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Statistikens kvalitet
1

Relevans

1.1

Ändamål och informationsbehov

1.1.1 Statistikens ändamål
Statistiken ska ge en årlig redovisning och visa utvecklingen över tid av omfattningen av ekonomiskt bistånd i form av försörjningsstöd eller annat ekonomiskt
bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL).

1.1.2 Statistikanvändares informationsbehov
Uppgifter till officiell statistik samlas in för att allmänhet och samhällsaktörer
ska vara välinformerade om förhållanden och utveckling inom hälsa, vård och
omsorg, så att en saklig debatt kan föras och väl underbyggda beslut fattas.

1.2

Statistikens innehåll

Statistiken redovisar bland annat följande utifrån ett antal olika redovisningsgrupper:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

antal hushåll som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd
antal biståndsmottagare
antal personer per 1 000 i befolkningen
antal hushåll per 1 000 i befolkningen
biståndshushåll fördelade efter inrikes- respektive utrikesfödda, hushållstyp
och antal barn
genomsnittligt antal månader med bistånd under året
genomsnittligt ekonomiskt bistånd under året
biståndsbelopp per invånare
utbetalt biståndsbelopp för biståndsmottagare
utbetalt biståndsbelopp fördelat efter inrikes respektive utrikes födda, hushållstyp och antal barn.

1.2.1 Objekt och population
Målobjekten är av två slag, nämligen (i) hushåll som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd (biståndshushåll) och (ii) hushållsmedlemmar ingående i dessa hushåll (biståndsmottagare). Dessa bildar två populationer bestående av samtliga biståndshushåll i riket respektive samtliga biståndsmottagare i
riket.

1.2.2 Variabler
Kommunerna lämnar för varje biståndshushåll följande uppgifter:

•
•
•
•
•
•
•

personnummer för samtliga personer i hushållet som är 18 år eller äldre
födelseår för samtliga barn under 16 år i hushållet
antal barn under 16 år
hushållsstatus
ekonomiskt bistånd respektive kalendermånad
försörjningsstöd respektive kalendermånad
försörjningsstöd till tillfälligt boende respektive kalendermånad
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• Belopp över livsföringen i övrigt respektive kalendermånad efter:
o
o
o
o
o
o

hälso- och sjukvård
tandvård
hyresskulder
elskulder
övriga skulder
annat

• Försörjningshinder för sökande samt eventuell medsökande per kalendermånad.

Från registret över totalbefolkningen (RTB) hämtas uppgifter om:

• Personen är utrikesfödd, vilket används för att korrigera kommunens inlämnade uppgift om personen är utrikes född eller inte.

• Senaste invandringsår.
Härledda variabler:

•
•
•
•
•

hushållstyp
inrikes/utrikes fött hushåll
flyktinghushåll (1990-2015)
mest förekommande försörjningshinder
flykting eller ej (2001-2015). Flyktingmarkeringen från kommunen korrigeras
om personen har ett korrekt personnummer men angetts både som flykting
och ej flykting av två olika kommuner. Variabeln flykting används inte i redovisad statistik med start från årsstatistiken 2016. Syftet med variabeln flykting var att urskilja vilka som hade rätt till introduktionsersättning i hushållet.

1.2.3 Statistiska mått
•
•
•
•

frekvens
summa/aggregat
biståndsmottagare/1 000 invånare i kommunen
biståndsbelopp/hushåll samt biståndsbelopp/invånare.

1.2.4 Redovisningsgrupper
Redovisning sker på följande regionala nivåer:

•
•
•
•

stadsdel
kommun
län
riket.

Följande åldersindelning används för biståndsmottagare:

• 18–19, 20–24, 25–29, 30–39, 40–49, 50–59, 60–64, 65– år
• vuxna biståndsmottagare 18–64 år
• barn under 18 år.
Följande indelning i hushållstyper används:
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ensamstående man utan barn
ensamstående man med barn
ensamstående kvinna utan barn
ensamstående kvinna med barn
sammanboende par utan barn
sammanboende par med barn
övrigt.

I gruppen ”sammanboende par” jämställs samboende, registrerade partner och
gifta par. I gruppen ”övrigt” ingår dels hushåll med enbart barn under 18 år som
är registerledare/sökande dels hushåll av okänd typ. Oftast beroende på att uppgiften om kön saknas för registerledaren. Med barn menas personer 0–17 år.
Därför kan till exempel ett hushåll som tillhör hushållstypen ” ensamstående
utan barn” bestå av en ensam försörjningspliktig person (utan barn 0–17) som
har ett vuxet barn (18 år och äldre).
Antal barn i biståndshushållen indelas efter:

•
•
•
•
•

0 barn
1 barn
2 barn
3 barn
4 eller fler barn.

Följande indelning av hushållen utifrån födelseland används:

• inrikes födda
• utrikes födda exklusive flyktinghushåll.
Som utrikes födda hushåll räknas de hushåll där registerledaren och/eller eventuell maka/make är född utrikes.
Vuxna biståndsmottagare (18 år och äldre) redovisas efter:

• kön
• inrikes födda
• utrikes födda (inkl. okänt födelseland)
Belopp redovisas månadsvis enbart på riksnivå.

1.2.5 Referenstider
Redovisningen innehåller främst uppgifter för kalenderåret 2019. Vissa uppgifter
redovisas i tidsserier.

2

Tillförlitlighet

2.1

Tillförlitlighet totalt

Tillförlitligheten i de insamlade uppgifterna är generellt god. Från och med januari 2012 samlas statistik om ekonomiskt bistånd in månadsvis. För att öka statistikens tillförlitlighet rapporterar kommunerna ännu en gång in uppgifter den 1
april året efter statistikåret. De nya uppgifterna, som är kontrollerade och eventu-
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ellt reviderade, utgör registret som är underlag för den årliga officiella statistiken. Tätare inrapportering har dock medfört att både det totala och partiella (delvisa) bortfallet har ökat.
Det förekommer att kommunerna felaktigt rapporterat in månad för utbetalning, i stället för den månad som biståndet avser. Flest sådana felaktigheter finns
då ekonomiskt bistånd som avsett januari 2019, har rapporterats på december
månad 2018.
Det finns några felkällor som redovisas nedan. Att insamlingen är en totalinsamling minimerar risken för fel kopplat till urval. Det totala bortfallet utgörs av
en kommun medan det partiella bortfallet beror på att ett antal kommuner saknar
inrapportering för vissa variabler och kan utgöra en källa till underskattning.

2.2

Osäkerhetskällor

Den enskilt främsta källan till osäkerhet är brister i rapporteringen gällande vilken månad biståndet avser. Detta medför att belopp, samt tillhörande uppgifter
kan vara hänförda till felaktig månad. Detta gäller främst januari samt december
månad.

2.2.1 Urval
Samtliga målobjekt ska ingå i insamlingen och därmed är statistiken inte förenad
med någon urvalsosäkerhet.

2.2.2 Ramtäckning
Inga täckningsproblem föreligger.

2.2.3 Mätning
Uppgifterna samlas in från kommunerna via textfiler som rapporteras in till Socialstyrelsens inrapporteringsportal Filip och resultatet av den skickas till kommunerna i form av en Excelfil. Därefter skapas ett individ- och hushållsregister
på Socialstyrelsen baserat på kommunernas inskickade textfiler. Ibland förväxlas
avseendemånad med utbetalningsmånad hos uppgiftslämnarna vilket leder till
mätfel, då statistiken ska mäta den månad som de utbetalade beloppen samt försörjningshinder avser.
Generellt skattas inte uppgifter på riks- och länsnivå för en kommun som haft
bortfall tre år i rad. Inga kommuner hade bortfall tre år i rad år 2019.
För årsundersökningarna innan 2017 har insamlingen bedrivits av MIND Research.

2.2.4 Bortfall
Svarsbortfall, vanligen förkortat till bortfall, uppstår när värdet på en eller flera
variabler i en undersökning inte kan inrapporteras. Saknas alla värden för ett
undersökningsobjekt (en kommun) är det frågan om objektsbortfall, saknas enbart vissa värden, handlar det om partiellt bortfall. I årsstatistiken över ekonomiskt bistånd förekommer både objektsbortfall och partiellt bortfall. För objektsbortfall imputeras värden för att öka jämförbarhet över tid. Det innebär att
värden från föregående år hämtas till det aktuella året på riks- och länsnivå för
kommuner som haft totalbortfall. Detta görs om bortfallskommunerna haft inrapporterade värden upp till två år före det aktuella redovisningsåret.
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Följande kommuner har bortfall:
Kommun

Kod

Typ av bortfall

Bjuv

1260

Objektsbortfall

Boden

2582

Objektsbortfall

Degerfors

1862

Objektsbortfall

Färgelanda

1439

Objektsbortfall

Linköping

0580

Objektsbortfall

Ljungby

0781

Objektsbortfall

Markaryd

0767

Objektsbortfall

Norsjö

2417

Objektsbortfall

Storuman

2421

Objektsbortfall

Torsby

1737

Objektsbortfall

Orsakerna till det partiella bortfallet är flera. Felrapporterad avseendemånad är
en vanlig orsak. December månad är den vanligaste förekommande månaden
med partiellt bortfall p.g.a. felrapporterad avseendemånad.
En annan typ av partiell bortfall är när det saknas uppgifter om personen är
utrikesfödd eller inte för personer som rapporterats med ofullständigt personnummer, eller som saknar matchning i RTB. Uppgifterna kan därför inte hämtas
från RTB. I detta fall används kommunens inlämnade uppgifter för om personen
är utrikes född eller inte.
Inga skattningar eller andra åtgärder har vidtagits på grund av partiellt bortfall.

2.2.5 Bearbetning
Inga nämnvärda fel kan antas ha uppkommit vid bearbetningen. Det inrapporterade materialet bearbetas av Socialstyrelsen genom olika numeriska kontroller,
korrigering av felaktiga värden och beräkningar. I samband med granskningen
har ett antal kontakter tagits med uppgiftslämnarna och fel har kunnat rättas till.
Statistikuppgifterna kompletteras med uppgifter från RTB hos Statistiska
centralbyrån (SCB). Vid beräkning av andelen biståndshushåll i befolkningen
används från och med 2016 registeruppgifter från hushållsregistret vad avser det
totala antalet hushåll där familjeförsörjarna är 18–64 år. Uppgiften kommer från
en specialbearbetning genomförd av SCB.
Faktorer som kan påverka statistikens kvalitet är att hushåll flyttar mellan
kommunerna samt att hushållens sammansättning ändras under året. Biståndshushållen och biståndsmottagarna redovisas endast en gång på läns- och riksnivå. En förutsättning för detta är att hushållen och biståndsmottagarna har korrekta personnummer, annars finns risk att de räknas dubbelt. Summan av
biståndsmottagarna och hushållen i kommunerna är därför inte desamma som
antals uppgifter som redovisas för län och riket.
I de fall belopp redovisas som tidsserier räknas tidigare års värden upp för att
motsvara statistikårets penningvärde. Beräkningar görs med hjälp av konsumentprisindex (KPI), fastställda tal.
Sekretesskryssning av små tal (1, 2 eller 3) görs för att förhindra risk att röja
individuppgifter. I vissa fall kan även större tal markeras med kryss (x), för att
förhindra framräkning av de låga talen.

2.2.6 Modellantaganden
Inga modellantaganden görs.
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Preliminär statistik jämförd med slutlig

Preliminär månadsstatistik tas fram en månad efter statiskmånadens slut. Den
preliminära månadsstatistiken är inte klassificerad som officiell statistik.
Den preliminära statistiken överensstämmer vanligtvis bra med den officiella
statistiken över ekonomiskt bistånd. En skillnad mellan statistiken är att antalet
hushåll som saknar korrekt identifiering hålls ihop av kommunerna vid inlämningen av års filen som ligger till grund för den officiella statistiken. Det gör att
antalet hushåll när de räknas unikt blir lägre vid årsinlämningen till den officiella
statistiken än om samtliga månader räknas ihop då det för dessa saknas en unik
nyckel.

3

Aktualitet och punktlighet

3.1

Framställningstid

Statistiken publiceras sex till nio månader efter statistikårets slut fr.o.m. statistikåret 2017 enligt gällande föreskrifter (HSLF FS 2015:30). När statistiken reglerades av tidigare föreskrift publicerades statistiken sex månader efter statistikårets slut. Senareläggningen av publiceringen beror på en senare insamling av
kommunernas uppgifter. Insamlingen genomförs senare för att kommunerna ska
kunna lämna uppgifter om avslutsorsaker för det år som statistiken avser.

3.2

Frekvens

Statistiken publiceras en gång per år.

3.3

Punktlighet

Statistik för 2019 publicerades den 18 juni. Det är tidigare än gällande publiceringsplan. Det inplanerande publiceringsdatumet var den 24 september 2020.
Från och med år 2021 kommer den officiella statistiken om ekonomiskt bistånd
för statistikår 2020 och senare att publiceras under juni eller juli månad. Aktuella
publiceringsplaner för 2020 års statistik finns på Socialstyrelsens och SCB:s
webbplats.

4

Tillgänglighet och tydlighet

4.1

Tillgång till statistiken

Socialstyrelsen svarar för spridning och tillgänglighet av statistiken. Statistiken
finns tillgänglig på Socialstyrelsens webbplats.

4.2

Möjlighet till ytterligare statistik

Specialbearbetningar utförs på uppdragsbasis av Socialstyrelsen. Uppgifter finns
även publicerade i Socialstyrelsens statistikdatabas och i rapporter på Socialstyrelsens webbplats.

4.3

Presentation

Rapporten består av ett faktablad med övergripande resultatbeskrivning samt en
tabellbilaga, kvalitetsdeklaration och definitioner.
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Dokumentation

Undersökningen finns dokumenterad i respektive årsrapport samt i kvalitetsdeklarationen.

5

Jämförbarhet och samanvändbarhet

5.1

Jämförbarhet över tid

1990 – förutom den sökandes personnummer utvidgades innehållet i statistiken
med personnummer för övriga personer i hushållet som är 16 år och äldre.
1990 – ny variabel, ”flykting”.
1993 – flyktingar och vissa andra utlänningar med introduktionsersättning inkluderades i statistiken.
1994 – utbetalt belopp i introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar inkluderades.
1998 – uppgift om födelseland och senaste invandringsår från SCB:s Register
över totalbefolkningen (RTB) inkluderades.
1998 – korrigering av lämnade uppgifter om medborgarskap med hänsyn till
motsvarande uppgifter i RTB. Variabeln ”utrikes född” tillkommer.
1998 – uppgifter om arbetslöshet införs. Statistiken utökades med antalet biståndsmottagare som var registrerade som arbetslösa utan ersättning vid Arbetsförmedlingen någon gång under året, samt antal biståndsmottagare som var registrerade vid Arbetsförmedlingen under hela året.
1999 – biståndsmottagare och biståndshushåll som har flyttat över en kommuneller länsgräns under året redovisas nu endast en gång på länsnivå och riksnivå.
Tidigare kunde en sådan person räknas två gånger vilket gjorde att antalet biståndsmottagare på läns- och riksnivå överskattades.
2000 – en särredovisning infördes i vissa tabeller, av de hushåll där både registerledaren och dennes eventuella sammanboende är födda i utlandet. Detta gjordes utöver variabeln ”utrikes födda hushåll”, som inkluderar alla hushåll där
minst en av de vuxna är födda utomlands.
2000 – beräkning till fasta priser infördes istället för, som tidigare, redovisning i
löpande priser.
2001 – uppgifter om utbetalat ekonomiskt bistånd respektive introduktionsersättning samlas in per kalendermånad. Tidigare kunde man inte avgöra om ett hushåll som under ett år hade exempelvis både introduktionsersättning under 4 månader och ekonomiskt bistånd under 6 månader, fick biståndet under 6, 7, 8, 9
eller 10 månader. Det som redovisades då var 10 månader (4+6). Detta medförde
en viss överskattning eftersom ett hushåll kan få både ekonomiskt bistånd och
introduktionsersättning under en och samma månad, även om det var mycket
ovanligt.
2001 – högre kvalitet på uppgifter om flyktingstatus genom att de fr.o.m. detta
statistikår inhämtades från Integrationsverkets databas STATIV istället för som
tidigare från kommunerna. Tidigare hade kommunerna bristande definitioner
och ofta fanns det inte tillräckligt med kunskap om vilka som var flyktingar.
Denna åtgärd förväntades öka antalet flyktingar som redovisas i statistiken.
2001 – kommunerna fick anvisning om att barn enbart skulle redovisas i hushållet där de huvudsakligen bodde. Antalet barn hade tidigare överskattats något om
föräldrar som inte var sammanboende hade fått ekonomiskt bistånd. I sådana fall
räknades barnen två gånger.
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2003 – uppgifter om födelseår för barnen i hushållet som är under 16 år började
samlas in.
2003 – äldreförsörjningsstödet infördes 1 januari 2003 och är ett stöd om inte de
andra pensionsförmånerna räcker till. Detta stöd kan erhållas från och med att
man fyllt 65 år.
2007 – efter Integrationsverkets nedläggning den 30 juni 2007 har SCB inte tillgång till uppgifter om flyktingstatus på samma sätt som tidigare. För att kunna
avgöra vilka som är nytillkomna flyktingar har SCB, från och med statistikår
2007, istället använt uppgifter om skälet till bosättning för dem som fått uppehållstillstånd.
2008 – statistik om arbetslöshet tas bort från rapporten eftersom dessa uppgifter
inte tillhör den officiella statistiken. (se information om officiell statistik på
http://www.scb.se/SOS ).
2010 – lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare
trädde i kraft den 1 december 2010. Bland annat ska en statlig etableringsersättning utgå vid aktivt deltagande i insatserna. Eftersom ersättningen inte betalas ut
av kommunerna ingår den inte i statistiken över ekonomiskt bistånd. Detta innebär en skillnad mot tidigare statistik, som har inkluderat den kommunala introduktionsersättningen enligt tidigare lagstiftning. Nyanlända som tagits emot före
den 1 december 2010 slutför dock sin introduktion hos kommunen och får introduktionsersättning. Efterhand som dessa avslutar introduktionen fasas introduktionsersättningen ut.
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2012/2012-9-4
2012 – från och med 2012 ingår inte heller de kvarvarande utbetalningarna av
kommunal introduktionsersättning till flyktingar och vissa andra utlänningar i
statistiken över ekonomiskt bistånd. Efter den 30 november 2010 fattas inga nya
beslut om introduktionsersättning (se ovan).
2013 – en del bortfallskommuner har haft bortfall två år i rad, och har istället
skattats med hjälp av uppgifter från år 2011 (hushåll som enbart erhållit introduktionsersättning och biståndstagare som hör till dessa hushåll har exkluderats
vid skattningar).
2014 – en del bortfallskommuner har haft bortfall tre år i rad. Dessa skattas inte
vid redovisning på riksnivå. Deras tillhörande län redovisas inte. På riksnivå så
utgör underskattningen uppskattningsvis drygt en procent av antalet hushåll samt
totalt utbetalat belopp.
2015 – en bortfallskommun har haft bortfall tre år i rad. Denna kommun skattas
inte vid redovisning på riksnivå.
En omläggning har gjorts av registret över ekonomiskt bistånd och statistik för
åren 1990–2015 har bearbetats på samma sätt i redovisade tabeller, för alla år.
Bland annat redovisas nu biståndstagare och hushåll en gång för riket och länen
även 1990–1998 i tabeller som ingår i statistiken. Även korrigeringar av en del
variabler har gjorts. Därför kan antal siffror och belopp skilja något mot tidigare
redovisat material.
2016 – Uppgift om en person är ”flykting” eller inte redovisas inte längre då syftet med den redovisningen främst varit att urskilja vilka som varit i behov av introduktionsersättning. Uppgifter från registret över totalbefolkningen har ersatt
uppgifter från AKU vid beräkning av antal hushåll i befolkningen. Nya tabeller
har tagits fram med hushåll som andel av befolkningshushåll för 2012–2016.
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2017 – Från och med 2017 redovisas inte ekonomiskt bistånd efter stadsdel i
Malmö kommun för biståndshushåll och biståndsmottagare. Orsaken är att
Malmö kommun inte längre använder den stadsdelsindelning som redovisas i
den officiella statistiken om ekonomiskt bistånd.
2017 – Biståndsmottagare och långvariga biståndsmottagare i ålderskategorin
16-17 år redovisas inte i den officiella statistiken för kalenderåret 2017. Orsaken
är en ökad svårighet med att skatta biståndsmottagare i denna ålderskategori
p.g.a. en förhöjd osäkerhet i insamlade uppgifter.
2018- I de fall där det finns fullständigt personnummer hämtas information om
en person är utrikesfödd eller inte från skattemyndigheten.
Under åren har det skett ändringar i indelningar av län och kommuner, vilket
också kan påverka jämförelse med uppgifter i tidigare rapporter. Mer information om vilka förändringar som skett finns på SCB:s webb-plats,
http://www.scb.se/Pages/List____257263.aspx

5.2

Jämförbarhet mellan grupper

Jämförbarheten mellan grupper är god. Det är dock viktigt att beakta att från och
med 2012 redovisas inte uppgifter om introduktionsersättning i statistiken. För
vissa år finns en liten underskattning i redovisad statistik med på riksnivå då det
ibland saknas uppgifter helt mer än tre år i följd.

5.3

Samanvändbarhet i övrigt

Förutom en årlig redovisning av Ekonomiskt bistånd tar Socialstyrelsen även
fram månadsvisa redovisningar. Resultaten från dessa redovisningar är inte helt
jämförbara med varandra, då ett större bortfall finns i den månadsvisa redovisning, som förklaras av en kortare tid för insamling respektive tid för kvalitetsgranskning. De två undersökningarna använder sig av samma definitioner,
undersökningsmetoder och referenstidpunkter.
Socialstyrelsen publicerar även statistik och indikatorer i undersökningen
Öppna jämförelser av ekonomiskt bistånd. Resultaten i Öppna jämförelser är inte
helt jämförbara med Socialstyrelsens officiella statistik om ekonomiskt bistånd,
vilket beror på skillnader i definitioner, undersökningsmetod och referenstidpunkt.
Dessutom levererar Socialstyrelsen årligen uppgifter om Ekonomiskt bistånd
till kommun- och landstingsdatabasen Kolada, vilket drivs av Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA). Statistiken om ekonomiskt bistånd i
Kolada är ett komplement till Socialstyrelsens statistik för analyser på kommunal- respektive landstingskommunal nivå. Statistiken är dock inte helt jämförbar
med Socialstyrelsens årliga redovisning om ekonomiskt bistånd eftersom statistiken bearbetas och sammanställs med annan statistik. Utöver detta så grupperar
Kolada statistiken på annat sätt än vad Socialstyrelsen gör.

5.4

Numerisk överensstämmelse

Inga brister finns i den numeriska överensstämmelsen mellan olika statistikvärden.
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Allmänna uppgifter
A

Klassificeringen Sveriges officiella statistik

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

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).

C

Bevarande och gallring

Register som statistik tas ifrån bevaras i sin helhet på Socialstyrelsen. Gallringsföreskrifter finns i RA-MS 2001:40 (Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrift).

D

Uppgiftsskyldighet

Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen om den officiella statistiken (SFS
2001: 99) och enligt förordningen (1981:1370) om skyldighet för socialnämnderna att lämna statistiska uppgifter.

E

EU-reglering och internationell rapportering

Uppgifter tas fram till Nordiska socialstatistikkommittén (NOSOSKO).

F

Historik

Registeruppgifter finns från och med 1990.

G

Kontaktuppgifter

Statistikansvarig myndighet

Socialstyrelsen

Kontaktpersoner

Antonio Espinoza
Daniel Svensson

E-post

antonio.espinoza@socialstyrelsen.se
daniel.svensson@socialstyrelsen.se

Telefon (växel)

075 247 30 00
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