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Mål: 1 Ingen fattigdom
Delmål: 1.2 Till 2030 minst halvera den andel män, kvinnor och barn som
lever i någon form av fattigdom enligt nationella definitioner.
Indikator: 1.2.1a Låg ekonomisk standard

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 60 procent av medianinkomsten
för samtliga. I SCB:s nationella publikationer kallas indikatorn vanligen
låg ekonomisk standard. Indikatorn är nationell. Motsvarande indikator
redovisas även av EU men är då baserad på en annan källa (EU-SILC) –
se rubriken jämförbarhet för mer information.

Datakällor:
Indikatorn hämtas från det totalräknade inkomstregistret IoT.
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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.
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
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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

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.
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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 60 procent av den
nationella medianinkomsten. För att beräkna disponibel inkomst per
konsumtionsenhet divideras hushållets disponibla inkomst med antal
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 60 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 =
0,6 ∗ 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

Datum
2022-03-10

Version
2

6 av 39

Agenda 2030
Indikator för hållbar utveckling
Metadata mål 1

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.

Jämförbarhet med den globala indikatorn:
Den globala indikatorn refererar till nationella mått. Det finns således inga
betydande skillnader mellan den redovisade indikatorn och den indikator
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som ingår i den globala indikatorsuppsättningen med avseende på
indikatorns innehåll.

Samanvändbarhet:
Indikatorn är direkt samanvändbar med indikatorerna 10.2.1 (Andel
personer som lever på under 50 procent av medianinkomsten) 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.
Indikatorn är översiktligt jämförbar med exempelvis Eurostats indikator
risk för fattigdom, som också mäter andelen i befolkningen med en
inkomst lägre än 60 procent av medianinkomsten. Eurostats indikator är
dock baserad på den EU-gemensamma undersökningen EU-SILC. Förutom
att indikatorerna bygger på olika undersökningar, föreligger skillnader i
definition av hushåll och den skala som används för att härleda
ekvivalerade inkomster.

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: 1 Ingen fattigdom
Delmål: 1.2 Till 2030 minst halvera den andel män, kvinnor och barn som
lever i någon form av fattigdom enligt nationella definitioner.
Indikator: 1.2.1b Låg inkomststandard

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:
Låg inkomststandard är ett absolut fattigdomsmått som används för att
klassa hushåll med låga inkomster. Måttet beskriver hur väl hushållets
inkomster räcker för att betala nödvändiga omkostnader som boende,
barnomsorg, lokala resor och så vidare. Låg inkomststandard innebär att
inkomsterna inte räcker för att betala för dessa levnadsomkostnader.

Datakällor:
Inkomstuppgifter inhämtas från det totalräknade Inkomst- och
taxeringsregistret (IoT). Data avseende konsumtion inhämtas från:
•

Riksnormen för försörjningsstöd
o

•

Socialstyrelsen

Boendeutgift
o

SCB:s undersökning Hyror i bostadslägenheter (HiB)
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•

Elförbrukning
o

Konsumentverket

o

SCB/Energimyndigheten: Energipriser på naturgas och el

•

Barnomsorg

•

Lokala resor

o
o

SCB
Konsumentverket: Koll på pengarna

•

Avgift fackförening och A-kassa

•

Hemförsäkring

o
o
•

Konsumentverket: Koll på pengarna
Konsumentverket: Koll på pengarna

Konsumentprisindex (KPI)
o

SCB

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.
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
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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.
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 och ålder.

Referenstid:
Referenstiden avser helår.

Indikatorns framställning
Datainsamling:
Data avseende inkomster 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.
Data avseende konsumtionsutgifter sammanställs på aggregerad nivå i
samband med framställningen av indikatorn.
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Bearbetningar av data:
Data avseende inkomster och skatter 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.
Data avseende konsumtionsutgifter avser år 2017 och har sammanställts
på aggregerad nivå från respektive källa. Dessa data bearbetas främst
genom att de inflationsjusteras till aktuellt år för vilket indikatorn
redovisas.

Beräkning av indikatorn:
Indikatorn är definierad som andel personer som tillhör ett hushåll vars
disponibla inkomst är lägre än normen för baskonsumtion 2017.
Denna beräkning görs i två steg, där steg 1 är att beräkna hushållets
inkomststandard. Denna beräkning görs enligt
𝐼𝑛𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑 =
𝐻𝑢𝑠ℎå𝑙𝑙𝑒𝑡𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡
𝐻𝑢𝑠ℎå𝑙𝑙𝑒𝑡𝑠 𝑏𝑎𝑠𝑘𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑡𝑖𝑜𝑛

Vid en inkomststandard lika med eller över 1 bedöms hushållets
inkomster täcka hushållets baskonsumtion. Är inkomststandarden lägre
än 1 bedöms inkomsterna inte räcka till för att täcka normen för
baskonsumtion.
Vid beräkning av indikatorn utgörs täljaren av antal personer i aktuell
redovisningsgrupp med en inkomststandard lägre än 1, medan nämnaren
utgörs av totala antalet personer i aktuell grupp.
Indikatorn härleds enligt
𝐼𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟 =
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑒𝑟 𝑚𝑒𝑑 𝑖𝑛𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑 < 1
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑒𝑟 𝑖 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛

∗ 100
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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.

Datum
2022-03-10

Version
2

14 av 39

Agenda 2030
Indikator för hållbar utveckling
Metadata mål 1

Jämförbarhet med den globala indikatorn:
Den globala indikatorn refererar till nationella mått. Det finns således inga
betydande skillnader mellan den redovisade indikatorn och den indikator
som ingår i den globala indikatorsuppsättningen med avseende på
indikatorns innehåll.

Samanvändbarhet:
Indikatorn är direkt samanvändbar med indikatorerna 10.2.1 (Andel
personer som lever på under 50 procent av medianinkomsten) och 1.2.1a
(Låg ekonomisk standard) 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

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: 1 Ingen fattigdom
Delmål: 1.2 Till 2030 minst halvera den andel män, kvinnor och barn som
lever i någon form av fattigdom enligt nationella definitioner.
Indikator: 1.2.2.a Andelen män, kvinnor och barn i alla åldrar som lever i
någon form av fattigdom enligt nationella definitioner

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

Kontaktinformation

Thomas Helgeson

E-post

thomas.helgeson@scb.se

Telefon

010-4794434

Indikatorns sammanhang
Ändamål:
En övergripande aggregerad indikator framtagen av Eus statistikbyrå
Eurostat för att mäta och följa upp vad man definierar som risk för
fattigdom eller social utestängning. Indikatorn består av tre delindikatorer
vilka mäts i en den EU-reglerade statistiska undersökningen EU-SILC och
som beskrivs nedan.
Den första, risk för fattigdom, beskriver vilka inkomster människor har i
relation till andra. Enligt den här definitionen anses en individ vars
inkomst understiger 60% av medianinkomsten i ett land leva i risk för
fattigdom, dvs definitionen överensstämmer med SCB:s
inkomstfördelningsmått låg ekonomisk standard (se 1.2.1).
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Den andra indikatorn, allvarlig materiell fattigdom, försöker fånga brister i
materiell standard. Det innebär att man uppgett att man inte har råd med
utgifterna för minst fyra av nio poster. Det handlar exempelvis om att inte
kunna betala för oförutsedda utgifter, inte ha råd med tillräcklig
uppvärmning av bostaden eller att inte kunna betala skulder inom utsatt
tid.
Den tredje indikatorn, låg arbetsintensitet, tar fasta på vilka som hör till
hushåll där de som är i arbetsför ålder arbetat mindre än 20 procent av
möjlig arbetstid.
En individ som uppfyller minst ett av dessa kriterier anses riskera
fattigdom eller social utestängning. Den största gruppen utgörs av de som
har en inkomst lägre än 60% av medianinkomsten. Många personer ingår
i två eller alla tre grupper, vilket medför att den totala andelen av
befolkningen som riskerar fattigdom och social utestängning inte är lika
med summan av de tre delarna. En person som ingår i flera av grupperna
räknas bara en gång.

Datakällor:
Källa: Eurostat: Statistics on Income and Living Conditions (SILC), SCB:
Undersökningarna av levnadsförhållanden

Tillgänglighet:
Indikatorn publiceras av SCB och Eurostat varje år och finns tillgänglig

Indikatorns innehåll
Population och objekt:
Personer 16+ år, folkbokförda i Sverige.

Variabler:
Indikatorn finns redovisad efter ett antal redovisningsgrupper som
hushållstyp, sysselsättning, inrikes och utrikes födda, region mfl men
redovisas här efter kön och åldersgrupp. Ytterligare redovisningsgrupper
finns på www.scb.se alternativt Eurostats databas där det även är möjligt
att göra jämförelser med andra europeiska länder:
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https://ec.europa.eu/eurostat/web/income-and-livingconditions/data/database.

Referenstid:
Referenstiden avser helår.

Indikatorns framställning
Datainsamling:
Statistics on Income and Living Conditions (SILC) är en
urvalsundersökning. Den svenska undersökningen omfattar ett urval som
dras från SCB:s Registret över totalbefolkningen (RTB). Urvalet dras som
stratifierat urval med obundet slumpmässigt urval inom respektive
stratum.
Mer information om insamling och framställning finns i dokumentet
statistikens framställning:
Statistikens framställning, Undersökningarna av Levnadsvanor (ULF/SILC)
2019 (scb.se)
Datainsamlingen av svenska SILC pågår sedan 2018 under det första
halvåret (januari–juni) och sker i stort sett uteslutande genom
telefonintervjuer (CATI).
Det svenska frågeformuläret 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 de ingående variablerna i indikatorn.
När resultaten beräknas används vikter som tar hänsyn till urvalsdesign
och bortfall. Vid bortfall kan det vara så att vissa grupper av urvalet
svarar i mindre utsträckning än övriga, till exempel kan män och yngre
svara i mindre grad än kvinnor och äldre. Om de grupper som svarat i
mindre utsträckning har en annan fördelning på undersökningsvariablerna
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än övriga kan detta ha en snedvridande effekt på resultatet. För att
minska denna skevhet har så kallade kalibreringsvikter använts.

Beräkning av indikatorn:
En individ som ingår i hushåll som uppfyller minst ett av kriterier a) låg
inkomst, b) allvarlig materiell fattigdom eller c) låg arbetsintensitet anses
enligt Eurostat riskera fattigdom eller social utestängning. En person som
ingår i flera av grupperna räknas bara en gång.

Granskning av indikatorn:
Data granskas vid Statistiska centralbyrån före leverans till Eurostat.
Eurostat kontrollerar dessutom levererad data och sådant som deras
gransknings-program noterar som möjliga fel återkopplas till SCB för
rättning eller förklaring av datainnehåll.

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

Frekvens och jämförbarhet
Frekvens:
Indikatorn är inkluderad i undersökningen varje år.

Jämförbarhet över tid:
Indikatorn är jämförbar från och med 2008 och framåt.
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Jämförbarhet med den globala indikatorn:
Den globala indikatorn refererar till alla dimensioner av fattigdom enligt
nationella mått. Föreliggande indikator är ett alternativ till ett reellt
multidimensionellt mått på fattigdom.

Samanvändbarhet:
Indikatorn är jämförbar med övriga europeiska länder som genomför EUSILC.

Övrig information
Ingen övrig information.

Referenser
Indikatorn ingår i den årliga publiceringen av SILC, som redovisas på
Eurostats webbsida. Se t.ex.
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=hlth_silc_08&l
ang=en

Att mäta fattigdom. Artikel från SCB:
https://www.scb.se/hitta-statistik/artiklar/2017/Att-mata-fattigdom/
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Mål: 1 Ingen fattigdom
Delmål: 1.2 Till 2030 minst halvera den andel män, kvinnor och barn som
lever i någon form av fattigdom enligt nationella definitioner.
Indikator: 1.2.2.b Andelen män, kvinnor och barn i alla åldrar som lever i
någon form av fattigdom enligt nationella definitioner

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

Kontaktinformation

Thomas Helgeson

E-post

thomas.helgeson@scb.se

Telefon

010-4794434

Indikatorns sammanhang
Ändamål:
Indikatorn Materiell och social fattigdom är framtagen av Eurostat och
försöker fånga materiell och social deprivation. Det innebär att man
uppgett att man inte har råd med utgifterna för minst fem av tretton
utpekade poster. Det handlar exempelvis om att inte kunna betala för
oförutsedda utgifter, inte ha råd med tillräcklig uppvärmning av bostaden
eller att inte kunna betala skulder inom utsatt tid. Det handlar också om
att inte kunna delta i sociala aktiviteter som kostar pengar, såsom att
dela en måltid med släkt och vänner minst en gång i månaden eller kunna
lägga pengar på nöjesaktiviteter. Indikatorn materiell och social fattigdom
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är en utveckling av de EU-indikatorer på materiell fattigdom som funnits
sedan tidigare. Genom att även ta med utgifter som rör socialt umgänge
vill man fånga den sociala dimensionen som fattigdom kan medföra.

Datakällor:
Källa: Eurostat: Statistics on Income and Living Conditions (SILC), SCB:
Undersökningarna av levnadsförhållanden

Tillgänglighet:
Indikatorn publiceras av SCB och Eurostat varje år.

Indikatorns innehåll
Population och objekt:
Personer 16+ år, folkbokförda i Sverige.

Variabler:
Indikatorn finns redovisad efter ett antal redovisningsgrupper som
hushållstyp, sysselsättning, inrikes och utrikes födda, region mfl men
redovisas här efter kön och åldersgrupp. Ytterligare redovisningsgrupper
finns på www.scb.se alternativt Eurostats databas där det även är möjligt
att göra jämförelser med andra europeiska länder:
https://ec.europa.eu/eurostat/web/income-and-livingconditions/data/database.

Referenstid:
Referenstiden avser helår.

Indikatorns framställning
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Datainsamling:
Statistics on Income and Living Conditions (SILC) är en
urvalsundersökning. Den svenska undersökningen omfattar ett urval som
dras från SCB:s Registret över totalbefolkningen (RTB). Urvalet dras som
stratifierat urval med obundet slumpmässigt urval inom respektive
stratum.
Mer information om insamling och framställning finns i dokumentet
statistikens framställning: Statistikens framställning, Undersökningarna
av Levnadsvanor (ULF/SILC) 2019 (scb.se)
Datainsamlingen av svenska SILC pågår sedan 2018 under det första
halvåret (januari–juni) och sker i stort sett uteslutande med
telefonintervjuer.
Det svenska frågeformuläret 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 de ingående variablerna i indikatorn.
När resultaten beräknas används vikter som tar hänsyn till urvalsdesign
och bortfall. Vid bortfall kan det vara så att vissa grupper av urvalet
svarar i mindre utsträckning än övriga, till exempel kan män och yngre
svara i mindre grad än kvinnor och äldre. Om de grupper som svarat i
mindre utsträckning har en annan fördelning på undersökningsvariablerna
än övriga kan detta ha en snedvridande effekt på resultatet. För att
minska denna skevhet har så kallade kalibreringsvikter använts.

Beräkning av indikatorn:
En individ som ingår i hushåll som uppger sig inte ha råd med utgifterna
för minst fem av tretton utpekade poster anses befinna sig i materiell och
social fattigdom.
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Granskning av indikatorn:
Data granskas vid Statistiska centralbyrån före leverans till Eurostat.
Eurostat kontrollerar dessutom levererad data och sådant som deras
gransknings-program noterar som möjliga fel återkopplas till SCB för
rättning eller förklaring av datainnehåll.

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

Frekvens och jämförbarhet
Frekvens:
Indikatorn är inkluderad i undersökningen varje år.

Jämförbarhet över tid:
Indikatorn är jämförbar från och med 2014 och framåt.

Jämförbarhet med den globala indikatorn:
Den globala indikatorn refererar till alla dimensioner av fattigdom enligt
nationella mått. Föreliggande indikator är en variant av multidimensionellt
mått på fattigdom.

Samanvändbarhet:
Indikatorn är jämförbar med övriga europeiska länder som genomför EUSILC.
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Övrig information
Ingen övrig information.

Referenser
Indikatorn ingår i den årliga publiceringen av SILC, som redovisas på
Eurostats webbsida. Se t.ex.
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=hlth_silc_08&l
ang=en

Att mäta fattigdom. Artikel från SCB:
https://www.scb.se/hitta-statistik/artiklar/2017/Att-mata-fattigdom/
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Mål: 1. Avskaffa fattigdom i alla dess former överallt
Delmål: 1.5 Till 2030 bygga upp motståndskraften hos de fattiga och
människor i utsatta situationer och minska deras utsatthet och sårbarhet
för extrema klimatrelaterade händelser och andra ekonomiska, sociala
och miljömässiga chocker och katastrofer.
Indikator: 1.5.1 Antalet döda, saknade personer och direkt drabbade till
följd av katastrofer per 100 000 invånare

Ansvarig organisation och kontaktuppgifter
Ansvarig(a) organisation(er):
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB
Kontaktuppgifter:

Kontaktinformation

Viveca Norén

E-post

Viveca.noren@msb.se

Telefon

010-240 40 99

Indikatorns sammanhang
Ändamål:
Indikatorn är ett mått på konsekvenserna av katastrofer och ska
användas för att bedöma katastrofriskreducerande arbete. Indikatorn är
gemensam med Sendairamverket för katastrofriskreducering.
Indikatorn är global.
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Datakällor:
Data har samlats av MSB från myndigheter, utredningar och liknade efter
inträffade händelser.

Tillgänglighet:
Indikatorn är gemensam med indikatorer i Sendairamverket för
katastrofriskreducering och har rapporterats till FN enligt det ramverket.

Indikatorns innehåll
Population och objekt:
Indikatorn avser individer och omfattar personer som befinner sig i
Sverige och drabbas av en katastrof.

Variabler:
Endast allvarliga och omfattande händelser inkluderas i rapporteringen
vilket innebär ett fåtal händelser. Många av åren har inga sådana
händelser inträffat.
Döda personer avser personer som dog under eller direkt efter
katastrofen och om ett direkt resultat av den farliga händelsen. Personer
som har skadats under katastrofen och dör till följd av detta upp till 30
dagar efter att händelsen slutat ska inkluderas. Personer som har
omkommit i hanteringen av händelsen (t.ex. i släckning av brand,
röjningsarbete) ska inte inkluderas.
Saknade personer avser personer vars vistelseort är okänd 30 dagar efter
att händelsen slutat. Det inkluderar personer som antas vara döda, men
för vilka det inte finns några fysiska bevis såsom en kropp och för vilka en
officiell rapport har lämnats till ansvarig myndighet.
Indikatorn anges per år. På grund av brist på tillgängliga data görs ingen
uppdelning i till exempel ålder och kön.

Referenstid:
Indikatorn är en årsvis sammanställning. Referensperioden är 2005-2014.
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Indikatorns framställning
Datainsamling:
Data samlas in av MSB eller på uppdrag av MSB efter inträffade händelser
som ska inkluderas i rapporteringen. Data samlas från till exempel
myndigheter, kommuner och polis beroende på händelse och
konsekvenser. Data kan även tas ur dödsorsaksregistret.

Bearbetningar av data:
Data sammanställs och bearbetas inte.

Beräkning av indikatorn:
Indikatorn är summan av antal döda, saknade och drabbade delad på
befolkningsmängd gånger 100 000

Indikator =

(antal döda+antal saknade+antal drabbade)∗100 000
befolkningsmängd

Granskning av indikatorn:
Indikatorn granskas inte.

Indikatorns tillförlitlighet
Data om dödsfall och saknade personer är relativt tillförlitliga.
Dödsorsaksregistret registrerar alla dödsfall men relaterar dem inte till
särskilda händelser vilket kan göra att det är svårt att avgöra hur många
som har dött på det sättet. Uppgifterna finns oftast tillgängliga på annat
sätt.
Data om antalet drabbade (antal sjuka och skadade samt antar personer
vars bostäder skadats eller förstörts) finns inte registrerat på ett samlat
sätt relaterat till händelse. Data bygger på uppgifter från flera aktörer och
kan vara uppskattningar.
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Frekvens och jämförbarhet
Frekvens:
Indikatorn sammanställs och rapporteras för varje kalenderår.
Rapporteringen enligt Sendairamverket för katastrofriskreducering görs
vartannat år.

Jämförbarhet över tid:
Indikatorn ska enligt Sendairamverket för katastrofriskreducering tas
fram för perioden 2015-2030. Indikatorn har tagits fram för 2015-2020.
För att få så god jämförbarhet som möjligt har MSB tagit fram en
vägledning för datainsamling, beräkningar och bedömningar.

Jämförbarhet med den globala indikatorn:
För Sendairamverket för katastrofriskreducering rapporteras antal döda
och skadade respektive antal drabbade som två separata indikatorer.
Enligt definitionen för antal drabbade ska indikatorn inkludera antal sjuka
och skadade samt antal personer som har fått sin bostad skadad eller
förstörd samt antal personer som har fått sin försörjning störd eller
förstörd. Eftersom data för antalet personer som har fått sin försörjning
störd eller förstörd inte finns tillgängliga har detta inte inkluderats i
indikatorn.

Samanvändbarhet:
Indikatorerna 1.5.2 och 11.5.2 som rör direkta ekonomiska kostnader till
följd av katastrofer är ytterligare ett mått på konsekvenser av katastrofer.
För utvecklade länder med relativt låg katastrofrisk (som Sverige) är
konsekvenserna av katastrofer till stor del ekonomiska medan i
utvecklingsländer med hög katastrofrisk är konsekvenserna för
människors liv och hälsa större. Indikatorerna kompletterar på så sätt
varandra.

Övrig information
Ingen övrig information.
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Referenser
United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR) (2016) Report
of the open-ended intergovernmental expert working group on indicators
and terminology relating to disaster risk reduction
https://www.preventionweb.net/files/50683_oiewgreportenglish.pdf
United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR) (2018)
Technical guidance for monitoring and reporting on progress in achieving
the global targets of the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction
(New edition)
https://www.preventionweb.net/files/54970_techguidancefdigitalhr.pdf
MSB, ärende 2019-05434, Vägledning för rapportering enligt
Sendairamverket
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Mål: 1 Avskaffa fattigdom i alla dess former överallt
Delmål: 1.5 Till 2030 bygga upp motståndskraften hos de fattiga och
människor i utsatta situationer och minska deras utsatthet och sårbarhet
för extrema klimatrelaterade händelser och andra ekonomiska, sociala
och miljömässiga chocker och katastrofer.
Indikator: 1.5.2 Direkt ekonomisk förlust till följd av katastrofer i
förhållande till BNP

Ansvarig organisation och kontaktuppgifter

Ansvarig(a) organisation(er):
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB

Kontaktuppgifter:
Kontaktinformation
E-post
Telefon

Viveca Norén
Viveca.noren@msb.se
010-240 40 99

Indikatorns sammanhang
Ändamål:
Indikatorn är ett mått på konsekvenserna av katastrofer och ska
användas för att bedöma katastrofriskreducerande arbete. Indikatorn är
gemensam med Sendairamverket för katastrofriskreducering.
Indikatorn är global.
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Datakällor:
Data har samlats av MSB från myndigheter, utredningar och liknade efter
inträffade händelser.

Tillgänglighet:
Indikatorn är gemensam med indikatorer i Sendairamverket för
katastrofriskreducering och har rapporterats till FN enligt det ramverket.

Indikatorns innehåll
Population och objekt:
Indikatorn avser ekonomiska förluster som uppstått som följd av en
katastrof. Det omfattar förluster inom jordbrukssektorn och för andra
produktiva tillgångar, i bostadssektorn, för skadad eller förstörd kritisk
infrastruktur samt för skadade eller förstörda kulturarv.

Variabler:
Endast allvarliga och omfattande händelser inkluderas i rapporteringen
vilket innebär ett fåtal händelser. Många av åren har inga sådana
händelser inträffat.
Direkta kostnader motsvarar det monetära värdet av totala eller partiella
skador på fysiska tillgångar i det drabbade området. Direkta kostnader är
i det närmaste ekvivalent med fysiska skador.
Indikatorn anges per kalenderår.

Referenstid:
Indikatorn är en årsvis sammanställning.
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Indikatorns framställning
Datainsamling:
Data samlas in av MSB eller på uppdrag av MSB efter inträffade händelser
som ska inkluderas i rapporteringen. Data samlas från till exempel
myndigheter, branschorganisationer och försäkringsbolag beroende på
händelse och konsekvenser.
Värmebölja, torka, vattenbrist och skogsbränder under sommaren 2018
resulterade i höga kostnaderna och omfattande hanteringen vilket
motiverade att händelsen inkluderades i rapporteringen till Sendai (och
Agenda 2030). Ekonomiskt drabbades främst jord- och skogsbruket där
förlusterna totalt har beräknats till 6,17 miljarder kronor. Det totala
beloppet delas upp i ekonomiska förluster i jordbruket (5,27 miljarder kr)
till följd av torka respektive ekonomiska förluster i skogsbruket (900
miljoner kr) till följd av skogsbrand. Dessa kostnader har hämtats direkt
från beräkningar som Jordbruksverket respektive Skogsstyrelsen har tagit
fram. Datainsamlingen utfördes av Centrum för klimat och säkerhet vid
Karlstads universitet (se ärende 2019-00786 för mer detaljerad
beskrivning).

Bearbetningar av data:
Data sammanställs och bearbetas inte.

Beräkning av indikatorn:
Indikatorn bygger på kostnadsberäkningar gjorda av andra aktörer. MSB
sammanställer endast dessa och summera kostnaderna för kostnaderna
för olika kategorier av konsekvenser.

Granskning av indikatorn:
Ingen granskning görs.

Indikatorns tillförlitlighet
Data för kostnader till följd av katastrofer finns inte tillgängligt på ett
samlat sätt och beräknas ofta inte alls. De beräkningar som görs
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genomförs på olika sätt och därför inte helt jämförbara. Indikatorn är
därför främst en uppskattning av kostnaderna.

Frekvens och jämförbarhet
Frekvens:
Indikatorn sammanställs och rapporteras för varje kalenderår.
Rapporteringen enligt Sendairamverket för katastrofriskreducering görs
vartannat år.

Jämförbarhet över tid:
Indikatorn ska enligt Sendairamverket för katastrofriskreducering tas
fram för perioden 2015-2030. Indikatorn har tagits fram för 2015-2020.
För att få så god jämförbarhet som möjligt har MSB tagit fram en
vägledning för datainsamling, beräkningar och bedömningar.

Jämförbarhet med den globala indikatorn:
Indikatorn är densamma som den globala indikatorn.

Samanvändbarhet:
Indikatorerna 1.5.1, 11.5.2 och 13.1.1 som rör antal döda, saknade och
drabbade personer till följd av katastrofer är ytterligare ett mått på
konsekvenser av katastrofer. För utvecklade länder med relativt låg
katastrofrisk (som Sverige) är konsekvenserna av katastrofer till stor del
ekonomiska medan i utvecklingsländer med hög katastrofrisk är
konsekvenserna för människors liv och hälsa större. Indikatorerna
kompletterar på så sätt varandra.

Övrig information
Ingen övrig information.
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Referenser
United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR) (2016) Report
of the open-ended intergovernmental expert working group on indicators
and terminology relating to disaster risk reduction
https://www.preventionweb.net/files/50683_oiewgreportenglish.pdf
United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR) (2018)
Technical guidance for monitoring and reporting on progress in achieving
the global targets of the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction
(New edition)
https://www.preventionweb.net/files/54970_techguidancefdigitalhr.pdf

MSB, ärende 2019-05434, Vägledning för rapportering enligt
Sendairamverket

Mål: Ingen fattigdom
Delmål: Mobilisera resurser till implementering av politik för
fattigdomsbekämpning
Indikator: 1.a.2 Andel av den totala statliga budgeten som anslås till
grundläggande tjänster (utbildning, hälsa och social trygghet)
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Ansvarig organisation och kontaktuppgifter

Ansvarig(a) organisation(er):

Statistiska Centralbyrån

Kontaktuppgifter:
Kontaktinformation

Tove Lundén

E-post

Tove.lunden@scb.se

Telefon

010-4796008

Indikatorns sammanhang
Ändamål:
Indikatorn beskriver andelen av offentlig förvaltnings totala utgifter som
avser hälso- och sjukvård, utbildning och social trygghet. Indikatorn
baseras på uppgifter från nationalräkenskaperna. Den offentliga
förvaltningens utgifter finns tillgängliga i sin helhet inom
nationalräkenskaperna likaså fördelningen mellan de centrala tjänsterna
hälso- och sjukvård, utbildning och social trygghet. Indikatorn är global.

Datakällor:
Samtliga data hämtas från Nationalräkenskaperna.

Tillgänglighet:
Ingen rapportering av indikatorn sker.
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Indikatorns innehåll
Population och objekt:
Populationen är densamma som för Nationalräkenskaperna, d.v.s. alla
inhemska institutionella enheter, målobjekten. Institutionella enheter kan
vara icke-finansiella företag, finansiella företag, offentliga myndigheter,
hushållens icke-vinstdrivna organisationer (HIO) och hushåll. En mer
utförlig beskrivning av Nationalräkenskapernas population och objekt
finns i Nationalräkenskapernas kvalitetsdeklaration

Variabler:
Indikatorn består av fyra variabler:
•

Hälso- och sjukvård andel av offentlig förvaltnings utgifter:
Utgifter, både kontanta och i natura.

•

Utbildningens andel av offentlig förvaltnings utgifter: Utgifter,
både kontant och i natura.

•

Socialt skydds andel av offentlig förvaltnings utgifter: Utgifter
både kontant och i natura.

•

Offentlig förvaltnings totala utgifter: Totala utgifter, både
kontanta och i natura.

Referenstid:
Uppgifter till indikatorn är hämtade från Nationalräkenskaperna och avser
samtliga utgifter för helåren 2013-2018.

Indikatorns framställning
Datainsamling:
Ingen egen insamling sker till denna indikator, all data hämtas från
Nationalräkenskaperna. Läs mer om datainsamlingen i
Nationalräkenskapernas kvalitetsdeklaration
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Bearbetningar av data:
Ingen ytterligare bearbetning av Nationalräkenskapernas data sker. Läs
mer om hur bearbetning av data i Nationalräkenskapernas
kvalitetsdeklaration

Beräkning av indikatorn:
Indikator 1.a.2: Andel av den totala statliga budgeten som anslås till
grundläggande tjänster (utbildning, hälsa och social trygghet), beräknas
enligt följande:
Indikator hälso − och sjukvård
𝑂𝑓𝑓𝑒𝑛𝑡𝑙𝑖𝑔 𝑓ö𝑟𝑣𝑎𝑙𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠 𝑢𝑡𝑔𝑖𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑓ö𝑟 ℎä𝑙𝑠𝑜 − 𝑜𝑐ℎ 𝑠𝑗𝑢𝑘𝑣å𝑟𝑑
=
𝑂𝑓𝑓𝑒𝑛𝑡𝑙𝑖𝑔 𝑓ö𝑟𝑣𝑎𝑙𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑢𝑡𝑔𝑖𝑓𝑡𝑒𝑟

Indikator utbildning =

Indikator socialt skydd =

𝑂𝑓𝑓𝑒𝑛𝑡𝑙𝑖𝑔 𝑓ö𝑟𝑣𝑎𝑙𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠 𝑢𝑡𝑔𝑖𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑓ö𝑟 𝑢𝑡𝑏𝑖𝑙𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔
𝑂𝑓𝑓𝑒𝑛𝑡𝑙𝑖𝑔 𝑓ö𝑟𝑣𝑎𝑙𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑢𝑡𝑔𝑖𝑓𝑡𝑒𝑟

𝑂𝑓𝑓𝑒𝑛𝑡𝑙𝑖𝑔 𝑓ö𝑟𝑣𝑎𝑙𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠 𝑢𝑡𝑔𝑖𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑓ö𝑟 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑡 𝑠𝑘𝑦𝑑𝑑
𝑂𝑓𝑓𝑒𝑛𝑡𝑙𝑖𝑔 𝑓ö𝑟𝑣𝑎𝑙𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑢𝑡𝑔𝑖𝑓𝑡𝑒𝑟

Indikator totala grundläggande tjänster
𝑂𝑓𝑓𝑒𝑛𝑡𝑙𝑖𝑔 𝑓ö𝑟𝑣𝑎𝑙𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑔𝑟𝑢𝑛𝑑𝑙ä𝑔𝑔𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑡𝑗ä𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟
=
𝑂𝑓𝑓𝑒𝑛𝑡𝑙𝑖𝑔 𝑓ö𝑟𝑣𝑎𝑙𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑢𝑡𝑔𝑖𝑓𝑡𝑒𝑟

Variablerna hämtas direkt från Nationalräkenskaperna och finns beskrivna
under avsnittet variabler. Inga ytterligare behandling av variablerna sker.

Granskning av indikatorn:
Majoriteten av granskning genomförs inom Nationalräkenskaperna innan
variablerna hämtas. Indikatorn rimlighetsgranskas i förhållande till
tidigare år.
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Indikatorns tillförlitlighet
Indikatorn avser att mäta vilken andel av offentliga förvaltningens totala
utgifter som anslås till grundläggande tjänster (utbildning, hälso- och
sjukvård och socialt skydd).
Då samtliga utgifter för den offentliga förvaltningen täcks anses indikatorn
vara tillförlitlig. Den bedöms ge ett bra mått på hur offentlig förvaltning
väljer att prioriterar dessa faktorer.
Inga osäkerhetsmått tas fram för indikatorn. Uppgifterna om offentlig
förvaltning baseras på administrativ data som är heltäckande. Alla
uppgifter hämtas från Nationalräkenskaperna där osäkerhetsmått normalt
inte beräknas.

Frekvens och jämförbarhet
Frekvens:
Indikatorn bygger på Nationalräkenskapernas årliga beräkningar och tas
därför fram årsvis. Definitiva uppgifter publiceras i september år t+2.

Jämförbarhet över tid:
Indikatorn kan tas fram för alla år från och med 1993 då det finns en
sammanhängande tidsserie för perioden. Om Nationalräkenskapernas
definitioner förändras revideras hela tidsserien, detta gör att inga
tidsseriebrott för indikatorn uppkommer.

Jämförbarhet med den globala indikatorn:
Indikatorn baseras helt på Nationalräkenskaperna som följer ett
internationellt regelverk (SNA). Detta medför att inga betydande
skillnader mellan denna indikator och den globala indikatorn bör uppstå.

Samanvändbarhet:
Indikatorn kan samanvändas med övriga indikatorer som är andelar av
den offentliga förvaltningens totala utgifter.
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Övrig information
Ingen övrig information.

Referenser
Samtliga variabler hämtas från Nationalräkenskaperna. All data finns att
hämta på SCB:s webbplats

