
Definitioner och förklaringar för 
område Inkomst och Utbildning 
 
Endast folkbokförd befolkning redovisas. Det innebär exempelvis att asylsökande inte ingår i 
statistiken. 
 
 

Avlidna 
Endast personer som var folkbokförda i kommunen vid dödsfallet ingår i statistiken. 
 

Disponibel inkomst 
Disponibel inkomst är summan av alla skattepliktiga och skattefria inkomster minus skatt och 
övriga negativa transfereringar. 
Skattepliktiga inkomster består bland annat av: Löneinkomst, Inkomst från 
näringsverksamhet, Inkomst av kapital, Pension, Sjukpenning, Sjukpenning i särskilda fall, 
Schablonintäkter, Boendetillägg, Arbetsmarknadsstöd, Föräldrapenning och Sjuk- och 
aktivitetsersättning. 
Skattefria inkomster består bland annat av: Bostadsbidrag, Barnbidrag, Studiestöd inkl. 
studielån, Ekonomiskt bistånd och Underhållsbidrag(fr.o.m. inkomstregistret 2013). 
Negativa transfereringar består bland annat av: - Skatt, - Återbetalning av studielån och - 
Utbetalt underhållsbidrag. 
 

Flerbostadshus 
Bostadsbyggnader innehållande tre eller flera lägenheter inklusive s.k. loftgångshus. 
 

Folkmängd 
Antalet personer som är folkbokförda vid en viss tidpunkt, inom ett visst område. 
Folkmängden är synonymt med antalet invånare i ett visst område. I folkmängden ingår alla 
invånare oavsett medborgarskap. Asylsökande ingår däremot inte i folkmängden. 
 

Förvärvsarbetande 
Förvärvsarbetande är de personer som har arbetat minst en timma i november månad. 
 

Förvärvsinkomst, sammanräknad förvärvsinkomst 
Summan av inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet. 
Den sammanräknade förvärvsinkomsten består av de sammanlagda löpande skattepliktiga 
inkomsterna, vilket avser inkomster från anställning, företagande, pension, sjukpenning och 



andra skattepliktiga transfereringar. I sammanräknad förvärvsinkomst ingår inte inkomst av 
kapital. 
 

Huvudsaklig inkomstkälla 
Därifrån man fått sin största inkomst under året.  
Är det exakt lika inkomst mellan två inkomstkällor gäller följande prioriteringsordning: 
 
Inkomst från Förvärvsarbete eller näringsverksamhet 
Inkomst från Studier 
Inkomst från arbetslöshet 
Inkomst från Sjuk- eller Aktivitetsersättning 
Inkomst från Föräldraledighet och vård av närstående 
Inkomst från arbetsmarknadspolitiska åtgärder 
Inkomst från Åldersrelaterade pensioner 
Inkomst från sjukdom/arbetsskada/rehabilitering 
Här finns även individer som helt saknar inkomst under året och individer som redovisat 
negativa inkomster av näringsverksamhet. 
 
Se även ”RAKS” 
 

Invandringsår 
Vilket år man invandrade till Sverige (oavsett kommun) vid den senaste invandringen.  
 

Medelinkomst 
Summa sammanräknad förvärvsinkomst dividerat med antalet invånare, inklusive 
nollinkomsttagare 
 

Medianinkomst 
Anger det mittersta värdet. Lika många individer har lägre respektive högre inkomst än 
medianvärdet 
 

RAKS 
Registerbaserad aktivitetsstatistik.  
RAKS visar anknytningen till arbetsmarknaden utan inkomstgränser för att komma med i 
statistiken. Se även ”Huvudsaklig inkomstkälla” 
 

Svensk bakgrund 
Född i Sverige eller född i utlandet med minst en förälder född i Sverige 
 



Utländsk bakgrund 
Utrikes födda eller inrikes födda med två utrikes födda föräldrar. 
 

Utbildningsnivå, Utbildningsinriktning 
Utbildningens inriktning och utbildningsnivå är hämtad från Utbildningsregistret. Dessa följer 
SUN-kodens (Svensk utbildnings nomenklatur) uppbyggnad. 
 

Ålder 
Med ålder avses uppkommen ålder vid årets slut, oavsett när på året man är född. 
 

Övrig specialbostad 
Annan specialbostad än för äldre eller funktionshindrade eller en studentbostad och som är 
varaktigt förbehållen vissa väl avgränsade grupper. En sådan bostad är avsedd för temporärt 
boende och hyrs ut med reducerat besittningsskydd. Exempel är samlade bestånd av 
utslussningsbostäder för personer som nyss frigivits från kriminalvårdsanstalt samt elevhem 
och internat som inte räknas in i gruppen studentbostäder.  
 
 
 


