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Användbara variabler i
LISA-databasen
Detta är ett urval av användbara variabler inom områdena inkomster,
arbetslöshet och socialförsäkring som grovt summerar inkomstslag/
tidsperioder inom olika delområden. Finns det för det aktuella projektet ett
behov av ytterligare uppdelning finns det möjlighet att bryta ner dem på en
finare detaljeringsnivå.

Inkomst av förvärvskälla
Inkomst för arbete
Summa inkomst av förvärvskälla (ForvInk), summerar kontant bruttolön
för anställning och nettoinkomst av aktiv näringsverksamhet.
Från år 2019 finns inkomster även fördelade per månad.

Inkomst för arbete och arbetsrelaterade ersättningar (såsom
sjukpenning, VAB m.m.)
Summa inkomst av förvärvskälla och arbetsrelaterade ersättningar
(ForvErs), summerar kontant bruttolön för anställning, nettoinkomst av
aktiv näringsverksamhet samt arbetsrelaterade ersättningar (se LISAdokumentation).

Studier
Inkomst föranledd av studier
Summa inkomst föranledd av studier (Stud), summerar studiemedel och
studiehjälp samt utbildningsbidrag till doktorander.
Under åren har flera bidrag ingått i variabeln, se LISAdokumentationen.
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Värnplikt/Grundläggande militär utbildning (GMU)
Den tidigare värnpliktsutbildningen ersätts från och med 2011 av en ny
frivillig militär grundutbildning, för mer information ser LISAdokumentationen.

Ersättning för värnplikt/GMU
1990-2010: Värnpliktersättning (VPLErs)
2011-: Grundläggande militär utbildning, ersättning av (GMUErs)
Ersättning för deltagande i grundutbildning (värnplikt), tjänstgöringen
varierar mellan 227 och 600 dagar. Den grundläggande militära
utbildningen (GMU) är tre månader lång.

Föräldraledighet
De rekommenderade variabler som redovisar dagar hämtas från
Försäkringskassan och avser det som individen har haft rätt till under
året. Variabler som redovisar pengar hämtas från Inkomst- och
Taxeringsregistret och avser utbetalt belopp under året oavsett när
händelsen har skett.

Inkomst föranledd av föräldraledighet (Etikprövning krävs för
forskningsändamål)

Summa inkomst föranledd av föräldraledighet (ForLed). Summerade
inkomsten av föräldrapenning, tillfällig föräldraledighet (VAB),
vårdbidrag och kommunalt vårdbidrag.

Antal dagar med föräldrapenning
1994-2013: Föräldrapenning, antal nettodagar (ForPeng_Ndag).
2014-: Föräldrapenning, antal nettodagar (ForPeng_Ndag_MiDAS).
Hänsyn tagen till föräldrapenningens omfattning under ett år.

Inkomst föranledd av tillfällig föräldraledighet (VAB)
Summa inkomst föranledd av tillfällig föräldraledighet (ForVab). Tillfällig
vård av barn under 12 år.

Antal dagar med tillfällig föräldrapenning (VAB)
Tillfällig föräldrapenning, antal nettodagar (TfForPeng_Ndag). Hänsyn
tagen till föräldrapenningens omfattning under ett år.
I LISA finns även variabler där uppgift om utbetalning hämtas från
Försäkringskassan, då avser beloppet det individen har haft rätt till
under året.
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Sjukdom/Arbetsskada/Rehabilitering (Etikprövning krävs
för forskningsändamål)

De rekommenderade variabler som redovisar dagar hämtas från
Försäkringskassan och avser det som individen har haft rätt till under
året. Variabler som redovisar pengar hämtas från Inkomst- och
Taxeringsregistret och avser utbetalt belopp under året oavsett när
händelsen har skett.

Inkomst föranledd av sjukdom/arbetsskada/rehabilitering
Summa inkomst föranledd av sjukdom/arbetsskada/rehabilitering (SjukRe).
Sjuklöneperioden på 14 dagar ingår inte.

Antal dagar med ersättning för sjukdom/arbetsskada/
rehabilitering
Summerar nettodagar med ersättning för sjukdom/arbetsskada/
rehabilitering (SjukSum_Ndag_MiDAS). Sjuklöneperioden på 14 dagar
ingår inte.
I LISA finns även variabler där uppgift om utbetalning hämtas från
Försäkringskassan, då avser beloppet det individen har haft rätt till
under året.

Arbetslöshet/Åtgärder
De rekommenderade variabler som redovisar dagar hämtas från
Arbetsförmedlingen och avser dagar under året. Variabler som
redovisar pengar hämtas från Inkomst- och Taxeringsregistret och
avser utbetalt belopp under året oavsett när händelsen har skett.

Inkomst föranledd av arbetslöshet
Summa inkomst föranledd av arbetslöshet (ArbLos). Summerade
inkomsten av AKassa.

Antal dagar i arbetslöshet, öppet arbetslös
Antal dagar i arbetslöshet (ALosDag).

Deltidsarbetslös
Antal dagar med tillfällig timdagpenning (TillfTimDag) och Antal dagar i
deltidsarbetslöshet (ADelDag).

Inkomst föranledd av arbetsmarknadspolitisk åtgärd
Summa inkomst föranledd av arbetsmarknadspolitisk åtgärd (AmPol).

4/6

Antal dagar i arbetsmarknadspolitisk
åtgärd/”subventionerat” arbete
Antal dagar i ”åtgärdsstudier” (AStuDag), Antal dagar i
”åtgärdssysselsättning” (ASysDag) och Antal dagar i nystartsjobb
(ANysDag).

Förtidspension/Sjukbidrag (Etikprövning krävs för
forskningsändamål)

De rekommenderade variabler som redovisar månader hämtas från
Försäkringskassan och avser det som individen har haft rätt till under
året. Variabler som redovisar pengar hämtas från Inkomst- och
Taxeringsregistret och avser utbetalt belopp under året oavsett när
händelsen har skett.
2003 ersätts förtidspension av sjukersättning och sjukbidrag av
aktivitetsersättning.

Inkomst föranledd av
förtidspension/sjukbidrag/sjukersättning/
aktivitetsersättning
Summa Inkomst föranledd av förtidspension/sjukbidrag/ sjukersättning
aktivitetsersättning (ForTid).

Antal dagar med ersättning för förtidspension/sjukbidrag/
sjukersättning/aktivitetsersättning
1994-2002: Förtidspension, antal nettomånader (FortPens_Ndag_MiDAS)
och Sjukbidrag, antal nettomånader (SjukBidr_Ndag_MiDAS).
2003-: Sjukersättning, antal nettomånader (SjukErs_Ndag_MiDAS) och
Aktivitetsersättning, antal nettomånader (AktErs_Ndag_MiDAS).
I LISA finns även variabler där uppgift om utbetalning hämtas från
Försäkringskassan och avser det som individen har haft rätt till under
året.

Pension
Inkomst föranledd av pension
Summa inkomst föranledd av pension (AldPens). Åldersrelaterad pension
inkl. tjänstepension och privat pension. Här ingår inte förtidspension.
Avser utbetalt belopp under året oavsett när händelsen skett.
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Disponibel inkomst
Disponibel inkomst för hela familjen (RTB-familj)
1990-2004: Disponibel inkomst för familj (DispInkFam).
2004-: Disponibel inkomst för familj (DispInkFam04).

Disponibel inkomst för individen
1990-2004: Disponibel inkomst (individens delkomponent) (DispInk).
2004-: Disponibel inkomst (individens delkomponent) (DispInk04).

Disponibel inkomst per konsumtionsenhet för familj
1998-: Disponibel inkomst per konsumtionsenhet för familj, RTB
(DispInkKE).
2005-: Disponibel inkomst per konsumtionsenhet för familj, RTB
(DispInkKE04).
Disponibel inkomst per konsumtionsenhet fås genom att summan av
samtliga i familjen ingående medlemmars disponibla inkomst divideras
med den konsumtionsvikt som gäller för hushållet.

RAKS
RAKS är en sammanställning och vidareutveckling av variabler som
finns i LISA där målsättningen är att beskriva en individs totala
försörjning (de största inkomstblocken) och anknytning till
arbetsmarknaden med helåret som referensperiod.

Anknytning till arbetsmarknaden
Individens huvudanknytning till arbetsmarknaden
(Raks_Huvudanknytning). Individens anknytning till förvärvsarbetet
(anställd, kombinatör, företagare).

Etablering till arbetsmarknaden
Individens etablering till arbetsmarknaden (Raks_EtablGrad). Etablerad
eller svagt etablerad, finns för personer som är anställda.

Total inkomst
Total inkomst (Raks_SummaInk). Summerar inkomsterna från de största
inkomstblocken.

Huvudsaklig inkomstkälla
Huvudsaklig inkomstkälla (Raks_HuvInkKalla). Visar huvudsaklig
inkomstkälla av de största inkomstblocken.
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RAKS har för avsikt att täcka in de stora inkomstblocken som en individ
har som sin försörjning. För att få hela bilden av en individs alla
inkomster saknas en del variabler som det går att komplettera
materialet med.

