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Finansiärer och utförare inom vård, skola och
omsorg
2014
OE0112
I denna beskrivning redovisas först allmänna 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:
A.2

Statistikområde

Statistikområde:
A.3

Offentlig ekonomi

Finanser för den kommunala sektorn

SOS-klassificering

Tillhör (SOS)

Ja

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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A.6

Uppgiftsskyldighet

Ingen uppgiftsskyldighet föreligger eftersom statistiken bygger på uppgifter som
redan samlats in för andra ändamål.
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).
Statistiken innehåller inga personuppgifter.
A.8

Gallringsföreskrifter

Inga särskilda gallringsföreskrifter finns.
A.9
EU-reglering
Ingen särskild EU-reglering finns.
A.10

Syfte och historik

Syftet med undersökningen är att göra en samtidig redogörelse om finansiärer
och utförare inom vård, skola och omsorg. Undersökningen genomfördes första
gången med referensåret 2007. Det har blivit allt vanligare att verksamheter
inom vård, skola och omsorg bedrivs av andra än offentliga utförare, även om
det finansiella ansvaret ligger kvar hos det offentliga.
Bristerna på statistik inom detta område har påtalats i ett flertal rapporter, och
togs bland annat upp i utredningen om översyn av den ekonomiska statistiken
(SOU 2002:118).
A.11

Statistikanvändning

Resultaten är tänkta att användas för att fylla de informationsluckor som finns
när det gäller ekonomiska uppgifter om finansiärer och utförare inom vård,
skola och omsorg. Resultaten kan användas för att exempelvis se flödena av
utförare och finansiärer inom vård, skola och omsorg.
A.12 Uppläggning och genomförande
Undersökning är en sammanställning från ett antal redan gjorda undersökningar
samt olika årsredovisningar. Uppgifterna sätts sedan ihop i ett antal olika
tabeller. Statistikredovisningen bygger på uppgifter som primärt samlats in för
andra ändamål. De huvudsakliga statistikkällorna är Räkenskapssammandrag för
kommuner, landsting och kommunalförbund (RS), www.scb.se/OE0107,
undersökningen om Företagens ekonomi (FEK), www.scb.se/NV0109, samt
undersökningen Organisationers ekonomi, www.scb.se/NV0117. Sysselsättningsdata hämtas från den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS),
www.scb.se/AM0207. Vi redovisar även uppgifter från undersökningen
Utförarregistret som är en totalundersökning.
A.13

Internationell rapportering

Inte aktuellt.
A.14

Planerade förändringar i kommande undersökningar

Inga förändringar är planerade inför kommande undersökningar.
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B

Kvalitetsdeklaration

B.0

Inledning

Statistiken bygger på andra statistikkällor som exempelvis Räkenskapssammandrag för kommuner och landsting, Företagens ekonomi, Registerbaserad
arbetsmarknadsstatistik och även Utförarregistret, och är därför beroende av
kvaliteten i dessa undersökningar.
B.1

Innehåll

1.1

Statistiska målstorheter

1.1.1

Objekt och population

Objekt är de ekonomiska transaktionerna mellan olika samhällssektorer inom
vård, skola och omsorg. Samhällssektorerna, exempelvis kommuner, företag och
andra organisationer, kan uppträda både som finansiärer och utförare. Uppgiftslämnare är kommuner och landsting och andra köpare och utförare inom vård,
skola och omsorg.
1.1.2

Variabler

Variablerna är ekonomiska, som till exempel intäkter, kostnader, produktionsvärde och förädlingsvärde för olika verksamheter, olika typer av nyckeltal samt
antal sysselsatta.
1.1.3

Statistiska mått

Måtten är huvudsakligen summor uttryckta i miljoner kronor.
1.1.4

Redovisningsgrupper

Samhällssektorerna är stat, landsting, kommun, offentligt ägda företag, privatägda företag, ideella organisationer och stiftelser, hushåll och individer samt
utlandet. Redovisningsgrupper är dessutom definierade enligt juridisk form och
ägarkategori.
Verksamheterna definieras enligt SNI 2002 och SNI 2007. Dessa utgörs av
Utbildning (SNI 2002 = 80, SNI 2007 = 85), Hälso- och sjukvård (SNI 2002 =
85.1, SNI 2007 = 86) samt Omsorg (SNI 2002 = 85.3, SNI 2007 = 87-88).
1.1.5

Referenstider

Huvuddelen av statistiken avser år 2014, dock med undantag av uppgifterna från
Utförarregistret som avser 2015.
1.2.

Fullständighet

B.2

Tillförlitlighet

2.1

Tillförlitlighet totalt

Tillförlitligheten är beroende på de statistikprodukter som utgör källor för
undersökningen.
2.2

Osäkerhetskällor

Den största osäkerhetskällan är i den mån som uppgiftslämnarna kan lämna
OE0112_BS_2014_ML_160922.docx
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korrekta uppgifter i de underliggande statistikkällorna.
2.2.1

Urval

Inget urval görs för denna undersökning. Urvalen görs dock i några av källorna
till statistiken.
2.2.2

Ramtäckning

Ramtäckningen är beroende av hur väl ramtäckningen är i de underliggande
källorna. Till exempel kan en felaktig klassificering till bransch i
Företagsdatabasen leda till att ett företag inte kommer med i den avgränsning
som görs till vård, skola och omsorg i de olika källorna.
2.2.3

Mätning

Uppgiftslämnarna kan ha problem med att lämna korrekta uppgifter i de
underliggande statistikkällorna. Uppgifterna kan då ha blivit imputerade.
2.2.4

Svarsbortfall

Det kan förekomma svarsbortfall i några av de underliggande källorna. I de
flesta fall kompenseras detta genom att uppgifterna imputeras. För mer information se respektive undersöknings produktsida som finns länkade i stycke A.12.
2.2.5

Bearbetning

Data från statistikkällorna bearbetas för att anpassas till denna statistikredovisning. Det finns risk för vissa bearbetningsfel i samband med detta, bland annat
genom att data tolkas på ett felaktigt sätt.
2.2.6

Modellantaganden

Inte aktuellt eftersom undersökningen är en sammanställning av redan genomförda undersökningar.
2.3

Redovisning av osäkerhetsmått

Osäkerhetsmått har inte beräknats och presenteras inte.
B.3
Aktualitet
3.1

Frekvens

Undersökningen har gjorts årligen sedan 2009, med 2007 som första undersökningsår. Publicering sker en gång per år.
3.2

Framställningstid

Framställningstiden är ca två månader för att anpassa statistiken i källorna till
önskvärd redovisning.
3.3

Punktlighet

Redovisning kommer att ske enligt plan.
B.4

Jämförbarhet och samanvändbarhet

4.1

Jämförbarhet över tiden

Vissa förändringar genomfördes referensåret 2012, bland annat redovisades
nyckeltalen både i form av medianvärde och medelvärde. Dessutom ingick
endast aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, ekonomiska föreningar och
ideella organisationer i tabellerna över nyckeltalen. Tidigare ingick även
OE0112_BS_2014_ML_160922.docx
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enskilda näringsidkare. Dessa förändringar gör inte nyckeltalen jämförbara med
tidigare år (2007-2011).
4.2

Jämförbarhet mellan grupper

Redovisningen följer den branschindelning och de övriga indelningar som finns
i Meddelanden i samordningsfrågor nr 2007:2 och 2001:2.
4.3

Samanvändbarhet med annan statistik

Syftet är att göra en samtidig redogörelse om finansiärer och utförare inom vård,
skola och omsorg. Undersökningens resultat kan i första hand användas
tillsammans med den statistik som redovisas i de underliggande statistikkällorna, det vill säga Räkenskapssammandragen för landsting och kommuner samt
undersökningen om Företagens ekonomi.
B.5

Tillgänglighet och förståelighet

5.1

Spridningsformer

Undersökningens resultat publiceras i Statistiskt meddelande (SM) och i
pressmeddelande, samt i tabeller på SCB:s hemsida, www.scb.se/OE0112.
5.2

Presentation

Presentationen sker huvudsakligen i tabellform. Den kompletteras med förklarande text och diagram.
5.3

Dokumentation

Statistikens kvalitet beskrivs i innevarande dokument, Beskrivning av statistiken
(BaS), och finns tillgänglig på SCB:s webbplats, www.scb.se/OE0112. Övrig
dokumentation finns i Statistiskt meddelande.
5.4

Tillgång till primärmaterial

Undersökningen använder inte primärmaterial, utan enbart aggregerade data
från andra undersökningar.
5.5

Upplysningstjänster

För upplysningar kontakta Monica Leonardsson, enheten för offentlig ekonomi
och mikrosimuleringar, SCB, 701 89 Örebro, telefon: 019-17 62 81, e-post:
fornamn.efternamn@scb.se
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