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Redovisningsgrupper 
Följande är en beskrivning av de redovisningsgrupper som används i SCB:s 
Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC). 

Ålder 
Tabellerna omfattar generellt personer som är 16 år och äldre, indelade i 
tioårsklasser, 16–24 år, 25–34 år, 35–44 år, 45–54 år, 55–64 år, 65–74 år, 
75–84 år samt 85 år och äldre.  

Hushållstyp 
Ensamstående utan barn omfattar personer som inte bor med make/maka/ 
sambo. De har heller inte barn under 18 år som bor minst halva tiden i deras 
hushåll.  

Ensamstående med barn omfattar personer som inte bor med 
make/maka/sambo. De har barn under 18 år som bor minst halva tiden i 
deras hushåll. 

Sammanboende utan barn bor med make/maka/sambo. De har inte barn 
under 18 år som bor minst halva tiden i deras hushåll. 

Sammanboende med barn bor med make/maka/sambo. De har dessutom barn 
under 18 år som bor minst halva tiden i deras hushåll. 

Utländsk och svensk bakgrund 
Redovisningen av bakgrund sker utifrån svensk respektive utländsk 
bakgrund enligt följande: 

Svensk bakgrund 
– inrikes födda med en inrikes född och en utrikes född förälder 
– inrikes födda med två inrikes födda föräldrar 

Utländsk bakgrund 
– utrikes födda  
– inrikes födda med två utrikes födda föräldrar 

För mer information om indelningen se MIS 2002:3 (pdf). 

  

ULF Redovisningsgrupper_SSD_rev2012 

http://www.scb.se/Statistik/LE/LE0101/2007A01/X11OP0203.pdf


    

STATISTISKA CENTRALBYRÅN   2 (5) 
Enheten för social välfärdsstatistik 2013-12-02 

 
 
Utbildningsnivå 
Utbildning klassificeras enligt Svensk utbildningsnomenklatur, SUN (f.n. 
SUN 2000).  

Förgymnasial utbildning har personer vars högsta utbildning är folk-, grund-, 
real- eller flickskola. Förgymnasial utbildningsnivå kan också erhållas 
genom komvux- eller folkhögskolestudier. Även personer som saknar 
formell utbildning ingår i denna grupp. 

Gymnasial utbildning har personer vars högsta avslutade utbildning är någon 
av gymnasieskolans utbildningar. Gymnasial utbildningsnivå kan också 
erhållas genom komvux- eller folkhögskolestudier. 

Eftergymnasial utbildning utgörs av dem vars högsta avslutade utbildning är 
en eftergymnasial utbildning (om minst en termin). 

För mer information om indelningen se MIS 2000:1 (pdf).  

Socioekonomisk grupp 
Den socioekonomiska indelningen grupperar hela befolkningen med ledning 
av nuvarande eller tidigare (eller, i de fall intervjupersonen inte har yrkes-
arbetat, maka/make/sambos) yrke och yrkesställning. Indelningen baseras 
dels på yrkets normala organisationstillhörighet, dels på yrkets normala 
utbildningskrav. 

Till huvudkategorin ”Arbetare” förs yrken som normalt är organiserade inom 
LO, medan övriga anställda förs till ”Tjänstemän”. Undergrupperna har 
sedan klassificerats efter yrkets utbildningskrav. Utbildningskraven är inte 
begränsade till krav på formell skolutbildning utan beaktar även för olika 
yrken normala krav på yrkeserfarenhet och praktik. Krav på tre års 
yrkeserfarenhet eller två års praktiktjänstgöring har i denna indelning 
likställts med krav på ett års skolutbildning. 

Arbetare 
Ej facklärda arbetare: Yrken där det normala kravet på utbildning efter 
grundskola är mindre än två år, till exempel bussförare, sjukvårdsbiträde och 
truckförare. 

Facklärda arbetare: Yrken där det normalt krävs minst två års utbildning 
efter grundskola, till exempel bagare, frisör, elektriker och undersköterska. 

Tjänstemän 
Lägre tjänstemän: Yrken med krav på mindre än tre års utbildning efter 
grundskola, till exempel biblioteksbiträde, ekonomiföreståndare, polis-
assistent och telefonist. 

Tjänstemän på mellannivå: Yrken med krav på minst tre men ej sex års 
utbildning efter grundskola, till exempel verkmästare och ingenjör. 
Högre tjänstemän (inkl. fria yrkesutövare med akademikeryrken): Yrken 
med krav på minst sex års utbildning efter grundskola, till exempel 
tandläkare och civilingenjör samt ledande befattningar som byråchef och 
verkställande direktör. 
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Företagare och jordbrukare 
Gruppen företagare består av såväl ensamföretagare som små- och stor-
företagare. 

I gruppen lantbrukare återfinns samtliga lantbrukare oavsett lantbrukets 
omfattning. 

Studerande 
Gruppen studerande består dels av personer under 22 år som studerar, dels 
personer som är 22 år eller äldre som studerar och som inte har arbete vid 
sidan av som omfattar 16 timmar eller mer i veckan. 

För mer information om indelningen se MIS 1982:4 (pdf). 

Kommunindelning enligt SKL 
Kommungruppsindelningen har gjorts av Sveriges Kommuner och Landsting 
(SKL) utifrån strukturella egenskaper hos kommunerna, däribland befolk-
ningsstorlek, pendlingsmönster och näringslivsstruktur. I resultatredovis-
ningen efter SKL-region har 2005 års kommungruppering använts för åren 
2008–2009 och 2010–2011, medan resultaten från och med 2012 års 
undersökningar tills vidare avser 2011 års kommungruppering. 

Indelningen i kommunklasser enligt SKL 2005 och SKL 2011 framgår 
nedan. För mer detaljerad information om indelningen se www.skl.se. 

SKL 2005 
1) Storstäder: Kommun med en folkmängd som överstiger 200 000 

invånare. 
2) Förortskommuner: Kommun där mer än 50 procent av nattbefolkningen 

pendlar till arbetet i någon annan kommun. Det vanligaste utpendlings-
målet ska vara någon av storstäderna. 

3) Större städer: Kommun med 50 000– 200 000 invånare samt en 
tätortsgrad överstigande 70 procent. 

4) Pendlingskommuner: Kommun där mer än 40 procent av nattbefolkningen 
pendlar till arbetet i någon annan kommun. 

5) Glesbygdskommuner: Kommun med mindre än 7 invånare per kvadrat-
kilometer och mindre än 20 000 invånare. 

6) Varuproducerande kommuner: Kommun med mer än 40 procent av natt-
befolkningen mellan 16 och 64 år, anställda inom varutillverkning och 
industriell verksamhet. (SNI92) 

7) Övriga kommuner, över 25 000 invånare: Kommun som inte hör till 
någon av tidigare grupper och har mer än 25 000 invånare. 

8) Övriga kommuner, 12 500–25 000 invånare: Kommun som inte hör till 
någon av tidigare grupper och har 12 500–25 000 invånare. 

9) Övriga kommuner, mindre än 12 500 invånare: Kommun som inte hör till 
någon av tidigare grupper och har mindre än 12 500 invånare. 
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SKL 2005 Aggregerad 
För redovisningen av resultat från 2008–2009 och 2010–2011 gäller följande 
aggregering i tre regiongrupper utifrån SKL 2005: 

Storstäder och förortskommuner: Kommungrupp 1 och 2. 
Större städer, pendlingskommuner samt övriga kommuner med fler än 
25 000 invånare: Kommungrupp 3, 4 och 7. 
Övriga kommuner (glesbygdskommuner, varuproducerande kommuner och 
övriga kommuner med färre än 25 000 invånare): Kommungrupp 5, 6, 8 
och 9. 

SKL 2011 
1) Storstäder (3 kommuner)  

Kommuner med en folkmängd som överstiger 200 000 invånare.  
2) Förortskommuner till storstäder (38 kommuner)  

Kommuner där mer än 50 procent av nattbefolkningen pendlar till arbetet 
i någon annan kommun. Det vanligaste utpendlingsmålet ska vara någon 
av storstäderna. 

3) Större städer (31kommuner) 
Kommuner med 50 000-200 000 invånare samt en tätortsgrad 
överstigande 70 procent. 

4) Förortskommuner till större städer (22 kommuner) 
Kommuner där mer än 50 procent av nattbefolkningen pendlar till arbetet 
i en annan kommun. Det vanligaste utpendlingsmålet ska vara någon av 
de större städerna i grupp 3. 

5) Pendlingskommuner (51 kommuner) 
Kommuner där mer än 40 procent av nattbefolkningen pendlar till en 
annan kommun. 

6) Turism- och besöksnäringskommuner (20 kommuner) 
Kommuner där antalet gästnätter på hotell, vandrarhem och campingar 
överstiger 21 per invånare eller där antalet fritidshus överstiger 0,20 per 
invånare. 

7) Varuproducerande kommuner (54 kommuner) 
Kommun där 34 procent eller mer av nattbefolkningen mellan 16 och 64 
år är sysselsatta inom tillverkning och utvinning, energi och miljö samt 
byggverksamhet (SNI2007)  

8) Glesbygdskommuner (20 kommuner) 
Kommun med en tätortsgrad understigande 70 procent och mindre än åtta 
invånare per kvadratkilometer. 

9) Kommuner i tätbefolkad region (35 kommuner) 
Kommun med mer än 300 000 personer inom en radie på 112,5 
kilometer. 

10) Kommuner i glesbefolkad region (16 kommuner) 
Kommun med mindre än 300 000 personer inom en radie på 112,5 km. 
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SKL 2011 Aggregerad 
För resultatredovisningen från och med 2012 gäller följande aggregering 
utifrån SKL 2011: 

Storstäder och förortskommuner, kommungrupp 1-2.  
Större städer, förortskommuner till större städer samt pendlingskommuner, 
kommungrupp 3-5.  
Övriga kommuner, kommungrupp 6-10. 

Yrke  
Yrke klassificeras enligt Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK96). 
Redovisningsgruppen yrke används enbart för indikatorer under rubriken 
Arbetsmiljö och arbetstidens förläggning. 

För mer information om indelningen se MIS 1998:3 (pdf). 

Sektor 
Indelning i privat, statlig, kommun och landsting. Redovisningsgruppen 
sektor används enbart för indikatorer under rubriken Arbetsmiljö och 
arbetstidens förläggning. 

Näringsgren  
Näringsgren klassificeras enligt Standard för svensk näringsgrensindelning 
(SNI 2007). Redovisningsgruppen näringsgren används enbart för 
indikatorer under rubriken Arbetsmiljö och arbetstidens förläggning. 

För mer information om indelningen se MIS 2007:2 (pdf). 
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