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1 Statistikens sammanhang  

Statistiken beskriver användningen av och tillgången till 

informationsteknik (it) bland olika grupper i befolkningen 16—85 år i 

Sverige. Befolkningens it-användning (BITA) ingår i ämnesområdet 

Levnadsförhållanden. Statistiken publiceras en gång per år. År 2021 

utgör det senaste referensåret.  

I detta dokument beskrivs undersökningens upplägg och 

genomförande. Statistikens kvalitet beskrivs i Kvalitetsdeklarationen 

som finns tillgänglig på http://www.scb.se/le0108 under rubriken 

Dokumentation. 

Detaljerat innehåll i statistiken beskrivs i SCB:s mikrodataregister 

(MetaPlus). Vidare finns dokumentation i de rapporter som lämnas 

till Eurostat (Metadata report och Quality report). 

 

 

2 Undersökningsdesign  

 Målstorheter  

Målstorheterna som skattas i undersökningen beskriver tillgång till 

och användning av it.. Redovisningen avser i första hand antal i 

tusental med en viss egenskap eller andel i procent med en viss 

egenskap. Det kan till exempel handla om att mäta hur många 

personer som har aldrig använt internet eller andel personer i åldern 

16-85 år som handlade på internet under första kvartalet 2021.  

Statistiken redovisar skattningar för totaler och redovisningsgrupper 

i populationen individer i Sverige i åldern 16—85 år.  

 
Sammanfattning av population och målstorheter i Befolkningens it-användning 2021 

  

 

Population 

 

Individer 
Kvinnor och män i åldern 16 — 85 år 

 
 
 
 
Redovisningsgrupper 

 
Kön 
Ålder 
Utbildningsnivå 
Sysselsättning 
Hushållstyp 
Disponibel inkomst i kvintiler 
Bakgrund 
Region 
Urbaniseringsgrad 
Bransch 
Samtliga 
 

http://www.scb.se/le0108
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Målstorheter 

 

Användning av internet 
Digitala färdigheter 
E-förvaltning 
E-handel 
Finansiella aktiviteter 
It-säkerhet 
 

 
Målstorheternas 
referenstidpunkter 
 

Under mätperioden (2021) 
Senaste 12 månaderna fram till mätperioden (Maj 2020 — april 
2021) 
Första kvartalet i undersökningsåret (Första kvartalet 2021) 

 

Målstorheternas mått 

 

Andel individer i procent 
Antalet individer 

 

 Ramförfarande  

Ramen För BITA:s urval är en del av Registret över totalbefolkningen 

(RTB) där rampopulation består av alla i Sverige folkbokförda 

personer i åldrarna16—85 år per den 12 mars 2021 (8 201 

682individer). Observationsobjekten såväl som uppgiftskällorna är 

individer.  

 

 Förfaranden för urval och uteslutning  

 

 Urvalsförfarande  

Undersökningsenheten är individer i åldern 16–85 år som var 

folkbokförda i Sverige den 12 mars 2021. Totalt omfattar urvalet 

12 000 individer. Urvalsramen stratifieras efter kön och ålder enligt 

tabellen nedan, totalt 14 strata. I mars 2021 drogs inom varje stratum 

ett systematiskt urval där alla strata sorterats efter personnummer. 

Urvalsstorleken för respektive stratum är proportionell mot 

stratumstorleken. 

I 2021 års undersökning genomfördes ett test av en digital 

kontaktstrategi. Urvalet fördelades slumpmässigt till experiment- 

eller kontrollgrupp (5 000 respektive 7 000 individer). 
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Antal personer i ram och urval efter kön och ålder i Befolkningens it-användning 
2021 

Ålder Ram Urval 

 Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män 

16–24 1 036 112 492 445 543 667 
1 512 

719 793 

25–34 1 451 473 706 409 745 064 
2 119 

1032 1087 

35–44 1 298 111 633 218 664 893 
1 894 

924 970 

45–54 1 308 943 633 218 675 725 
1 943 

957 986 

55–64 1 219 939 604 916 615 023 
1 780 

883 897 

65–74 108 734 553 686 533 948 
1 587 

808 779 

75–85 799 470 426 305 373 165 
1 165 

622 543 

Totalt 8 201 682 4 050 197 4 151 485 
12 000 

5 945 6 056 

 

 Uteslutning från insamling (cut-off)  

Ingen del av målpopulationen utesluts från insamlingen.  

 

 Insamlingsförfarande 

 Datainsamling 

Årets undersökning har en kombinerad datainsamling där 

urvalspersonerna ges möjlighet att svara via ett webbaserat 

frågeformulär eller en pappersenkät. Från RTB hämtas variablerna 

kön, ålder, hushållsstorlek, antal barn, bakgrund (födelseland), 

urbaniseringsgrad och region. Från utbildningsregistret (UREG) 

hämtas variabeln utbildningsnivå. Inkomstuppgifter hämtas från 

Inkomst- och Taxeringsregistret (IoT). Information om registren går 

att hitta på www.scb.se. Övriga variabler samlas in direkt från 

respondenterna.  

Insamlingen påbörjades 26 mars och avslutades 31 maj. Statistiken 

publiceras cirka 5 månader efter det att datainsamlingen avslutats.  

I bruttourvalet ingår individer som utgör övertäckning. Det kan röra 

sig om personer som avlidit eller flyttat ut från Sverige. 2021 bestod 

övertäckningen av 16 individer. .  

 

Sammanlagt svarade 2754 individer i kontrollgruppen och 1919 

individer i experimentgruppen. 847 valde att svara på 

pappersenkäten i kontrollgruppen och 705 i experimentgruppen, 

medan 1907 respektive 1214 individer svarade via webbformuläret. 

Den totala svarsfrekvensen blev 39 procent.  

 

http://www.scb.se/
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Antal personer i nettourvalet och antal svarande samt andel svarande efter ålder i Befolkningens it-

användning 2021 

Ålder Nettourval Svarande 
Andel 

svarande 

 Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 

16–24 1 512 719 793 364 191 173 0,24 

25–34 2 119 1032 1087 458 262 196 0,22 

35–44 1 894 924 970 531 275 256 0,28 

45–54 1 943 957 986 739 395 344 0,38 

55–64 1 780 883 897 888 451 437 0,50 

65–74 1 587 808 779 1001 515 486 0,63 

75–85 1 165 622 543 692 336 356 0,59 

Totalt 12 000 5 945 6 056 4673 2425 2248 0,39 

 

 Mätning  

Uppgifterna till undersökningen hämtas via ett webbaserat 

frågeformulär som konstrueras i SCB:s insamlingsverktyg (SIV), eller 

via pappersenkät.  Frågeformulären skiljer sig något åt. I det 

webbaserade formuläret styrs respondenten automatiskt förbi ej 

relevanta frågor, baserat på svaren på tidigare frågor. I 

pappersformuläret ges motsvarande instruktioner till respondenten. 

Se Bilaga 1 för det webbaserade frågeformuläret.  

 

Ett introduktionsbrev skickas till samtliga urvalspersoner med 

uppgifter om undersökningen och instruktioner.  

 

Två veckor efter utskicket av introduktionsbrevet skickades ett tack – 

och påminnelsebrev (Bilaga 3) med nya inloggningsuppgifter. De 

urvalspersoner som inte besvarat undersökningen efter två utskick 

fick i tredje och fjärde utskicket, förutom inloggningsuppgifter, även 

pappersblankett. Påminnelsebrevet hade liknande innehåll som 

introduktionsbrevet.  

 

Det finns risk att uppgiftslämnare tolkar frågor olika vilket kan ge 

upphov till mätfel. En försvårande omständighet är att språkbruket 

inom it är flytande och förändras över tid. Om många missuppfattar 

en fråga på samma vis så riskerar vi att över- eller underskatta antalet 

i befolkningen som har egenskapen som frågan avser att mäta. För att 

motverka mätfel så har mätinstrumenten granskats av mättekniker.  

Det finns inga indikationer på att vissa frågor har varit särskilt svåra 

att besvara. Mer information om undersökningens kvalitet finns i 
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Kvalitetsdeklarationen och en mer detaljerad beskrivning av 

innehållet i statistiken finns i SCB:s mikrodataregister (MetaPlus) på 

www.scb.se/LE0108.  

 

 
 Bortfallsuppföljning  

Det finns två typer av bortfall: objektsbortfall och partiellt bortfall. 

Objektsbortfall innebär att alla värden för en individ saknas medan 

partiellt bortfall innebär att individen svarar på undersökningen men 

saknar svar på en eller flera frågor. Svarsfrekvensen i denna 

undersökning är 39 procent, dvs objektsbortfallet är 61 procent 

(inklusive övertäckningen).  

 

Objektsbortfall kan orsaka både slumpmässiga fel (i form av ökad 

varians), och systematiska fel (i de fall objekten i bortfallet 

systematiskt skiljer sig från de svarande objekten med avseende på de 

variabler som skattas).   

De individer som inte ingår i urvalet samt de som ingår i urvalet men 

inte svarat antas vid skattning kunna representeras av de svarande i 

samma stratum. Det innebär att i stratum där det finns objektsbortfall 

också finns risk för bortfallsfel. Dessutom kan bortfallet leda till 

systematiska fel. Hjälpinformation används i syfte att försöka 

kompensera för den skevhet som förmodas uppstå till följd av 

bortfallsfelet men även för att försöka reducera den slumpmässiga 

osäkerheten som urvalsförfarandet medför.  

I undersökningen görs ingen uppföljning av bortfallet efter avslutad 

insamling eller imputering för partiellt bortfall.  

 

 Bortfall över tid 

 

Bortfallsanalysen visar en generell minskande trend av andelen 

svarande för de senaste åren och i årets omgång av BITA har 

svarsfrekvensen minskat med ca 3 procentenheter, detta i jämförelse 

med föregående år. I årets undersökning så svarade ca 39 procent av 

de tillfrågade. 

 
Svarsfrekvens över tid 

http://www.scb.se/LE0108
http://www.scb.se/LE0108
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Fördelat på kön så svarade 37,2 % av männen medan motsvarande 

var 40,8 % för kvinnorna. Sett över tid så är det en minskning för 

båda könen. Samtidigt så verkar förhållandet mellan könen, där 

kvinnor generellt svarar i högre utsträckning, vara stabilt över tid.  

 
Andel svarande per kön över tid 

 
 

Fördelat efter åldersgrupper så syns en minskande andel svar i alla 

grupper jämfört mot 2020. Störst minskning syns i åldersgruppen  

25–34 där 21,6 % svarade i år, en minskning med 7 procentenheter då 

28,1 % svarade 2021.  
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Andel svarande efter åldersgrupper 

 
 

Fördelat efter födelseregion så svarade 43,2 % av de som inrikes födda 

medan 23,9 svarade av de utrikes födda. 

 
Andel svarande per inrikes/utrikes född över tid 

 
 

 

I år svarade 67 % via webben vilket är något mindre än 2020 då 

andelen var 74 %.   
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Andel svarande över mode och tid 

 
 

 

 Bearbetningar  

Från det insamlade materialet framställs ett slutligt 

observationsregister. Observationsregistret innehåller variabler som 

hämtats från Registret över totalbefolkningen (RTB), direktinsamlade 

variabler samt härledda variabler och vikter för uppräkning till 

populationsnivå för individer och hushåll. 

 

 

Logiska kontroller görs i ett valideringsprogram som utvecklats av 

Eurostat. SCB och Eurostat gör även kompletterande kontroller.  

 

Yrke kodas enligt ISCO08 och utbildning enligt SUN. Totalt kodades 

1983 poster.  

Bearbetningsfelets inverkan på tillförlitligheten bedöms som liten 

jämfört med övriga felkällor.   

 

 Granskning  

 Granskning under insamlingen  

I samband med insamlingen genomförs kontroller av logiska 

samband. Granskning av filterfrågor i webbformuläret görs innan 

datainsamlingen påbörjas men även efter för att kontrollera att 

respondenterna besvarat rätt. En filterfråga är en fråga där ett 

angivande av ett specifikt svarsalternativ leder uppgiftslämnaren till 

nästföljande fråga eller till en annan fråga längre fram i 

frågeformuläret, allt beroende på vad uppgiftslämnaren svarat. 

Under datainsamlingsperioden sammanställs två filer varje vecka; en 

med inflödet av svar och en med mikrodata. Dessa filer granskas 
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omgående. Granskningen görs för att minimera fel i den slutliga 

mikrodatafilen.  

Inför varje ny produktionsomgång sammanställs de erfarenheter som 

uppkommit under föregående insamling samt under granskningen. 

 
 Granskning av mikrodata  

I efterhand görs logiska kontroller i ett valideringsprogram som 

utvecklats av Eurostat. SCB och Eurostat gör även kompletterande 

kontroller.  

 

 
 Granskning av makrodata  

Data granskas på aggregerad nivå vilket innebär att årets resultat 

jämförs med utfallet föregående år i syfte att hitta eventuella orimliga 

skillnader. Det görs ingen selektiv granskning i undersökningen. 

Ingen samgranskning med andra undersökningar görs.  

 

 
 Granskning av redovisning  

Inför publicering granskas samtliga delar av materialet efter laddning 

i SCB:s webbpubliceringsverktyg och efter laddning i 

Statistikdatabasen.  

Produktansvarig kontrollerar att alla tabeller och diagram finns med 

och att de inte är tomma eller innehåller orimliga värden. Rubriker 

och förklaringar till tabeller och diagram granskas. Produktansvarig 

kontrollerar också att överenstämmelse råder där samma siffervärde 

eller text används på flera ställen.  

 

 Skattningsförfarande  

För samtliga variabler skattas totaler och andelar för hela 

populationen och uppdelat på kön för varje redovisningsgrupp. För 

samtliga dessa skattningar beräknas och redovisas ett 95% 

konfidensintervall. 

  
 Principer och antaganden  

För att skattningarna ska representera hela rampopulationen 

genomförs en justering för att kompensera för bortfallet. Justeringen 

sker inom strata och storleken på denna justering beror endast på 

vilket stratum individen tillhör.  

 

 

För att ta fram skattningar används en generell regressionsestimator 

(GREG-estimator) med hjälpinformation i syfte att kompensera för 

den skevhet som förmodas uppstå till följd av bortfallet, men även för 
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att försöka reducera den slumpmässiga osäkerheten som 

urvalsförfarandet medför. Hjälpinformationen kännetecknas av att 

den är korrelerad med de centrala storheterna i undersökningen 

och/eller med svars- och bortfallsfördelningen. Som hjälpinformation 

används Åldersklass*Kön, Utbildningsnivå*Född i Sverige, 

Urbaniseringsgrad och Inkomst i kvintiler. 

 

 Skattningsförfarande för målstorheter  

GREG-estimatorn t̂y för totalen ty = ∑ ykU  kan skrivas på formen 

  

t̂y =∑wkyk
r

 

där  

yk = Värdet av variabeln y för individ k 

wk = Uppräkningsvikt för individ k som beror på både 

urvalsdesignen och hjälpinformationen 

r = mängden av alla svarande individer  

För en mer utförlig beskrivning av regressionsskattningar och 
beräkningen av uppräkningsvikterna hänvisas till Särndal C, 
Swensson B och Wretman J, (1992). Springer series in statistics. 
Model assisted survey sampling. New York, NY, US: Springer-Verlag 
Publishing. 

Skattningen för motsvarande andel py = ty/N , där N  är antalet 

individer i populationen kan skrivas på formen 

p̂y =
∑ wkykr

∑ wkr
 

Vid skattningar för olika redovisningsgrupper sker summeringarna 

ovan över de svarande som ingår i aktuell redovisningsgrupp.  

Vikterna kompenserar för objektsbortfallet men inte för det partiella 

bortfallet. Ingen imputering görs för partiellt bortfall, vilket innebär 

att partiellt bortfall hanteras som värde = 0 i skattningarna. Detta kan 

innebära att vissa variabler underskattas.  

 Skattningsförfarande för tillförlitlighet   

En skattning av variansen V(t̂y) för GREG-estimatorn t̂𝑦 beräknas 

med hjälp av ETOS enligt beskrivningen i Särndal C, Swensson B och 

Wretman J, (1992). Springer series in statistics. Model assisted survey 

sampling. New York, NY, US: Springer-Verlag Publishing. Eftersom 

skattningen för andelen py är en kvot mellan två GREG-estimatorer så 

kan variansen för denna skattas med standardmetoder som bygger på 

Taylor-utvecklingar vilket också görs i ETOS.  
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Urvalsosäkerheten redovisas som ett 95-procentigt konfidensintervall 

dvs  ±1,96 ∗ √V̂(t̂y).  

Övriga bidrag till osäkerheten har inte kvantifierats.  

 

 Röjandekontroll  

Undersökningen är en urvalsundersökning med en mycket liten 

urvalsfraktion ur en stor population. Det är inte allmänt känt vilka 

som ingår i urvalet. Redovisningsgrupperna bidrar inte till en 

orimligt hög detaljnivå. Sammantaget gör detta det osannolikt att det 

går att röja någon via de publicerade tabellerna.   

Vissa celler undertrycks på grund av att urvalet i dessa 
redovisningsgrupper är för litet och ger osäkra skattningar, 
detta bidrar också till att skydda mot röjande.  

3 Genomförande  

 Kvantitativ information  

Kvantitativ information i Befolkningens it-användning 2021 

Rampopulation 8 201 682 

Urvalsstorlek 12 000 

Antal svarande 4673 

Andel svarande 39 % 

Andel objektbortfall 61 % 

Kodade poster enligt ISCO08 1983 

 

  

 Avvikelser från undersökningsdesignen  

Inga avvikelser förekom.   
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Bilaga 1 Frågeformulär  
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