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Kapitalinkomster 

Kapitalinkomster, inklusive kapitalvinster och förluster, utgörs av 

avkastningen på tillgångar som ägs eller säljs. Kapitalinkomst är 

tillsammans med till exempel löne- och näringsinkomst, pension och 

transfereringar en del av den disponibla inkomsten. Syftet med denna 

rapport är att beskriva kapitalinkomsternas storlek och fördelning i 

befolkningen.  

Uppgifterna är hämtade från SCB:s Inkomst- och taxeringsregister 

(IoT), som är källan till den officiella statistiken över inkomster och 

skatter. Uppgifterna över kapitalinkomster i IoT är baserade på 

deklarations-och taxeringsdata från Skatteverket.  

Kapitalinkomstbegreppet som används i rapporten är detsamma som i 

den officiella inkomstfördelningsstatistiken. Hur kapitalinkomsten är 

sammansatt framgår i nästa avsnitt. I andra sammanhang kan 

kapitalinkomster definieras annorlunda. Till exempel används en delvis 

annan definition i beräkningar av nationalräkenskaper, och vid 

beskattning av kapital räknas exempelvis vissa poster ned till lägre 

skattepliktiga respektive avdragsgilla belopp. En annan stor skillnad 

mellan den kapitalinkomst som redovisas i rapporten och den som 

beskattas är att i den senare ingår ränteutgifter som en minuspost. 

Drygt hälften av den vuxna befolkningen har ett skattemässigt 

underskott av kapital, bland annat beroende på stora ränteutgifter för 

bolån. I inkomstfördelningsstatistik betraktas dock ränteutgifter som en 

konsumtionsutgift, inte som en negativ inkomst.   

Rapporten behandlar i huvudsak kapitalinkomsterna år 2019. 

Redovisningspopulationen är personer som var 20 år och äldre 2019 och 

som har varit folkbokförda i Sverige både vid årets början och årets slut, 

där inte annat framgår. 

Kapitalinkomsternas sammansättning 
I detta avsnitt beskrivs de olika typerna av kapitalinkomster som ingår i 

statistiken. I tabell 1 framgår totala belopp och hur stor andel av 

befolkningen som hade respektive kapitalinkomst 2019. 

Kategoriseringen följer den uppdelning av kapitalinkomsterna som görs 

i inkomstdeklarationen.  

I övriga avsnitt redovisas kapitalinkomsterna i huvudsak utan 

uppdelning på de olika typerna. 

Ränta och utdelning 
Aktieutdelning och inkomst av ränta var efter kapitalvinster den 

beloppsmässigt största posten bland befolkningens kapitalinkomster 

2019. De senaste åren har präglats av ett lågt ränteläge vilket också 

gäller inlåningsräntor på bankkontosparande. Räntesatsen på många 
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bankkonton, inklusive sparkonton, är låg eller obefintlig med 

förhållandevis små ränteinkomster som följd i jämförelse med tidigare 

perioder. Den största delen av summan i denna kategori består därför av 

aktieutdelning. Det kan dels vara utdelning på börsnoterade aktier, dels 

företagares utdelning i egna bolag. Drygt var fjärde person hade någon 

ränta eller utdelning 2019. 

Schablonintäkter 
Schablonintäkter används vid beskattning av investeringssparkonton, 

värdepappersfonder samt vid beräkning av skatten vid uppskjuten 

kapitalvinst vid bostadsförsäljning (bostadsuppskov). 

År 2012 infördes sparformen investeringssparkonto (ISK), där aktier, 

fonder och andra värdepapper kan placeras. Vinster och utdelningar på 

tillgångar som placeras på ISK beskattas inte. Istället betalar man en 

årlig skatt på en schablonintäkt som i sin tur är baserad på värdet på 

tillgångarna. Från och med 2012 beskattas även innehav av fondandelar 

med hjälp av schablonintäkter, men vinst vid avyttring beskattas på 

vanligt sätt.  

Schablonintäkter ger ingen kontant inkomst på samma sätt som 

exempelvis ränta eller utdelning, men räknas ändå som en 

kapitalinkomst. Drygt hälften av den vuxna befolkningen hade någon 

schablonintäkt 2019, vilket gör det till den enskilt vanligaste 

kapitalinkomsten. Anledningen är att både ISK och fonder är vanliga 

sparformer. 

Uthyrning av privatbostad 
Uthyrning av privatbostad beskattas som en kapitalinkomst om 

hyresintäkterna är större än 40 000 kr under året. Dessa intäkter 

utgjorde bara drygt en procent av de samlade kapitalinkomsterna 2019, 

och mindre än en procent av befolkningen hade ett sådant belopp. 

Positiv räntefördelning 
Positiv räntefördelning används av näringsidkare och innebär att en del 

av vinsten i den enskilda näringsverksamheten flyttas från beskattning i 

inkomstslaget näringsverksamhet till inkomstslaget kapital. En procent 

av befolkningen deklarerade denna typ av kapitalinkomst 2019. 

Kapitalvinster och kapitalförluster 
Kapitalvinster var 2019 den största posten bland kapitalinkomsterna, 

drygt 200 miljarder kronor. Kapitalvinst uppstår bland annat vid 

försäljning av bostäder, näringsfastigheter, värdepapper och 

bolagsandelar, och utgörs av skillnaden mellan försäljningspris och 

inköpspris. När skillnaden är negativ uppstår en kapitalförlust. I denna 

statistik ingår vinster och förluster med de faktiska värdena (vid 

beskattning räknas vissa vinster ned till ett skattepliktigt belopp, på 

samma sätt minskas förluster till ett avdragsgillt belopp). 
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Bostadsvinsterna stod för 60 procent av nettot av de totala vinsterna 

minus förlusterna 2019, trots att endast 3 procent av befolkningen hade 

en sådan vinst/förlust. 16 procent av befolkningen gjorde en vinst eller 

förlust vid försäljning av värdepapper eller andra tillgångar. 

Tabell 1. Kapitalinkomsternas sammansättning 2019. Totalsummor i mnkr. Andel 
personer med värde i procent. Befolkningen 20 år och äldre 

  Summa (mnkr)   Andel med värde (%) 
 

Samtliga Kvinnor Män 
 

Samtliga Kvinnor Män 

Ränta och utdelning 139 060 28 445 110 615 
 

26,7 24,3 29,1 

Schablonintäkter 20 467 8 350 12 117 
 

53,3 53,4 53,3 

Uthyrning av privatbostad 5 028 1 851 3 177 
 

0,9 0,7 1,1 

Positiv räntefördelning (företagare) 6 734 1 728 5 006 
 

1,0 0,6 1,3 

Kapitalvinst, bostad och 
näringsfastighet 

122 069 60 290 61 780 
 

2,5 2,5 2,6 

Kapitalvinst, värdepapper, 
bolagsandelar, m.m. 

84 852 20 754 64 098 
 

12,1 10,4 13,8 

Kapitalförlust, bostad och 
näringsfastighet 

-5 616 2 598 3 018 
 

0,6 0,6 0,7 

Kapitalförlust, värdepapper, 
bolagsandelar, m.m. 

-10 292 1 866 8 425 
 

4,3 3,0 5,5 

        

Summa kapitalinkomster 362 303 116 954 245 349   61,7 60,8 62,5 

 

Kapitalinkomsternas utveckling över tid 
Kapitalinkomsternas storlek beror till stor del på konjunkturen på 

finansmarknaderna och prisutvecklingen på bostäder, och i vilken 

utsträckning befolkningen realiserar värdeökningen, det vill säga säljer 

tillgångar som värdepapper och bostäder.  

Medan övergripande inkomstslag som förvärvsinkomster och disponibel 

inkomst i huvudsak uppvisar en stabil ökning år från år de senaste 

decennierna, präglas kapitalinkomsterna istället av stora svängningar. 

Exempelvis var nivåerna på kapitalinkomster mycket höga 2000 och 

2007 jämfört med intilliggande år, och 2017 nåddes den högsta nivån 

hittills. Den långsiktiga trenden är dock ökande kapitalinkomster. Det 

totala beloppet har mer än tredubblats sedan 1991 räknat i fasta priser. 

Som jämförelse har sammanräknad förvärvsinkomst och disponibel 

inkomst bara fördubblats.  

Det är framförallt kapitalvinsternas storlek som varierar mycket mellan 

åren. Vinsterna har också de flesta enskilda år sedan 1991 varit större än 

övriga typer av kapitalinkomster. 
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Diagram 1. Kapitalinkomsternas utveckling 1991–2019, fasta priser. Totalsummor i 
mnkr. Hela befolkningen 

 

Kapitalinkomsternas storlek 
Kapitalinkomsterna har stor spridning i storlek. Några få personer har 

miljardinkomster samtidigt som många har mindre än 100 kronor. 

Majoriteten av beloppen är förhållandevis små. Ungefär sju av tio 

personer med någon kapitalinkomst 2019 hade ett belopp inom 

intervallet -10 000 kronor till 10 000 kronor. För den del av 

kapitalinkomsterna som består av räntor, utdelningar, schablonintäkter 

m.m. (alltså exklusive kapitalvinster/förluster) är andelen mindre 

belopp ännu vanligare. Nästan åtta av tio personer med sådan 

kapitalinkomst hade mindre än 10 000 kronor, varav majoriteten under 

1 000 kronor. En anledning är den låga räntenivån som påverkar både 

ränteinkomster och schablonintäkten på ISK, som i sin tur styrs av 

statslåneräntan. 

Följaktligen är det relativt ovanligt att ha stora kapitalinkomster. 63 000 

personer, vilket motsvarar drygt en procent av alla med kapitalinkomst, 

hade ett belopp över en miljon kronor. Cirka 100 personer hade mer än 

100 miljoner kronor. 

I de lägre beloppsintervallen är den antalsmässiga fördelningen mellan 

kvinnor och män relativt jämn, medan männen är i majoritet när det 

gäller större kapitalinkomster. 

Endast två procent av dem med kapitalinkomst hade negativa belopp, 

vilka utgörs av kapitalförluster vid försäljning av finansiella tillgångar 

och bostad. Stora kapitalförluster är sällsynta, 500 personer hade en 

förlust som var större än en miljon kronor. 
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Diagram 2. Antal personer i intervall av kapitalinkomst 2019. Befolkningen 20 år och 
äldre  

 
Eftersom kapitalinkomsterna är ojämnt fördelade i befolkningen blir 

resultaten mycket olika beroende vilka mått som används för att 

beskriva beloppens storlek. Diagram 3 visar medelvärde och 

medianvärde för de 62 procent av den vuxna befolkningen med 

kapitalinkomst 2019. 

Medelvärdet var 75 000 kronor och medianvärdet 1 900 kronor. 

Medelvärdet dras upp av en liten grupp personer med mycket stora 

kapitalinkomster, medan medianen (det mittersta värdet i fördelningen) 

inte påverkas av extrema belopp. 

Det var nästan lika stor andel kvinnor och män som hade 

kapitalinkomst (61 respektive 63 procent) 2019. Medelvärdet för män 

var dock dubbelt så högt som för kvinnor. Även medianvärdet var högre 

för män. 
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Diagram 3. Medelvärde och medianvärde (kronor) på kapitalinkomst för personer med 
kapitalinkomst efter kön 2019. Befolkningen 20 år och äldre 

 

Kapitalinkomster i olika grupper 

Ålder 
Mer än hälften av den vuxna befolkningen i alla åldersgrupper hade 

någon kapitalinkomst 2019. Mellan 40 och 89 år var andelen över 60 

procent. Något fler män än kvinnor hade kapitalinkomst, men 

skillnaden är liten, förutom bland personer över 80 år där männens 

andel är flera procentenheter större än kvinnornas.  

Som framgår i föregående avsnitt blir resultatet helt olika beroende på 

om medelvärde eller medianvärde redovisas. Medelvärdet för personer 

med kapitalinkomst var högst i gruppen som är 90 år och äldre, 109 000 

kronor. Om kvinnor och män studeras var för sig, har män mellan 60 

och 69 högst medelvärde. Det högsta medianvärdet, 4 200 kronor, hade 
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lägre. Bland de yngsta och äldsta är skillnaden något mindre. Eftersom 

medianvärdena är betydligt lägre än medelvärdena är skillnaderna 

beloppsmässigt små både mellan åldersgrupperna och mellan könen, 

men män har genomgående även högre medianvärde.  

Barn har mer sällan kapitalinkomster än vuxna och beloppen är 

betydligt lägre i genomsnitt. Det är å andra sidan det vanligaste 

inkomstslaget för barn. Var tredje person under 20 år hade en 

kapitalinkomst 2019, och i enskilda årskullar är andelen ännu högre. 
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Den vanligaste kapitalinkomsten för barn och unga var schablonintäkter 

från fond- och ISK-sparande som är registrerat på barnen själva 

Diagram 4a. Andel (procent) personer med kapitalinkomst efter ålder och kön 2019 

 

Diagram 4b. Medelvärde (kronor) på kapitalinkomst för personer med kapitalinkomst 
efter ålder och kön 2019 

 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90+

Ålder

Kvinnor Män

Procent

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

160 000

0-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90+

Ålder

Kvinnor Män

Kronor



 

SCB – Kapitalinkomster 2019.   10 

Diagram 4c. Medianvärde (kronor) på kapitalinkomst för personer med kapitalinkomst 
efter ålder och kön 2019 
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Tabell 2a. De 10 kommuner med högst respektive lägst andel (procent) personer med 
kapitalinkomst 2019. Befolkningen 20 år och äldre 

Kommun Högst andel Kommun Lägst andel 

Danderyd 81 Malmö 50 

Lomma 81 Sigtuna 50 

Vellinge 78 Landskrona 49 

Täby 78 Bjuv 49 

Tjörn 77 Haparanda 48 

Vaxholm 76 Åstorp 48 

Orust 75 Burlöv 48 

Kungsbacka 75 Perstorp 47 

Lidingö 74 Botkyrka 43 

Leksand 74 Södertälje 42 

 
Tabell 2b. De 10 kommuner med högst respektive lägst medianvärde (kronor) på 
kapitalinkomst för personer med kapitalinkomst 2019. Befolkningen 20 år och äldre 

Kommun Högst 
medianvärde 

Kommun Lägst 
medianvärde 

Danderyd 14 854 Arvidsjaur 758 

Lidingö 9 923 Vilhelmina 738 

Täby 8 134 Dorotea 727 

Nacka 7 145 Ånge 714 

Vaxholm 6 790 Åsele 714 

Lomma 6 549 Jokkmokk 690 

Vellinge 5 918 Strömsund 682 

Ekerö 5 745 Älvsbyn 660 

Sollentuna 5 588 Nordanstig 639 

Värmdö 4 706 Sorsele 637 

 

De vanligaste födelseländerna 
Personer födda i Sverige hade klart högst andel med kapitalinkomst vid 

en jämförelse mellan de 20 vanligaste födelseländerna 2019. Av de 

svenskfödda hade 70 procent kapitalinkomst, medan andelen för 

personer från Eritrea, Syrien och Somalia var lägre än 10 procent. Så 
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låga andelar indikerar att sparandet är lågt i dessa grupper. Samma 

födelseländer som har liten förekomst av kapitalvinst har också låga 

förvärvsinkomster. 

Svenskfödda ligger dock inte i topp när det gäller genomsnittliga belopp 

för personer med kapitalinkomst. Personer födda i Danmark och Norge 

hade högre medelvärde, och personer från Tyskland, Finland, Iran och 

Danmark hade högre medianvärde än svenskfödda. 

Många personer i grupperna med lägst förekomst av kapitalinkomst och 

låga belopp har varit i Sverige relativt kort tid, och medelåldern är 

betydligt lägre. Men även med hänsyn tagen till ålder kvarstår 

huvuddelen av skillnaderna. 

Tabell 3. Kapitalinkomst för de 20 största födelseländerna i befolkningen 20 år och äldre 
2019. Andel (procent) personer med kapitalinkomst samt medel- och medianvärde 
(kronor) för personer med kapitalinkomst 

 Födelseland Andel med 
kapitalinkomst, % 

Medelvärde för 
personer med 

kapitalinkomst, kr 

Medianvärde för 
personer med 

kapitalinkomst, kr 

Afghanistan 10 21 035 254 

Bosnien-Hercegovina 31 30 388 836 

Chile 34 47 240 671 

Danmark 48 84 796 2 109 

Eritrea 9 13 919 464 

Finland 55 56 538 2 220 

Indien 34 40 972 1 152 

Irak 17 43 028 557 

Iran 38 57 386 2 154 

Jugoslavien 35 45 927 1 147 

Libanon 25 70 986 1 142 

Norge 51 115 444 1 715 

Polen 28 62 806 1 783 

Rumänien 26 42 555 1 139 

Somalia 4 21 471 114 

Sverige 70 77 345 2 000 

Syrien 7 32 809 393 

Thailand 28 16 440 386 

Turkiet 28 66 691 1 986 

Tyskland 47 69 226 2 397 
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Kapitalinkomsternas fördelning 
Kapitalinkomsterna är ojämnt fördelade jämfört med många andra 

inkomstslag. I detta avsnitt redovisas några olika mått för att beskriva 

fördelningen i befolkningen. 

Gini-koefficienten 
Ett vanligt förekommande mått för att visa inkomstfördelning i stort är 

Gini-koefficienten, vilken också kan användas för kapitalinkomster. 

Gini-koefficienten kan anta värden mellan 0 och 1. Om inkomsterna är 

helt jämnt fördelade, det vill säga om alla personer i befolkningen har 

lika stora inkomster skulle Gini-koefficienten vara 0 och om en person 

har alla inkomster skulle Gini-koefficienten vara 1. Ju högre värde på 

Gini-koefficienten, desto större är alltså inkomstskillnaderna. För att 

beräkningen ska bli korrekt har negativa värden på kapitalinkomst här 

satts till 0.  

Gini-koefficienten för kapitalinkomster för hela befolkningen 20 år och 

äldre 2019 var 0,961, det vill säga en mycket ojämn fördelning i 

jämförelse med andra inkomstslag. Även beräkningen avgränsas till att 

endast omfatta personer med kapitalinkomstbelopp blir Gini-

koefficienten 0,936. 

Tabell 4. Gini-koefficient för kapitalinkomst, sammanräknad förvärvsinkomst och 
nettoinkomst 2019. Befolkningen 20 år och äldre  

  Samtliga Kvinnor Män 

Kapitalinkomst, samtliga 0,961 0,959 0,960 

Kapitalinkomst, personer med värde 0,936 0,931 0,934 

    

Sammanräknad förvärvsinkomst 0,363 0,352 0,360 

Nettoinkomst 0,362 0,330 0,380 

 

Deciler och percentiler 
Fördelningen av kapitalinkomster kan också analyseras genom att dela 

in befolkningen i decilgrupper, där tiondelen med lägst inkomster är i 

decil 1 och tiondelen med högst inkomster är i decil 10. 

Tiondelen av befolkningen (decilen) med de största kapitalinkomsterna 

stod för 94 procent av totalsumman 2019, och decil 9 och 10 hade 

tillsammans 99 procent. En ännu finare indelning är percentiler. Man 

delar in på samma sätt som ovan men i 100 grupper och där 

hundradelen av befolkningen som har lägst inkomst ligger i percentil 1 

och hundradelen med högst inkomst i percentil 100. Percentil 100 hade 

56 procent av de totala kapitalinkomsterna. Percentil 99 och 100 hade 

tillsammans 69 procent av totalsumman. 

 



 

SCB – Kapitalinkomster 2019.   14 

Diagram 5. Kapitalinkomst 2019. Andel av totalsumman (procent) per decil för personer 
med kapitalinkomst. Befolkningen 20 år och äldre 

 

Befolkningen kan också delas in i deciler efter exempelvis 

sammanräknad förvärvsinkomst, för att se hur kapitalinkomsterna är 

fördelade i olika förvärvsinkomstgrupper. Tiondelen med de högsta 

förvärvsinkomsterna, som förutom lön och näringsinkomst även 

inkluderar pension och skattepliktiga transfereringar, hade 42 procent 

av de samlade kapitalinkomsterna 2019. Decil 9 och 10 hade 

tillsammans 55 procent av totalsumman. Kapitalinkomsterna är således 

koncentrerade till personer med de högsta förvärvsinkomsterna. 

Diagram 6. Kapitalinkomst 2019. Andel av totalsumman (procent) per decil för 
sammanräknad förvärvsinkomst. Befolkningen 20 år och äldre 
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Kapitalinkomstens påverkan på nettoinkomsten 
Kapitalinkomster ingår i nettoinkomsten, som är benämningen på 

individens egna disponibla inkomst. Nettoinkomsten är summan av 

individens alla skattepliktiga och skattefria inkomster och ersättningar 

minus skatt. Vilken betydelse har då kapitalinkomsten i olika delar av 

nettoinkomstfördelningen?  

Kapitalinkomsterna (efter kapitalinkomstskatt) utgjorde totalt 12 

procent av nettoinkomsten 2019 för befolkningen 20 år och äldre. Men 

det är stor skillnad mellan olika delar i inkomstfördelningen. För 

nettoinkomstdecil 10 stod kapitalinkomsten för 39 procent av 

nettoinkomsten. Som framgår av diagram 6 är det stor skillnad mellan 

könen i just den högsta decilen. I övriga deciler var andelen endast 

några procent för både kvinnor och män. Det ligger i linje med 

redovisningen av kapitalinkomsternas storlek tidigare i rapporten, där 

det framgår att majoriteten av befolkningen har relativt små belopp. 

Diagram 7. Kapitalinkomstens andel (%) av nettoinkomsten per decil för nettoinkomst 
efter kön 2019. Befolkningen 20 år och äldre 
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Vad som är stor kapitalinkomst kan också definieras på olika sätt. Ett 

sätt är att utgå ifrån ett visst belopp. Här har minst 100 000, 500 000 

respektive 1 000 000 kronor valts, som alla kan sägas vara betydande 

belopp i jämförelse med exempelvis genomsnittlig sammanräknad 

förvärvsinkomst eller nettoinkomst.  

Knappt 175 000 personer hade minst 100 000 kronor i kapitalinkomst 

2019 och minst två av de tre föregående åren, vilket motsvarar 2,3 

procent av befolkningen som funnits i Sverige under hela den tiden. 

Antalet personer som under samma period har fått minst 1 000 000 

kronor per år i kapitalinkomst är 14 500, eller 0,2 procent av 

befolkningen. Män är i klar majoritet bland dem som varaktigt har stora 

kapitalinkomster. 

Det är alltså relativt få som har varaktigt stora kapitalinkomster. En 

förklaring är att betydande belopp i stor utsträckning kommer från 

kapitalvinster vid bostadsförsäljning, som för de flesta sker sällan. 

Diagram 8. Antal personer med varaktigt hög kapitalinkomst (2019 samt minst två av 
åren 2016–2018). Befolkningen 20 år och äldre 2019 som bott i Sverige 2016–2019 
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Fakta 

Statistiken i denna rapport bygger på SCB:s undersökning Inkomster 

och skatter (IoS) och Inkomst- och taxeringsregistret (IoT). Uppgifterna 

om kapitalinkomster i IoT baseras på deklarations- och taxeringsdata 

från Skatteverket för hela befolkningen. 

Kapitalinkomst 
Kapitalinkomstbegreppet som används i rapporten är detsamma som 

ingår i den officiella inkomstfördelningsstatistiken, och skapas på 

följande sätt: 

+ räntor  

+ utdelningar  

+ schablonintäkter  

+ intäkter från uthyrning av privatbostad  

+ positiv räntefördelning för företagare  

+ kapitalvinster (brutto)  

- kapitalförluster (brutto) 

Övriga inkomsttyper 
För jämförelser redovisas även ett par andra inkomsttyper i rapporten. 

Nettoinkomst är en individens egna disponibla inkomst, som är summan 

av alla skattepliktiga och skattefria inkomster minus skatt och övriga 

negativa transfereringar (exempelvis återbetalt studielån). 

Kapitalinkomst ingår i nettoinkomsten. 

Sammanräknad förvärvsinkomst består av inkomst av tjänst och inkomst 

av näringsverksamhet. I inkomst av tjänst ingår förutom löneinkomst 

även inkomst från pension, sjukpenning och andra skattepliktiga 

ersättningar. Kapitalinkomst ingår inte i sammanräknad 

förvärvsinkomst. 

Referensperiod och redovisningspopulation 
I rapporten redovisas kapitalinkomsterna år 2019 där inte annat framgår 

Den population som redovisningen avser är personer som var 20 år och 

äldre 2019 och som varit folkbokförda i Sverige både 1 januari och 31 

december. Detta är den så kallade ”helårsbefolkningen”, som oftast 

används i den övriga inkomststatistiken. 
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SCB beskriver Sverige 
Statistikmyndigheten SCB förser samhället med statistik för beslutsfattande, 
debatt och forskning. Vi gör det på uppdrag av regeringen, myndigheter, 
forskare och näringsliv. Vår statistik bidrar till en faktabaserad 
samhällsdebatt och väl underbyggda beslut. 


