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Postbeskrivning för undersökningen  

Personal vid universitet och högskolor  

  

Uppgifter i statistiken  

Vilka uppgifter som skall ingå i statistikredovisningen framgår av nedanstående 

postbeskrivning.   
  

*) Obligatorisk uppgift  

Fält  Position  Beskrivning  

Namn  3-22  Ifylls vänsterställt med efternamnet först och 

en blank position mellan efter- och förnamn. Ej 

utnyttjade positioner ska lämnas blanka  

*Personnummer  23-34  Personnummer med 12 positioner  

(årtal, månad, dag samt kontrollsiffra).  

Län och kommun  35-38  Koden för län och kommun ska avse den 
kommun där arbetstagarens anställning är 

placerad.   
Ifylls enligt Arbetsgivarverkets kodförteckning.   

*Anställningens 

omfattning  

40-42  För heltid anges 100, för 80 procent 080 o.s.v.  

Anges utan reducering för partiell tjänstledighet.  

*Tjänstledighetens 

omfattning  

44-46  För tjänstledighetsorsak enligt ovan anges här 

ledighetens omfattning i procent (001 - 100) i 

förhållande till anställningens omfattning. Finns 

det flera tjänstledighetsorsaker avseende minst 30 

dagar för en anställd så anges den sammanlagda 

omfattningen.  

*Anställningsform  51  Anställningsform anges enligt:  

1 Tillsvidareanställning  

 0 Anställning för viss tid/visst arbete  



 

 

Löneform  52  Löneform anges enligt:  

1 Månadslön  

2 Annan löneform (t.ex. tim-, dag eller 

vecko  lön)  

*Organisationsnummer  74-84  Myndighetens organisationsnummer (anges med 

10 siffror och streck.) Exempel:XXXXXX-XXXX 

Grundlön 85-90 Ifylls högerställt för arbetstagare med månadslön,      

nollutfyllnad åt vänster. Beloppet ska motsvara 

anställningens omfattning (position 40-42) och 

anges exkl. tillägg och avdrag. Retroaktiva 

utbetalningar och avgångsvederlag   

 ska inte ingå. För arbetstagare med grundlön som 

börjat eller slutat sin anställning under 

redovisningsmånaden anges det belopp som 

motsvaras av anställning under hela 

redovisningsmånaden. För arbetstagare som 

enbart är tim- dag- eller vecko- anställda lämnas 

fältet blankt. För dessa redovisas lönebeloppet i 

position 91-96.  

 

Tim-, dag- eller veckolön  91-96  För arbetstagare som enbart är tim-, dag- eller 

veckoanställda redovisas det belopp som 

utbetalats under oktober  
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Fält  Position  Beskrivning  

*Typ av tidsbegränsad 

anställning  

211  Typ av tidsbegränsad anställningsform anges 
enligt:  
1 Allmän visstidsanställning enligt 5§ LAS   

2 Vikariat enligt 5§ LAS   

3 Övriga tidsbegränsade anställningar *   

9 Ej tidsbegränsad anställning  
  

*) Tidsbegränsade anställningar för säsongsarbete 
och när arbetstagaren har fyllt 67 år enligt 5§ LAS 
anges som ”Övriga tidsbegränsade anställningar”.   
Visstidsanställningar enligt högskoleförordningen 

och kollektivavtal anges som ”Övriga tidsbegränsade 

anställningar”.  

*Anställningsbenämning  212- 

216  

5-siffrig kod enligt SCB:s kodförteckning  

Organisatorisk hemvist  231- 

240  

10-siffrig kod som används av några lönesystem.  

Ifylls vänsterställt med blankutfyllnad  



 

 

*Forskningsämnesgrupp  263- 

266  

Den forskningsämnesgrupp som personal vid 
universitet/högskolor huvudsakligen är 
verksam inom.   
Ifylls högerställt med nollutfyllnad åt vänster.  

  

  


