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2005
BE0001
I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll
och tillförlitlighet samt hur den genomförs och hur man kan ta del av resultaten.
Genom att klicka på en rubrik i innehållsförteckningen kommer man direkt till
aktuellt avsnitt.
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A

Administrativa uppgifter

A.1

Ämnesområde

Ämnesområde:
A.2
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Befolkning

Statistikområde

Statistikområde: Register över förnamn, tilltalsnamn och efternamn för
folkbokförda 31 december 2005 samt register över tilltalsnamn för nyfödda
namngivna 2005

A.3

SOS-klassificering

Tillhör (SOS):

Nej.

För undersökningar som ingår i Sveriges officiella statistik gäller särskilda regler
när det gäller kvalitet och tillgänglighet, se Förordningen om den officiella
statistiken (2001:100)
A.4

Statistikansvarig

Myndighet/organisation: Statistiska centralbyrån, enheten för befolkningsstatistik,
BV/BE
Postadress: 701 89 Örebro
Besöksadress: Klostergatan 23
Kontaktperson: Kajsa Swenson
Telefon: 019-17 60 00
Telefax: 019-17 69 42
E-post: befolkning@scb.se

A.5

Statistikproducent

Myndighet/organisation: Statistiska centralbyrån, enheten för befolkningsstatistik, BV/BE
Postadress: 701 89 Örebro
Besöksadress: Klostergatan 23
Kontaktperson: Kajsa Swenson
Telefon: 019-17 60 00
Telefax 019-17 69 42
E-post: befolkning@scb.se
A.6

Uppgiftsskyldighet

Produkten baseras på uppgifter i RTB (Registret över totalbefolkningen), som i
sin tur bygger på administrativa uppgifter. Skatteverket levererar uppgifter från
folkbokföringen och på SCB lagras uppgifterna efter vissa kontroller och
rättningar.
Skyldighet att lämna uppgifter till folkbokföringen regleras i folkbokföringslaBE0001_BS_2005
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gen, SFS 1991:481, och enligt förordningen om den officiella statistiken, SFS
2001:100, skall Skatteverket lämna de uppgifter som behövs för befolkningsstatistik till SCB.
A.7

Sekretess och regler för behandling av personuppgifter

I myndigheternas särskilda verksamhet för framställning av statistik gäller
sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Vid
automatiserad behandling av personuppgifter gäller reglerna i personuppgiftslagen (1998:204). På statistikområdet finns dessutom särskilda regler för
personuppgiftsbehandling i lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om
den officiella statistiken.
Uppgifter lämnas inte ut om det innebär risk för röjande av person. Kombinationer av för- och efternamn lämnas inte ut och det är inte heller möjligt att i
namndatabasen göra sådana sökningar. Uppgifter om efternamn med färre än
fem bärare lämnas inte ut. För- eller efternamn i kombination med ålder,
födelseår eller regional nivå lämnas inte ut annat än efter övervägande.
A.8

Gallringsföreskrifter

Namnregister med individuppgifter för folkbokförda personer finns tillgängliga
varje år fr.o.m. 2005-12-31 och framåt. Namnregister med individuppgifter för
nyfödda namngivna finns tillgängliga fr.o.m. 2004 och framåt. Registren
arkiveras och ingen gallring av uppgifter sker.
A.9

EU-reglering

Nej.
A.10

Syfte och historik

Statistiken över nyfödda namngivna har publicerats sedan 1998 och ska belysa
namntrender för tilltalsnamn hos nyfödda, främst genom presentation av
topplistor på webben. Statistiken över folkbokförda vid varje årsslut har också
publicerats sedan 1998 och ska belysa den totala befolkningens förnamn,
tilltalsnamn och efternamn, främst genom presentation av topplistor på webben
men uppgifterna samlas också i en namndatabas på webben för sökning av
önskade namn.
De viktigaste variablerna är förnamn, tilltalskod, tilltalsnamn, efternamn, kön,
födelseår, län och kommun.
Åren 1998-2004 (samtliga folkbokförda) respektive 1998-2003 (nyfödda
namngivna) framställdes inga individregister.
A.11

Statistikanvändning

Statistiken har många intressenter inom skilda delar av samhället. Allmänhet och
media visar särskilt stort intresse för namnstatistiken.
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Uppläggning och genomförande

Produktens två beståndsdelar, samtliga folkbokförda och nyfödda namngivna,
bygger båda på RTB (Registret över totalbefolkningen). Utgångsmaterialet är de
uppgifter som skattekontoren lämnar till Skatteverket. De begrepp och definitioner som används inom folkbokföringen gäller även för RTB och namnstatistiken.
För uppgifterna om folkbokförda skapas en namndatabas som kan användas för
sökning av namn. Resultatet av namnsökningen presenteras som antal som har
namnet som efternamn, antal som har namnet som förnamn fördelat efter kön,
samt antal därav som har namnet som tilltalsnamn.
A.13

Internationell rapportering

Nej.
A.14

Planerade förändringar i kommande undersökningar

B

Kvalitetsdeklaration

B.0

Inledning

Produkten baseras på uppgifter i RTB (Registret över totalbefolkningen), som i
sin tur bygger på administrativa uppgifter. Skatteverket levererar uppgifter från
folkbokföringen och på SCB lagras uppgifterna efter vissa kontroller och
rättningar.
B.1

Innehåll

1.1

Statistiska målstorheter

Målstorheterna utgörs av antal personer fördelade efter förnamn, tilltalsnamn och
efternamn.
1.1.1

Objekt och population

Målpopulationen för samtliga folkbokförda utgörs av de personer som vid det
aktuella årets slut borde ha varit folkbokförda i Sverige enligt de lagar, förordningar och andra regler som gäller för folkbokföring. Integritetsskyddade
personer är undantagna från målpopulationen. Målpopulationen för nyfödda
namngivna är de personer som fötts och vars namn anmälts till Skatteverket.
Anmälan om namn ska göras inom tre månader från barnets födelse.
1.1.2

Variabler

De viktigaste variablerna i namnstatistiken är förnamn, tilltalsnamn, efternamn,
kön, tilltalskod, län och kommun.
1.1.3

Statistiska mått

De statistiska mått som används är i första hand summor och i andra hand
andelar.
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Redovisningsgrupper

De variabler som används vid indelning i redovisningsgrupper är främst namn,
kön, ålder (födelseår), boendelän och boendekommun.
1.1.5

Referenstider

Referenstidpunkt för samtliga folkbokförda är 31 december det aktuella året.
Referenstidpunkt för nyfödda namngivna är aktuellt namngivningsår.

1.2.

Fullständighet

Namnstatistiken redovisar de mest efterfrågade uppgifterna rörande folkbokförda
personers namn.
B.2

Tillförlitlighet

2.1

Tillförlitlighet totalt

Statistiken baseras på Skatteverkets uppgifter om folkbokförda och har allmänt
sett god kvalitet. Tillförlitlighetsproblem på grund av övertäckning finns dock, se
punkt 2.2.2.
2.2

Osäkerhetskällor

Sena aviseringar i folkbokföringen påverkar aktualitet och tillförlitlighet.
Uppgifterna om samtliga folkbokförda vid årets slut baseras på ett register med
en månads eftersläpning för att fånga in så stor del av de sena aviseringarna som
möjligt. Även statistiken för nyfödda namngivna påverkas av sena aviseringar.
Barnens föräldrar gör inte alltid anmälan om namn inom de stipulerade tre
månaderna. Uppgift om tilltalskod saknas för 1/3 av alla personer i folkbokföringen, vilket gör att antaganden måste göras om vilket av en persons förnamn
som är tilltalsnamnet.
2.2.1

Urval

Namnstatistiken är totalräknad och exkluderar bara integritetsskyddade personer.
2.2.2

Ramtäckning

Rampopulationen för samtliga folkbokförda utgörs av SCB:s kopia på Skatteverkets folkbokföringsregister. Det ideala innehållet i registret definieras av de
författningar som reglerar folkbokföringen, men i praktiken förekommer både
personer som borde varit folkbokförda men som inte är det (undertäckning) och
personer som är folkbokförda trots att de inte borde vara det (övertäckning). Det
är brister i rapporteringar av födslar, dödsfall, invandring och utvandring som
resulterar i dessa täckningsfel. Några exakta mått på omfattningen av täckningsfelen finns inte. Rampopulationen för nyfödda namngivna bygger på de ordinarie
aviseringarna från Skatteverket till SCB rörande nyfödda. Rapporteringsdatum
avgör vilket namngivningsår de nyfödda ska hänföras till.
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Mätning

Uppgifterna till namnstatistiken hämtas från de externa folkbokföringsregistren
och är administrativa till sin karaktär. Primärt är det skattekontoren som samlar
in, mäter och registrerar uppgifterna. Hur uppgiftsinsamling och dataregistrering
går till framgår av den handbok i folkbokföring som används i arbetet.
Eftersom en stor del av rapporteringen till folkbokföringssystemet sköts av
personal som är vana vid administrativa rutiner, kan man anta att uppgifterna
rapporteras med små mätfel. Då rapporteringen sköts av föräldrarna, t.ex. vid
anmälan om barns namn, är mätfelen troligen mer omfattande.
2.2.4

Svarsbortfall

Förekomsten av objektsbortfall är obefintligt. För vissa objekt saknas dock
uppgifter om tilltalskod (partiellt bortfall).
2.2.5

Bearbetning

Dataregistrering sker vid de lokala skattemyndigheterna. I rutinerna ingår såväl
manuella som maskinella kontroller. När uppgifterna aviserats till SCB granskas
de ytterligare innan de läggs in i de slutliga befolkningsregistren.
2.2.6

Modellantaganden

För den tredjedel av de folkbokförda, för vilka uppgift om tilltalskod saknas,
görs antagandet att det första förnamnet är lika med tilltalsnamnet. De allra flesta
har nämligen sitt första förnamn som tilltalsnamn.
2.3

Redovisning av osäkerhetsmått

Namnstatistiken redovisas utan numeriska osäkerhetsmått.
B.3

Aktualitet

3.1

Frekvens

Såväl statistik över samtliga folkbokförda som nyfödda namngivna uppdateras
och redovisas årligen.
3.2

Framställningstid

Statistiken över nyfödda namngivna redovisas 3-4 veckor efter referensperiodens
(årets) slut medan statistiken över samtliga folkbokförda redovisas 7-8 veckor
efter referenstidpunktens (31 december) slut.
3.3

Punktlighet

Under året publicerades statistiken i enlighet med gällande publiceringsplan.
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Uppgifterna i namnstatistiken levereras från det svenska folkbokföringssystemet
och är beroende av de definitioner och regler som används där. Sedan namnstatistiken först publicerades 1998 har inga ändringar gjorts i folkbokföringssystemet
som påverkar uppgifterna i namnstatistiken.
4.2

Jämförbarhet mellan grupper

Namnstatistiken är i någon mån jämförbar med den som redovisas av andra
nationer, men någon samordning eller internationell standard finns inte.
4.3

Samanvändbarhet med annan statistik

Namnstatistikens variabler har inga motsvarigheter i andra statistikprodukter och
kan därför inte heller samordnas med annan statistik.
B.5

Tillgänglighet och förståelighet

5.1

Spridningsformer

Namnstatistik presenteras i form av tabeller på SCB:s webbplats (www.scb.se)
samt i form av en namndatabas från vilken sökningar av specifika namn kan
göras. Statistiken kompletteras med ett pressmeddelande om nyfödda namngivna
samt med mera kommenterande text i boken ”Beskrivning av Sveriges befolkning 2005”. Även denna bok finns tillgänglig via SCB:s webbplats. Namnstatistik finns även i ”Statistisk årsbok”.
5.2

Presentation

Statistiken redovisas i form av tabeller och texter.
5.3

Dokumentation

Namnstatistiken finns dokumenterad i SCBDOK. För mer detaljerad information
hänvisas till Registret över totalbefolkningen (RTB) liksom Befolkningsstatistiken som båda finns dokumenterade i SCBDOK. Delar av SCBDOK finns
tillgänglig via SCB:s webbplats.
5.4

Tillgång till primärmaterial

Variabelförteckningar och datamängdsbeskrivningar är dokumenterade i
SCBDOK som bl.a. finns på SCB:s hemsida. Individregistren över förnamn och
tilltalsnamn för folkbokförda personer 31 december respektive år finns långtidsarkiverade hos Riksarkivet fr.o.m. 2005. Individregistren över nyfödda namngivna under respektive år finns långtidsarkiverade hos Riksarkivet fr.o.m. 2004.
Namnregistren över antal folkbokförda personer per förnamn, tilltalsnamn och
efternamn 31 december respektive år finns långtidsarkiverade hos Riksarkivet
fr.o.m. 1999.
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5.5

Upplysningstjänster

Befolkningsstatistikens grupptelefon: 019-17 60 10
SCB:s webbplats: www.scb.se under ämnesområde Befolkning
E-postadress: befolkning@scb.se
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