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Mål: 10 Minskad ojämlikhet inom och mellan länder
Delmål: 10.1 Till 2030 successivt uppnå och upprätthålla en
inkomsttillväxt högre än det nationella genomsnittet för de 40 procent av
befolkningen som har lägst inkomst.
Indikator: 1.2.1a Tillväxttakt för hushållens inkomst per capita bland de
40 procent av befolkningen som har lägst inkomst och hela befolkningen

Ansvarig organisation och kontaktuppgifter
Ansvarig(a) organisation(er):
SCB

Kontaktuppgifter:
Kontaktinformation

Johan Lindberg

E-post

Johan.Lindberg@scb.se

Telefon

010-479 60 64

Indikatorns sammanhang
Ändamål:
Indikatorn tas fram för att mäta hur inkomstutvecklingen ser ut bland de
40 procent av befolkningen som har lägst inkomst, och om dessa närmar
sig resterande delar av befolkningen, det vill säga de 60 procent av
befolkningen med högst inkomst.

Datakällor:
Indikatorn hämtas från det totalräknade inkomstregistret IoT.

Tillgänglighet:
Indikatorn publiceras av SCB på årlig basis som en del i uppföljningen av
Agenda 2030.
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Indikatorns innehåll
Population och objekt:
Indikatorn tas fram för individer i helårshushåll bosatta i Sverige.
Målpopulationen är privata hushåll bestående av personer som var
folkbokförda i Sverige under undersökningsåret. Som ram används RTB
och IoT.
Rampopulationen avgränsas enligt:
•

Hushållspopulationen omfattar endast hushåll där minst en
person i hushållet är 18 år eller äldre.

•

Hushållspopulationen baseras på så kallade helårshushåll, vilket
innebär att samtliga vuxna i hushållet ska finnas i RTB per 1/1
respektive 31/12 undersökningsåret.

•

Hushåll med personer som är på församlingen skriven eller
saknar känd hemvist ingår ej i hushållspopulationen.

•

Hushållspopulationen avgränsas till att avse hushåll vilka har en
disponibel inkomst skild från noll.

Avgränsningarna syftar delvis till ökad konsistens mellan referensperiod
för inkomster (kalenderår) och hushåll (helårshushåll) samt delvis att
minska effekten av övertäckning i RTB (på församlingen/kommunen
skrivna respektive disponibel inkomst skild från noll).

Variabler:
Indikatorn är baserad på den härledda variabeln disponibel inkomst per
capita. Hushållets summerade disponibla inkomst divideras med antalet
hushållsmedlemmar i respektive hushåll. Det framräknade beloppet läggs
sedan ut på varje individ i respektive hushåll.
Disponibel inkomst är summan av samtliga hushållsmedlemmars alla
skattepliktiga och skattefria inkomster minus skatt och övriga negativa
transfereringar (exempelvis återbetalt studielån). Kapitalinkomster,
inklusive kapitalvinst, är inkluderat i inkomstbegreppet disponibel
inkomst.
Indikatorn redovisas i Agenda 2030-uppföljningen efter kön.

Referenstid:
Referenstiden avser helår.
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Indikatorns framställning
Datainsamling:
Grunddata till statistiken hämtas främst från Skatteverket,
Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten, men även från andra
myndigheter såsom Socialstyrelsen och CSN. Primärt är det respektive
myndighet som samlar in och registrerar uppgifterna. Statistikens kvalitet
bestäms huvudsakligen av kvaliteten på dessa myndigheters register och
administrativa system. Uppgifterna bearbetas och sammanställs i
Inkomst- och taxeringsregistret (IoT).
Inkomstår 2020 har löne- och pensionsinkomster från övriga nordiska
länder inhämtats från Skatteverket och inkluderats i IoT samt
inkomststatistiken för personer som är folkbokförda i Sverige. Detta har
även gjorts retroaktivt för åren 2011–2019. Dessa inkomster beskattas
inte i Sverige och ingår därför inte i ordinarie leveranser av taxeringsdata
från Skatteverket.

Bearbetningar av data:
Indikatorn baseras på data som har sin grund i administrativa register.
Den ursprungliga databildningen sker hos Skatteverket och andra
myndigheter. Varje myndighet gör kontroller, rättelser och andra
bearbetningar som passar för deras administrativa syften. När en
myndighet levererar data till SCB görs eventuellt ytterligare selektioner
och bearbetningar anpassade efter SCB:s behov.
Imputeringar förekommer för personer som har nolltaxerat, men som har
kontrolluppgift alternativt arbetsgivardeklaration på individnivå. Modellen
för imputeringarna är baserad på gällande beskattningsrätt. För
ekonomiskt bistånd korrigeras belopp över 1 miljon kronor, något som
berör färre än 10 personer per åtgång.

Beräkning av indikatorn:
Medel- och medianvärden beräknas för de 40 procent av befolkningen
med lägst inkomst (decil 1 – 4) respektive de 60 procent med högst
inkomst (decil 5 – 10). Tillväxttakten per år beräknas sedan separat för
de två grupperna.
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Granskning av indikatorn:
När Inkomst- och taxeringsregistret är skapat görs olika kontroller i form
av makrogranskning av totalsummor, medelvärden, min- och maxvärden
samt antal personer med värde, vilket sammantaget innebär en
granskning av de data som indikatorn är baserad på.
Specifik granskning av indikatorn görs bland annat genom jämförelser
med föregående års värden samt genom rimlighetskontroller mellan olika
delgrupper.

Indikatorns tillförlitlighet
Indikatorn bedöms väl beskriva det delmål som den avser att följa upp.
Inkomster som inte ingår Inkomst- och taxeringsregistret, och som såldes
inte är inkluderade i framställningen av indikatorn, är bland annat
inkomster från svartjobb och informella transfereringar mellan hushåll.

Frekvens och jämförbarhet
Frekvens:
Årlig. Den slutliga inkomst- och skattestatistiken offentliggörs i slutet av
januari cirka 13 månader efter inkomståret.

Jämförbarhet över tid:
Indikatorn kan produceras med god jämförbarhet från inkomstår 2011.
Uppgifter före 2011 är baserade på undersökningen Hushållens ekonomi
(HEK), medan uppgifter från 2011 bygger på undersökningen Inkomster
och skatter (IoS). Information om hur de två undersökningarna förhåller
sig till varandra samt även hur skattningar från de två undersökningarna
förhåller sig till varandra finns i rapporten Övergång från urvalsbaserad till
totalräknad inkomstfördelningsstatistik.
Från och med inkomstår 2011 är löne- och pensionsinkomst taxerad i
övriga nordiska länder inkluderad i den totalräknade
inkomstfördelningsstatistiken. Detta påverkar ytterligare jämförbarheten
med statistik baserad på undersökningen Hushållens ekonomi.
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Jämförbarhet med den globala indikatorn:
Det finns inga betydande skillnader mellan den redovisade indikatorn och
den indikator som ingår i den globala indikatorsuppsättningen med
avseende på indikatorns innehåll.

Samanvändbarhet:
Indikatorn är samanvändbar med indikatorerna 1.2.1a (Låg ekonomisk
standard), 1.2.1b (Låg inkomststandard), 10.2.1 (Andel personer som
lever på under 50 procent av medianinkomsten) samt 10.4.2
(Omfördelande effekter av finanspolitiken) då indikatorerna bygger på
samma undersökning och har gemensamma avgränsningar och
definitioner i övrigt.

Övrig information

Referenser
Ytterligare dokumentation av statistiken:
Kvalitetsdeklaration
Statistikens framställning

Resultatrapporter med mera:
Hushållens ekonomiska standard 2019
Rapport - Inkomstrapport 2017, individer och hushåll
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Mål: 10 Minskad ojämlikhet inom och mellan länder
Delmål: 10.2 Till 2030 möjliggöra och verka för att alla människors,
oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, ras, etnicitet, ursprung, religion
eller ekonomisk eller annan ställning, blir inkluderade i det sociala,
ekonomiska och politiska livet.
Indikator:
10.2.1 Andel personer som lever på under 50 procent av
medianinkomsten

Ansvarig organisation och kontaktuppgifter
Ansvarig(a) organisation(er):
SCB

Kontaktuppgifter:
Kontaktinformation

Johan Lindberg

E-post

Johan.Lindberg@scb.se

Telefon

010-479 60 64

Indikatorns sammanhang
Ändamål:
Indikatorn mäter andelen av befolkningen som har en disponibel inkomst
per konsumtionsenhet som understiger 50 procent av medianinkomsten
för samtliga.

Datakällor:
Indikatorn hämtas från det totalräknade inkomstregistret IoT.

Tillgänglighet:
Indikatorn publiceras av SCB på årlig basis, dels som en del i
uppföljningen av Agenda 2030, dels som en del i ordinarie publicering av
officiell statistik.

Indikatorns innehåll
Population och objekt:
Indikatorn tas fram för individer i helårshushåll bosatta i Sverige.
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Målpopulationen är privata hushåll bestående av personer som var
folkbokförda i Sverige under undersökningsåret. Som ram används RTB
och IoT.
Rampopulationen avgränsas enligt:
•

Hushållspopulationen omfattar endast hushåll där minst en
person i hushållet är 18 år eller äldre.

•

Hushållspopulationen baseras på så kallade helårshushåll, vilket
innebär att samtliga vuxna i hushållet ska finnas i RTB per 1/1
respektive 31/12 undersökningsåret.

•

Hushåll med personer som är på församlingen skriven eller
saknar känd hemvist ingår ej i hushållspopulationen.

•

Hushållspopulationen avgränsas till att avse hushåll vilka har en
disponibel inkomst skild från noll.

Avgränsningarna syftar delvis till ökad konsistens mellan referensperiod
för inkomster (kalenderår) och hushåll (helårshushåll) samt delvis att
minska effekten av övertäckning i RTB (på församlingen/kommunen
skrivna respektive disponibel inkomst skild från noll).

Variabler:
Indikatorn är baserad på den härledda variabeln disponibel inkomst per
konsumtionsenhet (ekvivalerad disponibel inkomst).
Disponibel inkomst är summan av samtliga hushållsmedlemmars alla
skattepliktiga och skattefria inkomster minus skatt och övriga negativa
transfereringar (exempelvis återbetalt studielån). Kapitalinkomster,
inklusive kapitalvinst, är inkluderat i inkomstbegreppet disponibel
inkomst.
För att göra jämförelser av t.ex. disponibel inkomst mellan olika typer av
hushåll används ett viktsystem där konsumtionen är relaterad till
hushållets sammansättning. Den disponibla inkomsten divideras med den
konsumtionsvikt som gäller för hushållet. Skalan fastställs av SCB och
bygger bl.a. på budgetberäkningar utförda av Konsumentverket och
underlag för bedömning av en baskonsumtion som kan beräknas för olika
hushållstyper.
Konsumtionsenhetsskala
Ensamboende

1,00

Sammanboende par

1,51

Ytterligare vuxen

0,60

Första barnet 0–19 år

0,52

Andra och påföljande barn 0–19 år

0,42
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Indikatorn redovisas i Agenda 2030-uppföljningen efter kön och ålder. På
SCB:s webbplats, scb.se/he0110, finns ytterligare redovisningsgrupper
tillgängliga.

Referenstid:
Referenstiden avser helår.

Indikatorns framställning
Datainsamling:
Grunddata till statistiken hämtas främst från Skatteverket,
Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten, men även från andra
myndigheter såsom Socialstyrelsen och CSN. Primärt är det respektive
myndighet som samlar in och registrerar uppgifterna. Statistikens kvalitet
bestäms huvudsakligen av kvaliteten på dessa myndigheters register och
administrativa system. Uppgifterna bearbetas och sammanställs i
Inkomst- och taxeringsregistret (IoT).
Inkomstår 2020 har löne- och pensionsinkomster från övriga nordiska
länder inhämtats från Skatteverket och inkluderats i IoT samt
inkomststatistiken för personer som är folkbokförda i Sverige. Detta har
även gjorts retroaktivt för åren 2011–2019. Dessa inkomster beskattas
inte i Sverige och ingår därför inte i ordinarie leveranser av taxeringsdata
från Skatteverket.

Bearbetningar av data:
Indikatorn baseras på data som har sin grund i administrativa register.
Den ursprungliga databildningen sker hos Skatteverket och andra
myndigheter. Varje myndighet gör kontroller, rättelser och andra
bearbetningar som passar för deras administrativa syften. När en
myndighet levererar data till SCB görs eventuellt ytterligare selektioner
och bearbetningar anpassade efter SCB:s behov.
Imputeringar förekommer för personer som har nolltaxerat, men som har
kontrolluppgift alternativt arbetsgivardeklaration på individnivå. Modellen
för imputeringarna är baserad på gällande beskattningsrätt. För
ekonomiskt bistånd korrigeras belopp över 1 miljon kronor, något som
berör färre än 10 personer per åtgång.

Beräkning av indikatorn:
Indikatorn är definierad som andel personer som har en disponibel
inkomst per konsumtionsenhet som understiger 50 procent av den
nationella medianinkomsten. För att beräkna disponibel inkomst per
konsumtionsenhet divideras hushållets disponibla inkomst med antal
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konsumtionsvikter i hushållet. Det framräknade beloppet läggs sedan ut
på varje individ i respektive hushåll.
Vid beräkning av indikatorn utgörs täljaren av antal personer i aktuell
redovisningsgrupp vars inkomst understiger 50 procent av den nationella
medianinkomsten, medan nämnaren utgörs av totala antalet personer i
aktuell grupp.
En enkel formel över beräkningarna kan se ut enligt

𝐺𝑟ä𝑛𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒 =
0,5 ∗ 𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑙𝑙 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑖𝑛𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡 𝑓ö𝑟 𝑒𝑘𝑣𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡
𝐼𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟 =
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑒𝑟 𝑚𝑒𝑑 𝑖𝑛𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡 < 𝑔𝑟ä𝑛𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑒𝑟 𝑖 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛

∗ 100

Granskning av indikatorn:
När Inkomst- och taxeringsregistret är skapat görs olika kontroller i form
av makrogranskning av totalsummor, medelvärden, min- och maxvärden
samt antal personer med värde, vilket sammantaget innebär en
granskning av de data som indikatorn är baserad på.
Specifik granskning av indikatorn görs bland annat genom jämförelser
med föregående års värden samt genom rimlighetskontroller mellan olika
delgrupper.

Indikatorns tillförlitlighet
Indikatorn bedöms väl beskriva det delmål som den avser att följa upp.
Inkomster som inte ingår Inkomst- och taxeringsregistret, och som såldes
inte är inkluderade i framställningen av indikatorn, är bland annat
inkomster från svartjobb och informella transfereringar mellan hushåll.

Frekvens och jämförbarhet
Frekvens:
Årlig. Den slutliga inkomst- och skattestatistiken offentliggörs i slutet av
januari cirka 13 månader efter inkomståret.
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Jämförbarhet över tid:
Indikatorn kan produceras med god jämförbarhet från inkomstår 2011.
Uppgifter före 2011 är baserade på undersökningen Hushållens ekonomi
(HEK), medan uppgifter från 2011 bygger på undersökningen Inkomster
och skatter (IoS). Information om hur de två undersökningarna förhåller
sig till varandra samt även hur skattningar från de två undersökningarna
förhåller sig till varandra finns i rapporten Övergång från urvalsbaserad till
totalräknad inkomstfördelningsstatistik.
Från och med inkomstår 2011 är löne- och pensionsinkomst taxerad i
övriga nordiska länder inkluderad i den totalräknade
inkomstfördelningsstatistiken. Detta påverkar ytterligare jämförbarheten
med statistik baserad på undersökningen Hushållens ekonomi.

Jämförbarhet med den globala indikatorn:
Det finns inga betydande skillnader mellan den redovisade indikatorn och
den indikator som ingår i den globala indikatorsuppsättningen med
avseende på indikatorns innehåll. Dock kan indikatorn inte redovisas efter
funktionsnedsättning, vilket är en avvikelse från den globala indikatorn.

Samanvändbarhet:
Indikatorn är direkt samanvändbar med indikatorerna 1.2.1a (Låg
ekonomisk standard) och 1.2.1b (Låg inkomststandard) då indikatorerna
bygger på samma undersökning och har gemensamma avgränsningar och
definitioner i övrigt, samt redovisas efter samma indelningar.
Indikatorn är indirekt samanvändbar med indikatorerna 10.1.1
(Tillväxttakt för hushållens inkomst per capita bland de 40 procent av
befolkningen som har lägst inkomst och hela befolkningen) och 10.4.2
(Omfördelande effekter av finanspolitiken) då indikatorerna bygger på
samma undersökning och har gemensamma avgränsningar och
definitioner i övrigt. Dock redovisas indikatorerna inte efter samma
indelningar.

Övrig information
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Referenser
Ytterligare dokumentation av statistiken:
Kvalitetsdeklaration
Statistikens framställning

Resultatrapporter med mera:
Hushållens ekonomiska standard 2019
Rapport - Inkomstrapport 2017, individer och hushåll
Att mäta fattigdom
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Mål: 10 Minskad ojämlikhet inom och mellan länder
Delmål: 10.2 Till 2030 möjliggöra och verka för att alla människors,
oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, ras, etnicitet, ursprung, religion
eller ekonomisk eller annan ställning, blir inkluderade i det sociala,
ekonomiska och politiska livet.
Indikator:
10.2.2(N) Andel som oftast deltar i politiska diskussioner

Ansvarig organisation och kontaktuppgifter
Ansvarig(a) organisation(er):
Statistiska centralbyrån (SCB).

Kontaktuppgifter:
Kontaktinformation

Charlotte Samuelsson

E-post

charlotte.samuelsson@scb.se

Telefon

010-479 48 17

Indikatorns sammanhang
Ändamål:
Indikatorn är nationell och tas fram för att kunna beskriva såväl
förändring över tid som nuläge gällande andel i befolkningen, fördelat på
olika grupper såsom kvinnor och män, som oftast deltar i politiska
diskussioner.

Datakällor:
Källa: SCB: Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF).

Tillgänglighet:
Indikatorn omfattas av den årliga publiceringen av Undersökningarna av
levnadsförhållanden de år den finns med i undersökningen:
www.scb.se/ulf
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Indikatorns innehåll
Population och objekt:
Personer 16–84 år, folkbokförda i Sverige.

Variabler:
Indikatorn redovisas i detta sammanhang fördelat på följande grupper:
Kön

Avser registeruppgift, om urvalspersonen är kvinna
eller man.

Ålder

Avser registeruppgift baserat på urvalspersonens

födelseår

och avser urvalspersonens ålder den 31 december
respektive undersökningsår.
Den åldersindelning som är vald är den så kallade

ENAR-

indelningen av ålder:
16-19 år, 20-29 år, 30-39 år, 40-49 år, 50-59 år, 60-64

år,

65-74 år och 75-84 år.
Eftersom den övre åldersgränsen i undersökningen var

84 år

fram till och med 2001 (undantaget 1988–89) är det
urvalspersoner 16–84 år som redovisas för att

möjliggöra

tidsjämförelse för samma åldersgrupp.

Inrikes född

Avser registeruppgift om födelseland. Inrikes födda

avser

urvalspersoner som är födda i Sverige.

Utrikes född

Avser registeruppgift om födelseland. Utrikes födda

avser

urvalspersoner som är födda i ett annat land än

Sverige.
Utbildningsnivå

Avser vilken högsta avslutade utbildning urvalspersonen

har

och baseras från och med 2014 helt på registeruppgift.
Innan dess baseras uppgifterna antingen på
registeruppgifter eller, för de som saknade

registeruppgift

eller som inte verifierade registeruppgift, på svar
intervjufrågor.
Förgymnasial utbildning omfattar t.ex. utbildning på
folkskola, realskola, grundskola och enhetsskola.
Gymnasial utbildning omfattar t.ex. utbildning på
gymnasieskola, fackskola och yrkesskola.
Eftergymnasial utbildning omfattar t.ex. universitet- och
högskoleutbildningar.

Referenstid:
Indikatorn redovisas uppdelat på så kallade dubbelår, 1980–81, 2014–15
osv.
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Indikatorns framställning
Datainsamling:
Datainsamlingen pågår under större delen av året och sker huvudsakligen
genom telefonintervjuer. Under åren 1980–2005 genomfördes
insamlingen till största del genom besöksintervjuer.
Frågeformulär finns publicerade på SCB:s webbsida:
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efteramne/levnadsforhallanden/levnadsforhallanden/undersokningarna-avlevnadsforhallanden-ulf-silc/produktrelaterat/Fordjupadinformation/ulfsilc--intervjuformular/

Bearbetningar av data:
Ingen kodning, imputering eller annan databearbetning görs med
avseende på indikatorn Deltar oftast i politiska diskussioner.

Beräkning av indikatorn:
Indikatorn Deltar oftast i politiska diskussioner avser andel
intervjupersoner som har svarat att påstående 4 passar bäst in på dem
själva på nedan fråga:

År 1980-2005:
Hur brukar du själv göra om du är med i ett sällskap, där samtalet
kommer in på politiska frågor?
Vilken av de här beskrivningarna tycker du passar bäst in på dig själv?
SVARSKORT VISAS MED FÖLJANDE (år 1980–2005, besöksintervjuer)
1. Jag brukar inte bry mig om att lyssna när folk börjar prata om
politik
2. Jag brukar nog lyssna, men jag lägger mig aldrig i diskussionen
3. Det händer ibland, men inte så ofta, att jag säger vad jag själv
tycker
4. Jag brukar för det mesta vara med i diskussionen och säga min
åsikt
År 2008Så en fråga om hur du själv brukar göra när samtal kommer in på politik.
Jag kommer läsa upp fyra påståenden och jag vill att du berättar vilket
som passar bäst in på dig.
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1. Jag brukar inte bry mig om att lyssna när folk börjar prata om
politik.
2. Jag brukar nog lyssna, men jag lägger mig aldrig i diskussionen.
3. Det händer ibland, men inte så ofta, att jag säger vad jag själv
tycker.
4. Jag brukar för det mesta vara med i diskussionen och säga min
åsikt.
Från och med 2014 är påstående 3 nedkortat genom att bisatsen "men
inte så ofta" är borttagen.

Granskning av indikatorn:
Indikatorn omfattas av det standardprogram som tagits fram för
undersökningens återkommande indikatorer, det vill säga samma
programmering används år för år förutsatt att ingen ändring gjorts i
formuläret. Granskning av härledd indikator görs dels genom en
jämförelse med rådata, dels genom att utfall jämförs med tidigare års
resultat.

Indikatorns tillförlitlighet
För att bedöma tillförlitligheten i undersökningsresultaten måste man ta
hänsyn till en rad faktorer som kan medföra fel i resultaten. Med fel
menas här att skattningen av en parameters värde skiljer sig från dess
sanna värde. De olika typer av fel som kan påverka skattningar vid
undersökningar av denna typ är framför allt urvalsfel, täckningsfel,
mätfel, bearbetningsfel och bortfallsfel. Mer information om statistikens
kvalitet finns på SCB:s webbplats www.scb.se/ulf
Till varje punktskattning (p) anges i tabellerna det 95-procentiga
konfidensintervallet (±v). Den övre gränsen för konfidensintervallet bildas
genom att beräkna p+v och den nedre gränsen genom att beräkna p-v.
Med ett 95-procentigt konfidensintervall menas att intervallet i
genomsnitt täcker det sanna värdet i 95 fall av 100 om andra fel än
slumpfel är försumbara. Något förenklat kan sägas att om
konfidensintervallen från två grupper inte överlappar varandra så har man
en statistiskt säkerställd skillnad mellan de båda grupperna.
Punktskattningar och konfidensintervall har beräknats med SASprogrammet CLAN. CLAN använder hjälpinformation om urvalspersonerna
hämtad från Registret över totalbefolkningen (RTB), Utbildningsregistret
(UREG) och Inkomst- och taxeringsregistret (IoT). Mer om detta finns att
läsa i den dokumentation om statistikens framtagning som finns på SCB:s
webbplats: www.scb.se/ulf
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Frekvens och jämförbarhet
Frekvens:
Indikatorn har i stort sett varit inkluderad i undersökningen varje år, med
några enstaka undantag. Från och med 2014, då en så kallad
komponentrotation infördes i undersökningen för att minska intervjutiden,
ingår indikatorn vartannat dubbelår, dvs. 2014–15 och 2018–19. Med
anledning av att undersökningen bl.a. kommer att få en ny urvalsdesign
från och med 2021 kommer även roteringen av frågeavsnitt att ändras.
Från och med 2021 kommer indikatorn Deltar oftast i politiska
diskussioner att vara årlig i ULF. Publiceringstidpunkt från och med 2021
kommer troligen att bli i slutet av respektive undersökningsår
(november/december).

Jämförbarhet över tid:
Frågan har ställts i undersökningen alla år sedan 1980 utom 1982, 1983,
2016 och 2017. Data för åren 2006-07 ingår inte i redovisningen eftersom
det förändringsarbete som pågick under dessa år i en del fall verkar ha
påverkat indikatorer och lett till svårtolkade resultat.
Frågans formulering ändrades 2008 och från och med 2014 är
formuleringen av ett av påståendena nedkortat. I samband med
besöksintervjuerna, som var den huvudsakliga insamlingsmetoden fram
till och med 2005, användes svarskort där intervjupersonen själv kunde
läsa de påståenden han eller hon hade att välja mellan. I
telefonintervjuerna, som omfattade ungefär 15–25 procent av
intervjuerna före 2006 och i stort sett samtliga intervjuer från och med
2007, läses istället de olika påståendena upp av intervjuaren.
Andelen som sedan början av 1980-talet svarat att de oftast deltar i
politiska diskussioner har inte utgjorts av en stadigt ökande eller
minskande andel, utan har varierat något över tid. Andelen som oftast
deltar i politiska diskussioner har som mest legat på 43 procent under
åren 1992–93, 2004–05 liksom mellan åren 2008–13. En tolkning är att
händelser i samhället dessa år fick fler att vilja diskutera politik.
Variationerna över tid gör det svårt att veta om något tidsseriebrott
uppstått i samband med att frågans formulering delvis ändrades och
svarskort inte längre användes i undersökningen. Andelen som oftast
deltar i politiska diskussioner är densamma före och efter dessa
förändringar i undersökningen: 43 procent såväl 2004–05 som 2008–09.

Jämförbarhet med den globala indikatorn:
Indikatorn är nationell.
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Övrig information
Jämfört med vissa andra indikatorer inom ramen för Agenda 2030 är
denna indikator svårtolkad. Till exempel: vilken andel indikerar att målet
har uppnåtts?

Referenser
•

Indikatorn ingår, de år den är inkluderad i undersökningen, i den
årliga publiceringen av ULF/SILC, som bl.a. finns på
Medborgerliga aktiviteter, politik efter indikator,
redovisningsgrupp och kön. Andelar i procent och skattat antal i
tusental. År 2008-2009 - 2018-2019. PxWeb (scb.se)

•

Indikatorn är bl.a. inkluderad i en artikel i Välfärd nr 2, s. 22–23
år 2018:
https://www.scb.se/contentassets/ddcc3a6a34f0465087d824599
a2efb8a/le0001_2018k02_ti_a05ti1803.pdf

•

Indikatorn omfattas av resultaten som presenteras i rapporten
Levnadsförhållanden 1980–2016 – ett urval av indikatorer från
2018:
https://www.scb.se/publikation/33620

•

Indikatorn omfattas av SCB:s rapporter om demokratistatistik. Se
t.ex.
https://www.scb.se/contentassets/ec23a88d26524d6cafb9f0e81a
edfc09/me0104_2014a01_br_me09br1401.pdf

•

Indikatorn är bl.a. inkluderad i den senaste rapporten om
Medborgerliga aktiviteter från 2010:
http://share.scb.se/OV9993/Data/Publikationer/statistik/_publika
tioner/LE0101_2008I09_BR_00_LE120BR1101.pdf
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Mål: 10 Minskad ojämlikhet inom och mellan länder
Delmål: 10.2 Till 2030 möjliggöra och verka för att alla människors,
oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, ras, etnicitet, ursprung, religion
eller ekonomisk eller annan ställning, blir inkluderade i det sociala,
ekonomiska och politiska livet.
Indikator:
10.2.3(N) Valdeltagande totalt och i olika grupper (kön, ålder, inkomst
och utbildning)

Ansvarig organisation och kontaktuppgifter
Ansvarig(a) organisation(er):
Statistiska centralbyrån (SCB)

Kontaktuppgifter:
Kontaktinformation

Jonas Olofsson

E-post

jonas.olofsson@scb.se

Telefon

010-479 47 18

Indikatorns sammanhang
Ändamål:
Att medborgarna genom fria och regelbundna val får bestämma vilka som
ska styra över dem är den representativa demokratins främsta
kännetecken. I dessa val är varje medborgares röst lika mycket värd. Att
rösta i allmänna val kan därför ses som den mest grundläggande formen
av politiskt deltagande och nivån på valdeltagandet betraktas ofta som en
indikator på demokratins tillstånd. Om valdeltagandet är lågt eller om det
är lågt i vissa specifika grupper kan valet förlora i legitimitet.
Indikatorns ändamål är att redovisa valdeltagande i olika grupper och
därmed visa på eventuella skillnader i olika gruppers benägenhet att
utnyttja sin rösträtt i riksdagsval.
Indikatorn är nationell.

Datakällor:
Indikatorn bygger på statistik från SCBs Valdeltagandeundersökning.
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Tillgänglighet:
SCB publicerar Valdeltagandeundersökningen våren eller sommaren efter
valår. Allmänna val hålls vart fjärde år och äger rum på den andra
söndagen i september.

Indikatorns innehåll
Population och objekt:
Objekt är individer.
Populationen omfattar alla svenska medborgare folkbokförda i Sverige
som var röstberättigade vid de allmänna valen 2018. Målpopulation är alla
personer som var upptagna i röstlängden då uppgifterna trycktes på de
fysiska röstlängderna och skickades ut till valdistrikten inför valdagen.
Målpopulation och intressepopulation är i stort sett samma.

Variabler:
Den huvudsakliga målvariabeln är om en person röstat i riksdagsvalet. I
indikatorn ingår redovisning av kön, ålder, födelseland, utbildningsnivå
och inkomst.

Referenstid:
Statistik om gruppers valdeltagande från de tre senaste riksdagsvalen
ingår i indikatorn.
2010 års val ägde rum den 19 september.
2014 års val ägde rum den 14 september.
2018 års val ägde rum den 9 september.

Indikatorns framställning
Datainsamling:
I 2018 års undersökning har samtliga röstlängder skannats av
länsstyrelserna efter valet. Digitala bildfiler har skickats till SCB där de
har omvandlats till ett totalräknat valdeltaganderegister.
Vid tidigare undersökningsomgångar gick insamlingen till så att SCB
skickade blanketter urvalspersonerna till länsstyrelserna som manuellt
prickade av om de hade röstat eller inte mot röstlängden.
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Bearbetningar av data:
Efter att valdeltaganderegistret har upprättats har bakgrundsvariabler, så
som kön, ålder, födelseland, utbildning och inkomst hämtats från SCBs
register för att möjliggöra framställande av statistiken.

Beräkning av indikatorn:
Valdeltagandet beräknas som andelen avgivna röster av samtliga
röstberättigade. Inga modellantaganden gör för den totalräknade
statistiken.
I de föregående Valdeltagandeundersökningarna, då statistiken baserats
på befolkningsurval, har utöver skattningar även felmarginaler beräknats.
För mer information om detta förfarande se dokumentation om
valdeltagandeundersökningen på SCBs webbplats.

Granskning av indikatorn:
Under insamling har granskning gjorts av röstlängderna utifrån läsbarhet
och tolkningsperspektiv samt även fullständighetsperspektiv, det vill säga
att samtliga röstlängder har kommit in till SCB samt att bildfilerna
innehåller samtliga sidor i röstlängderna. I de flesta fall har
kompletteringar sedan genomförs mot kommuner som har kopierat upp
de saknade sidorna och skickat dem till SCB.
Aggregerade uppgifter på valdeltagande har kontrollerats på
kommunnivå. För majoriteten av kommunerna ligger det insamlade och
inskannade valdeltagandet på 0,0-0,1 procentenheters differens från det
officiella valdeltagandet.

Indikatorns tillförlitlighet
Indikatorns tillförlitlighet är väldigt god. I synnerhet sedan
undersökningen lagts om till en totalundersökning. Men även innan 2018
har indikatorn en hög tillförlitlighet då undersökning baseras på stora
befolkningsurval, i princip saknar bortfall på uppgiften om valdeltagande.
Statistiken avseende 2010 och 2014 redovisas med felmarginaler.

Frekvens och jämförbarhet
Frekvens:
Statistiken produceras i samband med Allmänna val, vart fjärde år.
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Jämförbarhet över tid:
Jämförbarheten över tid är god.

Jämförbarhet med den globala indikatorn:
Indikatorn är nationell och det finns därmed ingen global indikator.

Samanvändbarhet:
Indikatorn har tagits med som en nationell indikator för att deltagande i
allmänna val är en grundläggande del i den representativa demokratin. I
och med att inkludera denna indikator på nationell kan vi bättre utvärdera
delmål 16.7 (Säkerställa ett lyhört, inkluderande, deltagandebaserat och
representativt beslutsfattande på alla nivåer.) i en svensk kontext.
Ger tillsammans med 16.7.1 Andel positioner i nationella och lokala
institutioner och 16.7.2 Andel av befolkningen som tycker att
beslutsfattandet är inkluderande och lyhört ge en bild av i vilken
utsträckning olika grupper är och upplever sig vara delaktiga på olika
nivåer av beslutsfattande i Sverige.

Övrig information
Från och med 2018 är det möjligt att ta fram indikatorn på lokal och
regional nivå.

Referenser
Statistik och dokumentation om SCB:s Valdeltagandeundersökning finns
tillgänglig på SCB webbplats: http://www.scb.se/me0105
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Mål: 10. Minska ojämlikheten inom och mellan länder
Delmål: 10.3 Säkerställa lika möjligheter och minska förekomsten av
ojämlika utfall, bland annat genom att avskaffa diskriminerande
lagstiftning, politik och praxis och främja lagstiftning, politik och åtgärder
av lämpligt slag i detta hänseende
Indikator:
10.3.1 Andel av befolkningen som uppger sig upplevt diskriminering eller
kränkande behandling baserat på diskrimineringsgrund

Ansvarig organisation och kontaktuppgifter
Ansvarig(a) organisation(er):
Folkhälsomyndigheten

Kontaktuppgifter:
Kontaktinformation

Lovisa Sydén

E-post

agenda2030.indikatorer@folkhalsomyndigheten.
se
010-205 24 26

Telefon

Indikatorns sammanhang
Ändamål:
Indikatorn tas fram för att mäta diskriminering och kränkning utifrån
diskrimineringsgrunderna. Global indikator.

Datakällor:
Datakälla för indikatorn är nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika
villkor, som är en nationell urvalsundersökning om hälsa, levnadsvanor
och livsvillkor. Undersökningen riktar sig till personer i åldern 16-84 år
och har genomförts varje år framtill till år 2016 men från med 2016 görs
undersökningen vartannat år. Till följd av covid-19-pandemin planeras att
genomföras en extra omgång under år 2021. För mer information om
undersökningen hänvisas till undersökningens sida:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/omvara-datainsamlingar/nationella-folkhalsoenkaten/.
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Tillgänglighet:
Indikatorn publiceras inte för närvarande någon annanstans. Dock finns
det en annan indikator om upplevd kränkande behandling baserad på
samma fråga i HLV publicerad i Folkhälsomyndighetens statistikdatabas
Folkhälsodata http://fohmapp.folkhalsomyndigheten.se/Folkhalsodata/pxweb/sv/A_Folkhalsodata/A
_Folkhalsodata__7_Kontroll__bSocKul/krankt.px/ som till viss del
överlappar i definition med indikator ”Upplevt diskriminering eller
kränkande behandling de senaste 3 månaderna baserat på
diskrimineringsgrund under internationell folkrätt”. Skillnaden mellan
dessa ligger i att indikatorn ”Kränkande behandling” som redovisas i
Folkhälsodata utgörs av de i befolkningen som uppger svarsalternativen
”Ja, någon gång” eller ”Ja, flera gånger” på huvudfrågan. Däremot
indikator 10.3.1 ”Upplevt diskriminering eller kränkande behandling de
senaste 3 månaderna baserat på diskrimineringsgrund under
internationell folkrätt” exkluderar individer som har svarat ”Ja, någon
gång” eller ”Ja, flera gånger” på huvudfrågan och samtidigt endast angett
”Annat” än de uppräknade alternativen baserat på diskrimineringsgrunder
i följdfrågan.

Indikatorns innehåll
Population och objekt:
Samtliga personer folkbokförda i Sverige i åldern 16-84 år.

Variabler:
Andel (procent) med felmarginal av befolkningen 16-84 år, uppdelat på
kön, åldersgrupper och total, som svarat att de upplevt kränkning under
de senaste tre månaderna samt uppdelat på respektive
diskrimineringsgrund från HLV 2020, 2018, 2016 och 2014. Både kön och
ålder är registervariabler. Med kön avses juridiskt kön. Ålder indelas i
åldersgrupper enligt 16‒29 år, 30‒44 år, 45‒64 år och 65‒84 år.

Referenstid:
Februari-maj 2014, februari-maj 2016, februari-maj 2018 och februarimaj 2020.
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Indikatorns framställning
Datainsamling:
Datainsamling sker genom obundet slumpmässigt urval. Urvalsstorleken
för åren 2014 och 2016 består av 20 000 personer. För åren 2018 och
2020 utökades urvalsstorleken till 40 000 personer. Urvalsramen i
undersökningen skapades med hjälp av data från Registret över
totalbefolkningen (RTB). Insamlingsmetod för undersökningen är en
kombination av webbenkät och frågeblankett. Först skickades
informationsbrev till deltagarna med inloggningsuppgifter till
webbenkäten. Om svar ej inkom skickades en frågeblankett. För en mer
detaljerad beskrivning kring genomförande av undersökningen hänvisas
till undersökningens tekniska rapporter
https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/omvara-datainsamlingar/nationella-folkhalsoenkaten/tekniska-rapporter/.

Bearbetningar av data:
Indikatorn baseras på två frågor i den nationella Folkhälsoenkäten där
andra frågan är ställd som en följdfråga. Enkätfrågorna nedan är tagna
från undersökningsåret 2020.
Har du under de senaste 3 månaderna blivit behandlad/bemött på
ett sätt så att du känt dig kränkt?
Nej
Ja, någon gång
Ja, flera gånger
Hade den kränkande behandlingen/bemötandet samband med
något av följande?
Flera alternativ kan anges.
Etnisk tillhörighet
Kön
Sexuell identitet
Ålder
Funktionsnedsättning
Religion
Hudfärg
Utseende
Könsidentitet eller/och könsuttryck
Annat
Vet inte
I följdfrågan kan flera alternativ anges.
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Beräkning av indikatorn:
Kalibreringsvikt har används för beräkning av indikatorn. En detaljerad
beskrivning över framställning av kalibreringsvikten återfinns i tekniska
rapporterna för undersökningen.
För att kunna redovisa indikatorn fördelat efter åldersgrupper och kön och
undvika alldeles för små grupper, behövdes vissa kategorier slås ihop. De
kategorier som slogs var ”Hudfärg” och ”Etniskt tillhörighet” samt ”Sexuell
identitet/sexuell läggning” och ”Könsöverskridande identitet och/eller
könsuttryck”. Denna uppdelning utgår ifrån att dessa
diskrimineringsgrunder är lika i karaktär.
Individer som har angett ”Ja, någon gång” eller ”Ja, flera gånger” på
huvudfrågan och sedan endast angett ”Annat” i följdfrågan kodades som
ej kränkta på grund av diskrimineringsgrund. Det antagandet som togs i
analysen är att om man endast har kryssat i ”Annat” i följdfrågan har man
aktivt valt bort de andra svarsalternativen som beskriver de olika
diskrimineringsgrunderna.

Granskning av indikatorn:
Indikatorn granskas vid framtagandet av intern arbetsgrupp.

Indikatorns tillförlitlighet
Bortfallet bedöms vara den största källan till osäkerhet, då dess påverkan
på skevheten på beräknade statistiska storheter är okänd. Användningen
av kalibreringsvikter vid framställning av statistiska storheter bedöms
dock lindra skevheten i skattningar till en viss grad. Täckningsfel bedöms
vara litet, liksom ramtäckningen bedöms som mycket god. För att
begränsa mätfelet har enkätfrågorna i undersökningen genomgått
mätteknisk granskning. Inga andra bedömning om förekomst av
eventuella mätfel eller deras storlek har gjorts. Osäkerhetsmått som tas
fram är felmarginal. Information om storlek på objektbortfallet såväl som
partiella bortfallet för undersökning finns sammanställda i tekniska
rapporterna för undersökningen.

Frekvens och jämförbarhet
Frekvens:
Indikatorn framställs vartannat år i november/december.
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Jämförbarhet över tid:
Undersökningen genomförs under månaderna februari-maj på det aktuella
året. Enkätfrågor, både när det gäller frågornas lydelse och
svarsalternativet som indikatorn bygger på har varit konstant över
uppföljningsperioden med undantag för svarsalternativet ”sexuell
läggning” som blev ändrad till ”sexuell identitet” från och med
undersökningsåret 2018 i frågan ”Hade den kränkande behandlingen eller
bemötandet samband med något av följande?”. Det är inte klarlagt hur
mycket denna ändring kan inverka på jämförbarheten över tid.

Jämförbarhet med den globala indikatorn:
Globala indikatorn efterfrågar upplevd diskriminering senaste 12
månaderna, och redovisad indikator efterfrågar upplevd diskriminering
senaste 3 månaderna.
Globala indikatorn efterfrågar upplevt diskriminering eller kränkande
behandling baserat på diskrimineringsgrund medan vår redovisning även
inkluderar kategorin ”Utseende” som var ett av svarsalternativen i frågan.
Anledning till det är att svarsalternativet var vanligt förekommande som
anledning till att ha blivit kränkt samt att en tidigare undersökning,
Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige (UngKAB15), visade att
utseende var ett av de vanligaste skälen att man upplevde
diskriminerande eller kränkande behandling.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/11272529714342b3
90d40fe3200f48cf/sexualitet-halsa-bland-unga-sverige-01186-2017-1webb.pdf .

Samanvändbarhet:
Ingen information.

Övrig information
Ingen övrig information.

Referenser
Nationella folkhälsoenkäten – Hälsa på lika villkor
https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/omvara-datainsamlingar/nationella-folkhalsoenkaten/
Tekniska rapporter
https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/omvara-datainsamlingar/nationella-folkhalsoenkaten/tekniska-rapporter/
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Folkhälsodata
http://fohmapp.folkhalsomyndigheten.se/Folkhalsodata/pxweb/sv/A_Folkhalsodata/A
_Folkhalsodata__7_Kontroll__bSocKul/krankt.px/
Folkhälsomyndigheten. Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige.
UngKAB15 – en studie om kunskap, attityder och beteende bland unga
16–29 år. Folkhälsomyndigheten; 2017.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/11272529714342b3
90d40fe3200f48cf/sexualitet-halsa-bland-unga-sverige-01186-2017-1webb.pdf
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Mål: 10 Minska ojämlikheten inom och mellan länder
Delmål: 10.4 Besluta om politik, särskilt finans-, löne- och
socialskyddspolitik, och successivt uppnå ökad jämlikhet
Indikator:
10.4.1 Andel av BNP som går till löner och sociala avgifter

Ansvarig organisation och kontaktuppgifter
Ansvarig(a) organisation(er):
Statistiska centralbyrån

Kontaktuppgifter:
Kontaktinformation

Jenny Lunneborg

E-post

jenny.lunneborg@scb.se

Telefon

010-479 44 42

Indikatorns sammanhang
Ändamål:
Arbetskraftskostnadernas andel av BNP beskriver hur stor relativ andel av
BNP som går till arbetskraftskostnader jämfört med vad som utgör
ersättning för kapital (driftsöverskott och sammansatt förvärvsinkomst).
Förändringar i andelen arbetskraftskostnader/BNP över tid visar till
exempel hur stor del av en ökning av BNP som går till ersättningen för
arbetskraft relativt ersättning för kapital.

Datakällor:
Nationalräkenskaperna

Tillgänglighet:
BNP och arbetskraftskostnader publiceras i nationalräkenskaperna (SCB).
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Indikatorns innehåll
Population och objekt:
Målpopulationen för BNP består av alla inhemska institutionella enheter,
målobjekten. Institutionella enheter kan vara icke-finansiella företag,
finansiella företag, offentliga myndigheter, hushållens icke-vinstdrivande
organisationer (HIO) och hushåll.

Variabler:
BNP är det samlade värdet av varor och tjänster i ekonomin, eller mer
precist värdet av all slutlig användning i ekonomin minus import.
Arbetskraftskostnader är den totala ersättning, i kontanter eller in natura,
som betalas av en arbetsgivare till en anställd för utfört arbete under en
given tidsperiod.

Referenstid:
Data är tillgängligt för perioden 1950 och framåt för BNP och 1980 och
framåt för arbetskraftskostnader.

Indikatorns framställning
Datainsamling:
BNP baseras på en mängd olika datakällor som utgörs av såväl
registerundersökningar som enkätundersökningar och modellberäkningar i
vissa delar.
Arbetskraftskostnader i nationalräkenskaperna baseras i huvudsak på
registerdata.

Bearbetningar av data:
Framställningen av BNP består av bearbetning och integrering av en
mängd olika primärstatistikkällor. Bearbetningsprocessen präglas av
rimlighetskontroller av den primärstatistik som används som underlag och
av beräkningsresultaten.

Beräkning av indikatorn:
Nationalräkenskaperna utgör ett räkenskapssystem där en mängd olika
primärstatistikkällor bearbetas till de variabler som redovisas i
räkenskapssystemet där BNP och arbetskraftskostnaderna är några av
posterna i räkenskapssystemet.
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Indikatorn beräknas enligt följande:
𝐴𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑘𝑟𝑎𝑓𝑡𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟𝑛𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑣 𝐵𝑁𝑃 =

𝐿ö𝑛𝑒𝑟 𝑜𝑐ℎ 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑎 𝑎𝑣𝑔𝑖𝑓𝑡𝑒𝑟
× 100
𝐵𝑁𝑃

Granskning av indikatorn:
Framställningen av BNP består av bearbetning och integrering av en
mängd olika primärstatistikkällor. Bearbetningsprocessen präglas av
rimlighetskontroller av den primärstatistik som används som underlag och
av beräkningsresultaten.

Indikatorns tillförlitlighet
Bidrag till osäkerheten i BNP kommer dels från den statistik som
nationalräkenskaperna använder och dels från de egna skattningsförfarandena. De senare baseras på modellantaganden, särskilt när
den använda statistiken har ett något annat innehåll än vad
nationalräkenskaperna behöver. Det faktum att BNP baseras på en mängd
olika primärstatstiskkällor och vissa modellberäkningar innebär att
traditionella statistiska osäkerhetsmått inte är möjliga att ta fram för BNP.

Frekvens och jämförbarhet
Frekvens:
BNP och arbetskraftskostnaderna publiceras kvartalsvis och årsvis.
Indikatorn sammanställs en gång per år.

Jämförbarhet över tid:
Tidsserieperspektivet är mycket viktigt i för alla ingående variabler i
nationalräkenskaperna, såsom BNP och arbetskraftskostnader, och
beräkningarna måste visa både rätt nivå och utveckling över tid.
BNP enligt nuvarande förordning (ENS 2010) finns publicerad från 1950
och framåt och arbetskraftskostnader från 1980 och framåt.

Jämförbarhet med den globala indikatorn:
Nationalräkenskaperna följer en internationell standard, System of
National Accounts 2008. Jämförbarheten med andra länder bör därför
vara god.

Datum
2021-01-29

Version
1

32 av 66

Metadata för indikator
10.4.1

Övrig information
Ingen övrig information.

Referenser
Statistiken finns publicerad på SCB:s hemsida under:
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efteramne/nationalrakenskaper/nationalrakenskaper/nationalrakenskaperkvartals-och-arsberakningar/
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Mål: 10 Minskad ojämlikhet inom och mellan länder
Delmål: 10.4 Besluta om politik, särskilt finans-, löne- och
socialskyddspolitik, och successivt uppnå ökad jämlikhet.
Indikator: 10.4.2 Omfördelande effekter av finanspolitiken (Ginikoefficienten)

Ansvarig organisation och kontaktuppgifter
Ansvarig(a) organisation(er):
Statistiska centralbyrån

Kontaktuppgifter:
Kontaktinformation

Johan Lindberg

E-post

Johan.Lindberg@scb.se

Telefon

010-479 60 64

Indikatorns sammanhang
Ändamål:
Ändamålet med indikatorn är att mäta den omfördelande effekten av
finanspolitiken.

Datakällor:
Indikatorn hämtas från det totalräknade inkomstregistret IoT.

Tillgänglighet:
Indikatorn publiceras av SCB på årlig basis, dels som en del i
uppföljningen av Agenda 2030, dels som en del i ordinarie publicering av
officiell statistik.
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Indikatorns innehåll
Population och objekt:
Indikatorn tas fram för individer i helårshushåll bosatta i Sverige.
Målpopulationen är privata hushåll bestående av personer som var
folkbokförda i Sverige under undersökningsåret. Som ram används RTB
och IoT.
Rampopulationen avgränsas enligt:
•

Hushållspopulationen omfattar endast hushåll där minst en
person i hushållet är 18 år eller äldre.

•

Hushållspopulationen baseras på så kallade helårshushåll, vilket
innebär att samtliga vuxna i hushållet ska finnas i RTB per 1/1
respektive 31/12 undersökningsåret.

•

Hushåll med personer som är på församlingen skriven eller
saknar känd hemvist ingår ej i hushållspopulationen.

•

Hushållspopulationen avgränsas till att avse hushåll vilka har en
disponibel inkomst skild från noll.

Avgränsningarna syftar delvis till ökad konsistens mellan referensperiod
för inkomster (kalenderår) och hushåll (helårshushåll) samt delvis att
minska effekten av övertäckning i RTB (på församlingen/kommunen
skrivna respektive disponibel inkomst skild från noll).

Variabler:
Indikatorn är baserad på den härledda variabeln disponibel inkomst per
konsumtionsenhet (ekvivalerad disponibel inkomst).
Disponibel inkomst är summan av samtliga hushållsmedlemmars alla
skattepliktiga och skattefria inkomster minus skatt och övriga negativa
transfereringar (exempelvis återbetalt studielån). Kapitalinkomster,
inklusive kapitalvinst, är inkluderat i inkomstbegreppet disponibel
inkomst.
För att göra jämförelser av t.ex. disponibel inkomst mellan olika typer av
hushåll används ett viktsystem där konsumtionen är relaterad till
hushållets sammansättning. Den disponibla inkomsten divideras med den
konsumtionsvikt som gäller för hushållet. Skalan fastställs av SCB och
bygger bl.a. på budgetberäkningar utförda av Konsumentverket och
underlag för bedömning av en baskonsumtion som kan beräknas för olika
hushållstyper.
Konsumtionsenhetsskala
Ensamboende

1,00
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Sammanboende par

1,51

Ytterligare vuxen

0,60

Första barnet 0–19 år

0,52

Andra och påföljande barn 0–19 år

0,42

Referenstid:
Referenstiden avser helår.

Indikatorns framställning
Datainsamling:
Grunddata till statistiken hämtas främst från Skatteverket,
Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten, men även från andra
myndigheter såsom Socialstyrelsen och CSN. Primärt är det respektive
myndighet som samlar in och registrerar uppgifterna. Statistikens kvalitet
bestäms huvudsakligen av kvaliteten på dessa myndigheters register och
administrativa system. Uppgifterna bearbetas och sammanställs i
Inkomst- och taxeringsregistret (IoT).
Inkomstår 2020 har löne- och pensionsinkomster från övriga nordiska
länder inhämtats från Skatteverket och inkluderats i IoT samt
inkomststatistiken för personer som är folkbokförda i Sverige. Detta har
även gjorts retroaktivt för åren 2011–2019. Dessa inkomster beskattas
inte i Sverige och ingår därför inte i ordinarie leveranser av taxeringsdata
från Skatteverket.

Bearbetningar av data:
Indikatorn baseras på data som har sin grund i administrativa register.
Den ursprungliga databildningen sker hos Skatteverket och andra
myndigheter. Varje myndighet gör kontroller, rättelser och andra
bearbetningar som passar för deras administrativa syften. När en
myndighet levererar data till SCB görs eventuellt ytterligare selektioner
och bearbetningar anpassade efter SCB:s behov.
Imputeringar förekommer för personer som har nolltaxerat, men som har
kontrolluppgift alternativt arbetsgivardeklaration på individnivå. Modellen
för imputeringarna är baserad på gällande beskattningsrätt. För
ekonomiskt bistånd korrigeras belopp över 1 miljon kronor, något som
berör färre än 10 personer per åtgång.
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Beräkning av indikatorn:
I detta sammanhang används gini-koefficienten för disponibel inkomst per
konsumtionsenhet som en slags proxyvariabel för att mäta den
omfördelande effekten av finanspolitiken.
Gini-koefficient är ett mått för att redovisa ojämnheten i
inkomstfördelningen i en population. Ojämnhet i fördelningar kan
beskrivas med en s.k. Lorenz-kurva, utifrån vilken man beräknar Ginikoefficienten. Koefficienten kan anta ett värde mellan 0 och 1. Ett högt
värde på koefficienten visar på större ojämnhet än ett lågt värde.

Granskning av indikatorn:
När Inkomst- och taxeringsregistret är skapat görs olika kontroller i form
av makrogranskning av totalsummor, medelvärden, min- och maxvärden
samt antal personer med värde, vilket sammantaget innebär en
granskning av de data som indikatorn är baserad på.
Specifik granskning av indikatorn görs bland annat genom jämförelser
med föregående års värden samt genom rimlighetskontroller mellan olika
delgrupper.

Indikatorns tillförlitlighet
Inkomster som inte ingår Inkomst- och taxeringsregistret, och som såldes
inte är inkluderade i framställningen av indikatorn, är bland annat
inkomster från svartjobb och informella transfereringar mellan hushåll.

Frekvens och jämförbarhet
Frekvens:
Årlig. Den slutliga inkomst- och skattestatistiken offentliggörs i slutet av
januari cirka 13 månader efter inkomståret.

Jämförbarhet över tid:
Indikatorn kan produceras med god jämförbarhet från inkomstår 2011.
Uppgifter före 2011 är baserade på undersökningen Hushållens ekonomi
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(HEK), medan uppgifter från 2011 bygger på undersökningen Inkomster
och skatter (IoS). Information om hur de två undersökningarna förhåller
sig till varandra samt även hur skattningar från de två undersökningarna
förhåller sig till varandra finns i rapporten Övergång från urvalsbaserad till
totalräknad inkomstfördelningsstatistik.
Från och med inkomstår 2011 är löne- och pensionsinkomst taxerad i
övriga nordiska länder inkluderad i den totalräknade
inkomstfördelningsstatistiken. Detta påverkar ytterligare jämförbarheten
med statistik baserad på undersökningen Hushållens ekonomi.

Jämförbarhet med den globala indikatorn:
Samanvändbarhet:
Indikatorn är samanvändbar med indikatorerna 1.2.1a (Låg ekonomisk
standard), 1.2.1b (Låg inkomststandard), 10.2.1 (Andel personer som
lever på under 50 procent av medianinkomsten) samt 10.4.2
(Omfördelande effekter av finanspolitiken) då indikatorerna bygger på
samma undersökning och har gemensamma avgränsningar och
definitioner i övrigt.

Övrig information

Referenser
Ytterligare dokumentation av statistiken:
Kvalitetsdeklaration
Statistikens framställning

Resultatrapporter med mera:
Hushållens ekonomiska standard 2019
Rapport - Inkomstrapport 2017, individer och hushåll
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Mål: 10 Minskad ojämlikhet
Delmål: 10.5 Förbättra regleringen och övervakningen av globala
finansmarknader och finansinstitut samt stärka genomförandet av sådana
regleringar
Indikator:
10.5.1 Finansiella sundhetsindikatorer

Ansvarig organisation och kontaktuppgifter
Ansvarig(a) organisation(er):
Indikatoransvarig organisation: Finansmarknadsstatistik, Ekonomisk
statistik, Statistiska centralbyrån
Bidragande organisationer: Finansinspektionen, Sverige

Kontaktuppgifter:
Kontaktinformation

Farzad Ashouri

E-post

Farzad.Ashouri@scb.se

Telefon

+46 10-479 41 13

Indikatorns sammanhang
Ändamål:
De finansiella indikatorerna tas fram enligt IMF:s guide Financial
Soundness Indicators Compilation Guide. Syftet med dessa indikatorer är
att stödja analys och utvärdering av styrkor och sårbarheter i finansiella
system samt i företags- och hushållssektorer. Indikatorerna är
representativa för den marknad där finansinstituten verkar.

Datakällor:
Data tillhandahålls av Finansinspektionen.

Tillgänglighet:
Dessa uppgifter publiceras på IMF: s webbplats under Financial
Soundness Indicators och i tabellen Finansiella indikatorer enligt IMF i
SCB:s statistikdatabas.
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Indikatorns innehåll
Indikatorn består av mikrodata som samlas in av Finansinspektionen till
tillsynsändamål enligt EBA tekniska standarder FINREP (finansiell
rapportering) och COREP (kapitaltäckning).

Population och objekt:
Alla indikatorer avser uppgifter för de tre största bankgrupperna i Sverige.

Variabler:
Variablerna som inkluderas i indikatorerna är: reglerande primärkapital,
riskvägda tillgångar, totala tillgångar, kapital, totala utlåning, osäkra
lånefordringar, osäkra lånefordringar i förhållande, nettoresultat, likvida
tillgångar och kortsiktiga skulder.

Referenstid:
Indikatorerna finns tillgängliga i SCB:s statistikdatabas för perioden 2011
kvartal 4 till 2020 kvartal 3 och uppdateras varje kvartal.

Indikatorns framställning
Datainsamling:
Datainsamling sker genom direktinsamling från finansiella
företagsgrupper. Rapportering sker via Finansinspektionens
inrapporteringssystem.

Bearbetningar av data:
Ingen bearbetning görs i normalfallet av inrapporterade data. I
förekommande fall med angivna indikatorer sker först en utsökning av
rådata som därefter beräknas till de efterfrågade nyckeltalen.

Beräkning av indikatorn:
Relationen mellan variablerna används för att ta fram indikatorerna.
Definitioner från European Banking Authority (EBA) används för detta
ändamål.
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Granskning av indikatorn:
Granskning av rådata som ligger till grund för beräkning av
indikatorerna sker hos Finansinspektionen. Rapporteringen genomgår
först uppsatta valideringsregler utifrån EBA:s taxonomi. Kontroller sker
därefter i Finansinspektionens analysverktyg. I de fall där misstänkta fel
identifieras tas kontakt med berörda institut som får förklara eller
revidera data.

Indikatorns tillförlitlighet
Eftersom data på samtliga ingående komponenter för indikatorn finns att
tillhandahålla så bör det vara ett relativt bra mått för den svenska
marknaden.

Frekvens och jämförbarhet
Frekvens:
Data publiceras varje kvartal, ca tre månader efter referenskvartalets
slut.

Jämförbarhet över tid:
Från och med 2018-03-27 beräknas Finansiella indikatorer enligt EBA:s
rekommendation. Tidsserien är därför reviderad från och med första
kvartalet 2017.

Jämförbarhet med den globala indikatorn:
Detta är globala indikatorer och publiceras på IMF:s hemsida.

Samanvändbarhet:
Inga uppgifter om samanvändning med andra indikatorer.

Övrig information
Ingen övrig information.
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Referenser
https://www.imf.org/external/np/sta/fsi/eng/fsi.htm
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__FM__FM500
1__FM5001A/FM5001SDDSFSI/#
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Mål: 10 Minskad ojämlikhet
Delmål: 10.7 Främja ansvarsfull och säker migration
Indikator:
10.7.2 Länder som har en migrationspolitik som underlättar ordnad,
säker, reglerad och ansvarsfull migration och rörlighet av personer

Ansvarig organisation och kontaktuppgifter
Ansvarig(a) organisation(er):
SCB
Justitiedepartementet

Kontaktuppgifter:

Kontaktinformation

Kristof Tamas, kansliråd JU EMA-enheten

E-post

kristof.tamas@gov.se

Telefon

072 560 84 63

Indikatorns sammanhang
Ändamål:
SDG Indicator 10.7.2 aims to describe the state of national migration
policies and how such policies change over time. The information collected
seeks to identify both progress made and gaps, thus contributing to the
evidence base for actionable recommendations for the implementation of
SDG target 10.7. The indicator also serves for the future thematic reviews
at the High-level Political Forum on Sustainable Development (HLPF).

The conceptual framework for indicator 10.7.2 is IOM´s Migration
Governance Framework (MiGOF), which was welcomed by 157 countries
(IOM Council Resolution C/106/RES/1310). The MiGOF has three
principles and three objectives (figure 1).

The three objectives are specific and do not require any further
conventions, laws or practices than the ones that are already existing.
Taken together, these objectives ensure that migration is governed in an
integrated and holistic way, responding to the need to consider mobile
categories of people and address their needs for assistance in the event of
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an emergency, building resilience of individuals and communities, as well
as ensuring opportunities for the economic and social health of the State.

Datakällor:
Svensk lagstiftning och policy. Regeringen och Riksdagstryck.

Tillgänglighet:
Svensk lagstiftning och policy. Regeringen och Riksdagstryck.

Indikatorns innehåll
Population och objekt:

Domain
Migrant rights

Proxy measure
Degree to which migrants have equity
in access to services, including health
care, education, decent work, social
security and welfare benefits

2.

Whole-of-government/
Evidence-based policies

Dedicated institutions, legal frameworks
and policies or strategies to govern
migration

3.

Cooperation and partnerships Government measures to foster
cooperation and encourage stakeholder
inclusion and participation in migration
policy

4.

Socioeconomic well-being

5.

Mobility dimensions of crises Government measures to deliver
comprehensive responses to refugees
and other forcibly displaced persons

6.

Safe, orderly and regular
migration

1.

Government measures to maximize the
positive development impact of
migration and the socioeconomic wellbeing of migrants

Government measures to address
regular or irregular immigration

Variabler:
Question
Sub-categories
Domain 1: Does the Government provide a. Essential and/or emergency
non-nationals equal access to
health care
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Question
Sub-categories
the following services, welfare b. Public education
benefits and rights?
c. Equal pay for equal work
d. Social security
e. Access to justice
Domain 2: Does the Government have any a. A dedicated Government
of the following institutions,
agency to implement national
policies or strategies to govern
migration policy
immigration or emigration?
b. A national policy or strategy
for regular migration
pathways, including labour
migration
c. A national policy or strategy
to promote the inclusion or
integration of immigrants
d. Formal mechanisms to ensure
that the migration policy is
gender responsive
e. A mechanism to ensure that
migration policy is informed
by data, appropriately
disaggregated
Domain 3: Does the Government take any a. An inter-ministerial
of the following measures to
coordination mechanism on
foster cooperation among
migration
countries and encourage
b. Bilateral agreements on
stakeholder inclusion and
migration, including labour
participation in migration
migration
policy?
c. Regional agreements
promoting mobility
d. Agreements for cooperation
with other countries on return
and readmission
e. Formal mechanisms to engage
civil society and the private
sector in the formulation and
implementation of migration
policy
Domain 4: Does the Government take any a. Align, through periodic
of the following measures to
assessments, labour migration
maximize the positive
policies with actual and
development impact of
projected labour market needs
migration and the
b. Facilitate the portability of
socioeconomic well-being of
social security benefits
migrants?

Datum
2021-03-11

Version
1

45 av 66

Metadata för indikator
10.7.2

Question

Sub-categories
c. Facilitate the recognition of
skills and qualifications
acquired abroad
d. Facilitate or promote the flow
of remittances
e. Promote fair and ethical
recruitment of migrant workers

Domain 5: Does the Government take any a. System for receiving,
of the following measures to
processing and identifying
respond to refugees and other
those forced to flee across
persons forcibly displaced
international borders
across international borders?
b. Contingency planning for
displaced populations in terms
of basic needs such as food,
sanitation, education and
medical care
c. Specific measures to provide
assistance to citizens residing
abroad in countries in crisis or
post-crisis situations
d. A national disaster risk
reduction strategy with specific
provisions for addressing the
displacement impacts of
disasters
e. Grant permission for
temporary stay or temporary
protection for those forcibly
displaced across international
borders and those unable to
return
Domain 6: Does the Government address a. System to monitor visa
regular or irregular immigration overstays
through any of the following
b. Pre-arrival authorization
measures?
controls
c. Provisions for unaccompanied
minors or separated children
d. Migration information and
awareness-raising campaigns
e. Formal strategies to address
trafficking in persons and
migrant smuggling

Datum
2021-03-11

Version
1

46 av 66

Metadata för indikator
10.7.2

Referenstid:
Ingen information.

Indikatorns framställning
Datainsamling:
The main goal of the proposed methodology is to formulate a clear and
simple indicator based on an existing data source which can produce
meaningful, actionable and timely information on key trends and gaps in
relation to migration policies to facilitate orderly, safe, regular and
responsible migration and mobility of people (figure 2). The proposed
indicator can be used as a synthetic measure for monitoring of SDG target
10.7 and is complementary to other national migration monitoring
frameworks, including IOM’s Migration Governance Indicators (MGI)1.

Bearbetningar av data:
Inga bearbetningar av data.

Beräkning av indikatorn:
Se bilaga.

Granskning av indikatorn:
Ingen granskning av indikatorn.

Indikatorns tillförlitlighet
Låg tillförlitlighet. Indikatorn bygger på flertalet proxyvärden som gör
tillförlitligheten låg. Flera frågor besvaras med ja eller nej och kan således
inte mäta graden eller kvaliteten av det fenomen som frågan gäller. Vissa
svar kan bli godtyckliga då det kan vara svårt att tolka dem och bedöma
hur man ska svara. Risken för felaktigheter i svaren är därför stor. Än
större blir sedan utmaningen att jämföra svaren och de insamlade
underlagen globalt med en rad olikartade länder med olika förutsättningar
och tolkningar av frågorna.

1

For additional information on the MGI see: https://gmdac.iom.int/migration-governance-indicators.
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Frekvens och jämförbarhet
Frekvens:
Ingen information.

Jämförbarhet över tid:
Ingen information.

Jämförbarhet med den globala indikatorn:
Ingen information.

Samanvändbarhet:
Ingen information.

Övrig information
Ingen övrig information.

Referenser
Inga referenser.
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Mål: 10 Minskad ojämlikhet
Delmål: 10.7 Främja ansvarsfull och säker migration
Indikator:
10.7.4 Andelen av befolkningen som är flyktingar, efter ursprungsland

Ansvarig organisation och kontaktuppgifter
Ansvarig(a) organisation(er):
Statistiska centralbyrån

Kontaktuppgifter:
Kontaktinformation

Tomas Johansson

E-post

Tomas.johansson@scb.se

Telefon

010-479 64 26

Indikatorns sammanhang
Ändamål:
Indikatorn är global och ska visa om ett lands migrationspolitik lever upp
till ett antal kriterier.

Datakällor:
Uppgifterna bygger på information i Registret över totalbefolkningen från
2003 och framåt och Registret Grund för bosättning från 2004 och framåt.

Tillgänglighet:
Den beräknade indikatorn publiceras inte i något annat sammanhang.
Däremot publiceras underlag som gör det möjligt att beräkna indikatorn.
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Indikatorns innehåll
Population och objekt:
Populationen är personer som under året har invandrat till Sverige som
flykting/skyddsbehövande eller som anhörig till personer som invandrat
som flykting/skyddsbehövande. Dessa invandrare ställs i förhållande till
hela rikets medelfolkmängd under respektive år.

Variabler:
I beräkningen används variablerna för invandrarna under året: år, grund
för bosättning och kön. För hela befolkningen används variablerna
referenstidpunkt den 31 december året före referensåret och 31
december i slutet av referensåret och kön för beräkning av
medelfolkmängden i riket.

Referenstid:
Helåret 2003 och framåt för invandringarna och 31 december 2003 och
framåt för beräkning av medelfolkmängden.

Indikatorns framställning
Datainsamling:
Befolkningsstatistiken baseras på registeruppgifter.
Registret över totalbefolkningen (RTB) uppdateras genom att data samlas
in från Skatteverkets administrativa folkbokföringsuppgifter. Fem gånger i
veckan (morgonen efter varje vardag) inkommer aviseringar om
förändringar i folkbokföringen till SCB via en myndighetsgemensam tjänst
för överföring av data mellan myndigheter. Aviseringarna innehåller
uppgifter om personer som t.ex. fötts, avlidit, flyttat eller bytt civilstånd.
Även statistiken över invandringar efter grund för bosättning bygger på
registeruppgifter. Uppgifterna om grund för bosättning på personnivå
levereras två gånger per år av Migrationsverket till SCB. Det är dock
endast registret som innehåller invandringar under hela året som används
vid beräkning av indikatorn.

Bearbetningar av data:
För Befolkningsstatistiken gäller att själva dataregistreringen sker på
Skatteverket. Då uppgifterna bereds, dataregistreras och bearbetas inom
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folkbokföringen genomförs både manuella och maskinella kontroller som
kan ge upphov till rättelser och korrigeringar.
När uppgifterna sedan aviserats till SCB granskas de i de olika skeden av
bearbetningar som görs innan de godkänns för inläggning i RTB:s slutliga
observationsregister.
När det gäller grund får bosättning som bygger på data från
Migrationsverket så matchas individuppgifterna mot de invandringar som
har registrerats på Skatteverket. Uppgifter för personer som inte har
invandrat enligt Skatteverket ingår inte i indikatorn. Det kan exempelvis
röra sig om personer som inte folkbokfört sig i Sverige under
referensåret.

Beräkning av indikatorn:
Underlaget i beräkningen hämtas från två register. Från registret över
totalbefolkningen hämtas det totala folkmängden efter kön den 31
december respektive år. Baserat på folkmängdsuppgifterna två
efterföljande år beräknas medelfolkmängden både totalt och per kön
(Folkmängd 31 december året före referensåret + folkmängden den 31
december under referensåret) dividerat med 2 (1).
Från registret Grund för bosättning grupperas personer med
invandringsskälen 43 Flyktinganhöriga, 51 Konventionsflyktingar, 52
Skyddsbehövande, 53 Synnerligen ömmande omständigheter, 55 Tillstånd
enligt tillfällig lag och 56 Övriga tillstånd, flyktingar m.fl. efter kön (2).
Antalet invandrare med ovan nämna invandringsskäl (2) divideras med
medelfolkmängden (1). Därefter multipliceras kvoten med 100 000 för att
visa antalet invandrare under året per 100 000 invånare. Indikatorn
avrundas till en decimal.

Granskning av indikatorn:
Granskning för Befolkningsstatistiken sker i flera led, först på
Skatteverket, sedan i framställningen av Registret över totalbefolkningen
(RTB) och till sist vid framtagandet av tabeller i Befolkningsstatistiken.
Granskning av uppgifterna över grund för bosättning sker också i flera
led, först på Migrationsverket, sedan i framställningen av Registret Grund
för bosättning (SIVFlode) och till sist vid framtagandet av tabeller i
Befolkningsstatistiken.

Indikatorns tillförlitlighet
Statistiken baseras på uppgifter från RTB och bedöms allmänt vara
mycket tillförlitlig. Att folkbokföringsuppgifterna används utbrett i
samhället ökar sannolikheten för att fel i uppgifterna hittas och rättas.
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Vissa myndigheter har enligt förordning skyldighet att återrapportera fel i
folkbokföringen. Personbevisen, som behövs t.ex. om man ska skaffa idkort, ansöka om svenskt medborgarskap eller ansöka om skilsmässa och
utfärdas av Skatteverket, kan ses som en viktig kontroll av
tillförlitligheten i uppgifterna.
För RTB har kontrollundersökningar gjorts där man jämfört uppgifterna i
RTB med Skatteverkets folkbokföringsdatabas. Dessa visar på att
innehållet i folkbokföringen och RTB överensstämmer i mycket hög grad
och att tillförlitligheten är god i RTB.
Det för individstatistiken enskilt största tillförlitlighetsproblemet orsakas
av täckningsbrister som uppstår till följd av personer som är folkbokförda
på en lägenhet i vilken de inte bor. För personer faktiskt boende i Sverige
kan detta resultera i täckningsbrister på regional nivå. Personer som ej
längre är varaktigt boende i Sverige utgör dessutom i övertäckning på
riksnivå. Gällande övertäckningen på riksnivå så bedömer SCB den till att
vara mindre än 0,2 procent för personer födda i Sverige per den 31
december 2018. För personer födda i Norden antogs övertäckningen vara
cirka 1,3 procent och för personer från övriga världen beräknades
övertäckningen vara cirka 2,8 procent av populationen.
Befolkningsstatistiken är en totalundersökning och inga
osäkerhetsintervall beräknas.
Personer som flyttar till Sverige från utlandet blir registrerade som
invandrade vid den tidpunkt då de folkbokförs. I vissa fall kan det gå en
relativt lång tid mellan ankomsten till Sverige och
folkbokföringstidpunkten. Under perioder med stor invandring tenderar de
administrativa handläggningstiderna i varje enskilt fall att öka vilket leder
till sena aviseringar till RTB. På årsbasis varierar eftersläpningen mellan
0,3 och 1,3 procent och berör främst invandringar som inföll under fjärde
kvartalet.

Frekvens och jämförbarhet
Frekvens:
Indikatorn kan uppdateras årligen, dock tidigast i slutet av mars året efter
referensåret.

Jämförbarhet över tid:
Indikatorn har en god jämförbarhet över tid.
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Jämförbarhet med den globala indikatorn:
Den globala indikatorn avser flyktingar efter födelseland. Den svenska
indikatorn är inte uppdelad efter födelseland.

Övrig information
Ingen övrig information.

Referenser
I denna tabell redovisas invandrarna efter grund för bosättning:
https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE010
1__BE0101J/GFBGrov/
I denna tabell redovisas medelfolkmängden i Sverige från 2006 och
framåt:
https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE010
1__BE0101D/MedelfolkFodelsear/
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Mål: 10 Minska ojämlikheten inom och mellan länder
Delmål: 10.b Uppmuntra offentligt utvecklingsbistånd och finansiella
flöden, inklusive utländska direktinvesteringar, till de stater där behovet
är som störst, i synnerhet de minst utvecklade länderna, afrikanska
länder, små önationer under utveckling samt kustlösa utvecklingsländer, i
enlighet med deras nationella planer och program.
Indikator:
10.b.1 Totala resursflöden till utveckling, fördelat på mottagar- och
givarländer samt typ av flöde (t.ex. offentligt utvecklingsbistånd,
utländska direktinvesteringar eller andra flöden)

Ansvarig organisation och kontaktuppgifter
Ansvarig(a) organisation(er):
Sida

Kontaktuppgifter:
Kontaktinformation

Analysenheten, Sida (Anzee Hassanali)

E-post

statistics@sida.se (anzee.hassanali@sida.se)

Telefon

070-2871249

Indikatorns sammanhang
Ändamål:
Indikatorn är en global indikator och anger Sveriges totala offentliga
flöden (ODA, OOF, Offentliga exportkrediter eller FDI) till utveckling
fördelat på mottagarländer.

Datakällor:
Indikatorn baseras på underlag från Sida. Sida ansvarar för att
sammanställa Sveriges rapportering av det totala offentliga
utvecklingsbiståndet (ODA) till OECD/DAC. Sida ansvarar även för
insamling av andra offentliga flöden (OOF) samt offentliga exportkrediter
från berörda myndigheter. Fram till 2018 samlade Sida även in FDI. Det
är årligen ca 15 myndigheter som rapporterar in sina biståndsmedel från
U07 till Sida i enlighet med regleringsbrev och ägarinstruktion. OECD/DAC
ansvarar i sin tur för den officiella globala databasen över det offentliga
utvecklingsbiståndet.
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Tillgänglighet:
Indikatorn publiceras på OECD/DACs hemsida, dock inte fullständigt med
alla typer av flöden som ska inkluderas för indikatorn.

Indikatorns innehåll
Population och objekt:
Sveriges totala offentliga flöden (ODA, OOF och FDI) till utveckling
fördelat på mottagarländer.

Variabler:
Ingen information.

Referenstid:
Indikatorn rapporteras årligen.

Indikatorns framställning
Datainsamling:
Data samlas in från samtliga myndigheter med medel från UO7 –
Internationellt bistånd. Data samlas även in för andra offentliga flöden
(OOF) samt offentliga exportkrediter från berörda myndigheter.
Informationen rapporteras in på aktivitetsnivå i Excelformat till Sida som
sammanställer informationen. Sida inkluderar sitt egna bistånd i denna
rapportering.

Bearbetningar av data:
Inga bearbetningar av data.

Beräkning av indikatorn:
Indikatorn representerar totala resursflöden till utveckling fördelat på
mottagarländer samt typ av flöde.
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Granskning av indikatorn:
Sida genomför sedan en kvalitetskontroll över statistiken innan den
rapporteras in till OECD/DAC. OECD/DAC granskar i sin tur statistiken
innan den godkänns och publiceras som det offentliga svenska biståndet.

Indikatorns tillförlitlighet
De uppgifter som hämtas från OECD/DAC innefattar inte alla flöden, vilket
utgör ett bortfall för indikatorn.

Frekvens och jämförbarhet
Frekvens:
Indikatorn framställs årligen för rapportering till OECD/DAC senast 15 juli.
OECD/DAC kvalitetssäkrar sedan indikatorn och slutgiltig siffra godkänns
under tidig höst.

Jämförbarhet över tid:
Indikatorn publiceras årligen sedan 2000.

Jämförbarhet med den globala indikatorn:
Indikatorn rör endast svenska resursflöden till skillnad från den globala
indikatorn som berör globala resursflöden.

Samanvändbarhet:
Ingen information.

Övrig information
Ingen övrig information.

Referenser
Inga referenser.

Datum
2021-02-04

Version
1

56 av 66

Metadata för indikator
10.c.1

Mål: 10 Minskad ojämlikhet
Delmål: 10.c Minska kostnaderna för migranters internationella
transaktioner
Indikator:
10.c.1 Remitteringskostnader som andel av det remitterade beloppet

Ansvarig organisation och kontaktuppgifter
Ansvarig(a) organisation(er): Konsumentverket
Kontaktuppgifter:
Kontaktinformation

Eva Holmgren

E-post

eva.holmgren@konsumentverket.se

Telefon

054-19 42 14

Indikatorns sammanhang
Ändamål:
Konsumentverket fick i december 2013 regeringens uppdrag att inrätta
och tillhandahålla en webbaserad prisjämförelsetjänst för att skicka
pengar utomlands, så kallade remitteringar. Uppdraget är en
konsekvens av regeringens mål att verka för säkrare och billigare
remitteringar från Sverige till utvecklingsländer samt att öka
utvecklingseffekterna av dessa (skr. 2007/08:89).
Indikatorn är nationell.

Datakällor:
Information kommer från banker och valutaföretag vilket samlas i en
prisdatabas.
Databasen är uppbyggd enligt Världsbankens riktlinjer vilket innebär
att de vanligaste transfereringsmetoderna ska omfattas liksom minst 60
procent av marknaden mot varje specifikt mottagarland.
Money from Sweden är certifierad av Världsbanken för att möta de
obligatoriska kraven på en nationell prisdatabas för
remitteringstjänster.
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Tillgänglighet:
Resultat publiceras i myndigheten som årsredovisning, olika rapporter
till regeringen och Världsbanken.

Indikatorns innehåll
Population och objekt:
Under 2021 samlades data in från 42 länder. Av kostnadsskäl samlas
data inte in för alla länder i världen utan urvalet prioriteras utifrån
följande kriterier:
1. Landet ska ha en stor befolkningsgrupp i Sverige,
2. vara mycket högt prioriterat av FN för ekonomiskt stöd
(kategoriserat som ett av världens fattigaste länder av FN)
3. eller tillhöra ett av de länder till vilket det går störst andel
pengar från Sverige (vilket möjliggör en prispress på
marknaden).
Uppgifter hämtas från banker och valutaföretag som erbjuder
remitteringstjänster.

Variabler:
Benämning
Mottagarland
(destination)
Företag
(firm)
Typ av produkt
(Product)

Vart man skickar
pengar ifrån
(Sending location)

Definition
Land dit pengar ska
remitteras
Operatören, bank
eller
betalningsinstitut.
Hur överföringen kan
göras

Lista på alternativ för
att skicka pengarna.

Indelning
Lista med
landskoder
Företagets namn

at Automated Teller
Machine (ATM), at
Branch, Mobile, Online, through Call
Center
Lista med
alternativ. ”At
Branch” om man
måste besöka ett
kontor, ”On-line”
om man kan sköta
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Hastighet
(speed actual)

Hur lång tid
överföringen tar

Pick-up method

Hur överföringen kan
tas emot.

Mottagningssätt
(product)

Hur överföringen kan
tas emot.

Nationell täckning
(coverage)

Operatörstäckning i
mottagarlandet. Om
pengar kan mottas
via internet eller till
mobiltelefonen skall
täckningen räknas
som ”Nationwide”.
Fasta belopp används
1000 sek, 3000 sek
eller 5000 sek
Totalkostnaden av
företagets avgift och
växelkursmarginal
Företagets fast avgift
för överföring
Den kurs som
bolaget/banken kan
köpa valutan för
Den kurs som erbjuds
mot kund
Växelkursavgift

Skickat belopp

Totalkostnad

Avgift
Officiell växelkurs

Företagets växelkurs
Växelkursmarginal

Typ av företag

Bank eller
betalningsinstitut

betalningen via
internet t.ex.
2 days, 3-5 days, 6
days or more, Less
than one hour, Next
day, Same day,
Within seconds, 1-3
days
at Automated Teller
Machine (ATM), at
Branch, Mobile, Online, through Call
Center
Account, Bank
account, Card, Cash,
Cash-delivery,
Mobile, On-line,
Prepaid card
Main city, Major
cities, Nationwide,
Rural only, Urban
only

Officiel
internationell
köpkurs för valutan
Säljkurs
Skillnaden mellan
officiell växelkurs
och företagets
växelkurs
Bank eller MTO
(Money Transfer
Operator)
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Data insamlad

Datum för när data är
insamlad

År-månad-dag

Referenstid:
Månatligen

Indikatorns framställning
Datainsamling:
Datainsamling sker genom metoden ”Mystery Shopping” för att säkra
kvaliteten på prisuppgifterna. Metoden innebär faktainsamling genom
att man agerar som kund. Följande data samlas in:
•
•
•
•
•
•
•
•

Hur mycket kostar det att skicka 1 000/3 000/5 000 kr till X?
Vilken växelkurs används, om jag skickar pengarna nu?
Hur snabbt är pengarna framme?
Hur kan jag skicka pengarna? (online, på kontor, via telefon
etc.)
Hur kan mottagaren ta ut pengarna? (kontanter, online,
Bankomat etc.)
Var kan mottagaren hämta ut pengarna? (Landstäckande, större
städer etc.)
Kostar det något för mottagaren att få ut pengarna?
Finns det något annat jag som kund behöver veta?

Bearbetningar av data:
Bearbetning av data görs ej men Konsumentverket validerar
uppgifterna genom att specifikt titta på och filtrera ut misstänkta
felkällor. Dessa kontrolleras och rättas upp.

Beräkning av indikatorn:
Siffrorna är medel för varje land och består av skickat belopp – fast
avgift – växelkursavgift (i procent av skickat belopp) = jämförande tal
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Granskning av indikatorn:
Granskas månatligen vid varje import (automatiskt och manuellt)

Indikatorns tillförlitlighet
Tillförlitligheten är hög utifrån att metoden Mystery shopping används.
Andra datafel – nej
Det bortfall som finns beror på att vi inte samlar in uppgifter för alla
företag på grund av kostnadsskäl.

Frekvens och jämförbarhet
Frekvens:
Konsumentverket framställer indikatorn varje kvartal då vi kontrollerar
statistik.

Jämförbarhet över tid:
Data där samma mätmetod har använts finns sedan dec 2014 dock
variera ingående länder över tid.
Ingående länder framtill 2019 var Afghanistan, Bangladesh, Burkina
Faso, Etiopien, Mali, Moçambique, Rwanda, Somalia, Syrien, Tanzania,
Uganda och Zambia.
Från 2020 ingår länderna Afghanistan, Bangladesh, Burkina Faso,
Kambodja, Eritrea, Etiopien, Gambia, Mali, Moçambique, Rwanda,
Somalia, Tanzania, Uganda och Zambia.
Data för fyra kvartal, tidsperioden december 2019-september 2020,
finns för båda grupperingarna av länder.

Datum
2021-02-04

Version
1

61 av 66

Metadata för indikator
10.c.1

Jämförbarhet med den globala indikatorn:
Indikatorerna överensstämmer till 100 procent då metoden är hämtad
från Världsbanken och Money from Sweden är certifierad av den
samme.

Samanvändbarhet:
Ej undersökt från Konsumentverkets sida.
Indikatorn kan vara intressant för andra mål som vill vet hur mycket i
avgifter som försvinner vid remittering.

Övrig information
Tjänsten Money from Sweden är certifierad av Världsbanken och
uppfyller de 12 obligatoriska minimikraven på en nationell prisdatabas
för överföring av pengar utomlands.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Dubbla prispunkter i datainsamlingen
Insamling av avgifter för avsändaren
Insamling av den kurs som tillämpas
Att totalbeloppet för de identifierade kostnaderna syns
Hastighet för transaktionen
Typ av tjänst
Minst 60 procent marknadstäckning per mottagarland
Marknadsoberoende undersökningsföretag
Säkra kvaliteten på prisuppgifterna genom Mystery Shopping
(faktainsamling genom att man agerar som kund)
10. Ingen annonsering eller reklam
11. Inget abonnemangskrav och tydlig finansieringsprocess
12. Koppling till andra databaser som är godkända av Världsbanken

Referenser
Money from Sweden: https://www.moneyfromsweden.se
Världsbanken: https://remittanceprices.worldbank.org/en
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Indikatorns sammanhang
Ändamål:
Konsumentverket fick i december 2013 regeringens uppdrag att inrätta
och tillhandahålla en webbaserad prisjämförelsetjänst för att skicka
pengar utomlands, så kallade remitteringar. Uppdraget är en konsekvens
av regeringens mål att verka för säkrare och billigare remitteringar från
Sverige till utvecklingsländer samt att öka utvecklingseffekterna av dessa
(skr. 2007/08:89).
Indikatorn är nationell.

Datakällor:
Information kommer från banker och valutaföretag vilket samlas i en
prisdatabas.
Databasen är uppbyggd enligt Världsbankens riktlinjer vilket innebär att
de vanligaste transfereringsmetoderna ska omfattas liksom minst 60
procent av marknaden mot varje specifikt mottagarland.
Money from Sweden är certifierad av Världsbanken för att möta de
obligatoriska kraven på en nationell prisdatabas för remitteringstjänster.

Tillgänglighet:
Resultat publiceras i myndigheten som årsredovisning, olika rapporter till
regeringen och Världsbanken.

Indikatorns innehåll
Population och objekt:
Under 2020 samlades data in från 42 länder. Av kostnadsskäl kan vi inte
samla in data för alla länder i världen utan är tvungna att prioritera
urvalet efter följande kriterier:
4.

Landet ska ha en stor befolkningsgrupp i Sverige,

5.

vara mycket högt prioriterat av FN för ekonomiskt stöd
(kategoriserat som ett av världens fattigaste länder av FN)

6.

eller tillhöra ett av de länder till vilket det går störst andel pengar
från Sverige (vilket möjliggör en prispress på marknaden)

Uppgifter hämtas från banker och valutaföretag som erbjuder
remitteringstjänster.
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Variabler:
Benämning

Definition

Indelning

Mottagarland

Land dit pengar ska

Lista med landskoder

(destination)

remitteras

Företag

Operatören, bank eller

(firm)

betalningsinstitut.

Typ av produkt

Hur överföringen kan

at Automated Teller

(Product)

göras

Machine (ATM), at

Företagets namn

Branch, Mobile, Online, through Call
Center
Vart man skickar

Lista på alternativ för

Lista med alternativ.

pengar ifrån

att skicka pengarna.

”At Branch” om man

(Sending location)

måste besöka ett
kontor, ”On-line” om
man kan sköta
betalningen via
internet t.ex.

Hastighet

Hur lång tid

2 days, 3-5 days, 6

(speed actual)

överföringen tar

days or more, Less
than one hour, Next
day, Same day,
Within seconds, 1-3
days

Pick-up method

Hur överföringen kan

at Automated Teller

tas emot.

Machine (ATM), at
Branch, Mobile, Online, through Call
Center

Mottagningssätt

Hur överföringen kan

Account, Bank

(product)

tas emot.

account, Card, Cash,
Cash-delivery,
Mobile, On-line,
Prepaid card

Nationell täckning

Operatörstäckning i

Main city, Major

(coverage)

mottagarlandet. Om

cities, Nationwide,

pengar kan mottas via

Rural only, Urban

internet eller till

only

mobiltelefonen skall
täckningen räknas
som ”Nationwide”.
Skickat belopp

Fasta belopp används
1000 sek, 3000 sek
eller 5000 sek
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Totalkostnad

Totalkostnaden av
företagets avgift och
växelkursmarginal

Avgift

Företagets fast avgift
för överföring

Officiell växelkurs

Den kurs som

Officiel internationell

bolaget/banken kan

köpkurs för valutan

köpa valutan för
Företagets växelkurs

Den kurs som erbjuds

Säljkurs

mot kund
Växelkursmarginal

Växelkursavgift

Skillnaden mellan
officiell växelkurs och
företagets växelkurs

Typ av företag

Bank eller

Bank eller MTO

betalningsinstitut

(Money Transfer
Operator)

Data insamlad

Datum för när data är

År-månad-dag

insamlad

Referenstid:
Månatligen

Indikatorns framställning
Datainsamling:
Datainsamling sker genom metoden ”Mystery Shopping” för att säkra
kvaliteten på prisuppgifterna. Metoden innebär faktainsamling genom att
man agerar som kund. Följande data samlas in:
•

Hur mycket kostar det att skicka 1 000/3 000/5 000 kr till X?

•

Vilken växelkurs används, om jag skickar pengarna nu?

•

Hur snabbt är pengarna framme?

•

Hur kan jag skicka pengarna? (online, på kontor, via telefon etc.)

•

Hur kan mottagaren ta ut pengarna? (kontanter, online,
Bankomat etc.)

•

Var kan mottagaren hämta ut pengarna? (Landstäckande, större
städer etc.)

•

Kostar det något för mottagaren att få ut pengarna?

•

Finns det något annat jag som kund behöver veta?
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Bearbetningar av data:
Bearbetning av data görs ej men Konsumentverket validerar uppgifterna
genom att specifikt titta på och filtrera ut misstänkta felkällor. Dessa
kontrolleras och rättas upp.

Beräkning av indikatorn:
Skickat belopp – fast avgift – växelkursavgift (i procent av skickat belopp)
= jämförande tal

Granskning av indikatorn:
Granskas månatligen vid varje import (automatiskt och manuellt)

Indikatorns tillförlitlighet
Tillförlitligheten är hög utifrån att metoden Mystery shopping används.
Andra datafel – nej
Det bortfall som finns beror på att vi inte samlar in uppgifter för alla
företag på grund av kostnadsskäl.

Frekvens och jämförbarhet
Frekvens:
Konsumentverket framställer indikatorn varje kvartal (kollar statistik)

Jämförbarhet över tid:
Data där samma mätmetod har använts finns sedan dec 2014.

Jämförbarhet med den globala indikatorn:
Indikatorerna överensstämmer till 100 procent då metoden är hämtad
från Världsbanken och Money from Sweden är certifierad av den samme.

Samanvändbarhet:
Ej undersökt från Konsumentverkets sida.
Indikatorn kan vara intressant för andra mål som vill vet hur mycket i
avgifter som försvinner vid remittering.
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Övrig information
Tjänsten Money from Sweden är certifierad av Världsbanken och uppfyller
de 12 obligatoriska minimikraven på en nationell prisdatabas för
överföring av pengar utomlands.
13. Dubbla prispunkter i datainsamlingen
14. Insamling av avgifter för avsändaren
15. Insamling av den kurs som tillämpas
16. Att totalbeloppet för de identifierade kostnaderna syns
17. Hastighet för transaktionen
18. Typ av tjänst
19. Minst 60 procent marknadstäckning per mottagarland
20. Marknadsoberoende undersökningsföretag
21. Säkra kvaliteten på prisuppgifterna genom Mystery Shopping
(faktainsamling genom att man agerar som kund)
22. Ingen annonsering eller reklam
23. Inget abonnemangskrav och tydlig finansieringsprocess
24. Koppling till andra databaser som är godkända av Världsbanken

Referenser
Money from Sweden: https://www.moneyfromsweden.se

Världsbanken: https://remittanceprices.worldbank.org/en

