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Remissvar gällande Boverkets rapport 202021 Mått 

på bostadsbristen  
 

Statistiska centralbyråns (SCB) yttrande begränsas till synpunkter som 

rör myndighetens verksamhet i egenskap av statistikansvarig 

myndighet och producent av officiell statistik. 

Boverkets rapport 202021 Mått på bostadsbristen beskriver hur 

återkommande bedömningar om bostadsbristen kan utföras med hjälp 

av en årlig beräkningsmodell.  

Undersökningarna av levnadsförhållanden används i rapporten för att 

mäta andelen hushåll med orimlig boendestandard. Måttet baseras på 

hur många som angett att de bor i en bostad med antingen läckande tak 

eller fuktiga väggar/golv/stomme eller röta i fönsterkarmar eller golv.  

I och med den nya ramlagen Integrated European Social Statistics 

(IESS) som gäller för urvalsundersökningar inom det socialstatistiska 

området, kommer vissa variabler inte ställas varje år med start 2021. 

Variabeln som måttet på orimlig bostadsstandard baseras på kommer 

därmed inte att ställas varje år, utan ingår i undersökningen vart 3:e år. 

Variabeln samlades senast in 2020 och kommer att samlas in vart 3:e år 

med start 2023. Måttet på orimlig boendestandard kommer därmed inte 

att kunna ingå i en årlig beräkning av bostadsbristen.  

I rapporten beskrivs måttet antalet hushåll med unga vuxna som bor 

kvar hemma och hur det kopplar till trångboddhet. SCB anser att det 

finns brister i registeruppgifterna för gruppen då en stor del unga vuxna 

troligtvis inte ändrar folkbokföringen trots flytt. Det finns därför 

anledning att tro att det för unga vuxna finns problem att etablera sig på 

bostadsmarknaden. Eventuella slutsatser om trångboddhet bland hushåll 

där unga vuxna ingår bör dock dras med försiktighet.  

 

Det är positivt att modellen innehåller en ekonomisk faktor, men för en 

del av hushållen med kvarboende unga vuxna kan den sammanlagda 

inkomsten blir missvisande eftersom den sammanlagda inkomsten i 

realiteten ska betala för både den folkbokförda adressen och den adress 

där den unga vuxna faktiskt bor.  

 

 

  

   

 

Avdelningen för befolkning och välfärd                                        

Marie Hollertz 

010-479 60 21  
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Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Joakim Stymne i 

närvaro av biträdande generaldirektör Helen Stoye, avdelningschef 

Magnus Sjöström samt som föredragande Marie Hollertz. 
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