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Statistikens kvalitet
1

Relevans

1.1

Ändamål och informationsbehov

1.1.1

Statistikens ändamål

Statistikens syfte är att belysa boende för individer och hushåll i Sverige, dvs.
hur den svenska befolkningen bor. Statistiken ger information om till exempel
boendeform och utrymmesstandard för hushåll och individer.
Statistiken används som underlag vid planering av bostadsbyggande av
bland annat kommuner och landsting. Myndigheter och kommuner behöver
tillgång till statistiken för planeringsunderlag avseende hushållen och dess
storlek och sammansättning, samt hur hushållen bor. Statistiken används
också som planerings- och beslutsunderlag inom näringslivet samt för
forskning.
1.1.2

Statistikanvändares informationsbehov

Statistikanvändare är bland annat allmänheten, kommuner, regionala
planerare och journalister. Jämförelser av olika slag, mellan regioner, är
exempel på vanligt förekommande användning.
1.2
Statistikens innehåll
De statistiska målstorheter som skattas redovisar bland annat antal personer,
antal hushåll och bostadsarea efter boendeform, kön, ålder och region.
1.2.1

Objekt och population

Intressepopulationerna är personer som är bosatta i Sverige, samt de hushåll
dessa personer tillhör. Intressepopulationerna inkluderar också
personer/hushåll som saknar bostad (hemlösa) och personer som befinner sig
i landet utan uppehållsrätt, uppehållstillstånd eller motsvarande.
Målpopulationen för individstatistiken är de personer som skulle varit
folkbokförda i Sverige per 31 december, om de lagar, förordningar och andra
regler som gäller folkbokföringen hade efterlevts utan fel. Bostadshushåll
som utgörs enbart av asylsökande och/eller s.k. papperslösa1 ingår således
inte i målpopulationen.
Observationsobjekten utgörs av, eller härleds från, poster i Registret över
totalbefolkningen (RTB), där varje post motsvarar en person och härleds
utifrån uppgifter på individnivå i folkbokföringen.
Hushållen i intressepopulationen är de personer som har något mer
gemensamt än att bara dela bostad till exempel gemensam ekonomi och
gemensam hushållning. En bostad kan därför innehålla flera kosthushåll. Ett
exempel på en lägenhet som innehåller flera hushåll är när en person, eller
flera personer, hyr eller på annat sätt får nyttja ett rum i någon annans bostad
– en inneboende. Den inneboende disponerar inte självständigt hela bostaden
1

Personer som befinner sig i Sverige utan tillstånd; se Social rapport 2010,
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2010-311.pdf (Hämtad 2022-04-05), kapitel 8, för mer information.
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utan hyresvärden bor också i densamma. I detta fall skulle inneboende och
hyresvärd bilda två olika kosthushåll.
Målobjektet hushåll skiljer sig från intresseobjektet hushåll genom att det
definieras utifrån personer som är folkbokförda på samma lägenhet, och
bildar ett så kallat bostadshushåll.
Målpopulationen för hushållsstatistiken är alla bostadshushåll som hade
erhållits utifrån den folkbokförda befolkningen per 31 december om
regelverket hade efterlevts utan fel. Bostadshushåll som utgörs enbart av
asylsökande och/eller s.k. papperslösa ingår således inte i målpopulationen.
Av intresse skulle vara att redovisa hur barn till separerade föräldrar bor.
Eftersom en person inte kan vara folkbokförd på mer än en lägenhet kommer
barn till separerade föräldrar ingå i endast ett hushåll, även om barnen bor
växelvis hos sina föräldrar.
Centralt i boendestatistiken är redovisningen av personers/hushålls
boendeform. De definieras utifrån uppgift om i vilken hustyp hushållet bor
(småhus, flerbostadshus eller annat) tillsammans med hur hushållet förfogar
över bostaden. Det vill säga om hushållet äger eller hyr bostaden, och om man
i så fall hyr i första, andra eller tredje hand osv., eller om man kanske har en
bostadsrätt, eller är inneboende. Se även Antagande om boendeform under
2.2.3 Mätning.
1.2.2

Variabler

Nedan beskrivs de målvariabler som även ingår i den publicerade statistiken.
Målvariabel

Beskrivning

Person

Person är en individ som är folkbokförd i Sverige.

Hushåll

Ett hushåll (s.k. bostadshushåll) utgörs av samtliga personer som är folkbokförda på samma fastighet och lägenhet.

Bostadsarea per
person

Bostadsarea anges i kvadratmeter enligt
fastighetstaxeringen.

Genomsnittligt
antal personer
per hushåll

Genomsnittligt antal personer per hushåll avser antalet
personer i förhållande till antalet hushåll och anges med
en decimal.

Även om mål- och observationsvariabler överensstämmer väl föreligger en
principiellt viktig skillnad: målvariablerna avser de förhållanden som skulle
gälla om personer var korrekt folkbokförda enligt gällande regelverk, medan
observationsvariablerna avser de förhållanden som faktiskt finns registrerade
den 31 december.
Målvariabler skiljer sig en del från intressevariablerna eftersom folkbokföringen inte alltid beskriver boendet på ett korrekt sätt. Exempelvis är
intressevariabeln Person en individ som bor i Sverige, medan målvariabeln
Person är en individ som är folkbokförd och bosatt i Sverige.
En inte korrekt folkbokförd person leder till följdfel i andra variabler, som
exempelvis vid beräkning av bostadsarea per person.

Statistikansvarig myndighet

Kvalitetsdeklaration version 1

Sida

SCB

2022-04-21

5 (15)

1.2.3

Statistiska mått

Merparten av boendestatistiken utgörs av statistikvärden av typerna total
(med "antal" som variant) och kvoter (med "andel" och "medelvärden" som
varianter).
1.2.4

Redovisningsgrupper

Statistiken redovisas efter följande grupper:
Redovisningsgrupp

Beskrivning

Boendeform

Boendeform är en kombination av Hustyp (småhus,
flerbostadshus) och Upplåtelseform (äganderätt,
bostadsrätt och hyresrätt) samt Specialbostad och en
grupp med Övrigt.

Bostadsarea

Bostadsarea anger bostadens area i kvadratmeter, och
grupperas efter antal kvadratmeter.

Kön

Kvinna eller man.

Ålder

Ålder vid årets slut, dvs. ålder den 31 december respektive
år.

Utländsk/svensk
bakgrund

En person med Utländsk bakgrund är utrikes född eller
inrikes född med två utrikes födda föräldrar. En person
med Svensk bakgrund är inrikes född med minst en
inrikes född förälder.

Hushålltyp

Hushållstyp anger hushållets sammansättning. Variabeln
delas in i hushållstyperna Ensamboende, Ensamstående
med barn, Sammanboende med och utan barn och Övriga
hushåll med och utan barn.
Definitionen av hushållstyper i statistiken över
Hushållens boende avviker något från de definitioner som
används i den registerbaserade hushållsstatistiken.

Kommun

Enligt indelningen den 1 januari 2022 består Sverige av 290
kommuner. Kommunindelningen redovisas på SCB:s
webbplats, www.scb.se/regionalt.

Län

Enligt indelningen den 1 januari 2022 består Sverige av
21 län. Länsdelningen redovisas på SCB:s webbplats,
www.scb.se/regionalt.
Demografiska statistikområden (DeSO) är SCB:s nya
regionala indelning som man började använda i den
officiella statistiken år 2020. DeSO delar in Sverige i 5 984
områden som vid starten hade mellan 700 och 2 700
invånare.
Mer information om DeSO finns på SCB:s webbplats,
www.scb.se/regionalt.

DeSO

RegSO

Regionala statistikområden (RegSO) är namnsatta
områden som består av en eller flera DeSO.

Mer information om RegSO finns på SCB:s webbplats,
www.scb.se/regionalt.
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1.2.5

Referenstider

Referenstidpunkten är den 31 december 2021 och är densamma för
målpopulationerna som för variablerna.

2

Tillförlitlighet

2.1
Tillförlitlighet totalt
Ett statistikvärdes tillförlitlighet beror på det totala felet mellan beräkningen
och målstorheten. I denna undersökning förekommer täckningsfel, bortfalls–
fel, mätfel och bearbetningsfel i olika utsträckning. Inget urvalsfel har
förekommit. Eftersom det är totalräknad registerstatistik redovisas statistiken
inte med osäkerhetsintervall.
Statistiken baseras främst på uppgifter från Registret över totalbefolkningen
(RTB) och anses allmänt vara mycket tillförlitlig. Att folkbokföringsuppgifterna används utbrett i samhället ökar sannolikheten för att fel i uppgifterna
upptäcks och rättas. Vissa myndigheter har enligt förordning skyldighet att
rapportera fel i folkbokföringen.
Det finns systematiska brister både i statistiken över hushållets samman–
sättning och över hushållets boende.
Under 2020 och 2021 har spridningen av covid-19 medfört diverse
restriktioner i Sverige. Det har inte påverkat tillförlitligheten av statistiken
över Hushållens boende.
2.2
Osäkerhetskällor
Det största tillförlitlighetsproblemet orsakas av täckningsbrister som uppstår
till följd av att personer är folkbokförda på en lägenhet i vilken de inte bor.
2.2.1

Urval

Denna källa bidrar inte till osäkerhet i statistiken.
2.2.2

Ramtäckning

Som ram används Registret över totalbefolkningen (RTB). Rampopulationen
är samtliga personer i RTB den 31 december respektive år. Målpopulationen
omfattar alla personer som var folkbokförda i Sverige den 31 december 2021.
Hushåll bildas av den eller de personer som är folkbokförda på samma
lägenhet. För de personer som saknar uppgift om koppling till lägenhet
används en modell som skapar hushåll med hjälp av registerrelationer över
personer som är folkbokförda på samma fastighet.
Problemet med att personer är folkbokförda på en lägenhet i vilken de inte bor
kan delas upp på två varianter:
•

Personer som via folkbokföringen inte kan kopplas till lägenhet. Det kan
bland annat bero på att lägenheten där man bor inte är nummersatt i
Lantmäteriets lägenhetsregister eller att den boende inte har svarat på
Skatteverkets förfrågan om var man ska vara folkbokförd.

•

Personer som via folkbokföringen kopplas till en lägenhet där de inte bor.
Det inkluderar personer som utvandrat och personer som inte folkbokfört
sig på rätt lägenhet då de flyttat.

Statistikansvarig myndighet

Kvalitetsdeklaration version 1

Sida

SCB

2022-04-21

7 (15)

Dessa folkbokföringsfel kan resultera i undertäckning respektive övertäckning
på regional nivå. Ett exempel är de kommuner med mycket studenter där
detta kan antas innebära en undertäckning då en del studenter är skrivna hos
sina föräldrar i en annan kommun än studieorten.
Personer som inte längre är bosatta i Sverige utgör dessutom övertäckning på
riksnivå. Övertäckningens storlek på riksnivå beräknas dock vara liten, under
1 procent av befolkningen.
Undertäckning
Då en person invandrar till Sverige och personen enligt lagar och förordningar
ska folkbokföra sig men inte gör det, uppstår undertäckning i befolkningsstatistiken. Detta påverkar i sin tur även boendestatistiken, men en uppskattning av storleken på denna undertäckning saknas. Denna brist antas vara liten
då det finns starka incitament att folkbokföra sig.
Brister i rapporteringen av födslar resulterar i undertäckning. Födslar ger
upphov till mycket små problem beroende på de snabba rapporteringsrutinerna.
Övertäckning
Utvandring förorsakar ibland övertäckning eftersom utflyttning inte alltid
anmäls. En av SCB genomförd studie av övertäckningen visar att per den
31 december 2015 var det uppskattningsvis drygt 60 000 personer som inte
längre bodde i landet och därmed inte längre skulle vara folkbokförda.
Konsekvensen för Hushållens boende är att personer som inte längre bor i
Sverige ändå kan ingå i statistiken. Brister i rapporteringen av dödsfall
resulterar också i övertäckning. Dödsfall ger dock i detta sammanhang
upphov till mycket små problem beroende på de snabba rapporteringsrutinerna.
Saknade uppgifter om hushåll
Är samtliga personer som är folkbokförda på en lägenhet under 16 år, skapas
inget hushåll och personerna redovisas som Uppgift saknas. Detsamma gäller
för personer som är folkbokförda på de fiktiva fastigheterna Utan känt hemvist
och På kommunen skriven.
2.2.3

Mätning

För att ta fram statistiken används RTB som omfattar de personer som faktiskt
var folkbokförda 31 december 2021 samt uppgifter om lägenhet från SCB:s
register över bostadsbeståndet. Hushåll bildas av de personer som är folkbokförda på samma lägenhet. Personer/hushåll antas bo i den lägenhet där de är
folkbokförda.
Att utifrån folkbokföringsuppgifter skatta hur befolkningen bor, medför en
viss över- respektive underskattning av beräknade värden. Mätfelets storlek
är okänd, men bedöms ha liten påverkan på tillförlitligheten på totalnivån. På
regional nivå kan påverkan vara större.
Folkbokföringen
Statistiken ska beskriva boendet för individer och hushåll i Sverige. I och med
att folkbokföringsuppgifter används görs mätningen primärt hos Skatteverket
som samlar in och registrerar uppgifter om personer som bor i Sverige. I
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statistiken görs antagandet att personer bor där de är folkbokförda. Detta
stämmer för de flesta personer i Sverige, men det förekommer i viss
utsträckning att den som bor i bostaden är folkbokförd någon annanstans.
Vid en jämförelse mellan antalet specialbostäder i bostadsbeståndet och
antalet hushåll folkbokförda på specialbostäder kan man se att det är stor
differens. Utifrån det kan man dra slutsatsen att ungefär en tredjedel av
studentbostäderna saknar folkbokförda personer. Det är inte ett rimligt
antagande att en så stor andel av specialbostäder skulle vara obebodda. I detta
fall speglar folkbokföringen inte boendet.
Även 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.
Växelvis boende barn kan bara tillhöra ett hushåll i statistiken eftersom en
person bara kan vara folkbokförd på en lägenhet, aldrig flera. Detta medför att
antalet hushåll inom respektive hushållstyp kan över- och underskattas.
Ovanstående exempel bidrar till systematiska brister både i statistiken över
hushållets sammansättning och över hushållets boende.
Sedan 2011 är folkbokföringen, för personer folkbokförda i en fastighet med
mer än en lägenhet, kompletterad med personens lägenhetsnummer. Skatteverket har ansvarat för insamlingen av lägenhetsnumret. I denna insamling
har i vissa fall felaktigheter uppstått. I de fall det angivna lägenhetsnumret
inte finns på adressen kan inte en person kopplas ihop med lägenheten och
alltså inte bilda ett hushåll. Har ett annat lägenhetsnummer än det egna
angetts kommer man i statistiken att tillhöra att annat hushåll än det faktiska.
I samband med Folk- och bostadsräkningen avseende år 2011 gjordes en
kvalitetsundersökning avseende skillnader mellan folkbokfört boende och
faktiskt boende. Resultaten från den indikerar att antal hushåll med en och två
personer underskattas med ca 10 procent, medan antal hushåll med fler än
fem personer överskattas med 20-25 procent. Antal hushåll av typen
”Sammanboende utan barn” underskattas också med ca 10 procent. Regional
variation förekommer.
Antaganden om boendeform
Centralt i redovisningen är hushållets boendeform och målet är att beskriva
hur individer och hushåll förfogar över sin bostad. Uppgiften om förfogande
finns inte i registren utan bygger på en del antaganden utifrån vem som äger
fastigheten som lägenheten finns i. Detta innebär att man i en del fall går miste
om informationen om hur hushållet faktiskt förfogar över sin bostad.
Hushåll som är folkbokförda på en lägenhet som ägs av bostadsrättsförening
redovisas alltid 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. Detta medför att antalet hushåll med
bostadsrätt överskattas och antalet hushåll som hyr sin bostad underskattas.
Hushåll i äganderätt är hushåll som bor i en bostad som ägs av en privatperson. De som är folkbokförda på bostaden är inte nödvändigtvis ägare till
bostaden. Detta medför att antalet hushåll i äganderätt överskattas och antalet
hushåll som hyr sin bostad underskattas.
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Hushåll med hyreskontrakt i andra hand kan inte särskiljas, utan kommer att
redovisas baserat på bostadens hustyp och upplåtelseform. Statistik över
hemlösa personer/hushåll går inte att ta fram med hjälp av folkbokföringsuppgifter. Personer som är hemlösa redovisas, som alla andra, som boende
där de är folkbokförda. Personer som lever som hemlösa i Sverige kan vara i
landet utan att vara folkbokförda, och de ingår då inte alls i denna boendestatistik.
2.2.4

Bortfall

Eftersom boendestatistiken är registerbaserad, förekommer inget objektsbortfall i egentlig mening. Förvisso finns det brister i observationsvariablerna
som kan sägas orsakas av partiellt bortfall i de folkbokföringsuppgifter från
vilka observationsvariablerna härleds, men detta blir för SCB ett mätproblem
och beskrivs därför under avsnitt 2.2.3 Mätning.
För individstatistiken förekommer inget objektsbortfall. Partiellt bortfall som
förekommer är i huvudsak avsaknad av lägenhet på individnivå och
avsaknad av bostadsarea samt antal rum och/eller kök på lägenhetsnivå.
Matchning mot SCB:s register över bostadsbeståndet
Runt 2 procent av befolkningen redovisas under Uppgift saknas om boendeform.
Dessa utgörs till största delen av personer som är folkbokförda i RTB men som
saknar uppgift om vilken lägenhet de är folkbokförda på, medan endast ett
litet antal är folkbokförda på en lägenhet, som saknas i SCB:s register över
bostadsbeståndet.
De här bristerna leder till ett partiellt bortfall i redovisningen av boendeform,
men påverkar inte statistikens kvalitet i någon större utsträckning, mer än
möjligen på låg regional nivå.
2.2.5

Bearbetning

Bearbetningsfel är fel som kan uppkomma när det insamlade materialet
bearbetas, manuellt eller maskinellt.
För vissa typer av fel som uppkommer vid databeredning (dataregistrering,
kodning och granskning/rättning) kan man efter studier som bygger på
upprepning av dessa moment ibland dra slutsatser om både risker och
konsekvenser.
Andra bearbetningsfel beror på den ”mänskliga faktorn”, till exempel
beräkningsfel, programmeringsfel och systemfel. Risken för att de ska inträffa
och den konsekvens detta får för statistiken är svår att beräkna. SCB arbetar
kontinuerligt för att minimera riskerna för negativ inverkan på statistikens
tillförlitlighet på grund av fel som beror på den ”mänskliga faktorn”, både
förebyggande och genom snabba åtgärder när sådana fel upptäcks.
Statistiken över hushållens boende baseras på data från register som skapas
inom SCB. Respektive registerhållare inom SCB gör kontroller, korrigeringar
och andra bearbetningar.
Inga särskilda studier har genomförts för att försöka bedöma storleken på
eventuella bearbetningsfel men under bearbetningsfasen kontrolleras
datamaterialet kontinuerligt och inget tyder på att det finns bearbetningsfel
som snedvrider statistiken i någon riktning.
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För en del av de personer där det saknas hushållstillhörighet, det vill säga där
kopplingen till lägenhet saknas, har maskinella kopplingar gjorts med hjälp av
till exempel adress och fastighetsbeteckning. På detta sätt kan hushåll bildas
men det finns fortfarande inte någon koppling till en lägenhet.
2.2.6

Modellantaganden

Hushållstyp och hushållsstorlek
Observationsvariabler avseende hushållstyp och hushållsstorlek och i den
registerbaserade hushållsstatistiken härleds från individuppgifter, bl.a.
avseende folkbokföring på lägenhet och, i vissa fall, fastighet, i RTB.
Tillförlitligheten i de härledda hushållsvariablerna beror således dels av hur
väl uppgifterna i folkbokföringen överensstämmer med de uppgifter som
skulle gälla om regelverket efterlevdes utan fel, dels av kvaliteten på
informationen i SCB:s register över bostadsbeståndet.
Problem i den registerbaserade hushållsstatistiken kan i huvudsak hänföras
till:
•

Personer som via folkbokföringen inte kan kopplas till lägenhet.
Om inga åtgärder vidtas kommer en person som saknar koppling till
lägenhet att orsaka undertäckning av hushåll, givet att personen bor själv
eller tillsammans med andra som inte kan kopplas till lägenhet. Om
personen bor tillsammans med en eller flera personer som kan kopplas till
lägenhet leder bristen till fel hushållsstorlek och, eventuellt, samman–
sättning (hushållstyp).
• Personer som via folkbokföringen kopplas till en lägenhet där de inte bor.
En person som kopplas till en lägenhet där denne inte bor påverkar
sammansättning (hushållstyp och hushållsställning) och hushållsstorlek
både i det hushåll som personen egentligen tillhör och i det hushåll som
härleds utifrån ej korrekta folkbokföringsuppgifter. Om den felaktiga
kopplingen avser en person som tillhör övertäckningen i RTB påverkas
dock endast ett hushåll.
Drygt 2 procent av den folkbokförda befolkningen har inte kunnat kopplas till
en lägenhet i SCB:s register över bostadsbeståndet, varför dessa personer inte
kan folkbokföras på lägenhet. För de flesta av dessa personer har hushållsrelaterade variabler skapats genom maskinella s.k. rättningar och, där detta
inte varit möjligt, med hjälp av relationer mellan personer folkbokförda på
samma fastighet.
Hushåll skapade med denna modell saknar dock fortfarande koppling till
lägenhet och kan därför inte redovisad efter boendeform i boendestatistiken,
utan kommer att hamna under Uppgift saknas om boendeform.
Om samtliga personer i en lägenhet är under 16 år, samt för personer folkbokförda på de fiktiva fastigheterna Utan känt hemvist och På kommunen skriven,
skapas inget hushåll och personerna redovisas som Uppgift saknas.
För att få information om ägarkategori, som är en av variablerna som används
för att komma fram till boendeformen, hämtas juridisk form för den
deklarationsansvarige ägaren från Fastighetstaxeringsregistret, som i sin tur
hämtat uppgiften från Företagsdatabasen. Det förekommer dock att en
fastighet kan ha flera ägare och ibland kan dessa ha olika juridisk form. SCB
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gör dock antagandet att den deklarationsansvarige är mest relevant. I de fall
man inte får träff mot Fastighetstaxeringsregistrets ägartabell används
information om tomträttsinnehavare eller lagfaren ägare från Fastighetsregistret.
Påverkan på tillförlitligheten från osäkerhetskällan modellantaganden
bedöms vara relativt liten.
2.3
Preliminär statistik jämförd med slutlig
Endast slutlig statistik redovisas.

3

Aktualitet och punktlighet

3.1

Framställningstid

Framställningstiden, mätt från referenstidpunkt till publicering, är knappt
fyra månader.
3.2

Frekvens

Undersöknings- och uppgiftsinsamlingsfrekvensen är en gång per år.
3.3

Punktlighet

Publicering sker enligt publiceringsplanen för serien Sveriges officiella
statistik som finns på SCB:s webbplats, www.scb.se/publiceringskalender.

4

Tillgänglighet och tydlighet

4.1

Tillgång till statistiken

Statistiken sprids i form av statistiknyhet och tabeller på SCB:s webbplats,
www.scb.se/HE0111. Statistiken är också inlagd i Statistikdatabasen på
webbplatsen. Statistiken förmedlas även i form av artiklar.
4.2

Möjlighet till ytterligare statistik

SCB utför på uppdragsbasis specialbearbetningar av uppgifter som ingår i
Hushållens boende.
4.3

Presentation

Statistiken redovisas huvudsakligen som tabeller.
4.4

Dokumentation

Framställningen av statistiken beskrivs i Statistikens framställning (StaF).
Statistikens kvalitet beskrivs i innevarande dokument, Kvalitetsdeklarationen.
Detaljerad information om mikrodata finns beskrivet i Dokumentation av
mikrodata (MetaPlus). Samtliga dokumentationer finns på SCB:s webbplats,
www.scb.se/HE0111.

5

Jämförbarhet och samanvändbarhet

5.1

Jämförbarhet över tid

Statistiken har god jämförbarhet över tiden, 2012-2021, eftersom de mest
betydelsefulla metod- eller regeländringar som gjorts har medfört att alla
årgångar har uppdaterats, dock inte alla ändringar.
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Under första kvartalet av 2020 började covid-19 spridas i Sverige och i
världen. Pandemin påverkade samhället både under resterande kalenderår
2020 och under 2021. Pandemin har däremot inte påverkat statistiken över
Hushållens boende på något sätt som påverkar jämförbarheten över tid.
Under hösten 2014 påbörjade Skatteverket en utredning av folkbokförda
personer som saknar giltiga uppehållstillstånd och inrapporterade kontrolluppgifter de sista tre åren. Arbetet påbörjades i Region Skåne, Västra
Götalandsregionen samt Uppsala och Stockholms län. I de fyra länen gjordes
ett urval på cirka 8 000 personer och när utredningen var avslutad för hälften
av dessa blev cirka 75 procent avregistrerade från folkbokföringsregistret. Då
det i många fall inte var känt var dessa personer hade tagit vägen
registrerades dessa som emigrerade till Okänt land. Utredningen som fortsatte
med fler län under 2015, har medfört fler utvandringar än om utredningen
inte hade genomförts. Under 2015 stod ”destinationen” Okänt land för närmare
20 procent av utvandringarna. Vanligtvis brukar andelen Okänt land för det
totala antalet emigranter ligga omkring 10 procent.
Mellan åren 2015 och 2016 skedde en minskning av bortfall av boendeform
vilket torde vara efter att Lantmäteriet 2016 skapade lägenheter i lägenhetsregistret utan att det för lägenheten fanns en boarea. Boarea är annars ett krav
för att en lägenhet ska läggas in i registret. Sammanlagt 28 475 av småhusen
utan boarea hade folkbokförda (resten har exkluderats som fritidshus) med
totalt 71 497 personer. Boarea är fortfarande en tvingande variabel för
kommunerna. Minskningen av bortfallet är främsta anledningen att antalet
hushåll i småhus oavsett upplåtelseform ökade mellan 2015 och 2016.
5.2

Jämförbarhet mellan grupper

Redovisningsgrupperna enligt avsnitt 1.2.4 Redovisningsgrupper är
jämförbara, eftersom statistiken bygger på samma definitioner, metoder och
källor.
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5.3

Samanvändbarhet i övrigt

SCB publicerar statistik över boende från flera undersökningar, men eftersom
populationsavgränsning, variabeldefinitioner och insamlingssätt skiljer sig åt
bör statistiken inte samanvändas direkt.
Antal hushåll och individer som redovisas i den registerbaserade
befolkningsstatistiken överensstämmer med denna statistik och kan mycket
väl samanvändas. När det gäller definitionen av olika hushållstyper finns
däremot skillnader som försvårar samanvändbarhet, se tabell nedan. I
statistiken över hushållens boende är exempelvis hushåll med en vuxen och
minst ett barn i åldern 0-24 år uppdelade i två hushållstyper, ensamstående
män med barn och ensamstående kvinnor med barn. Dessutom redovisas
hushåll där det yngsta barnet är 25 år eller äldre bland övriga hushåll utan
barn.
Hushållstyper i registrerad hushållsstatistik jämfört med hushållstyper i statistiken över hushållens
boende

Registerbaserad hushållsstatistik

Hushållens boende
ensamstående kvinnor -64 år utan barn

ensamstående utan barn

ensamstående kvinnor 65- år utan barn
ensamstående män -64 år utan barn
ensamstående män 65- år utan barn

ensamstående med barn 0–24 år
sammanboende utan barn

ensamstående kvinnor med barn 0–24 år
ensamstående män med barn 0–24 år
sammanboende utan barn
sammanboende med barn 0–24 år, 1 barn

sammanboende med barn 0–24 år

sammanboende med barn 0–24 år, 2 barn
sammanboende med barn 0–24 år, 3+ barn

ensamstående med barn 25+ år
sammanboende med barn 25+ år
övriga hushåll med barn 25+ år

övriga hushåll utan barn 0–24 år

övriga hushåll utan barn
övriga hushåll med barn 0–24 år

övriga hushåll med barn 0–24 år

Urvalsundersökningen Hushållens ekonomi ligger till grund för boendestatistik
som publicerats för 2003-2013 och kan samanvändas med Hushållens boende
med försiktighet.
Sedan 1960 har samordnade folk- och bostadsräkningar (FoB) genomförts vart
femte år fram till 1990. Uppgifterna i FoB har hämtats dels från frågeblankett
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till allmänheten, dels från tillgängliga register. Eftersom FoB:arna är totalräknade precis som Hushållens boende finns möjlighet till viss
samanvändning, men hänsyn måste tas till de olika uppgiftskällornas
betydelse för statistikens innehåll och kvalitet.
5.4

Numerisk överensstämmelse

Den numeriska överstämmelsen är god, med undantag för att uppgifter med
få observationer av röjanderisk inte redovisas, vilket leder till att delarna inte
alltid summerar till totalen. I redovisning på DeSo-nivå används en metod
som ändrar alla 1:or och 2:or till 0 eller 3 och justerar sedan andra tabellceller
så att marginalerna (totalerna) förblir oförändrade. Det kan dock förekomma
att marginalerna blir ändrade.
I övrig redovisning hanteras röjanderisken med att uppgifter med färre en 5
observationer inte redovisas.

Allmänna uppgifter
A

Klassificeringen Sveriges officiella statistik

Statistiken är officiell.
För statistik som ingår i Sveriges officiella statistik (SOS) gäller särskilda regler
för kvalitet och tillgänglighet, se lagen (2001:99) och förordningen (2001:100)
om den officiella statistiken samt Statistiska centralbyråns föreskrifter (SCB-FS
2016:17) om kvalitet för den officiella statistiken.

B

Sekretess och personuppgiftsbehandling

I myndigheternas särskilda verksamhet för framställning av statistik gäller
sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Vid
behandling av personuppgifter, dvs. information som direkt eller indirekt kan
hänföras till en person som är i livet, gäller lagen (2001:99) och förordningen
(2001:100) om den officiella statistiken samt EU:s dataskyddsförordning
(2016/679). Samtliga uppgifter skyddas av sekretessen. Personuppgifter,
bland annat personnummer, finns i statistikregistret. Sekretessen gäller i 70 år.
Vid begäran från privatperson enligt Personuppgiftslagen lämnas
registerutdrag, vilket endast innehåller uppgifter om den egna personen.

C

Bevarande och gallring

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.

D

Uppgiftsskyldighet

Statistiken baseras på uppgifter i registersystemet RTB (Registret över
totalbefolkningen) och SCB:s register över bostadsbeståndet. Det senare är en
bearbetning av Lantmäteriets lägenhetsregister.
RTB bygger på administrativa register. Skatteverket levererar uppgifter från
folkbokföringen och på SCB lagras uppgifterna efter kontroller, justeringar och
härledningar.
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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 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”.

E

EU-reglering och internationell rapportering

Statistiken är inte EU-reglerad.

F

Historik

Statistiken publicerades första gången avseende 31 december 2012.

G

Kontaktuppgifter

Statistikansvarig
myndighet

Statistiska centralbyrån

Kontaktinformation

Enheten för Befolkning och
Levnadsförhållanden
Befolkningssektionen

E-post

befolkning@scb.se

Telefon

010-479 50 00 (Statistikservice)

