
Hushållens boendeutgifter
Hej! Nu är det dags för undersökningen Hushållens boendeutgifter och i år har 
du och ditt hushåll slumpmässigt valts ut för att delta.

Statistikmyndigheten SCB har fått i uppgift av riksdag och regering att beskriva 
vad hushållen betalar för sitt boende, och resultaten från den här undersök-
ningen är en viktig del i den beskrivningen.

Vem ska svara
Vi vill att den person i hushållet som bäst känner till hushållets boendeutgifter 
svarar. Är du ung och bor kvar hos dina föräldrar är det kanske någon av dem 
som bör svara på frågorna, så därför är det bra om du visar det här brevet för 
dem.

Det tar i genomsnitt tio minuter att svara på frågorna. Frågorna avser år 2017. 
På nästa sida finns information om undersökningen och de uppgifter vi frågar 
om.

Dina svar är viktiga
Ungefär 17 000 personer och deras hushåll ingår i undersökningen. Det är 
slumpen som gjort att just du blivit utvald, och dina svar kan inte ersättas med 
någon annans. Att delta i Hushållens boendeutgifter är frivilligt, men din med-
verkan är mycket betydelsefull.

Du gör så här
Du kan besvara frågorna på egen hand och i lugn och ro via en webbenkät.  
Gå in på www.insamling.scb.se för att besvara frågorna. 

Dina inloggningsuppgifter är: 

Vi ber dig besvara frågorna så snart som möjligt. Har vi inte fått svar från dig  
inom ett par veckor kommer en intervjuare från undersökningsföretaget MIND 
Research att ringa dig på uppdrag av SCB, och be att få ställa frågorna via  
telefon istället.

Stort tack för din medverkan!

Med vänlig hälsning

Lovisa Sköld
Undersökningsledare
SCB, Statistiska centralbyrån

Januari 2018

Uenr

Undrar du över något?  
Kontakta oss gärna!
Frågor om att lämna uppgifter:
010-479 62 00, but@scb.se
BV/EV, SCB, 701 89 Örebro
www.scb.se

Frågor om undersökningens 
innehåll:
010-479 65 90, but@scb.se
BV/EV, SCB, 701 89 Örebro
www.scb.se/BUT-info

Användarnamn:

Lösenord:

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 fakta baserad samhällsdebatt och väl 
under byggda beslut.



Uppgifterna som efterfrågas
De uppgifter vi efterfrågar avser 2017 och varierar lite  
beroende på boendeform. Alla får frågor om typ av bostad, 
bostadens storlek, vilket år hushållet flyttade in i bostaden 
samt utgiften för hushållsel. Bor du i hyresrätt eller  
bostadsrätt frågar vi om månadshyra respektive månads-
avgift för december 2017.

Bor du i bostadsrätt eller ägt småhus frågar vi också om:
• Storleken på eventuella bolån samt ränteutgift och  

amortering på bolånen

• Underhåll och reparation, nyinstallation samt om- och 
tillbyggnad av bostaden under 2017. Vi frågar också om 
storleken på eventuella ROT- eller RUT-avdrag.

Bor du i småhus ställer vi även frågor om:
• Avgift för villaförsäkringen 

• Utgifter för vatten och avlopp, sophämtning, sotning, 
vägunderhåll och gemensamhetsanläggningar 

• Uppvärmningssätt (t.ex. el, olja, värmepump) och  
uppvärmningskostnader.

Så används de lämnade uppgifterna
Resultaten används både nationellt och internationellt 
och beskriver bl.a. boendesituation, boendeutgifter och 
inkomstens fördelning för olika boendeformer och  
hushållstyper.

För att inte fråga mer än nödvändigt kommer vi att  
kom plettera dina svar med uppgifter som redan finns på 
SCB. Det är uppgifter om kön, ålder, civilstånd, utbildning, 
inkomster, skatter, födelseland och medborgarskap.

En identifieringsnyckel kommer att skapas och sparas så 

att SCB längre fram kan komplettera de avidentifierade 
upp gifterna med nytillkomna registeruppgifter.

Numret ovanför brevets första rubrik är till för att SCB 
under insamlingen ska kunna se vilka som har svarat. Du 
behöver detta nummer när du kontaktar SCB.

De lämnade uppgifterna skyddas
Det kommer inte att framgå vad just du har svarat när  
undersökningens resultat redovisas.

Uppgifterna som du lämnar skyddas av sekretess enligt 24 
kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Alla 
på SCB som arbetar med undersökningen omfattas av  
reglerna om sekretess och tystnadsplikt.

Regler för personuppgiftsbehandling finns även i person-
uppgiftslagen (1998:204) samt i lagen (2001:99) och  
förordningen (2001:100) om den officiella statistiken.

Information om personuppgifter
SCB är personuppgiftsansvarig för den behandling av  
personuppgifter som SCB utför i denna undersökning. Du 
har rätt att en gång per kalenderår få gratis information,  
i form av ett så kallat registerutdrag, om egna personupp-
gifter som hanteras av SCB i egenskap av personuppgifts-
ansvarig. En ansökan om registerutdrag måste vara  
skriftlig och undertecknad av den person som utdraget 
gäller. Om du skulle anse att SCB har behandlat dina  
personuppgifter på ett sätt som bryter mot personupp-
giftslagen har du rätt att begära att få personuppgifterna 
korrigerade, blockerade eller raderade.

Resultat
Resultatet för undersökningen publiceras på www.scb.se  
i december 2018. 
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