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Inkomster och inkomstfördelning

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:
Postadress:
Besöksadress:
Kontaktperson:
Telefon:
E-post:

0.5

Statistikproducent

Myndighet/organisation:
Postadress:
Besöksadress:
Kontaktperson:
Telefon:
E-post:

0.6

Statistiska centralbyrån (SCB)
701 89 Örebro
Klostergatan 23
Lovisa Sköld
019-17 64 74
fornamn.efternamn@scb.se

Statistiska centralbyrån (SCB)
701 89 Örebro
Klostergatan 23
Lovisa Sköld
019-17 64 74
fornamn.efternamn@scb.se

Uppgiftsskyldighet

Statistiken baseras på uppgifter i register Registret över totalbefolkningen
(RTB) och SCB:s lägenhetsregister. SCB:s lägenhetsregister är en
bearbetning av Lägenhetsregistret hos Lantmäteriet. Enskilda individer
lämnar inte uppgifter direkt till undersökningen.
RTB bygger på administrativa register. Skatteverket levererar uppgifter
från folkbokföringen och på SCB lagras uppgifterna efter kontroller,
justeringar och härledningar.
Följande lagar och förordningar reglerar individers skyldighet att anmäla
uppgifter till folkbokföringen samt Skatteverkets rätt och skyldighet att
behandla folkbokföringsuppgifter; Folkbokföringslag (1991:481),
Folkbokföringsförordning (1991:749), Lag (2001:182) om behandling av
personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet, Förordning
(2001:589) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets
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folkbokföringsverksamhet samt Förordning (2007:762) med instruktion
för Statistiska centralbyrån. Enligt förordningen om den officiella
statistiken, SFS 2001:100, ska Skatteverket lämna de uppgifter som
behövs för Befolkningsstatistiken till SCB.
Kommuner och fastighetsägare har skyldighet att medverka vid
upprättandet av ett lägenhetsregister reglerat i Lag om lägenhetsregister
(SFS 2006:378). Där regleras även uppdateringen så att nytillkomna
lägenheter efter det initiala uppläggningsarbetet i flerbostadsfastigheter
blir nummersatta.
Vidare har folkbokföringslagen (SFS 1991:481) kompletterats i 6 § med
”att en person som är bosatt på en fastighet som innehåller flera
bostadslägenheter skall folkbokföras även på lägenhet”.

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 skyddas av sekretessen. Personuppgifter finns i
statistikregistret. Sekretessen gäller i 70 år.
Personnummer finns i statistikregistret.
Vid begäran från privatperson enligt Personuppgiftslagen lämnas
registerutdrag, vilket endast innehåller uppgifter om den egna personen.

0.8

Gallringsföreskrifter

Uppgifterna som hushållens boende bygger på finns samlade i RTBdatabasen. RTB gallras inte, utan långtidsarkiveras i enlighet med
Riksarkivets bevarandebeslut RA-MS 2007:64. I nuläget är årgångarna
1968–1997 långtidsarkiverade hos Riksarkivet.

0.9

EU-reglering

Ingen tvingande EU-reglering finns för statistiken över hushållens boende.

0.10

Syfte och historik

Statistiken avser att belysa boendet för individer och hushåll i Sverige,
och publicerades första gången avseende 31/12 2012.
Som EU-medlemsland hade Sverige skyldighet att genomföra en folk- och
bostadsräkning för år 2011. Tidigare folk- och bostadsräkningar i Sverige
har genomförts som enkätundersökningar, och den senaste avsåg år 1990.
I Sverige har det beslutats att övergå till en helt registerbaserad ansats. För
att möjliggöra detta har Lantmäteriet byggt upp det så kallade
Lägenhetsregistret och Skatteverket har folkbokfört personer boende i
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flerbostadshus på lägenheten. Personer boende i småhus är sedan tidigare
folkbokförda på en unik bostad.
Genom folkbokföring på lägenhet kan personer som är folkbokförda på
samma lägenhet kopplas ihop till bostadshushåll, och hushållens boende
kan beskrivas löpande.
För 2003–2013 finns liknande boendestatistik baserat på urvalsundersökningen Hushållens ekonomi (HEK).

0.11

Statistikanvändning

Statliga myndigheter, utredningar, intresseorganisationer,
forskningsinstitutioner, nyhetsmedia och privatpersoner kan använda
statistiken för att få en regional beskrivning av boendet för både hushåll
och personer efter olika bakgrundsvariabler som ålder, kön och
hushållstyp.
Användarna representeras bland annat av användarrådet för
Välfärdsstatistik och användarrådet för Mark- och bebyggelsestatistik.
Deltagande organisationer i användarrådet för Välfärdsstatistik är
Finansdepartementet, Socialdepartementet, Arbetsmarknadsdepartementet, Socialstyrelsen, Institutet för social forskning vid
Stockholms universitet, Boverket, Institutet för bostads- och
urbanforskning vid Uppsala universitet, Konsumentverket och Uppsala
universitet.
I Användarrådet för Mark- och bebyggelsestatistik ingår representanter för
Socialdepartementet, Boverket, Sveriges Byggindustrier, Fastighetsägarna
Sverige, Lantmäteriet, Hyresgästföreningen riksförbundet, SABO,
Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Stockholms län, Sveriges Kommuner
och Landsting, Kungliga Tekniska Högskolan och SLU Alnarp.

0.12

Uppläggning och genomförande

Statistiken om hushållens boende är en årlig registerbaserad
totalundersökning som omfattar hela Sveriges folkbokförda befolkning.
Boendestatistiken är baserad på registeruppgifter från Registret över
totalbefolkningen (RTB) och SCB:s lägenhetsregister, vilket är en
bearbetning av Lägenhetsregistret hos Lantmäteriet. Vid framställningen
av statistiken läggs aktuella variabler från de olika registren ihop i en vy,
beräkningar görs och ett antal nya variabler skapas. Registren avser den
31 december 2015.
I statistiken används bostadshushåll för att beskriva
hushållssammansättningen. Statistiken redovisas bland annat efter kön,
ålder, hushållstyp, län och kommun.
Statistiken över hushållens boende publiceras drygt tre månader efter
referenstidpunkten.

0.13

Internationell rapportering

Det sker ingen internationell rapportering från hushållens boende.
HE0111_DO_2015_KRK_160414

Statistiska centralbyrån

0.14

SCBDOK 3.2

5 (13)

Planerade förändringar i kommande
undersökningar

Det finns inga planerade förändringar i kommande årgång av hushållens
boende.
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Översikt

Målpopulationen är de hushåll som fanns i Sverige den 31/12 2015.
Statistiken publiceras en gång per år och avser boendet för personer och
hushåll. Redovisning sker efter bland annat boendeform, hushållstyp,
region, ålder och kön.
För att minska risken för att enskilda personer och hushåll ska kunna
identifieras har data som baseras på färre än fem observationer
undertryckts.

1.1

Observationsstorheter

Målpopulationen är de hushåll som fanns i Sverige den 31/12 2015.
Hushållen består av personer som enligt gällande lagar och förordningar
skulle ha varit folkbokförda i Sverige 31/12 2015.
Hushållens boende avser att undersöka följande observationsstorheter:
Variabel
Objektgrupp/population
Hushåll

Boendeform
Hushålltyp
Region

Person

Boendeform
Bostadsarea
Region
Ålder
Kön
Utländsk/svensk
bakgrund
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Statistiska målstorheter

Objektgrupp
Population

Indelning i
redovisningsgrupper

Folkbokförda
personer 31
december 2015

Personer

Variabel

Mått

Boendeform

Antal

Hushåll

Andel (procent)

Boendeform

Hushåll

Genomsnitt
(person/hushåll)

Hushåll
Boendeform
folkbokförda på
Bostadsarea
lägenhet 31
december 2015 Hushållstyp

Hushåll

Antal
Andel (procent)

Län
Kommun
Folkbokförda
personer 31
december 2015

Hushållstyp

Bostadsarea

Genomsnitt,
bostadsarea

Boendeform

Personer

Antal

Län

Bostadsarea per
person

Andel (procent)

Län
Kommun

Kommun
Ålder
Kön
Utländsk/svensk
bakgrund

1.3

Utflöden: statistik och mikrodata

Statistik: Statistiken innehåller tabeller enligt avsnitt 1.2 Statistiska
målstorheter och publiceras en gång per år som färdiga Excel-tabeller och
i Statistikdatabasen där tabeller utformas efter eget önskemål utifrån vissa
valmöjligheter, och som statistiknyhet.
Mikrodata: Slutregister från undersökningen skapas som en vy i SQLmiljö. Mikrodata finns för år 2012-2015.
För att minska risken för att enskilda personer och hushåll ska kunna
identifieras har data som baseras på färre än fem observationer
undertryckts och ersatts med ”..”.

1.4

Dokumentation och metadata

Statistiken dokumenteras enligt SCB:s dokumentationssystem.
Framställningen av statistikregistret och statistiken beskrivs i innevarande
dokument, Dokumentation av statistiken (SCBDOK). Statistikens kvalitet
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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/HE0111.
För detaljerad information om framställning av statistikregistren hänvisas
till Befolkningsstatistik www.scb.se/BE0101 och Bostadsbestånd
www.scb.se/BO0104.
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Uppgiftsinsamling

Hushållens boende är en totalundersökning med uppgifter från register
som finns på SCB. Som ram används RTB avseende 31/12 2015.
Vid databearbetningen sammanställs data genom enkla summeringar och
grupperingar.

2.1

Ram och ramförfarande

Registret över totalbefolkningen, RTB, omfattar alla personer som var
folkbokförda i Sverige den 31/12 2015.
Rampopulationen är de personer som var folkbokförda i Sverige
31/12 2015. Hushåll bildas av den eller de personer som är folkbokförda
på samma lägenhet.
I RTB 31/12 2015 finns det 914 personer som är folkbokförda på
lägenheter som saknas i SCB:s lägenhetsregister och som tillsammans
utgör 427 hushåll. För dessa personer och hushåll saknas uppgift om
boendeform. Dessa personer/hushåll redovisas under Övrigt om inget
annat anges.
Det finns också 263 883 personer som är folkbokförda enligt RTB, men
som inte är folkbokförda på lägenhet, vilket gör att de inte har någon
uppgift om hushållstillhörighet eller boende. Dessa personer saknas helt i
hushållsstatistiken, och redovisas som Uppgift saknas i individstatistiken.

2.2

Urvalsförfarande

Den registerbaserade boendestatistiken är en totalundersökning. Inget
urval görs.

2.3

Mätinstrument

SCB ansvarar inte för mätinstrumentet. Statistiken i Hushållens boende
baseras på uppgifter om individers folkbokföring från Skatteverket och
uppgifter om lägenheter från Lantmäteriet. Uppgifterna bearbetas och
sammanställs i två register på SCB: Registret över totalbefolkningen
(RTB) och SCB:s lägenhetsregister.

För mer information rörande mätinstrumentet och insamlingen i de
ingående källregistren hänvisas till respektive producent. Se Statistikens
framtagning (SCBDOK) för källorna: www.scb.se/XX9999 (där XX9999
byts ut till respektive kod, t.ex. BE0101).
• Registret över totalbefolkningen/Befolkningsstatistik (BE0101)
• Registret över bostadsbeståndet/ (BO0104)
Uppgifterna i RTB och SCB:s lägenhetsregister avser 31/12 2015.

2.4

Insamlingsförfarande

För att framställa den registerbaserade boendestatistiken, Hushållens
boende, läggs aktuella variabler från Registret över totalbefolkningen
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(RTB) och SCB:s lägenhetsregister samman i en vy som används för
statistikframställningen. Variablerna bearbetas, beräkningar görs och ett
antal nya variabler skapas.

2.5

Databeredning

För beskrivning av databeredningen hänvisas till dokumentationen för
• Registret över totalbefolkningen/Befolkningsstatistik (BE0101)
• Registret över bostadsbeståndet/ (BO0104)
Förutom de uppgifter som hämtas från ovanstående register härleds
boendeform och bostadsarea per person.
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3

Statistisk bearbetning och redovisning

3.1

Skattningar: antaganden och
beräkningsformler

Antaganden
Målet är att beskriva hur individer och hushåll förfogar över sin bostad.
För detta används folkbokföringsuppgifter. I och med detta görs
antagandet att personer bor där de är folkbokförda, vilket stämmer för de
flesta personer i Sverige. I vissa typer av bostäder förekommer det dock i
viss utsträckning att den boende är folkbokförd på annan bostad. Utifrån
det faktum att ungefär en tredjedel av studentbostäderna saknar
folkbokförda personer, kan det antas att studenter ofta fortsätter att vara
folkbokförda hos föräldrarna när de flyttar till en studentlägenhet. Bland
specialbostäder för äldre är det en stor andel lägenheter som saknar
folkbokförda personer. Äldre personer som flyttar till särskilt boende kan
enligt bestämmelserna vara folkbokförda hos en anhörig.
Bor man i andra eller tredje hand ändrar man kanske inte heller sin
folkbokföringsadress, utan fortsätter att vara folkbokförd hos sina
föräldrar eller någon annan.
Hushåll i äganderätt är hushåll som bor i en bostad som ägs av en
privatperson. De som är folkbokförda på bostaden är inte nödvändigtvis
de som äger bostaden.
Hushåll som är folkbokförda på en lägenhet som ägs av en bostadsrättsförening redovisas som bostadsrättsinnehavare. När det gäller
bostadsrätter finns alltså inte möjligheten att hitta de hushåll som hyr en
lägenhet i en fastighet som ägs av en bostadsrättsförening.
Hushåll i hyresrätt är de som bor i lägenhet som inte klassats som
äganderätt eller bostadsrätt.
Ytterligare modellantaganden än de som beskrivs ovan förekommer inte.
Beräkningar
Variabeln boendearea per person beräknas som lägenhetens boarea i
kvadratmeter dividerat med antal personer som är folkbokförda på
lägenheten. För varje region eller hushållstyp görs sedan en
medelvärdesberäkning.
Hushållstyp grupperas utifrån hushållsställning, kön, ålder och antal barn.
Boendeform skapas och grupperas utifrån variablerna lägenhetskategori
och bostadskategori.
De beräkningsformler som i övrigt används är enkla summeringar och
andelsberäkningar.
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Redovisningsförfaranden

Statistisken publiceras på SCB:s webbplats, www.scb.se/HE0111, som
färdiga Excel-tabeller, i Statistikdatabasen där användaren själv kan
utforma tabellerna samt i form av en statistiknyhet via SCB:s webbsida.
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Produktionsversioner
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I det här dokumentet (SCBDOK) har framtagningen av nedanstående
slutliga observationsregister beskrivits.
Hushållens boende

Register
Registervariant
Registerversion

Individer
2015

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

4.2

Arkiveringsversioner

Arkivering är ännu inte aktuellt.

4.3

Erfarenheter från senaste
undersökningsomgången

Inga specifika erfarenheter från denna undersökningsomgång har
framkommit. Arbetet gick enligt plan.
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