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 Var med och beskriv hushållens 
boendeutgifter 

 
Kontakta oss gärna! 
Uppgiftslämnarservice 
Telefon och sms: 010-479 62 00 
Mejl: BUT@scb.se 
SCB, INS/IHU, 701 89 Örebro 
www.scb.se/BUT-info 
 
SCB beskriver Sverige 
Statistikmyndigheten SCB förser 
samhället med statistik för besluts-
fattande, debatt och forskning. Vi gör 
det på uppdrag av regeringen, myndig-
heter, forskare och näringsliv. Vår 
statistik bidrar till en faktabaserad 
samhällsdebatt och väl underbyggda 
beslut. 

Hej!  Du har fått det här brevet för att SCB vill bjuda in ditt hushåll att 

vara med i en samhällsundersökning om hushållens boendeutgifter.  

SCB har fått i uppgift av riksdag och regering att beskriva vad hushållen 

i Sverige betalar för sitt boende. Resultat från den här undersökningen 

är en del i den beskrivningen.  

Undersökningen genomförs för att öka kunskapen om hur olika typer av 

hushåll bor och vilka utgifter de har för sitt boende. På nästa sida finns 

mer information om undersökningen och om vilka utgifter ditt hushåll 

kommer att få frågor om. Du kan även läsa mer om undersökningen på 

www.scb.se/BUT-info  

For information in English please visit www.scb.se/BUT-info 

Dina svar är viktiga 

Det är frivilligt att delta i undersökningen Hushållens boendeutgifter, 

men vi hoppas att du vill vara med eftersom dina svar är mycket 

betydelsefulla.  

Du är en av 6 500 personer över 18 år som har blivit slumpmässigt 

utvalda, och din medverkan kan inte ersättas med någon annans.  

Så här gör du 

Gå gärna in på www.scb.se/BUT-info för att besvara frågorna. Dina 

inloggningsuppgifter är:  

Användarnamn:  

Lösenord:  

 

Det finns även mer information om undersökningen på denna webbsida. 

Det går bra att logga in flera gånger och spara emellan.  

Vi ber dig besvara frågorna så snart som möjligt. Om du inte svarar kan 

SCB komma att ta kontakt med dig via telefon för att berätta mer om 

undersökningen. I vissa fall kan det också bli aktuellt att ställa frågorna 

i en telefonintervju. 

Som tack för din medverkan kommer vi att skicka ett presentkort värt 

99 kronor!  

 

Med vänlig hälsning 

 Joakim Stymne 

Generaldirektör SCB 
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Förbered dig innan du lämnar uppgifter 

Frågorna i undersökningen handlar framför allt om 

utgifter som kan kopplas till din bostad. Tänk på att 

vi frågar om utgifter för alla personer i hushållet. 

Om du bor i hyres- eller bostadsrätt frågar vi om 

månadshyra eller månadsavgift och vad som ingår i 

den. Om du bor i småhus frågar vi om utgifter för 

försäkringar, vatten och avlopp, sophämtning, 

sotning, vägunderhåll, gemensamhetsanläggningar 

och uppvärmning. Vi frågar också om bolån, 

reparation samt om- och tillbyggnad av bostaden. 

Om hushållet har en övernattningslägenhet eller en 

sommarstuga frågar vi även om utgifter för det.  

Vi frågar också om utgifter för möbler, vitvaror, 

hushållsutrustning, TV, telefoni, internet, larm m.m.  

Vem använder svaren och hur? 

Uppgifterna samlas in för statistiska ändamål. SCB 

sammanställer uppgifterna i statistik över de 

svenska hushållens utgifter. SCB kan komma att 

lämna ut uppgifterna till forskare eller andra som tar 

fram statistik. Sådan forskning och statistik-

verksamhet omfattas också av sekretess (se nedan). 

För att inte fråga mer än nödvändigt kommer vi att 

komplettera dina svar med uppgifter som redan 

finns på SCB. Det är uppgifter om inkomster,  skatter 

och avgifter som tas in av Skatteverket som t.ex. 

public service-avgift samt tomträttsavgäld, ut-

bildning, uppgifter om fastigheter och fastighets-

ägande samt folkbokförings- och sysselsättnings-

uppgifter. Motsvarande uppgifter för eventuella 

hushållsmedlemmar hämtas också från register på 

SCB. Dina svar och de övriga uppgifterna sparas på 

SCB. 

SCB kommer att förse uppgifterna med en särskild 

beteckning för att göra det möjligt att senare kunna 

komplettera med aktuella registeruppgifter. 

Hur skyddas mina svar? 

Det kommer inte att framgå vad just du har svarat 

när undersökningens resultat redovisas. 

Uppgifter om enskildas personliga och ekonomiska 

förhållanden skyddas av sekretess och alla som 

arbetar med undersökningen har tystnadsplikt. 

Sekretessen gäller enligt 24 kap. 8 § offentlighets- 

och sekretesslagen (2009:400). 

Hur behandlas personuppgifterna? 

SCB är personuppgiftsansvarig för den behandling av 

personuppgifter som SCB utför. 

Regler för personuppgiftsbehandling finns i EU:s 

dataskyddsförordning samt i lagen (2001:99) och 

förordningen (2001:100) om den officiella 

statistiken. Därutöver finns även regler i lagen 

(2018:218) med kompletterande bestämmelser till 

EU:s dataskyddsförordning och de föreskrifter som 

har meddelats i anslutning till den lagen. 

Mer information om hur SCB behandlar person-

uppgifter hittar du på www.scb.se/personuppgifter  

Om det blir aktuellt med en telefonintervju i ditt fall 

och du väljer att delta i den kommer intervjun att 

spelas in. I vissa fall lyssnar en kollega med under 

intervjun, men bara om du går med på det. Syftet är 

att vi ska bli bättre på att göra frågeformulär och på 

att intervjua. 

Alla de inspelade intervjuerna raderas inom fyra 

veckor. Inspelningarna skyddas av offentlighets- och 

sekretesslagen samt EU:s dataskyddsförordning (se 

även avsnittet ”Hur skyddas mina svar?”). 

Du har rätt att gratis få en kopia, i form av ett så 

kallat registerutdrag, av de personuppgifter som 

behandlas av SCB i egenskap av personuppgifts-

ansvarig. Mer information hittar du på 

www.scb.se/registerutdrag  

Om du skulle anse att SCB har behandlat dina 

personuppgifter på ett sätt som bryter mot EU:s 

dataskyddsförordning har du under vissa 

förutsättningar rätt att få uppgifterna raderade. 

Numret ovanför brevets första rubrik är till för att 

SCB under insamlingen ska kunna veta vilka som har 

svarat. Du behöver detta nummer när du kontaktar 

SCB. 

Har du frågor om personuppgifter? 

Kontakta SCB:s dataskyddsombud: 

010-479 40 00, dataskyddsombud@scb.se  

701 89 Örebro. 

Var publiceras resultaten? 

Resultaten från undersökningen publiceras år 2021 

på SCB:s webbplats www.scb.se/BUT 


