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Utgifter för det sociala skyddet i Sverige och
Europa samt utgifternas finansiering
2014
NR0110
I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll
och tillförlitlighet samt hur den genomförs och hur man kan ta del av resultaten.
Genom att klicka på en rubrik i innehållsförteckningen kommer man direkt till
aktuellt avsnitt.
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A

Allmänna uppgifter

A.1

Ämnesområde

Ämnesområde: Nationalräkenskaper
A.2

Statistikområde

Statistikområde: Nationalräkenskaper
A.3

SOS-klassificering

Tillhör (SOS)
För undersökningar som ingår i Sveriges officiella statistik gäller särskilda regler
när det gäller kvalitet och tillgänglighet, se Förordningen om den officiella
statistiken (2001:100)
A.4

Statistikansvarig

Myndighet/organisation:
Postadress:
Besöksadress:
Kontaktperson:
Telefon:
E-post:
A.5

Statistikproducent

Myndighet/organisation:
Postadress:
Besöksadress:
Kontaktperson:
Telefon:
E-post:
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SCB, NR/LEDN
Box 24 300, 104 51 Stockholm
Karlavägen 100
Ylva Hedén Westerdahl
08-506 946 49
fornamn.efternamn@scb.se

SCB, NR/OEM
701 89 Örebro
Klostergatan 23
Nina Grönborg, Sofia Runestav
019-17 68 41, 019-17 60 39
nina.groenborg@scb.se,
sofia.runestav@scb.se

STATISTISKA CENTRALBYRÅN
NR/OEM
Nina Grönborg, Sofia Runestav
A.6

BESKRIVNING AV STATISTIKEN
2016-03-31

NR0110
3(8)

Uppgiftsskyldighet

Produkten baseras på statistik från flera olika statistiska undersökningar samt
från administrativa register.
A.7

Sekretess och regler för behandling av personuppgifter

I myndigheternas särskilda verksamhet för framställning av statistik gäller
sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
A.8

Gallringsföreskrifter

Särskilda gallringsföreskrifter finns inte. Resultaten långtidslagras.
A.9

EU-reglering

ESSPROS redovisas årligen i Sverige och övriga EU-länder samt Island, Norge
och Schweiz, Serbien och Turkiet enligt principer som samtliga länder kommit
överens om. De gemensamma principerna är fastlagda i ESSPROS Manual 2012
edition, som publiceras av Eurostat.
Statistiken i ESSPROS lagreglerades år 2007 (Regulation No 458/2007 of the
European Parliament, Commission Regulation No 1322/2007 och No 10/2008)
och implementerades i början på år 2008.
A.10

Syfte och historik

I artikel 2 i EU-fördraget fastställs att det är gemenskapens uppgift att främja en
hög nivå i fråga om socialt skydd och att utveckla ekonomisk och social
sammanhållning mellan medlemsstaterna. För att övervaka hur dessa uppgifter
utvecklas behöver den Europeiska kommissionen tillgång till detaljerad och
aktuell information om det sociala skyddets organisation, nuvarande ställning
och utveckling i medlemsstaterna.
Det europeiska systemet för integrerad statistik över socialt skydd (ESSPROS)
har utarbetats inom EU:s statistikorgan Eurostat i samarbete med medlemsstaterna och redovisas i en särskild manual fastställd 1996. I den finns en detaljerad
klassificering av dess sociala förmåner och ett grundsystem som ger information
om såväl det sociala skyddets omfattning som dess inkomster och utgifter.
För Sverige finns uppgifter sedan 1993 och framåt.
A.11

Statistikanvändning

Statistiken används för att följa förändringar i det sociala skyddet i EU:s
medlemsländer samt Island, Norge, Schweiz, Serbien och Turkiet. De främsta
internationella användarna är OECD och olika arbetsgrupper inom EU. Bland de
nationella användarna finns bland annat olika departement.
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Uppläggning och genomförande

ESSPROS utgör ett satellitsystem till nationalräkenskaperna och utnyttjar mer
detaljerad information från Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och
Arbetsförmedlingen för att möjliggöra tillräcklig detaljeringsgrad i redovisningen.
A.13

Internationell rapportering

Uppgifter rapporteras årligen till Eurostat enligt regulation (EC) 1322/2007.

A.14

Planerade förändringar i kommande undersökningar

Inga planerade förändringar.

B

Kvalitetsdeklaration

B.0

Inledning

B.1

Innehåll

1.1

Statistiska målstorheter

Eftersom det inte finns någon allmänt vedertagen definition på vad det sociala
skyddet omfattar, har det i ESSPROS varit nödvändigt att formulera en sådan.
I definitionen talas om speciellt definierade risker och behov som skall berättiga
till socialt skydd. Dessa är fastställda till följande:
1. Sjukdom/hälso- och sjukvård
2. Funktionshinder
3. Ålderdom
4. Efterlevande
5. Familj/barn
6. Arbetslöshet
7. Boende
8. Övrig social utsatthet
Med dessa risker och behov som utgångspunkt fastställs de primära orsakerna
till att resurser och förmåner tillhandahålls. I detta sammanhang är det brukligt
att man använder termen det sociala skyddets funktioner.
1.1.1

Objekt och population

Populationen utgörs av det sociala skyddets funktioner i Sverige definierade
utifrån det behov en förmån tillgodoser. De är således oberoende av i vilket
redovisningsområde inkomster och utgifter redovisas för denna förmån.
Ordet insats i definitionen omfattar finansiering av förmåner, tillhörande
administrationskostnader och det faktiska tillhandahållandet av förmånerna.
I definitionen fastställs också att endast insatser utan krav på gentjänst ingår.
Med ”gentjänst” menar man insatser som hushåll och enskilda erhåller och
samtidigt återgäldar genom betalning av hela insatsens värde eller med annan
insats av motsvarande värde. Dessa betraktas således inte som socialt skydd och
ingår inte i ESSPROS-statistiken.
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Villkoret att ett offentligt eller privat organ skall ansvara för insatsen gör att
definitionen av socialt skydd utesluter alla direkta överföringar av medel mellan
egentliga hushåll eller enskilda i form av gåvor, hjälp till anhöriga eller dylikt.
1.1.2

Variabler

Utgifter för det sociala skyddet samt dess finansiering finns specificerade per
redovisningsområde. I det sociala skyddet ingår ersättningar som exempelvis
pensioner, arbetslöshetsersättning samt förmåner som sjukvård och barnomsorg.
För en detaljerad lista över variablerna, kontakta SCB.
1.1.3

Statistiska mått

Det statistiska måttet är inkomster respektive utgifter för det sociala skyddet
uttryckt i miljoner kronor eller som procentuell andel av BNP.

1.1.4

Redovisningsgrupper

Redovisningsgrupperna utgörs av det sociala skyddets 8 funktioner:
1. Sjukdom/hälso- och sjukvård
2. Funktionshinder
3. Ålderdom
4. Efterlevande
5. Familj/barn
6. Arbetslöshet
7. Boende
8. Övrig social utsatthet
Skyddets förmåner delas i Sverige upp på 25 redovisningsområden:
1. Avgiftsfinansierad folkpension
2. Skattefinansierad folkpension
3. ATP-fond
4. Delpensionsfond
5. Sjukförsäkring
6. Arbetsskadefond
7. Passiva arbetslöshetsåtgärder
8. Aktiva arbetslöshetsåtgärder
9. Övr. allmänna statliga förmåner
10. Övr. icke-allmänna statliga förmåner
11. Kommunala förmåner
12. Landstingsförmåner
13. Arbetsgivarens sjuklön
14. Avtalspensioner
15. Privatproducerad sjukvård
16. Privatproducerad tandvård
17. Privatproducerad socialtjänst
18. Lönegaranti
19. Inkomstgrundad avgiftsfinansierad efterlevandepension
20. Icke inkomstgrundad avgiftsfinansierad efterlevandepension
21. Skattefinansierade ålderspensionsförmåner
22. Inkomstpensionsfond
NR0110_BS_2014_SR_160401.docx
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23. Premiepensionsfond
24. Sjömanspension
25. Föräldraförsäkring
Finansieringen redovisas efter inkomsttyp:
1. Sociala avgifter (arbetsgivares och anställdas)
2. Den offentliga sektorns bidrag (allmänna skattepengar)
3. Överföringar från andra redovisningsområden
4. Övriga inkomster (diverse löpande överföringar, räntor med mera)
och ursprung:
1. Företag
2. Den offentliga sektorn (staten, delstater och kommuner, samt socialförsäkringar)
3. Hushåll
4. Hushållens ideella organisationer
5. Utlandet
Utgifterna redovisas efter utgiftsslag:
1. Sociala förmåner
2. Administrationskostnader
3. Överföringar till andra redovisningsområden
4. Övriga utgiftsslag

1.1.5

Referenstider

År
1.2.

Fullständighet

Eftersom en stor del av uppgifterna kommer ifrån administrativa register och
myndigheters ekonomisystem är fullständigheten relativt god. Uppgifterna
bygger också på nationalräkenskaperna och har i dessa fall samma täckningsgrad
som nationalräkenskaperna enligt ENS 2010.
B.2

Tillförlitlighet

2.1

Tillförlitlighet totalt

Något mått på tillförlitligheten kan inte fastställas då ESSPROS liksom
nationalräkenskaperna bygger på avstämningar av resultaten från ett stort antal
undersökningar och administrativa matrial.
2.2

Osäkerhetskällor

Osäkerhetskällor såsom urval, ramtäckning, mätning, svarsbortfall, bearbetning,
modellantaganden är inte relevanta för beskrivning av nationalräkenskaperna
eller ESSPROS. Se avsnitt 2.1 ovan.
2.2.1

Urval

Ej relevant. Se avsnitt 2.1-2.2 ovan.
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Ramtäckning

Ej relevant. Se avsnitt 2.1-2.2 ovan.
2.2.3

Mätning

Ej relevant. Se avsnitt 2.1-2.2 ovan.
2.2.4

Svarsbortfall

Ej relevant. Se avsnitt 2.1-2.2 ovan.
2.2.5

Bearbetning

Ej relevant. Se avsnitt 2.1-2.2 ovan.
2.2.6

Modellantaganden

Ej relevant. Se avsnitt 2.1-2.2 ovan.
2.3

Redovisning av osäkerhetsmått

Redovisning av osäkerhetsmått är inte relevant för beskrivning av nationalräkenskaperna eller ESSPROS. Se avsnitt 2.1-2.2 ovan.

B.3

Aktualitet

3.1

Frekvens

ESSPROS framställs och publiceras årligen.
3.2

Framställningstid

ESSPROS publiceras ca 15 månader efter referensperioden.
3.3

Punktlighet

Uppgifterna levererades till Eurostat och publicerades enligt plan.

B.4

Jämförbarhet och samanvändbarhet

4.1

Jämförbarhet över tiden

Det finns tidsserier för perioden 1993-2014 och för denna period är jämförbarheten god.
4.2

Jämförbarhet mellan grupper

ESSPROS framställs efter riktlinjer från EU och ett syfte med statistiken är att
kunna möjliggöra jämförelser mellan de Europeiska länderna.
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Samanvändbarhet med annan statistik

Då ESSPROS är en förädling av nationalräkenskaperna så överensstämmer båda
dessa beräkningar till stor del.
B.5

Tillgänglighet och förståelighet

5.1

Spridningsformer

Resultaten publiceras som efterfrågade tabeller på SCB:s webbplats
(www.scb.se) samt i publikationer från Eurostat.
5.2

Presentation

Statistiknyhet med övergripande information och tabeller.
Webbplatsen (www.scb.se) innehåller statistiknyhet och de viktigaste och mest
efterfrågade tabellerna.
5.3

Dokumentation

En utförlig beskrivning av de förmåner som ingår, vilka regler som gäller för
dessa förmåner samt hur de finansieras finns i Quality information på Eurostats
hemsida.
5.4

Tillgång till primärmaterial

Primärmaterial på riksnivå finns att tillgå vid förfrågan.
5.5

Upplysningstjänster

Övriga upplysningar lämnas av:
Nina Grönborg, tel 019-17 68 41, e-post: nina.groenborg@scb.se
Sofia Runestav, tel 019-17 60 39, e-post: sofia.runestav@scb.se
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