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Löpande hushållsstatistik 
Detta diskussionsunderlag berör den kommande löpande hushållsstatistiken. 
I pappret beskrivs de idéer till publicering av tabeller som finns. Pappret, 
som är ett arbetsmaterial, togs ursprungligen fram till SCB:s användarråd för 
befolkning, demografi och utbildning som diskuterade frågan den 6 
september i år. Observera att detta diskussionsunderlag inte är uppdaterat 
eller omarbetat efter synpunkter från Användarrådet. Vi vänder oss nu även 
till KSP för att få era synpunkter. Alla synpunkter vi kan få från er är 
värdefulla, stort som smått. 
 
Observera att det även planeras statistik över boende och bostäder men att 
det i detta papper bara diskuteras hushållstabeller. 
 
Censusen planeras att publiceras under 2013 eller 2014 med aktualitet 2011-
12-31. Vår förhoppning med den löpande hushållsstatistiken som därefter tar 
vid är att den ska börja publiceras senast ett år efter att censusen är 
publicerad. 
 
För att utreda vilken statistik som ska publiceras har ett projekt på SCB tagit 
fram ett förslag till tabellplan. Några exakta datum för när respektive tabell 
ska publiceras går inte att ange, vi har därför istället använt oss av en 
prioriteringsordning. Denna prioriteringsordning samt tabellernas innehåll är 
ett förslag på planering för den löpande hushålls- och boendestatistiken.  
 
Prioriteringsordningen och vilken statistik som ska publiceras kommer 
troligtvis att revideras när arbetet med hushålls- och boendestatistik sätter 
igång ”på riktigt” efter censusen. Naturligtvis kommer även då de 
synpunkter vi får från KSP att beaktas. 
 
Observera att förslaget enbart täcker statistik över hushåll och inte familj. 
Familjeställningens värdemängder ingår samtliga i hushållsställning. Därför 
exkluderas samtliga tabeller som bara täcker familjeställning. Det samma 
gäller familjetyp som täcks av hushållstyp. Dock kan vissa justeringar av 
hushållstyp behöva göras för att fullt ut inkludera alla familjetyper, t.ex. 
avseende hushåll med inneboende. Att både redovisa familj och hushåll kan 
skapa mer förvirring än nytta. 
 
Definitioner 
Familjetyp – familjens typ. T.ex. gift par med minst ett bosatt barn under 25 
år. Alla familjetyper ingår i hushållstyp. 
Hushållstyp – hushållets typ. T.ex. gift par med minst ett bosatt barn under 
25 år. Även ”Hushåll med två eller flera familjer” är en hushållstyp. 
Familjeställning – personens ställning i familjen. T.ex. Personer i ett gift par. 
Alla familjeställningar ingår i hushållsställning. 
Hushållsställning – personens ställning i hushållet. T.ex. person som inte bor 
i ett institutionshushåll och som inte ingår i en familj. Även personer i gift 
par är en hushållsställning. 
 
 
Prioritet 1 
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• Antal hushåll efter hushållstyp, hushållets storlek och region  
• Antal personer efter region, kön, hushållsställning, civilstånd, 

födelseland, medborgarskap och ålder. 
Troligen behöver tabellen, pga. sekretess, delas upp i två – en med 
födelseland och en med medborgarskap. Eventuellt även delas upp 
för att kunna visa mer detaljerad ålder. 

 
Prioritet 2 

• Vuxna efter region, antal barn i hushållet, kön, hushållstyp och antal 
personer i hushållet.  

• Barn fördelat efter kommun, hushållstyp, antal personer och antal 
barn i hushållet, kön och ålder. 

 
Prioritet 3 

• Förändring av hushållskompositionen efter orsak – flyttning, 
dödsfall, nyfödd – och typ av hushåll, hur många flyttar ihop/isär. 

• Jämförelse av befolkning efter hushållstyp/hushållsställning två olika 
år – med samma population. Kan därmed visa risker att byta från en 
typ till en annan. Detta kräver två års data och planen är att ta fram 
statistiken på riksnivå. För lägre regional nivå föreslås statistiken tas 
fram på uppdragsbasis.  

 
Prioritet 4 

• Födda efter hushållstyp alt hushållsställning. Mer detaljerad än under 
prioritet 3. 

• Flyttningar, här föreslås att tabeller eventuellt kommer senare men att 
det påbörjas med en text. Enligt 
http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2000/NR254.pdf 

 
Prioritet 5 
Inom avsnittet döda – om intresse finns  

• Hur många mister sin sambo? 
• Hur många mister sin styvförälder? 

 
Prioritet 6 

• Giftermål bland sambor – hur länge väntar man? Kräver dock lång tid 
innan något kan göras. Speciellt intressant om man tar med variabler 
som förekomst av barn, utbildning och landvariabler.  

 
 
Frågor att fundera över 

• Fattas någon statistik? 
• Är prioriteringen rätt? 

 
 
 
På vilken regional nivå kommer statistiken att redovisas? 
I den officiella befolkningsstatistiken ingår statistik på riks-, läns- och 
kommunnivå. Befolkningsstatistik på lägre regional nivå publiceras också 
men inte alls i samma omfattning. Den statistiken efterfrågas främst av 
kommuner och säljs då i s.k. statistikpaket. Därför har vi i denna första 
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planering av statistik som ska publiceras inte tagit med statistik på låg 
regional nivå. Vi tänker oss att man även framöver kommer att behandla den 
statistiken som en del av SCB:s uppdragsverksamhet.  
 
Vilken analys kommer att framställas? 
Vilken analys av hushållsstatistiken som ska publiceras bestäms utifrån 
resurserna som finns tillgängliga på SCB och användarnas behov och 
önskemål. Kunder som önskar speciella studier som den officiella statistiken 
inte täcker in kommer precis som idag att kunna beställa det på 
uppdragsbasis.  
 
Hur publiceras tabellerna? 
I vilket format tabellerna kommer att publiceras är inte bestämt, men troligen 
i likhet med tidigare publiceringar (t.ex. fasta tabeller eller i 
Statistikdatabasen).  
 
Växelvist boende 
Växelvist boende (barn som bor växelvis hos skilda föräldrar) är efterfrågad 
statistik men det kommer vi troligen inte att kunna ta fram. Detta eftersom 
man bara kan vara folkbokförda på en lägenhet.  
 
Inneboende och kompisboende 
Statistik om inneboende och kompisboende är också efterfrågat. Denna 
statistik är dock svår att ta fram. Det går inte att i folkbokföringen se om en 
man och en kvinna som är folkbokförda i samma lägenhet är ett par, är 
kompisar eller är inneboende. Möjligtvis kan man göra en avgränsning med 
hjälp av åldersskillnaden och kön, men det troliga är att många kompisar och 
inneboende kommer att klassas som sambos. 
 
När sker publicering? 
När på året den första publiceringen av hushållsstatistiken kommer att 
publiceras kan vi inte säga. Men när hushållsstatistiken är i drift och 
tabellerna publiceras årligen är vår ambition att tabellerna ska publiceras 
under vårmånaderna precis som den vanliga befolkningsstatistiken görs idag.  
 
 
Frågor? Synpunkter? Idéer? Funderingar? 
Annika Klintefelt  
tel. 019-17 61 15  
annika.klintefelt@scb.se 
 
Therese Karlsson  
tel. 019-17 66 21  
therese.karlsson@scb.se 
 


