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0 Allmänna uppgifter 

0.1 Ämnesområde 
Ämnesområde: Levnadsförhållanden 

 

0.2 Statistikområde 
Statistikområde:  Levnadsförhållanden 

 

0.3 SOS-klassificering 
Tillhör (SOS): Ja  

 
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). 

 

0.4 Statistikansvarig 
Myndighet/organisation:  Statistiska centralbyrån 
Postadress:  Box 24 300, 104 51 Stockholm 
Besöksadress:  Karlavägen 100, Stockholm 
Kontaktperson:  Anna Nyman 
Telefon:  08-506 94 594 
Telefax:  08-506 94 772 
E-post:  demografi@scb.se 
 

0.5 Statistikproducent 
Myndighet/organisation:  Statistiska centralbyrån 
Postadress:  Box 24 300, 104 51 Stockholm 
Besöksadress:  Karlavägen 100, Stockholm 
Kontaktperson:  Anna Nyman 
Telefon:  08-506 94 594 
Telefax:  08-506 94 772 
E-post:  demografi@scb.se 
 

0.6 Uppgiftsskyldighet 
Uppgifter till den årliga barn- och familjestatistiken hämtas enbart från 
befintliga register inom SCB. Statistiken baseras till stor del på uppgifter 
från Registret över totalbefolkningen (RTB), som i sin tur bygger på 
uppgifter som Skatteverket levererar från folkbokföringen. Många av de 
variabler som används i barnstatistiken används ursprungligen i 
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befolkningsstatistiken och enligt förordningen om den officiella 
statistiken, SFS 2001:100, ska Skatteverket lämna de uppgifter som 
behövs för befolkningsstatistiken till SCB.  

I barn- och familjestatistiken används även uppgifter från 
urvalsundersökningar. Uppgiftsskyldighet för urvalsundersökningarna 
föreligger inte enligt lagen om den officiella statistiken (SFS 2001: 99).  

 

0.7 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. 

 

Samtliga uppgifter i barn- och familjestatistiken skyddas av sekretessen. 
Sekretessen gäller i 70 år. Personnummer finns i statistikregistret.  

 

Vid begäran från privatperson enligt Personuppgiftslagen lämnas 
registerutdrag. 

0.8 Gallringsföreskrifter 
De uppgifter som inhämtas från Arbetskraftsundersökningarna (AKU), 
Hushållens ekonomi (HEK) och Inkomster och skatter till barn- och 
familjestatistiken är endast på aggregerad nivå och inga personuppgifter 
förekommer här.  

För övriga uppgifter inom barn- och familjestatistiken som är hämtade 
från Registret över totalbefolkningen (RTB) samt Geografidatabasen 
finns ännu inga fastställda gallringsbeslut.  

 

0.9 EU-reglering 
Inom barn- och familjestatistiken finns ingen EU-reglering. 

 

0.10 Syfte och historik 
På uppdrag av Socialdepartementet har SCB sedan 1999 framställt årlig 
statistik över barn och deras familjer. Syftet med statistiken är att belysa 
barns levnads- och familjeförhållanden. Grundläggande för barnstatistiken 
är att det är barnen själva som är redovisningsenhet.    
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0.11 Statistikanvändning 
Barn- och familjestatistiken har en bred grupp av användare, där 
departement och myndigheter, exempelvis Socialdepartementet och 
Barnombudsmannen, är huvudanvändarna. Statistiken används också av 
media, studerande och allmänhet för att belysa olika frågeställningar och 
utvecklingstrender i samhället.  

0.12 Uppläggning och genomförande 
Inom barn- och familjestatistiken görs en årlig rapportering som beskriver 
barns situation ur olika perspektiv. Statistiken gäller barnfamiljers 
sammansättning, separationer mellan föräldrar, syskon, ekonomisk 
standard och föräldrars sysselsättning. Uppgifterna kommer i första hand 
från SCB:s totalräknade register och då i huvudsak Registret över 
totalbefolkningen (RTB) men även från Geografidatabasen. Utöver RTB 
används Inkomster och skatter samt uppgifter från 
urvalsundersökningarna Arbetskraftsundersökningarna (AKU) och 
Hushållens ekonomi (HEK).  

0.13 Internationell rapportering 
För barn- och familjestatistiken sker ingen internationell rapportering. 

 

0.14 Planerade förändringar i kommande 
undersökningar 

Beslut har tagits om att på sikt övergå till Inkomster och skatter som enda 
källa till statistiken om ekonomin i barnfamiljerna.  

Möjligheten att använda uppgifter om folkbokföring på lägenhet för att 
skapa bättre statistik (främst gällande barn med en ensamstående förälder 
och barn med en styvförälder) utreds för närvarande.   
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1 Översikt 

1.1 Observationsstorheter 
De viktigaste observationsstorheterna är ålder, kön, boendeform, födelse-
land och familjesituation för barn och ungdomar upp till och med 21 år 
samt för familjer med hemmaboende barn i åldern upp till och med 21 år. 
I båda fall gäller att barnen och ungdomarna ska vara folkbokförda i 
Sverige den 31 december aktuellt år.  
 

1.2 Statistiska målstorheter 
De statistiska mått som används är summor och kvoter, men det 
förekommer även viss redovisning av t.ex. medianer. Kvoter redovisas 
bland annat i form av medelvärden och andelar. Uppgifterna kan även 
redovisas i hundratals eller tusentals personer. 
Objektgrupp Variabel Mått 

Population Indelning i 
redovisningsgrupper 

  

Barn och 
ungdomar 0–21 
år 

Kön 

Ålder 

Utländsk/svensk 
bakgrund1) 

Inrikes/utrikes född 

Moderns födelseland 

Faderns födelseland 

Hemmaboende/ej 
hemmaboende 

Antal 

Procent 

Kön 

Ålder 

Utländsk/svensk 
bakgrund1) 

Familjetyp3) 

 

Antal 

Procent 

Barn och 
ungdomar 0–21  

Kön 

Ålder 

Utländsk/svensk 
bakgrund1) 

 

Familjetyp4) 

Familjetyp5) 

 

Antal 

Procent 

Kön 

Ålder 

Utländsk eller svensk 
bakgrund 

Kommun 

Kommungrupp 

Län 

Familjetyp3) 

Familjetyp6) 

Antal 

Procent 
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Objektgrupp Variabel Mått 

Population Indelning i 
redovisningsgrupper 

  

Familjer med 
barn och 
ungdomar 0–21 
år 

Ålder 

Modern inrikes/utrikes 
född 

Fadern inrikes/utrikes 
född 

Familjetyp7) Antal 

Procent 

Genomsnittligt 
antal barn 

Familjer med 
barn och 
ungdomar 0–21 
år 

Åldersgrupp – barn 

Åldersgrupp – mor 

Åldersgrupp – far 

Familjetyp7) 

 

Antal  

Procent 

 Åldersgrupp – barn 

Barngruppsstorlek 

Kommun 

Kommungrupp 

Län 

Familjetyp3) 

  

Antal 

Procent 

 Åldersgrupp – barn 

Kommun 

Kommungrupp 

Län 

Familjetyp3) 

 

Antal 

Procent 

Genomsnittligt 
antal barn 

Hemmaboende 
barn och 
ungdomar 0–21 

Kön 

Ålder 

Utländsk/svensk 
bakgrund1) 

Sammanboende/ensam-
stående föräldrar 

Hemmaboende 
syskon 

Antal 

Procent 

Adopterade barn 
och ungdomar 
0–21 år 

Kön 

Ålder 

Födelseland Antal 

Hemmaboende 
barn och 
ungdomar 1–17 
år 

Kön 

Ålder 

Utländsk/svensk 
bakgrund1) 

Familjetyp8) 

Vårdnadshavare Antal 

Procent 

Ungdomar 16–
21 år som flyttat 
hemifrån 

Kön 

Ålder 

Utländsk/svensk 
bakgrund1) 

Sammanboende/en-
samstående 

Med/utan barn 

Antal 

Procent 
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Objektgrupp Variabel Mått 

Population Indelning i 
redovisningsgrupper 

  

Hemmaboende 
barn och 
ungdomar 0–21 
vars föräldrar 
separerat  

Kön 

Ålder 

Utländsk/svensk 
bakgrund1) 

Familjetyp9) 

 

Antal 

Föräldraseparationer 
per 100 barn 

 

Hemmaboende 
barn och 
ungdomar 0–21 
vars föräldrar 
separerat  

Kön 

Åldersgrupp 

Kommun 

Kommungrupp 

Län 

Föräldrars samman-
boendeform 

 

Antal 

Föräldraseparationer 
per 100 barn 

 

Hemmaboende 
barn och 
ungdomar 1–17 
år som lever 
skild från en 
biologisk 
förälder 

Kön 

Åldersgrupp 

Utländsk/svensk 
bakgrund2) 

Familjetyp10) 

Geografiskt avstånd 
från förälder 

Antal 

Procent 

Hemmaboende 
barn och 
ungdomar 0–17 
år 

Ålder 

Familjetyp11) 

 

Förälders 
sysselsättning12) 

Antal  

Procent 

Hemmaboende 
barn och 
ungdomar 0–17 
år 

Barn i familjen 

Familjetyp11) 

 

Förälders 
sysselsättning12) 

Antal  

Procent 

Familjer med 
hemmaboende 
barn 0–17 år 

 

Inkomststandard13) Hemmaboende 
barn 

Antal (inkl. 
felmarginal) 

Andel (inkl. 
felmarginal) 

Befolkningsgrupp14) 

Kommungrupp 

Inkomststandard13) Median (inkl. 
felmarginal) 

Befolkningsgrupp14) 

Kommungrupp 

Disponibel inkomst 
per konsumtions-
enhet 

Median (1 000-tal 
kr, inkl. 
felmarginal) 

Befolkningsgrupp14) 

Kommungrupp 

Familjestöd15) Andel av 
disponibel inkomst 
(inkl. felmarginal) 

-- Erhållit ekonomisk 
bistånd 

Antal (1000-tal, 
inkl. felmarginal) 

Andel (inkl. 
felmarginal) 
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Objektgrupp Variabel Mått 

Population Indelning i 
redovisningsgrupper 

  

Hemmaboende 
barn 13–17 år  

Län 

Kön 

Åldersgrupp 

Inkomstklass16) Antal 

Andel 

Median 
 

 

1) Född i Sverige, båda föräldrarna födda i Sverige 
Född i Sverige, båda föräldrarna födda utomlands 
Född i Sverige, en förälder född i Sverige,  
Född i Sverige, uppgift saknas för föräldrar 
Född utomlands, biologiska barn 
Född utomlands, utländska adoptivbarn 

2) Svenskfödd far/mor 

Utrikesfödd far/mor 
3) Sammanboende föräldrar som är gifta 

Sammanboende föräldrar som är sambor 
Ensamstående mor 
Ensamstående far 

4) Sammanboende ursprungliga föräldrar 

Sammanboende mor och styvfar 
Sammanboende far och styvmor 
Ensamstående mor 
Ensamstående far 
Boende med annan person än förälder 

5) Kärnfamiljer 

Ombildade familjer 
Ensamstående föräldrar 

6) Bor med båda ursprungliga föräldrar 

Bor med en ursprunglig förälder och en styvförälder 
Ensamstående föräldrar 

7) Kärnfamiljer, gifta 

Kärnfamiljer, sambor 
Ombildade familjer, gifta 
Ombildade familjer, sambor 
Övriga familjer, gifta 
Övriga familjer, sambor 
Ensamstående mor 
Ensamstående far 

8) Gifta föräldrars gemensamma barn 

Samboföräldrars gemensamma barn 
Gifta föräldrar, enbart mors barn 
Gift föräldrar, enbart fars barn 
Sambo föräldrar, enbart mors barn 
Sambo föräldrar, enbart fars barn 
Ensamstående mor 
Ensamstående far 

9) Kärnfamilj 

Ombildad familj 
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10) Sammanboende mor och styvförälder 

 Sammanboende far och styvförälder 
 Ensamstående mor 
 Ensamstående far 

11) Gift/sambo 

 Ensamstående 
 
12) I arbetskraften, i arbete, vanligen arbetad tid (timmar/vecka) 1-19 

 I arbetskraften, i arbete, vanligen arbetad tid (timmar/vecka) 20-34 
 I arbetskraften, i arbete, vanligen arbetad tid (timmar/vecka) 35-- 
 I arbetskraften, frånvarande hela veckan, betald föräldraledighet i samband med födsel 
 I arbetskraften, frånvarande hela veckan, övrig ledighet, vård av barn 
 I arbetskraften, frånvarande hela veckan, sjuk, semester, m.m. 
 I arbetskraften, frånvarande hela veckan, övrig frånvaro 
 I arbetskraften, frånvarande hela veckan, frånvaro totalt 
 Arbetslös 
 Ej i arbetskraften, samtliga 
 Ej i arbetskraften, studerande 
 

13) Låg inkomststandard 
 Hög inkomststandard 
 Låg inkomststandard, ekonomiskt stöd ej inräknat  
 

14) Ålder: 0-5 år 
 Ålder: 6-12 år 
 Ålder 13-17 år 
 Hushållstyp: familjer med 1 hemmaboende barn 
 Hushållstyp: familjer med 2 hemmaboende barn 
 Hushållstyp: familjer med 3+ hemmaboende barn 
 Hushållstyp: sammanboende föräldrar 
 Hushållstyp: sammanboende föräldrar 1 hemmaboende barn 
 Hushållstyp: sammanboende föräldrar 2 hemmaboende barn 
 Hushållstyp: sammanboende föräldrar 3+ hemmaboende barn 
 Hushållstyp: sammanboende föräldrar en förvärvsarbetar 
 Hushållstyp: sammanboende föräldrar båda förvärvsarbetar 
 Hushållstyp: ensamstående föräldrar 
 Hushållstyp: ensamstående mor 
 Hushållstyp: ensamstående förälder som förvärvsarbetar 
 Hushållstyp: ensamstående förälder 1 hemmaboende barn 
 Hushållstyp: ensamstående förälder 2 hemmaboende barn 
 Bakgrund: båda föräldrarna födda i Sverige 
 Bakgrund: en förälder född i Sverige 
 Bakgrund: utrikesfödda föräldrar 
 Utbildningsnivå: förälder/föräldrar med högst gymnasial utbildning 
 Utbildningsnivå: minst en förälder med eftergymnasial utbildning 

 
15) Barnbidrag 

  Bostadsbidrag 
  Underhållsstöd 
  Föräldraförsäkring 
  Ekonomiskt bistånd 

 
16) Utan arbetsinkomst 

  Med arbetsinkomst 
  Arbetsinkomst 1 – 9 999 kr 
  Arbetsinkomst 10 000 – 19 999 kr 
  Arbetsinkomst 20 000kr eller mer   
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1.3 Utflöden: statistik och mikrodata 
Statistiken publicerades under åren 1999–2007 i rapporten Barn och deras 
familjer (Demografiska rapporter). Därefter publiceras statistiken på 
SCB:s webbplats, www.scb.se/le0102, där resultaten finns tillgängliga i 
Statistikdatabasen (SSD) där flexibla uttag kan göras för ett antal 
variabler. Resultaten presenteras även i form av pressmeddelanden och 
artiklar. Avsnitt 1.2 Statistiska målstorheter visar översiktligt vilken 
statistik som publiceras. 

Emellanåt ges specialpublikationer ut inom barn- och familjestatistiken. I 
dessa rapporter görs fördjupningar inom olika ämnesområden. De senaste 
rapporterna är Olika familjer lever på olika sätt – om barns boende och 
försörjning efter en separation (Demografiska rapporter 2014:1), Barn, 
boendesegregation och skolresultat (Demografiska rapporter 2007:2) samt 
Barnens tid med föräldrarna (Demografiska rapporter 2004:1).  

Forskare och myndigheter med särskild statistikverksamhet kan på 
uppdragsbasis och efter sekretessprövning få tillgång till avidentifierat 
material för egen bearbetning. Detaljerat innehåll i datamaterialet finns 
beskrivet i MetaPlus, se vidare avsnitt 4.1 Produktionsversioner. 

1.4 Dokumentation och metadata 
Statistiken är dokumenterad enligt SCB:s dokumentationssystem. 
Framställningen av statistikregistret och statistiken beskrivs i innevarande 
dokument, Dokumentation av statistiken (SCBDOK). Statistikens kvalitet 
beskrivs i Beskrivning av statistiken (BaS). Detaljerad information om 
mikrodata finns beskrivet i Dokumentation av mikrodata (MetaPlus). 
Samtliga dokumentationer finns på SCB:s webbplats www.scb.se/LE0102.  
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2 Uppgiftsinsamling 

2.1 Ram och ramförfarande 
Ramen för Barn- och familjestatistiken består av folkbokförda barn och 
unga mellan 0–21 år i Sverige samt familjer med minst ett hemmaboende 
barn 0–21 år. Ramen har skapats genom att inkludera samtliga barn och 
deras familjer som ingår i registret över totalbefolkningen (RTB).  

Över- respektive undertäckning redovisas i dokumentationerna för de 
register information hämtas från.  

2.2 Urvalsförfarande 
I datamaterialet som bygger på RTB ingår samtliga barn 0–21 år samt 
familjer med minst ett hemmaboende barn 0–21 år. Detta är en 
totalundersökning, och inget urval görs. De urvalsundersökningar som 
används, AKU och HEK, har RTB-befolkningen som urvalsram. 

2.3 Mätinstrument 
Statistiken över Barn- och deras familjer använder redan befintliga 
register och undersökningar som mätinstrument. Registren bygger i sin tur 
på administrativa data från olika myndigheter, t.ex. Skatteverket. 

För mer information om insamlingen för respektive källa hänvisas till 
respektive producent. Se dokumentation för 
källorna: www.scb.se/XX9999 (där XX9999 byts ut till respektive kod, 
t.ex. BE0101). 

Registret över totalbefolkningen, RTB (BE0101) 
Inkomst- och Taxeringsregistret, IoT (HE0110) 
Arbetskraftsundersökningarna, AKU (AM0401) 
Hushållens ekonomi, HEK (HE0103) 

 

För HEK, AKU och IoT erhålls statistiktabeller från respektive 
registerhållare medan data i det s.k. barnregistret skapas med hjälp av 
uppgifter från RTB och Geografidatabasen (för mer information om detta 
register se: www.scb.se/sv_/Vara-tjanster/SCBs-data-for-forskning/SCBs-
datalager/Geografidatabas/). 

2.4 Insamlingsförfarande 
Statistiken över barn och deras familjer hämtar uppgifter från redan 
befintliga register och undersökningar på SCB. 

Vid insamlingen görs inget annat än att hämta befintliga variabler. Det 
görs alltså ingen bortfalls- eller övertäckningshantering, eller kontroller 
vid insamlingstillfället till registret för barnstatistiken.  

2.5 Databeredning 
Registret som till största del ligger till grund för barn- och familjestatistiken 
skapas genom att uppgifter sammanställs från Registret över 
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totalbefolkningen (RTB) och Geografidatabasen, se avsnitt 2.4 
Insamlingsförfarande för källorna. Insamlade uppgifter sammanställs och 
ett antal nya variabler skapas. Nedan redovisas de viktigaste variablerna i 
registret och från vilka uppgifter de har skapats.  

 

Kön 
Hämtas direkt från RTB. I RTB härleds detta från näst sista positionen i 
personnumret. Uppgiften hämtas för både barn och föräldrar. 

 

Ålder 
Uppgiften avser ålder vid årets slut och hämtas direkt från RTB. I RTB 
beräknas ålder med hjälp av aktuellt år och födelseår. Uppgiften hämtas 
för både barn och föräldrar och grupperas i olika ålderspann. 

 

Födelseland 
Uppgift om födelseland hämtas från RTB. Denna grupperas sedan till 
landsgrupper eller inrikes respektive utrikes född. Uppgift om födelseland 
hämtas/skapas för både barn och föräldrar.  

 

Utländsk/svensk bakgrund 
Om en person har utländsk eller svensk bakgrund baseras på barnets 
födelseland i kombination med föräldrarnas födelseland. Uppgiften 
hämtas direkt från RTB.  

 
Kommun och Län 
Uppgiften avser folkbokföringskommun och -län. Uppgiften hämtas från 
RTB för både barn och föräldrar. Kommun grupperas enligt indelningen 
som Sveriges kommuner och landsting använder.  

 

Föräldrarnas sammanboendeform 
Barn och familjer redovisas efter om föräldrarna är ensamstående (mor 
eller far) eller sammanboende (gifta eller sambo). Variabeln skapas med 
hjälp av uppgifter om civilstånd, föräldraskap och folkbokföringsfastighet 
från RTB. När det gäller samboskap finns brister i statistiken som gör att 
enbart sambor med gemensamma barn kan identifieras. Därför sker en 
underskattning av antalet barn och familjer där föräldrarna är sambo. 

 
Familjetyp 
Redovisning efter traditionella kärnfamiljer, ombildade familjer eller 
familjer med en ensamstående förälder. Med traditionella kärnfamiljer 
menas familjer där alla barn i familjen är föräldrarnas gemensamma. 
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Ombildade familjer är familjer där det finns barn från något tidigare 
förhållande. Variabeln skapas med hjälp av uppgifter om civilstånd, 
föräldraskap och folkbokföringsfastighet från RTB. 

 

Hemmaboende 
Barn och ungdomar som är folkbokförda på samma fastighet som någon 
eller båda sina föräldrar eller andra personer i föräldrars ställe räknas som 
hemmaboende. Variabeln skapas med hjälp av uppgifter om civilstånd, 
föräldraskap och folkbokföringsfastighet från RTB. 

 

Boende med båda ursprungliga föräldrarna  
Barn och ungdomar som är folkbokförda på samma fastighet som båda 
sina ursprungliga föräldrar (biologiska eller adoptivföräldrar). Variabeln 
skapas med hjälp av uppgifter om civilstånd, föräldraskap och 
folkbokföringsfastighet från RTB. 

 

Vårdnad 
Uppgifter om vårdnad finns för hemmaboende barn under 18 år. Föräldrar 
eller andra personer i föräldrars ställe kan ha gemensam vårdnad eller 
ensam vårdnad. En uppdelning sker också efter om det är de biologiska 
föräldrarna eller andra i föräldrars ställe som har vårdnad om barnet. 
Variabeln skapas med hjälp av uppgifter om ålder, civilstånd, föräldraskap 
och folkbokföringsfastighet från RTB. 

 
Föräldraseparationer 
Föräldraseparationer beräknas efter antal barn med sammanboende 
föräldrar (gifta eller sambo) i slutet av året som är folkbokförda på samma 
fastighet som endast en av föräldrarna i slutet av följande år. Variabeln 
skapas med hjälp av uppgifter om civilstånd, föräldraskap och 
folkbokföringsfastighet från RTB.  

 

Avstånd till frånlevande förälder 
Avstånd i kilometer till den förälder barnet inte bor tillsammans med 
beräknas med hjälp av uppgifter om föräldraskap och 
folkbokföringsfastighet från RTB samt med fastighetskoordinater från 
Geografidatabasen. 

 

Inkomststandard 
Inkomststandard hämtas från undersökningen om hushållens ekonomi 
(HEK) och definieras genom kvoten av hushållets disponibla inkomst och 
hushållets baskonsumtion. Baskonsumtionen består av följande delar: 
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Riksnorm 
Normen för ett hushåll utgör summan av de personliga kostnaderna för 
samtliga medlemmar i hushållet och de gemensamma hushålls-
kostnaderna. Tillsammans med skäliga kostnader för vissa andra behov 
avgör riksnormen nivån på försörjningsstödet. Beloppen bestäms av 
regeringen inför varje nytt kalenderår och gäller som miniminivå för de 
behov som den ska täcka. Riksnormen inkluderar kostnader för livsmedel, 
kläder och skor, fritid och lek, hygien, barn- och ungdomsförsäkring, 
förbrukningsvaror, dagstidning, telefon och tvavgift.  

Riksnormen för 2010 har använts som bas och räknats om med KPI, 
speciellt framtagen för varugrupper som ingår i Riksnormen för övriga år. 
 
Schabloniserad boendeutgift 
Boendeutgiften har beräknats genom att ett antagande om boende-
storlek efter trångboddhetsnorm 2 har gjorts beroende på antal 
hushållsmedlemmar. Sedan läggs det till en medelhyra. Den hämtats 
från SCB-undersökningen Hyror i bostadslägenheter, HIB. Medel-
hyran differentieras efter antal rum samt regionerna Stor-Stockholm, 
Stor-Göteborg, Övriga kommuner med mer än 75 000 invånare och 
Övriga kommuner. 

I beräkningarna har det utgåtts från medelhyran från år 2010, den 
sedan har räknats om med hyres-KPI för de andra åren. 
 

Hushållsel 
Hushållselen beräknas genom att varje hushåll tilldelas en el-
förbrukning efter hushållstorlek. Elförbrukningen grundar sig på 
beräkningar från konsumentverket. Elpriserna är differentierade 
beroende på förbrukningen.  

Beräkningen utgår från förhållandet 2010 och kostnaden har räknats 
om med hjälp av KPI för hushållsel. 
 

Barnomsorgsutgift 
Utgiften hämtas från ett enkätsvar i undersökningen om Hushållens 
ekonomi, HEK. För svarsbortfallet imputeras värden genom 
simuleringsmodellen FASIT. 

 

Lokala resor 
Alla personer 18 år eller äldre tilldelas en utgift för lokala resor. Storleken 
på denna utgift har beräknats genom insamling av uppgifter från olika 
kommuner som sedan vägs samman.  

Beräkningen är gjord för 2010 och har sedan räknats om med KPI för 
lokaltrafik. 
 

Fack och A-kasseavgift 
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Personer som har en anställning och arbetar minst deltid tilldelas en utgift 
för fack och a-kassa. En sammanvägning av olika fackförbund har 
använts. Avgiften har räknats om med hjälp av prisutvecklingen för 
fackförbundet ST. 

 
Hemförsäkring 
Uppgifter har hämtats från Konsumentverket. Utgiften påverkas av antalet 
hushållsmedlemmar och vilken region man bor i. 
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3 Statistisk bearbetning och redovisning 

3.1 Skattningar: antaganden och 
beräkningsformler 

Svarsbortfall, vanligen förkortat till bortfall, uppstår när värde på en eller 
flera variabler i en undersökning inte kan hämtas in. Saknas alla värden 
för ett undersökningsobjekt (t.ex. person, företag, kommun osv.) är det 
frågan om objektsbortfall.  
Partiellt bortfall uppstår när enstaka värden saknas hos ett objekt.  

För mer information kring svarsbortfall för HEK och AKU, se 
dokumentation för källorna www.scb.se/he0103 och www.scb.se/aku.  

Förekomsten av objektsbortfall är obefintlig i RTB och IoT. För vissa 
objekt saknas dock uppgifter om vissa variabler, vilket då klassas som 
partiellt bortfall. I vissa fall kan det vara svårt att avgöra om ett saknat 
värde är förorsakat av ett partiellt bortfall eller om det är en korrekt 
uppgift, dvs. att värde ska saknas. För mer information se dokumentation 
för Registret över totalbefolkningen, RTB, www.scb.se/be0101 samt 
Inkomst- och Taxeringsregistret, IoT, www.scb.se/he0110. 

Bearbetningsfel är fel som kan uppkomma när man bearbetar det 
insamlade materialet, manuellt eller maskinellt. Bearbetningarna i Barn- 
och familjestatistiken är helt PC-baserade. Bearbetningsprogrammen är 
skrivna i SAS och de manuella momenten är få. Resultaten kontrolleras 
noggrant, för att upptäcka misstag. För Barn- och familjestatistiken finns 
inga kända fel kvar i bearbetningsfasen. Kontroller för eventuella 
bearbetningsfel i grundmaterialet har inte gjorts och eventuella 
bearbetningsfel i respektive register/undersökning förekommer då även i 
Barn- och familjeregistret. 

3.2 Redovisningsförfaranden 
Statistiken tillgängliggörs i SCB:s Statistikdatabas, genom 
pressmeddelanden och i form av artiklar. Den mest detaljerade 
redovisningen görs i Statistikdatabasen där statistiken redovisas för ett 
flertal befolkningsgrupper samt olika regionala indelningar. Uppgifter om 
barnfamiljers ekonomi redovisas för perioden 1995–2012, uppgifter om 
föräldrars sysselsättning för 1999–2013 och övrig statistik för perioden 
2000–2013.  

I pressmeddelanden redovisas ett urval av de senast publicerade 
uppgifterna och i artiklar görs mer detaljerade presentationer av enskilda 
områden eller frågor. 
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4 Slutliga observationsregister 

4.1 Produktionsversioner 
I det här dokumentet (SCBDOK) har framtagningen av nedanstående 
slutliga observationsregister beskrivits. 

Register Barnregistret 

   Registervariant Barn 

      Registerversion 2013-12-31 

  

Register Barnregistret 

   Registervariant Familjer 

      Registerversion 2013-12-31 

  

Register Barnregistret 

   Registervariant Barn, uppföljning 

      Registerversion 2012-12-31 

Fortsatt dokumentation, av registrens detaljerade innehåll, finns på SCB:s 
webbplats. Där beskrivs alla variabler och värdemängder m.m. Dokumenta-
tionen hittar du här: https://www.h2.scb.se/metadata. Klicka dig fram med 
hjälp av namnen på Register, Registervariant och Registerversion som är 
angivna i ovanstående tabell. 

4.2 Arkiveringsversioner 
Inga beslut finns ännu ifall registren enligt avsnitt 4.1 Produktionsregister 
ska arkiveras eller gallras, se även avsnitt 0.8 Gallringsföreskrifter. 
 

4.3 Erfarenheter från senaste 
undersökningsomgången 

Inget särskilt finns att notera. 
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