
83 år
84 år
85 år
86 år
87 år
88 år
89 år
90 år
91 år
92 år
93 år
94 år
95 år
96 år
97 år
98 år
99 år
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100
101
102
103
104
105
106
107
108
NULL

100 år
101 år
102 år
103 år
104 år
105 år
106 år
107 år
108 år
Uppgift saknas

Namn

Beskrivning

AlderMorHd2002Do
dFoddaFlode

5427 - 16120

Namn

Beskrivning

AlderMorHd2002Fod 4807 - 19560
daFlode
Namn

Beskrivning

AlderMorSlut2002Do 15 - 44
dFoddaFlode
Kod
15
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
BE0101_DO_2002
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Benämning
15 år
18 år
19 år
20 år
21 år
22 år
23 år
24 år
25 år
26 år
27 år
28 år
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29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

29 år
30 år
31 år
32 år
33 år
34 år
35 år
36 år
37 år
38 år
39 år
40 år
41 år
42 år
43 år
44 år

Namn

Beskrivning

AlderMorSlut2002Fo 13 - 54
ddaFlode
Kod
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

BE0101_DO_2002
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Benämning
13 år
14 år
15 år
16 år
17 år
18 år
19 år
20 år
21 år
22 år
23 år
24 år
25 år
26 år
27 år
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28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
54

28 år
29 år
30 år
31 år
32 år
33 år
34 år
35 år
36 år
37 år
38 år
39 år
40 år
41 år
42 år
43 år
44 år
45 år
46 år
47 år
48 år
49 år
50 år
51 år
52 år
54 år

Namn

Beskrivning

AlderSlut2002CivilA 15 - 101
ndrFlode
Kod
15
16
17
18
19

BE0101_DO_2002
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Benämning
15 år
16 år
17 år
18 år
19 år
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20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
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20 år
21 år
22 år
23 år
24 år
25 år
26 år
27 år
28 år
29 år
30 år
31 år
32 år
33 år
34 år
35 år
36 år
37 år
38 år
39 år
40 år
41 år
42 år
43 år
44 år
45 år
46 år
47 år
48 år
49 år
50 år
51 år
52 år
53 år
54 år
55 år
56 år
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57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
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57 år
58 år
59 år
60 år
61 år
62 år
63 år
64 år
65 år
66 år
67 år
68 år
69 år
70 år
71 år
72 år
73 år
74 år
75 år
76 år
77 år
78 år
79 år
80 år
81 år
82 år
83 år
84 år
85 år
86 år
87 år
88 år
89 år
90 år
91 år
92 år
93 år
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94
95
96
97
98
99
100
101

94 år
95 år
96 år
97 år
98 år
99 år
100 år
101 år

Namn

Beskrivning

AlderSlut2002Flode

0 - 111

Kod
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

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

98 år
99 år
100 år
101 år
102 år
103 år
104 år
105 år
106 år
107 år
109 år
110 år
111 år

Namn

Beskrivning

AlderSlut2002RTB

0 - 111

Kod
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

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

93 år
94 år
95 år
96 år
97 år
98 år
99 år
100 år
101 år
102 år
103 år
104 år
105 år
106 år
107 år
108 år
109 år
110 år
111 år

Namn

Beskrivning

AlderSlut2002RTBFa 0 - 111
milj
Kod
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

BE0101_DO_2002
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Benämning
0 år
1 år
2 år
3 år
4 år
5 år
6 år
7 år
8 år
9 år
10 år
11 år
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12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
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12 år
13 år
14 år
15 år
16 år
17 år
18 år
19 år
20 år
21 år
22 år
23 år
24 år
25 år
26 år
27 år
28 år
29 år
30 år
31 år
32 år
33 år
34 år
35 år
36 år
37 år
38 år
39 år
40 år
41 år
42 år
43 år
44 år
45 år
46 år
47 år
48 år
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49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
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49 år
50 år
51 år
52 år
53 år
54 år
55 år
56 år
57 år
58 år
59 år
60 år
61 år
62 år
63 år
64 år
65 år
66 år
67 år
68 år
69 år
70 år
71 år
72 år
73 år
74 år
75 år
76 år
77 år
78 år
79 år
80 år
81 år
82 år
83 år
84 år
85 år
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86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111

86 år
87 år
88 år
89 år
90 år
91 år
92 år
93 år
94 år
95 år
96 år
97 år
98 år
99 år
100 år
101 år
102 år
103 år
104 år
105 år
106 år
107 år
108 år
109 år
110 år
111 år

Namn

Beskrivning

AlderSlutRel2002Civ 17 - 109, NULL = uppgift saknas.
ilAndrFlode
Kod
17
18
19
20
21

BE0101_DO_2002
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Benämning
17 år
18 år
19 år
20 år
21 år
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22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

BE0101_DO_2002
05-04-20 15.18

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

96 år
97 år
98 år
99 år
101 år
102 år
103 år
104 år
105 år
106 år
107 år
108 år
109 år
Uppgift saknas

Namn

Beskrivning

AntalBarn2002RTBF 0 - 16
amilj
Kod
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
16

Benämning
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
16

Namn

Beskrivning
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AntalBarnUnder1820 0 - 14
02RTBFamilj
Kod
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Benämning
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Namn

Beskrivning

AntalBarnUnder2220 0 - 16
02RTBFamilj
Kod
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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Benämning
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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13
16

13
16

Namn

Beskrivning

AntalBarnUnder6200 0 - 6
2RTBFamilj
Kod
0
1
2
3
4
5
6

Benämning
0
1
2
3
4
5
6

Namn

Beskrivning

AntalPersoner2002R
TBFamilj

1 - 19

Kod
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
19

Benämning
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
19

BE0101_DO_2002
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Namn

Beskrivning

AntBord2002DodFod 1 - 3
daFlode
Kod
1
2
3

Benämning
1
2
3

Namn

Beskrivning

AntBord2002FoddaFl 1 - 3
ode
Kod
1
2
3

Benämning
1
2
3

Namn

Beskrivning

AntDagSenEmi2002I 0 - 20136
mmiFlode
Namn

Beskrivning

AntDagSenInv2002E 0 - 20460
miGrantFlode
Namn

Beskrivning

AntDodfodd2002Dod 1 - 2
FoddaFlode
Kod
1
2

Benämning
1
2

Namn

Beskrivning

BE0101_DO_2002
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AntDodFodd2002Fod 0 - 2
daFlode
Kod
0
1
2

Benämning
0
1
2

Namn

Beskrivning

AntDodFoddTot2002 1 - 2
DodFoddaFlode
Kod
1
2

Benämning
1
2

Namn

Beskrivning

AntLevFodda2002Do 0 - 1
dFoddaFlode
Namn

Beskrivning

AntLevFodda2002Fo 1 - 3
ddaFlode
Kod
1
2
3

Benämning
1
2
3

Namn

Beskrivning

Ar2002

Kalenderår

Kod
2002

Benämning
2002

Namn

Beskrivning

Atyp2002KorsForsR

Ändringar i kommun- och församlingsindelningen fr.o.m. 2003-01-01

BE0101_DO_2002
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TB
Kod
10
15
16
21
40

Benämning
LKF-koden upphör
Utvidgas
Utvidgas och namnändras
Kodändras, ny kommun
Namnändras

Namn

Beskrivning

CivDat2002CivilAnd 20020101 - 20011231, 20020000 = uppgift om månad och dag saknas, 20020100 = uppgift om dag saknas.
rFlode
Namn

Beskrivning

CivDat2002DodaFlo
de

18951115 - 20021231, 0 = uppgift saknas, NULL = uppgift saknas.

Namn

Beskrivning

CivDat2002EmiGrant 19090624 - 20021228, 19000000 = uppgift om år, månad och dag saknas, 0 = uppgift saknas, NULL = uppgift saknas.
Flode
Namn

Beskrivning

CivDat2002Immiflod 19140303 - 20021213, 0 = uppgift saknas, NULL = uppgift saknas.
e
Namn

Beskrivning

CivDat2002InrFlyttFl 18981113 - 20021230, 0 = uppgift saknas, NULL = uppgift saknas.
ode
Namn

Beskrivning

CivDat2002Medborg 19140912 - 20021219, 19000000 = uppgift om år, månad och dag saknas, 0 = uppgift saknas.
arskapFlode

BE0101_DO_2002
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Namn

Beskrivning

CivDat2002RTB

18931224 - 20021231, 0 = uppgift saknas, NULL = uppgift saknas.

Namn

Beskrivning

245(298)

CivDatFar2002DodF 19730202 - 20021121, NULL = uppgift saknas.
oddaFlode
Namn

Beskrivning

CivDatFar2002Fodda 19401124 - 20021214, 19000000 = uppgift om år, månad och dag saknas, 0 = uppgift saknas, NULL = uppgift saknas.
Flode
Namn

Beskrivning

CivDatG2002CivilAn 19140809 - 20021220, 19000000 = uppgift om år, månad och dag saknas,
drFlode
0 = uppgift saknas, NULL = uppgift saknas.
Namn

Beskrivning

CivDatGRel2002Civi 19140802 - 20021218, 0 = uppgift saknas, NULL = uppgift saknas.
lAndrFlode
Namn

Beskrivning

CivDatMor2002Dod
FoddaFlode

19600110 - 20021121

Namn

Beskrivning

CivDatMor2002Fodd 19521004 - 20021216, 19000000 = uppgift om år, månad och dag saknas, 0 = uppgift saknas, NULL = uppgift saknas.
aFlode
Namn

Beskrivning

CivDatRel2002Civil
AndrFlode

20020101 - 20021231, 20020000 = uppgift om månad och dag saknas, 20020100 = uppgift om dag saknas.

BE0101_DO_2002
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Namn

Beskrivning

CivDatRSV2002Civil 20020104 - 20030131
AndrFlode
Namn

Beskrivning

CivDatRSVRel2002
CivilAndrFl

20020104 - 20030131, NULL = uppgift saknas.

Namn

Beskrivning

Civil2002CivilAndrF Aktuellt civilstånd.
lode
Kod
G
S
Ä
RP
SP
EP
NULL

Benämning
Gift
Skild
Änka/änkling
Registrerad partner
Skild partner
Efterlevande partner
Uppgift saknas

Namn

Beskrivning

Civil2002Flode

Civilstånd

Kod
OG
G
S
Ä
RP
SP
EP

Benämning
Ogift
Gift
Skild
Änka/änkling
Registrerad partner
Skild partner
Efterlevande partner

Namn

Beskrivning

Civil2002RTB

Civilstånd

Kod

Benämning

BE0101_DO_2002
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OG
G
S
Ä
RP
SP
EP

Ogift
Gift
Skild
Änka/änkling
Registrerad partner
Skild partner
Efterlevande partner

Namn

Beskrivning

Civil2002RTBFamilj Civilstånd.
Kod
OG
G
S
Ä
RP
SP
EP

Benämning
Ogift
Gift
Skild
Änka/änkling
Registrerad partner
Skild partner
Efterlevande partner

Namn

Beskrivning

CivilFar2002Dodfod
daFlode

Civilstånd, NULL = uppgift saknas.

Kod
OG
G
S
Ä
RP
SP
EP
NULL

Benämning
Ogift
Gift
Skild
Änkling
Registrerad partner
Skild partner
Efterlevande partner
Uppgift saknas

Namn

Beskrivning

CivilG2002CivilAndr Tidigare civilstånd.
Flode
BE0101_DO_2002
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Kod
OG
G
S
Ä
RP
SP
EP
NULL

Benämning
Ogift
Gift
Skild
Änka/änkling
Registrerad partner
Skild partner
Efterlevande partner
Uppgift saknas

Namn

Beskrivning

CoAdr2002RTBNam NULL = uppgift saknas.
nAdr
Namn

Beskrivning

DatAvreg2002EmiGr 20020101 - 20021231
antFlode
Namn

Beskrivning

DatAvregRSV2002E 20020103 - 20030131
miGrantFlode
Namn

Beskrivning

DatFran2002PersonN 19130621 - 20030121, 0 = uppgift saknas.
rAndr
Namn

Beskrivning

DatFranRSV2002Per 19910401 - 20030130
sonNrAndr
Namn

Beskrivning

DatInv2002EmiGrant 19461127 - 20021204, NULL = uppgift saknas.
BE0101_DO_2002
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Flode
Namn

Beskrivning

DatInv2002RTB

19120926 - 20021230, NULL = uppgift saknas.

Namn

Beskrivning

DatTill2002PersonNr 19640206 - 20030130
Andr
Namn

Beskrivning

DatTillRSV2002Pers 20020201 - 20030131
onNrAndr
Namn

Beskrivning

DatumAdFar2002RT 19300606 -20021230, 0 = uppgift saknas, NULL = uppgift saknas.
B
Namn

Beskrivning

DatumAdMor2002R
TB

19221010 - 20021230, 0 = uppgift saknas, NULL = uppgift saknas.

Namn

Beskrivning

DatumAP12002RTB

19850320 - 20021230, 0 = uppgift saknas, NULL = uppgift saknas.

Namn

Beskrivning

DatumAP22002RTB

19850320 - 20021230, 0 = uppgift saknas, NULL = uppgift saknas.

Namn

Beskrivning

DatumVard12002RT 18991026 - 20021231, 0 = uppgift saknas, NULL = uppgift saknas.
B
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Namn

250(298)

Beskrivning

DatumVard22002RT 19030826 - 20021231, 0 = uppgift saknas, NULL = uppgift saknas.
B
Namn

Beskrivning

DodDat2002DodaFlo 20020101 - 20021231, 20020100 = uppgift om dag saknas, 20020000 = uppgift om månad och dag saknas.
de
Namn

Beskrivning

DodDatRSV2002Dod 20020103 - 20030131
aFlode
Namn

Beskrivning

ENamn2002DodFodd Barnets efternamn, NULL = uppgift saknas.
aFlode
Namn

Beskrivning

ENamn2002RTBNa
mnAdr

Efternamn i klartext, NULL = uppgift saknas.

Namn

Beskrivning

FaderskapDatRSV20 20020104 - 20030131, NULL = uppgift saknas.
02FoddaFlode
Namn

Beskrivning

FamId12002RTB

Personnummer för personer födda åren 1891 - 2002.

Namn

Beskrivning

FamId12002RTBFam Personnummer för personer födda åren 1891 - 2002.
ilj

BE0101_DO_2002
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Namn

Beskrivning

Famstall2002RTBFa
milj

000 - 400

Kod
110
120
130
140
150
160
210
220
230
240
311
312
313
314
315
316
317
318
321
322
323
324
325
326
327
328
400
000

Benämning
Partner - man i gift par
Partner - hustru i gift par
Partner - man i sambo-par (med gemensammma barn)
Partner - kvinna i sambo-par (med gemensammma barn)
Partner - man i partnerskap
Partner - kvinna i partnerskap
Ensamstående förälder - ensamstående far med barn under 18 år
Ensamstående förälder - ensamstående far med endast barn 18+ år
Ensamstående förälder - ensamstående mor med barn under 18 år
Ensamstående förälder - ensamstående mor med endast barn 18+ år
Barn yngre än 18 år - barn till båda partners (biologiska-, adoptivbarn)
Barn yngre än 18 år - biologiskt eller adopterat barn till enbart manlig partner
Barn yngre än 18 år - biologiskt eller adopterat barn till enbart kvinnlig partner
Barn yngre än 18 år - barn till ensamstående far (biologiska-, adoptivbarn)
Barn yngre än 18 år - övriga barn till ensamstående man
Barn yngre än 18 år - barn till ensamstående mor (biologiska-, adoptivbarn)
Barn yngre än 18 år - övriga barn till ensamstående kvinna
Barn yngre än 18 år - övrigt barn
Barn 18+ år - son/dotter till båda partners
Barn 18+ år - biologisk eller adopterad son/dotter till enbart manlig partner
Barn 18+ år - biologisk eller adopterad son/dotter till enbart kvinnlig partner
Barn 18+ år - son/dotter till ensamstående far (biologiska-, adoptivbarn)
Barn 18+ år - övrigt barn till ensamstående man
Barn 18+ år - son/dotter till ensamstående mor (biologiska-, adoptivbarn)
Barn 18+ år - övrigt barn till ensamstående kvinna
Barn 18+ år - övrigt barn
Ensamstående
Personer med ofullständiga och/eller motstridiga uppgifter i folkbokföringen

Namn

Beskrivning

Famtyp2002RTBFam 00 - 60
ilj
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Kod
11
12
13
21
22
23
31
32
41
42
50
60
00

Benämning
Make/maka-familj utan hemmaboende barn under 18 år
Make/maka-familj med minst ett hemmaboende barn under 18 år
Make/maka-familj med yngsta hemmaboende son/dotter 18+ år
Sambo-familj utan hemmaboende barn
Sambo-familj med minst ett hemmaboende barn under 18 år
Sambo-familj med yngsta hemmaboende son/dotter 18+ år
Ensamstående far med minst ett hemmaboende barn under 18 år
Ensamstående far med yngsta hemmaboende son/dotter 18+ år
Ensamstående mor med minst ett hemmaboende barn under 18 år
Ensamstående mor med yngsta hemmaboende son/dotter 18+ år
Ensamstående (övriga)
Barn 15 år och yngre som felaktigt folkbokförts som ensamstående
Personer med ofullständiga och/eller motstridiga uppgifter i folkbokföringen

Namn

Beskrivning

252(298)

Fastbet2002CivilAnd Fastighetens officiella alfabetiska beteckning enligt den fastighetsindelning som gällde vid civilståndsändringen.
rFlode
Namn

Beskrivning

Fastbet2002DodaFlo
de

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

Namn

Beskrivning

FastBet2002EmiGran Fastighetens officiella alfabetiska beteckning enligt den fastighetsindelning som gällde vid utvandringstidpunkten.
tFlode
Namn

Beskrivning

Fastbet2002FoddaFlo Fastighetens officiella alfabetiska beteckning enligt den fastighetsindelning som gällde vid barnets födelse.
de
Namn

Beskrivning

Fastbet2002ImmiFlo

Fastighetens officiella alfabetiska beteckning enligt den fastighetsindelning som gällde vid invandringstidpunkten.
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253(298)

de
Namn

Beskrivning

Fastbet2002InrFlyttFl Fastighetens officiella alfabetiska beteckning enligt den fastighetsindelning som gällde efter flyttidpunkten.
ode
Namn

Beskrivning

FastBet2002Medborg Fastighetens officiella alfabetiska beteckning enligt den fastighetsindelning som gällde vid medborgarskapsändringen.
arskapFlode
Namn

Beskrivning

Fastbet2002RTB

Fastighetens officiella alfabetiska beteckning enligt indelning 2003-01-01.

Namn

Beskrivning

Fastbet2002RTBFam Fastighetens officiella alfabetiska beteckning enligt indelning 2003-01-01.
ilj
Namn

Beskrivning

Fastbet2002RTBNam Fastighetens officiella alfabetiska beteckning enligt indelning 2003-01-01.
nAdr
Namn

Beskrivning

FastbetFar2002DodF Fastighetens officiella alfabetiska beteckning enligt den fastighetsindelning som gällde vid barnets födelse, NULL = uppgift
oddaFlode
saknas.
Namn

Beskrivning

FastbetFar2002Fodda Fastighetens officiella alfabetiska beteckning enligt den fastighetsindelning som gällde vid barnets födelse, NULL = uppgift
Flode
saknas.
Namn

Beskrivning

FastbetG2002InrFlytt Fastighetens officiella alfabetiska beteckning enligt den fastighetsindelning som gällde före flyttidpunkten.
BE0101_DO_2002
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Flode
Namn

Beskrivning

FastBetG2002KorsFa Fastighetens officiella alfabetiska beteckning enligt den fastighetsindelning som gällde före den senaste indelningsändringen.
st
Namn

Beskrivning

FastbetMor2002Dod
FoddaFlode

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

Namn

Beskrivning

FastBetN2002KorsFa Fastighetens officiella alfabetiska beteckning enligt den fastighetsindelning som gällde 2003-01-01.
st
Namn

Beskrivning

FastBetRel2002Civil Fastighetens officiella alfabetiska beteckning enligt den fastighetsindelning som gällde vid civilståndsändringen, NULL =
AndrFlode
uppgift saknas.
Namn

Beskrivning

FlyttGrans2002EmiG 7
rantFlode
Kod
7

Benämning
Emigranter

Namn

Beskrivning

Flyttgrans2002ImmiF 6
lode
Kod
6

Benämning
Immigranter

Namn

Beskrivning

BE0101_DO_2002
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FlyttGrans2002InrFly 1 - 5
ttFlode
Kod
1
2
3
4
5

Benämning
Inom fastighet
Inom församling utom fastighet
Inom kommun utom församling, fastighet
Inom län utom kommun, församling, fastighet
Inom landet utom län, kommun, församling, fastighet

Namn

Beskrivning

FNamn2002RTBNa
mnAdr

Förnamn i klartext, NULL = uppgift saknas.

Namn

Beskrivning

FodDat2002DodFodd 20020101 - 20021231
aFlode
Namn

Beskrivning

FodDatRSV2002Dod 20020105 - 20030115
FoddaFlode
Namn

Beskrivning

FodelseForsNamn200 Församlingsnamn i klartext (olika stavningar av samma församlingsnamn förekommer), NULL = uppgift saknas.
2EmiGrantFlo
Namn

Beskrivning

FodelseForsnamn200 Församlingsnamn i klartext (olika stavningar av samma församlingsnamn förekommer), NULL = uppgift saknas.
2ImmiFlode
Namn

Beskrivning

FodelseForsNamn200 Församlingsnamn i klartext (olika stavningar av samma församlingsnamn förekommer), NULL = uppgift saknas.
2RTB
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Namn

Beskrivning

FodelseLan2002Flod Länsindelning enligt 2002-01-01.
e
Kod
01
03
04
05
06
07
08
09
10
12
13
14
17
18
19
20
21
22
23
24
25
NULL

Benämning
Stockholms län
Uppsala län
Södermanlands län
Östergötlands län
Jönköpings län
Kronobergs län
Kalmar län
Gotlands län
Blekinge län
Skåne län
Hallands län
Västra Götalands län
Värmlands län
Örebro län
Västmanlands län
Dalarnas län
Gävleborgs län
Västernorrlands län
Jämtlands län
Västerbottens län
Norrbottens län
Uppgift saknas

Namn

Beskrivning

Fodelselan2002RTB

01 - 25, NULL = uppgift saknas.

Kod
01
03
04
05
06

Benämning
Stockholms län
Uppsala län
Södermanlands län
Östergötlands län
Jönköpings län
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07
08
09
10
12
13
14
17
18
19
20
21
22
23
24
25
NULL

Kronobergs län
Kalmar län
Gotlands län
Blekinge län
Skåne län
Hallands län
Västra Götalands län
Värmlands län
Örebro län
Västmanlands län
Dalarnas län
Gävleborgs län
Västernorrlands län
Jämtlands län
Västerbottens län
Norrbottens län
Uppgift saknas

Namn

Beskrivning

Fodelselandnamn200 Landnamn i klartext, Okänt.
2CivilAndrFl
Namn

Beskrivning

Fodelselandnamn200 Landnamn i klartext.
2DodaFlode
Namn

Beskrivning

Fodelselandnamn200 Landnamn i klartext, Okänt.
2EmiGrantFlo
Namn

Beskrivning

Fodelselandnamn200 Landnamn i klartext, Okänt.
2ImmiFlode
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Namn

258(298)

Beskrivning

Fodelselandnamn200 Landnamn i klartext, Okänt.
2InrFlyttFlo
Namn

Beskrivning

Fodelselandnamn200 Landnamn i klartext, Okänt.
2Medborgarsk
Namn

Beskrivning

FodelseLandNamn20 landnamn i klartext, Okänt
02RTB
Namn

Beskrivning

FodelselandnamnFar
2002DodFodda

Landnamn i klartext, NULL = uppgift saknas.

Namn

Beskrivning

FodelselandnamnFar
2002FoddaFlo

Landnamn i klartext, Okänt, NULL = uppgift saknas.

Namn

Beskrivning

FodelseLandnamnFar landnamn i klartext, Int. nat. territorium, Okänt, Statslös, Under utredning, Uppgift saknas, NULL = uppgift saknas.
2002RTB
Namn

Beskrivning

FodelselandnamnMor Landnamn i klartext.
2002DodFodda
Namn

Beskrivning

FodelselandnamnMor Landnamn i klartext, Okänt.
2002FoddaFlo
BE0101_DO_2002
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Namn

259(298)

Beskrivning

FodelseLandnamnMo landnamn i klartext, Okänt, Statslös, Under utredning, Uppgift saknas, NULL = uppgift saknas.
r2002RTB
Namn

Beskrivning

FodelselandnamnRel
2002CivilAnd

Landnamn i klartext, NULL = uppgift saknas, Okänt = uppgift saknas.

Namn

Beskrivning

FodelseortUtl2002E
miGrantFlode

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

Namn

Beskrivning

FodelseortUtl2002Im Ortnamn i klartext (olika stavningar av samma ortnamn förekommer), NULL = uppgift saknas.
miFlode
Namn

Beskrivning

FodelseortUtl2002RT Ortnamn i klartext (olika stavningar av samma ortnamn förekommer), NULL = uppgift saknas.
B
Namn

Beskrivning

FolkbDat2002CivilA 19101005 - 20021230, 0 = uppgift saknas.
ndrFlode
Namn

Beskrivning

FolkbDat2002DodaFl 19040928 - 20021228, 0 = uppgift saknas.
ode
Namn

Beskrivning

FolkbDat2002EmiGr 19371013 - 20030114, 0 = uppgift saknas.
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antFlode
Namn

Beskrivning

FolkbDat2002FoddaF 20020101 - 20021231
lode
Namn

Beskrivning

FolkbDat2002ImmiFl 20020101 - 20021231
ode
Namn

Beskrivning

FolkbDat2002InrFlytt 20020101 - 20021231
Flode
Namn

Beskrivning

FolkbDat2002Medbo 19500508 - 20021230.
rgarskapFlode
Namn

Beskrivning

FolkbDat2002RTB

19000902 - 20021231, 19000006 = uppgift om år och månad saknas, 0 = uppgift saknas.

Namn

Beskrivning

FolkbDat2002RTBN
amnAdr

19000902 - 20021231, 19000006= uppgift om år och månad saknas,
0 = uppgift saknas.

Namn

Beskrivning

FolkbDatFar2002Dod 19781228 - 20021125, NULL = uppgift saknas.
FoddaFlode
Namn

Beskrivning

FolkbDatFar2002Fod 19430316 - 20021226, 0 = uppgift saknas, NULL = uppgift saknas.
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daFlode
Namn

Beskrivning

FolkbDatG2002InrFl 19021019 - 20021230, 0 = uppgift saknas.
yttFlode
Namn

Beskrivning

FolkbDatMor2002Do 19650301 - 20021125
dFoddaFlode
Namn

Beskrivning

FolkbDatRel2002Civ 19070513 - 20021230, 0 = uppgift saknas, NULL = uppgift saknas.
ilAndrFlode
Namn

Beskrivning

FolkbDatRSV2002Ci 19971101 - 20030131
vilAndrFlode
Namn

Beskrivning

FolkbDatRSV2002D
odaFlode

19971101 - 20030130

Namn

Beskrivning

FolkbDatRSV2002Fo 20020104 - 20030131
ddaFlode
Namn

Beskrivning

FolkbDatRSV2002Im 20020103 - 20030131
miFlode
Namn
BE0101_DO_2002
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FolkbDatRSV2002In 20020103 - 20030131
rFlyttFlode
Namn

Beskrivning

FolkbDatRSVRel200 19971101 - 20030131, NULL = uppgift saknas.
2CivilAndrFlo
Namn

Beskrivning

FolkbKodAdFar2002 0, 1, NULL = uppgift saknas.
RTB
Kod
0
1
NULL

Benämning
Relationspersonen är/har varit folkbokförd
Relationspersonen har aldrig varit folkbokförd
Uppgift saknas

Namn

Beskrivning

FolkbKodAdMor200 0, 1, NULL = uppgift saknas.
2RTB
Kod
0
1
NULL

Benämning
Relationspersonen är/har varit folkbokförd
Relationspersonen har aldrig varit folkbokförd
Uppgift saknas

Namn

Beskrivning

FolkbKodAP12002R 0, NULL = uppgift saknas.
TB
Kod
0
1
NULL

Benämning
Relationspersonen är/har varit folkbokförd
Relationspersonen har aldrig varit folkbokförd
Uppgift saknas

Namn

Beskrivning

FolkbKodAP22002R 0, 1, NULL = uppgift saknas.
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TB
Kod
0
1
NULL

Benämning
Relationspersonen är/har varit folkbokförd
Relationspersonen har aldrig varit folkbokförd
Uppgift saknas

Namn

Beskrivning

FolkbKodFar2002Fo
ddaFlode

0 - 1, NULL = uppgift saknas.

Kod
0
1
NULL

Benämning
Relationspersonen är/har varit folkbokförd
Relationspersonen har aldrig varit folkbokförd
Uppgift saknas

Namn

Beskrivning

FolkbKodFar2002RT 0, 1, NULL = uppgift saknas.
B
Kod
0
1
NULL

Benämning
Relationspersonen är/har varit folkbokförd
Relationspersonen har aldrig varit folkbokförd
Uppgift saknas

Namn

Beskrivning

FolkbKodMakPart20 0 - 2, NULL = uppgift saknas.
02RTB
Kod
0
1
2
NULL

Benämning
Relationspersonen är/har varit folkbokförd
Relationspersonen har aldrig varit folkbokförd
Relationspersonen har aldrig varit folkbokförd
Uppgift saknas

Namn

Beskrivning

FolkbKodMor2002Fo 0 - 1
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ddaFlode
Kod
0
1

Benämning
Relationspersonen är/har varit folkbokförd
Relationspersonen har aldrig varit folkbokförd

Namn

Beskrivning

FolkbKodMor2002R
TB

0, 1, NULL = uppgift saknas.

Kod
0
1
NULL

Benämning
Relationspersonen är/har varit folkbokförd
Relationspersonen har aldrig varit folkbokförd
Uppgift saknas

Namn

Beskrivning

FolkbKodVard12002 0, 1, NULL = uppgift saknas.
RTB
Kod
0
1
NULL

Benämning
Relationspersonen är/har varit folkbokförd
Relationspersonen har aldrig varit folkbokförd
Uppgift saknas

Namn

Beskrivning

FolkbKodVard22002 0, 1, NULL = uppgift saknas.
RTB
Kod
0
1
NULL

Benämning
Relationspersonen är/har varit folkbokförd
Relationspersonen har aldrig varit folkbokförd
Uppgift saknas

Namn

Beskrivning

Forsamling2002Flode Församlingsindelning enligt 2002-01-01. Värdemängden är stor, de enskilda koderna redovisas därför ej här.
Kod
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Benämning
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Namn
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Beskrivning

Forsamling2002RTB Församlingsindelning enligt 2003-01-01. Värdemängden är stor, de enskilda koderna redovisas därför ej här.
Kod

Benämning

Namn

Beskrivning

ForsamlingG2002Kor Församlingsindelning enligt 2002-01-01.
sFast
Kod
038032
038033
038034
038035
038036
038037
129012
129013
129108
129109
129110

Benämning
Lagga
Alsike
Vassunda
Knivsta
Östuna
Husby-Långhundra
Norra Strö
Önnestad
Bolshög
Östra Tommarp
Östra Vemmerlöv

Namn

Beskrivning

ForsamlingG2002Kor Församlingsindelning enligt 2002-01-01.
sForsRTB
Kod
018007
038032
038033
038034
038035
038036
038037
129012
129013
129014
129108
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Benämning
Matteus
Lagga
Alsike
Vassunda
Knivsta
Östuna
Husby-Långhundra
Norra Strö
Önnestad
Färlöv
Bolshög
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129109
129110
129111
148011

Östra Tommarp
Östra Vemmerlöv
Stiby
Göteborgs Oskar Fredrik

Namn

Beskrivning

ForsamlingN2002Kor Församlingsindelning enligt 2003-01-01.
sFast
Kod
033001
033002
033003
033004
033005
033006
038006
129014
129111

Benämning
Knivsta
Östuna
Husby-Långhundra
Lagga
Alsike
Vassunda
Funbo
Araslöv
Stiby

Namn

Beskrivning

ForsamlingN2002Kor Församlingsindelning enligt 2003-01-01.
sForsRTB
Kod
018007
033001
033002
033003
033004
033005
033006
129014
129111
148011

Benämning
S:t Matteus
Knivsta
Östuna
Husby-Långhundra
Lagga
Alsike
Vassunda
Araslöv
Stiby
Göteborgs Oscar Fredrik

Namn

Beskrivning
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Forsamlingsnamng20 Gammalt församlingsnamn
02KorsForsRT
Kod
018007
038032
038033
038034
038035
038036
038037
129012
129013
129014
129108
129109
129110
129111
148011

Benämning
Matteus
Lagga
Alsike
Vassunda
Knivsta
Östuna
Husby-Långhundra
Norra Strö
Önnestad
Färlöv
Bolshög
Östra Tommarp
Östra Vemmerlöv
Stiby
Göteborgs Oskar Fredrik

Namn

Beskrivning

Forsamlingsnamnn20 Ny/ ändrad församling
02KorsForsRT
Kod
018007
033001
033002
033003
033004
033005
033006
129014
129111
148011

Benämning
S:t Matteus
Knivsta
Östuna
Husby-Långhundra
Lagga
Alsike
Vassunda
Araslöv
Stiby
Göteborgs Oscar Fredrik

Namn

Beskrivning
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FranAr2002KorsFast Kalenderår
Kod
2002

Benämning
2002

Namn

Beskrivning

FranAr2002KorsFors Kalenderår
RTB
Kod
2002

Benämning
2002

Namn

Beskrivning

GrundForBosattning2 Grund för bosättning i klartext, Blankt = Uppgift saknas.
002Immiflod
Namn

Beskrivning

IckeTerrFors2002Flo 02 - 07, NULL = uppgift saknas.
de
Kod
02
03
05
06
07
NULL

Benämning
Tyska församlingen i Stockholm
Finska församlingen i Stockholm
Hovförsamlingen
Amiralitetsförsamlingen i Karlskrona
Tyska församlingen i Göteborg
Ej folkbokförd i en icke territoriell församling

Namn

Beskrivning

IckeTerrFors2002RT 02 - 07, NULL = uppgift saknas.
B
Kod
02
03
05
06
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Tyska församlingen i Stockholm
Finska församlingen i Stockholm
Hovförsamlingen
Amiralitetsförsamlingen i Karlskrona
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07
NULL

Tyska församlingen i Göteborg
Ej folkbokförd i icke territoriell församling

Namn

Beskrivning

InflLandnamn2002E
miGrantFlode

Landnamn i klartext, OB, Okänt.

Namn

Beskrivning
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InkForvKapSjo2002E 0 - 81841409, NULL=uppgift saknas
migrantFlode
Namn

Beskrivning

InkForvKapSjo2002I 0 - 159172055, NULL = uppgift saknas.
nrFlyttFlode
Namn

Beskrivning

InkForvKapSjo2002
RTB

0 - 292248253, NULL = uppgift saknas.

Namn

Beskrivning

Kommun2002Flode

Kommunindelning enligt 2002-01-01. Värdemängden är stor, de enskilda koderna redovisas därför ej här.

Kod

Benämning

Namn

Beskrivning

Kommun2002RTB

Kommunindelning enligt 2003-01-01. Värdemängden är stor, de enskilda koderna redovisas därför ej här.

Kod

Benämning

Namn

Beskrivning

KommunG2002Kors
Fast

Kommunindelning enligt 2002-01-01.

Kod
0380

Benämning
Uppsala
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1290
1291

Kristianstad
Simrishamn

Namn

Beskrivning

KommunG2002Kors
ForsRTB

Kommunindelning enligt 2002-01-01.

Kod
0180
0380
1290
1291
1480

Benämning
Stockholm
Uppsala
Kristianstad
Simrishamn
Göteborg

Namn

Beskrivning

KommunN2001Kors
ForsRTB

Kommunindelning enligt 2002-01-01.

Kod
0180
0330
1290
1291
1480

Benämning
Stockholm
Knivsta
Kristianstad
Simrishamn
Göteborg

Namn

Beskrivning

KommunN2002Kors
Fast

Kommunindelning enligt 2003-01-01.

Kod
0330
0380
1290
1291

Benämning
Knivsta
Uppsala
Kristianstad
Simrishamn

Namn

Beskrivning

Kon

1, 2
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Kod
1
2

Benämning
Man
Kvinna

Namn

Beskrivning

KonRel2002CivilAnd 1, 2, NULL = uppgift saknas.
rFlode
Kod
1
2
NULL

Benämning
Man
Kvinna
Uppgift saknas

Namn

Beskrivning

Lan2002Flode

Länsindelning enligt 2002-01-01.

Kod
01
03
04
05
06
07
08
09
10
12
13
14
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Benämning
Stockholms län
Uppsala län
Södermanlands län
Östergötlands län
Jönköpings län
Kronobergs län
Kalmar län
Gotlands län
Blekinge län
Skåne län
Hallands län
Västra Götalands län
Värmlands län
Örebro län
Västmanlands län
Dalarnas län
Gävleborgs län
Västernorrlands län
Jämtlands län
Västerbottens län
Norrbottens län
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Namn

Beskrivning

Lan2002RTB

Länsindelning enligt 2003-01-01.

Kod
01
03
04
05
06
07
08
09
10
12
13
14
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Benämning
Stockholm
Uppsala
Södermanland
Östergötland
Jönköping
Kronoberg
Kalmar
Gotland
Blekinge
Skåne
Halland
Västra Götaland
Värmland
Örebro
Västmanland
Dalarna
Gävleborg
Västernorrland
Jämtland
Västerbotten
Norrbotten

Namn

Beskrivning

LanG2002KorsFast

Länsindelning enligt 2002-01-01.

Kod
03
12

Benämning
Uppsala
Skåne

Namn

Beskrivning

lanG2002KorsForsR
TB

Länsindelning enligt 2002-01-01.
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Kod
01
03
12
14

Benämning
Stockholm
Uppsala
Skåne
Västra Götaland

Namn

Beskrivning

LanN2002KorsFast

Länsindelning enligt 2003-01-01.

Kod
03
12

Benämning
Uppsala
Skåne

Namn

Beskrivning

LanN2002KorsForsR Länsindelning enligt 2003-01-01.
TB
Kod
01
03
12
14

Benämning
Stockholm
Uppsala
Skåne
Västra Götaland

Namn

Beskrivning

MedbDat2002CivilA 19010113 - 20021219, 0 = uppgift saknas, NULL = uppgift saknas.
ndrFlode
Namn

Beskrivning

MedbDat2002DodaFl 18911017 - 20021228, 0 = uppgift saknas, NULL = uppgift saknas.
ode
Namn

Beskrivning

MedbDat2002EmiGr 19101028 - 20021217, 0 = uppgift saknas, NULL = uppgift saknas.
antFlode
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Namn

Beskrivning

MedbDat2002FoddaF 19200605 - 20021231, NULL = uppgift saknas, 0 = uppgift saknas.
lode
Namn

Beskrivning

MedbDat2002ImmiFl 19031231 - 20021231, 0 = uppgift saknas, NULL = uppgift saknas.
ode
Namn

Beskrivning

MedbDat2002InrFlytt 18971203 - 20021220, 0 = uppgift saknas, NULL = uppgift saknas.
Flode
Namn

Beskrivning

MedbDat2002Medbo 20020101 - 20021231
rgarskapFlode
Namn

Beskrivning

MedbDat2002RTB

18920124 - 20021231, 0 = uppgift saknas, NULL = uppgift saknas.

Namn

Beskrivning

MedbDatFar2002Dod 19510111 - 20020917, 0 = uppgift saknas, NULL = uppgift saknas.
FoddaFlode
Namn

Beskrivning

MedbDatFar2002Fod 19240323 - 20021219, 0 = uppgift saknas, NULL = uppgift saknas.
daFlode
Namn

Beskrivning

MedbDatG2002Medb 19291229 - 20021213, 0 = uppgift saknas, NULL = uppgift saknas.
orgarskapFlode

BE0101_DO_2002
05-04-20 15.18

274(298)

STATISTISKA CENTRALBYRÅN

Namn

Beskrivning

MedbDatMor2002Do 19580331 - 20020723, 0 = uppgift saknas.
dFoddaFlode
Namn

Beskrivning

MedbDatMor2002Fo 19200314 - 20021226, 0 = uppgift saknas, NULL = uppgift saknas.
ddaFlode
Namn

Beskrivning

MedbDatRel2002Civ 18930519 - 20021219, 0 = uppgift saknas, NULL = uppgift saknas.
ilAndrFlode
Namn

Beskrivning

MedbDatRSV2002M 20020103 - 20030131
edborgarskapFlo
Namn

Beskrivning

Medblandnamn2002
CivilAndrFlode

Landnamn i klartext, Okänt, Statslös, Upphört land.

Namn

Beskrivning

Medblandnamn2002
DodaFlode

Landnamn i klartext, Okänt, Statslös, Upphört land.

Namn

Beskrivning

MedbLandnamn2002 Landnamn i klartext, Okänt, Statslös, Upphört land.
EmiGrantFlode
Namn

Beskrivning

Medblandnamn2002F Landnamn i klartext, Okänt, Statslös.
oddaFlode
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Namn

Beskrivning

Medblandnamn2002I Landnamn i klartext, Okänt, Statslös, Upphört land.
mmiFlode
Namn

Beskrivning

Medblandnamn2002I Landnamn i klartext, Okänt, Statslös, Upphört land.
nrFlyttFlode
Namn

Beskrivning

Medblandnamn2002
MedborgarskapF

Landnamn i klartext, Okänt, Statslös.

Namn

Beskrivning

Medblandnamn2002
RTB

Landnamn i klartext, Okänt, Statslös, Upphört land.

Namn

Beskrivning

MedbLandnamnFar2
002DodFoddaFlo

Landnamn i klartext, NULL= uppgift saknas.

Namn

Beskrivning

MedbLandnamnFar2
002FoddaFlode

Landnamn i klartext, Okänt, Statslös, Upphört land, NULL = uppgift saknas.

Namn

Beskrivning

MedblandnamnG200 Landnamn i klartext, Okänt, Statslös, Upphört land.
2Medborgarskap
Namn

Beskrivning

MedbLandnamnMor2 Landnamn i klartext.
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002DodFoddaFlo
Namn

Beskrivning

MedbLandnamnMor2 Landnamn i klartext, Okänt, Statslös, Upphört land.
002FoddaFlode
Namn

Beskrivning

MedblandnamnRel20 Landnamn i klartext, Okänt, Statslös, Upphört land, NULL = uppgift saknas.
02CivilAndrFl
Namn

Beskrivning

MNamn2002RTBNa
mnAdr

Mellannamn i klartext, NULL = uppgift saknas.

Namn

Beskrivning

Namn2002RTBNamn NULL = uppgift saknas.
Adr
Namn

Beskrivning

OrdnrDodF2002Dod
FoddaFlode

1-4

Kod
1
2
4

Benämning
1
2
4

Namn

Beskrivning

OrdnrLevFoddaF200 1 - 16, NULL= uppgift saknas.
2FoddaFlode
Kod
1
2
BE0101_DO_2002
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1
2
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
NULL

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
Uppgift saknas

Namn

Beskrivning

OrdnrLevFoddaM200 1 - 16, NULL = uppgift saknas.
2FoddaFlode
Namn

Beskrivning

OrsakInl2002Person
NrAndr

0-9

Kod
0
1
2
6
9

Benämning
Basuttag
Födelse
Invandring
Utvandrad vid basuttaget
Teknisk inläggning

Namn

Beskrivning

PersonNr2002CivilA Personnummer för personer födda åren 1901 - 1987.
ndrFlode
Namn
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PersonNr2002DodaFl Personnummer för personer födda åren 1891 - 2002.
ode
Namn

Beskrivning

PersonNr2002EmiGr Personnummer för personer födda åren 1892 - 2002.
antFlode
Namn

Beskrivning

PersonNr2002FoddaF Personnummer för personer födda år 2002.
lode
Namn

Beskrivning

PersonNr2002ImmiFl Personnummer för personer födda åren 1901 - 2002.
ode
Namn

Beskrivning

PersonNr2002InrFlytt Personnummer för personer födda åren 1895 - 2002.
Flode
Namn

Beskrivning

PersonNr2002Medbo Personnummer för personer födda åren 1911 - 2002.
rgarskapFlode
Namn

Beskrivning

PersonNr2002RTB

Personnummer för personer födda åren 1891 - 2002.

Namn

Beskrivning

PersonNr2002RTBFa Personnummer för personer födda åren 1891 - 2002.
milj
Namn
BE0101_DO_2002
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PersonNr2002RTBN
amnAdr

280(298)

Personnummer för personer födda åren 1891 - 2002.

Namn

Beskrivning

PersonNrAdFar2002
RTB

Personnummer för adoptivfadern. Födelseår 1803 - 1996, 0000 = uppgift saknas, NULL.

Namn

Beskrivning

PersonNrAdMor2002 Personnummer för adoptivmodern. Födelseår 1800 - 2001, 0000 = uppgift saknas, NULL = uppgift saknas.
RTB
Namn

Beskrivning

PersonNrAp12002RT Personnummer för personer födda åren 1910 - 1983, 0000 = uppgift saknas, NULL = uppgift saknas.
B
Namn

Beskrivning

PersonNrAP22002RT Personnummer för personer födda åren 1918 - 1982, NULL = uppgift saknas.
B
Namn

Beskrivning

PersonNrFar2002Dod Personnummer för fadern. Födelseår 1949 - 1982, NULL = uppgift saknas.
FoddaFlode
Namn

Beskrivning

PersonNrFar2002Fod Personnummer för fadern. Födelseår 1924 - 1987, 000000000000 = uppgift saknas, NULL = uppgift saknas.
daFlode
Namn

Beskrivning

PersonNrFar2002RT
B

Personnummer för personer födda åren 1829 - 1987, NULL = uppgift saknas.
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Namn
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Beskrivning

PersonNrG2002Perso Tidigare personnummer för personer som är födda åren 1908 - 2003.
nNrAndr
Namn

Beskrivning

PersonNrMakPart200 Personnummer för personer födda åren 1865- 2002, 0000 = uppgift saknas, NULL = uppgift saknas.
2RTB
Namn

Beskrivning

PersonNrMor2002Do Personnummer för modern. Födelseår 1958 - 1987.
dFoddaFlode
Namn

Beskrivning

PersonNrMor2002Fo Personnummer för modern. Födelseår 1948 - 1989.
ddaFlode
Namn

Beskrivning

PersonNrMor2002RT Personnummer för personer födda åren 1856 - 1988, NULL = uppgift saknas.
B
Namn

Beskrivning

PersonNrN2002Perso Aktuellt personnummer för personer som är födda åren 1908 - 2003.
nNrAndr
Namn

Beskrivning

PersonNrRel2002Civ Personnummer för personer födda åren 1893 - 1985, NULL = uppgift saknas.
ilAndrFlode
Namn

Beskrivning

PersonNrSambo2002 Personnummer för personer födda åren 1906 - 1988, NULL = uppgift saknas.
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RTB
Namn

Beskrivning

PersonNrVard12002
RTB

Personnummer för personer födda åren 1905 - 1989, 1900, 2000 = uppgift om bl a mån, dag saknas, 0000 = uppgift saknas,
NULL = uppgift saknas.

Namn

Beskrivning

PersonNrVard22002
RTB

Personnummer för personer födda åren 1924 - 1988, 1900 = uppgift om bl a år och månad saknas, 2000 = uppgift om bl a år
och månad saknas, NULL = uppgift saknas.

Namn

Beskrivning

PopDat2002RTB

Populationsdatum

Kod
20021231

Benämning
20021231

Namn

Beskrivning

Postnr2002RTBNam
nAdr

NULL = uppgift saknas.

Namn

Beskrivning

Postort2002RTBNam NULL = uppgift saknas.
nAdr
Namn

Beskrivning

PostortFullst2002RT
BNamnAdr

NULL = uppgift saknas.

Namn

Beskrivning

SarskCoAdr2002RT
BNamnAdr

NULL = uppgift saknas.
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Namn

Beskrivning

SarskPostnr2002RTB NULL = uppgift saknas.
NamnAdr
Namn

Beskrivning

SarskPostort2002RT
BNamnAdr

NULL = uppgift saknas.

Namn

Beskrivning

SarskPostortFullst200 NULL = uppgift saknas.
2RTBNamnA
Namn

Beskrivning

SarskUtdAdr12002R
TBNamnAdr

NULL = uppgift saknas.

Namn

Beskrivning

SarskUtdAdr2002RT NULL = uppgift saknas.
BNamnAdr
Namn

Beskrivning

SarskUtdAdr22002R
TBNamnAdr

NULL = uppgift saknas.

Namn

Beskrivning

Sekretessdag2002Civ 19971101 - 20030128, NULL = saknar sekretessmarkering.
ilAndrFlode
Namn

Beskrivning

Sekretessdag2002Do
daFlode

19971101 - 20020807, NULL = saknar sekretessmarkering.
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Namn
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Beskrivning

Sekretessdag2002Em 19971101 - 20030125, NULL = saknar sekretessmarkering.
iGrantFlode
Namn

Beskrivning

Sekretessdag2002Fod 20020111 - 20030131, NULL = saknar sekretessmarkering.
daFlode
Namn

Beskrivning

Sekretessdag2002Im
miFlode

19971101 - 20030131, NULL = saknar sekretessmarkering, 0 = uppgift saknas.

Namn

Beskrivning

Sekretessdag2002Inr
FlyttFlode

19971101 - 20030131, 0 = har sekretessmarkering men uppgift om datum saknas, NULL = saknar sekretessmarkering.

Namn

Beskrivning

Sekretessdag2002Me 19971101 - 20030131, NULL = saknar sekretessmarkering.
dborgarskapf
Namn

Beskrivning

Sekretessdag2002RT 19971101 - 20030131, 0 = har sekretessmarkering men uppgift om datum saknas, NULL = saknar sekretessmarkering.
B
Namn

Beskrivning

SekretessdagMor200
2DodFoddaFlo

NULL= saknar sekretessmarkering.

Namn

Beskrivning

SekretessdagRel2002 19971101 - 20030128, NULL = saknar sekretessmarkering.
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CivilAndrFl
Namn

Beskrivning

SenUtvDag2002Immi 19470328 - 20021219, NULL = uppgift saknas.
Flode
Namn

Beskrivning

TillAr2002KorsFast

Kalenderår

Kod
2003

Benämning
2003

Namn

Beskrivning

TillAr2002KorsFors
RTB

Kalenderår

Kod
2003

Benämning
2003

Namn

Beskrivning

TillTal2002RTBNam 00 - 84, NULL = uppgift saknas.
nAdr
Namn

Beskrivning

UtdAdr12002RTBNa NULL = uppgift saknas.
mnAdr
Namn

Beskrivning

UtdAdr2002RTBNa
mnAdr

NULL = uppgift saknas.

Namn

Beskrivning

UtdAdr22002RTBNa NULL = uppgift saknas.
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mnAdr
Namn

Beskrivning

UtflLandnamn2002I
mmiFlode

Landnamn i klartext, OB, Okänt, Statslös, Uppgift saknas, Under utredning, NULL = uppgift saknas.

Namn

Beskrivning

UtflLandnamn2002R Landnamn i klartext, OB, Okänt, Statslös, Under utredning, Uppgift saknas, Upphört land, NULL = uppgift saknas.
TB
Namn

Beskrivning

UtflOrtNord2002Im
miFlode

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

Namn

Beskrivning

UtflOrtNord2002RT
B

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

Namn

Beskrivning

UtlAdrLandKod2002 NULL = uppgift saknas.
RTBNamnAdr
Namn

Beskrivning

UtlAdrLandNamn200 NULL = uppgift saknas.
2RTBNamnAdr
Namn

Beskrivning

UtlPostKod2002RTB NULL = uppgift saknas.
NamnAdr
Namn
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UtlPostort2002RTBN NULL = uppgift saknas.
amnAdr
Namn

Beskrivning

UtlSvBakg2002RTB

11 - 12 = person med utländsk bakgrund, 21 - 22 = person med svensk bakgrund.

Kod
11
12
21
22

Benämning
Utrikes född
Inrikes född med två utrikes födda föräldrar
Inrikes född med en inrikes och en utrikes född förälder
Inrikes född med två inrikes födda föräldrar

Namn

Beskrivning

UtlSvBakgAlt2002R
TB

11 - 12 = person med utländsk bakgrund, 21 - 23 = person med svensk bakgrund.

Kod
11
12
21
22
23

Benämning
Utrikes född med två utrikes födda föräldrar
Inrikes född med två utrikes födda föräldrar
Utrikes född med minst en inrikes född förälder
Inrikes född med en inrikes och en utrikes född förälder
Inrikes född med två inrikes födda föräldrar

Namn

Beskrivning

UtlUtdAdr12002RTB NULL = uppgift saknas.
NamnAdr
Namn

Beskrivning

UtlUtdAdr22002RTB NULL = uppgift saknas.
NamnAdr
Namn

Beskrivning

UtlUtdAdr32002RTB NULL = uppgift saknas.
NamnAdr

BE0101_DO_2002
05-04-20 15.18

287(298)

STATISTISKA CENTRALBYRÅN

Namn

Beskrivning

VarGamCiv2002Civi Variabeln bör inte användas på grund av dålig kvalité.
lAndrFlode
Namn

Beskrivning

VarGamCivRel2002
CivilAndrFlode

0 - 27851, NULL = uppgift saknas.

Namn

Beskrivning

YngstaBarn2002RTB 0 - 79, NULL = uppgift saknas.
Familj
Kod
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
BE0101_DO_2002
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Benämning
0 år
1 år
2 år
3 år
4 år
5 år
6 år
7 år
8 år
9 år
10 år
11 år
12 år
13 år
14 år
15 år
16 år
17 år
18 år
19 år
20 år
21 år
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22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
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22 år
23 år
24 år
25 år
26 år
27 år
28 år
29 år
30 år
31 år
32 år
33 år
34 år
35 år
36 år
37 år
38 år
39 år
40 år
41 år
42 år
43 år
44 år
45 år
46 år
47 år
48 år
49 år
50 år
51 år
52 år
53 år
54 år
55 år
56 år
57 år
58 år
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59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
79
NULL

3.2

290(298)

59 år
60 år
61 år
62 år
63 år
64 år
65 år
66 år
67 år
68 år
69 år
70 år
71 år
72 år
73 år
74 år
75 år
76 år
79 år
Uppgift saknas

Arkiveringsversioner

Långtidsarkivering av observationsregister från det nya RTB-systemet har ännu inte genomförts. Ambitionen bör åtminstone vara att arkivera de
produktionsversioner som finns beskrivna i föregående kapitel 3.1
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Erfarenheter från senaste undersökningsomgången

År 2002
Produktion
Produktionen av RTB-systemet under det gångna året har i huvudsak gått bra.
Övertäckning
Arbetet inom folkbokföringen verkar ha geniomförts på ett tillfredsstallande sätt. Problemet med
personer som flyttar från landet utan att rapportera utvandring kvarstår dock. För att komma
tillrätta med detta behöver folkbokföringen tillsätta mer resurser för utredningsarbete.
Felaktiga församlingskoder
I samband med sammanslagningar av församlingar vid årsskiftet tog det väldigt lång tid innan
folkbokföringen hade gett alla berörda personer en ny församlingskod. Man lyckades inte fullt ut,
varför vi själva, inom ramen för RTB-systemet, fick ge dessa personer rätt församlingskod. Detta
gällde i nästan samtliga fall personer som var folkbokförda på fastighet med rubrikerna ”På
församlingen skrivna” och ”Utan känt hemvist”.
Dubbletter av biologiska föräldrar
Fortfarande finns brister beträffande uppgifter om relationer, främst barns relationer till biologiska
föräldrar. Antalet barn med två biologiska mammor resp. pappor ökar sakta. Riksskatteverket skall
informeras om detta.
Få fel vid kontroller
De maskinella granskningar och kontroller som genomförts har endast gett marginella utslag som
inte bedömts ha någon större betydelse för den statistiska kvalitén.
Inga planerade förändringar
För närvarande finns ingen anledning att planera för förändringar av system eller rutiner. Den
dagliga produktionen och kvalitetsarbetet måste fortsätta och eventuell produktutveckling får
regleras i kommande års handlingsplaner.
Fortsatta kontakter med folkbokföringen
Den kontinuerliga kontakten och mötena med personer från folkbokföringen är ett viktigt led i
kvalitetsarbetet.
Tidsåtgång och kostnad
Arbetet med RTB är förknippat med en rad aktiviteter av olika typ. Det handlar inte enbart om
planering, produktion, uppföljning, underhåll och dokumentation av själva systemet utan också om
flera andra aktiviteter som har anknytning till RTB. För att klara detta behövdes under år 2002 en
insats av ca 5 600 persontimmar vilket motsvarar 3,5 årspersoner.
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Produktionen av RTB-systemet skall finansieras via anslag och centrala medel. Konsultationer och
assistans skall i möjligaste mån finansieras av dem som begär det. Uppdrag skall finansieras av
uppdragsgivarna.
Den totala kostnaden och tidsåtgången för RTB under de senaste budgetåren har varit följande:
År
1997
1998
1999
2000
2001
2002
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Kostnad (tkr)
2 391
2 058
2 443
1 585
2 306
3 649

Personkostnad (TKR)
1 560
1 513
1 874
1 497
2 178
2 663

Persontid (tim.)
3 842
3 350
4 395
3 368
4 761
5 631
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Statistisk bearbetning och redovisning

RTB är ett system som genererar observationsregister. Den statistik och de statistiska storheter
som baseras på dessa observationsregister ligger inte inom ramen för denna dokumentation.
Nedanstående kapitel 4.1 Skattningar: antaganden och beräkningsformler och kapitel 4.2
Redovisningsförfaranden saknar därför relevans vid dokumentation av RTB.

4.1

Skattningar: antaganden och beräkningsformler

Ej relevant vid dokumentation av RTB

4.2

Redovisningsförfaranden

Ej relevant vid dokumentation av RTB
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Databehandlingssystem

Databehandlingssystemet dokumenteras separat och förvaras på SCB

5.1

Systemöversikt och systemflöde

Ingår i databehandlingssystemet som dokumenteras separat och förvaras på SCB

5.2

Bearbetningar

Ingår i databehandlingssystemet som dokumenteras separat och förvaras på SCB

5.3

Databasmodell

Ingår i databehandlingssystemet som dokumenteras separat och förvaras på SCB
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5.4

Databastabeller och övriga datamängder

Ingår i databehandlingssystemet som dokumenteras separat och förvaras på SCB
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5.5
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Databastillbehör

Ingår i databehandlingssystemet som dokumenteras separat och förvaras på SCB

5.6

Rapporter

Ingår i databehandlingssystemet som dokumenteras separat och förvaras på SCB
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5.7
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Säkerhetsrutiner

Säkerhetskopiering
Ingår i databehandlingssystemet som dokumenteras separat och förvaras på SCB
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Loggbok

Ingår i databehandlingssystemet som dokumenteras separat och förvaras på SCB
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