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Statistikens kvalitet
1

Relevans

Statistiken baseras på bearbetningar av information från Försäkringskassans
administrativa register om bostadsbidragsbeslut 1. Bearbetningarna görs
mestadels utifrån decemberinformationen men en av statistikpresentationerna
grundas på majuppgifter.
1.1

Ändamål och informationsbehov

1.1.1

Statistikens ändamål

Statistikens ändamål är att förmedla socialförsäkringens utveckling och effekter
för enskilda och samhälle. Vidare ska bostadsbidragsredovisningarna belysa
volymanvändningsskillnader dels totalt över tid, och dels mellan olika
delgrupper under ett specifikt år.
1.1.2

Statistikanvändares informationsbehov

Svarar upp mot allmänhetens efterfråga på information och kunskap om i vilken
utsträckning bostadsbidraget utnyttjas. Ger underlag för beskrivning, analys
samt jämförelse av skillnader, dels under ett specifikt år dels mellan olika år.
1.2
Statistikens innehåll
Officiell statistik för bostadsbidrag presenteras med hjälp av följande sex
redovisningstabeller:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Antal hushåll efter hushåll med barn och utan barn**
Antal hushåll efter län och hushållstyp
Antal hushåll efter inkomst och hushållstyp
Antal hushåll efter bostadstyp och hushållstyp
Antal hushåll med en sökande efter hushållstyp
Antal hushåll genomsnittlig inkomst bostadskostnad och utbetalt
bostadsbidrag efter hushållstyp.

** Registeruppgifter för maj månad, i övrigt gäller decemberuppgifter.
1.2.1

Objekt och population

Grunden är Försäkringskassans registerinformation om hushåll med
bostadsbidragsbeslut. Ifall dessa register innehåller notering om ett giltigt beslut
för vald redovisningsmånad ingår hushållet i populationen.
1.2.2

Variabler

Tidpunkter, region, hushålls-/familjetyp, antal barn, bostadstyp, inkomst.
1.2.3

•
•

1

Statistiska mått

Antal hushåll
Genomsnittsbelopp avseende bidragsgrundande inkomster (BGI),
bostadskostnader och beslutade utbetalda bidrag.

Med bostadsbidrag menas här ersättningar till barnfamiljer och personer utan barn som är yngre
än 30 år. Det är en egen förmån ska inte blandas ihop med bostadstillägget, alltså de bidrag som
utgår till pensionärer och personer med sjukersättning. (En annan del av Försäkringskassans
hemsida innehåller statistikredovisningar om bostadstillägg till personer med sjukersättning.
Bostadstillägg för pensionärer tillhör pensionsmyndighetens ansvarsdomän).
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1.2.4

Redovisningsgrupper

Nästan alla statistikpresentationer utgår från en grunduppdelning av hushållen
efter del dels hushållstyp (ensamstående per kön samt sammanboende) och dels
efter familjetyp (barnfamiljer eller ungdomshushåll). Utifrån hushålls- respektive
familjetypsuppdelningarna fördelas de statistiska måtten på någon av följande
bakgrundvariabler:
•
•
•
•

Län (folkbokföringslän).
Antal barn (1 barn, 2 barn, 3 eller flera)
Bidragsgrundande inkomst (Indelning i åtta grupper utifrån uppgivna
inkomstnivåer i bostadsbidragsansökningarna)
Bostadstyper (hyres- eller bostadsrätt, egna hem)

Därutöver presenteras utfall av summerade totaler på olika varierande nivåer.
1.2.5

Referenstider

I fem av de sex presenterade statiskredovisningarna har referenstiden sin grund i
registerinformationen för december. Undantaget är att en redovisning baseras på
maj månads registeruppgifter.

2

Tillförlitlighet

2.1
Tillförlitlighet totalt
Utgångspunkten är bearbetningar av uppgifter som insamlas från
Försäkringskassans administrativa register. Statistiken påverkas bland annat av
eftersläpning i ärendehantering samt eventuella fel som uppstår vid bearbetning
av data.
2.2
Osäkerhetskällor
Kravet för inkludering i statistikberäkningarna är en registermarkering om
gällande bostadsbidragsbeslut för aktuell redovisningsmånad. Statistiken för
denna månad kommer sedan att frysas. Eventuella händelser efter frysningen
som skulle kunna påverka ett besluts giltighet förblir därför obeaktade i
statistikredovisningarna.
2.2.1

Urval

Totalundersökning.
2.2.2

Ramtäckning

Alla personer som finns med i Försäkringskassans register beroende på att de har
ett giltigt bostadsbidragsbeslut vid den aktuella redovisningsmånaden. Liten risk
för övertäckning, personer som avlider, byter medborgarskap etcetera,
avregistreras inom en kort tid. Risken för undertäckning är också liten men
möjligen missas något ärende som inkommit precic just då en månad fryses.
2.2.3

Mätning

Försäkringskassans handläggare registrerar uppgifter i samband med hantering
av ärenden. Dessa uppgifter utgör grunden till Försäkringskassans register.
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2.2.4

Bortfall

Objektsbortfall ska som regel inte kunna förekomma. Partiella bortfall kan
möjligen inträffa då bostadsbidraget fördelas efter region.
2.2.5

Bearbetning

Bearbetningsfel kan inte uteslutas. Till exempel kan fel uppstå när
handläggaren elektroniskt registrerar uppgifter i samband med
ärendehantering, när de administrativa registren läses in i STORE samt vid den
slutgiltiga sammanställningen av data.
2.2.6

Modellantaganden

Ej relevant.

2.3
Preliminär statistik jämförd med slutlig
Då officiell statistik publiceras på Försäkringskassans hemsida rör det sig om
slutliga siffror. Eventuella felaktigheter som upptäcks efter publicering kan
emellertid leda till att redan presenterad statistik efterhandsrättas.

3

Aktualitet och punktlighet

3.1
Framställningstid
Statistiken samlas in månadsvis. Den officiella statistiken för referensåret
publiceras en gång per år.
3.2
Frekvens
Den officiella statistiken över bostadsbidrag är tillgänglig cirka en månad efter
referensperiodens slut.
3.3
Punktlighet
Publicering sker enligt publiceringsplan.

4

Tillgänglighet och tydlighet

4.1
Tillgång till statistiken
Statistiken publiceras på Försäkringskassans hemsida. Kan också laddas ned
från hemsidan.
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4.2

Möjlighet till ytterligare statistik

Försäkringskassan har tillgång ett statistikdatalager med insamlade och
bearbetade registeruppgifter runt en stor del av de Förmåner som myndigheten
administrerar. Finns möjlighet att beställa uttag från statistikdatalagret.
Kontakta Verksamhetsområdet för statistisk analys på Försäkringskassans
huvudkontor för vidare upplysningar om beställningsförfarandet.
Kontaktuppgifter finns på Försäkringskassans hemsida för officiell och annan
statistik: www.forsakringskassan.se/statistik
4.3

Presentation

Officiella statistiken om bostadsbidrag presenteras med filer som är lagrade i
EXCEL-format.
4.4
Dokumentation
Dokumentation finns och kan fås vid begäran. Vid intresse
kontakta statistikenheten@forsakringskassan.se

5

Jämförbarhet och samanvändbarhet

5.1
Jämförbarhet över tid
Förändringar i regelverk för de försäkringar och bidrag som Försäkringskassan
betalar ut kan inverka på statistiken. Jämförelser över tiden bör därför göras
med stor försiktighet. På Försäkringskassans hemsida finns ett dokument med
beskrivning av regelförändringar inom socialförsäkringen från, 1968 och
framåt.
5.2

Jämförbarhet mellan grupper

Begränsat till ett specifikt år och till Sverige finns relativt jämförbar statistik
såsom ålders-, regionala jämförelser etcetera. Däremot nog svårare
internationella jämförelser. En sådan försvårande omständighet är förstås
skillnaderna mellan olika länders socialförsäkringssystem.
5.3

Samanvändbarhet i övrigt

Statistiken kan bland annat användas tillsammans med statistik från
Pensionsmyndigheten och statistik om arbetslöshetsersättning för att ge en
heltäckande bild av utfallet i socialförsäkringen.
5.4
Numerisk överensstämmelse
I officiella statistikredovisningen överensstämmer redovisade totalsiffror med
summerade värden på delgruppsutfall.

Allmänna uppgifter
A

Klassificeringen Sveriges officiella statistik

För statistik som ingår i Sveriges officiella statistik (SOS) gäller särskilda regler
för kvalitet och tillgänglighet, se lagen (2001:99) och förordningen (2001:100)
om den officiella statistiken samt Statistiska centralbyråns föreskrifter (SCB-FS
2016:17) om kvalitet för den officiella statistiken.
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B

Sekretess och personuppgiftsbehandling

I myndigheternas särskilda verksamhet för framställning av statistik gäller
sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
För att skydda enskilda personers eller företags sekretessreglerade uppgifter
säkerställs att de inte kan röjas direkt eller indirekt i den statistik som
offentliggörs.
Vid behandling av personuppgifter, dvs. information som direkt eller indirekt
kan hänföras till en person som är i livet, gäller lagen
(2001:99) och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken samt
personuppgiftslagen (1998:204).

C

Bevarande och gallring

Gallring av Försäkringskassans datalager STORE är inte aktuellt i enlighet med
undantagen i lagen om den officiella statistiken (2001:99).

D

Uppgiftsskyldighet

Ej aktuellt, eftersom att uppgifterna hämtas från socialförsäkringens
administrativa register.

E

EU-reglering och internationell rapportering

Statistiken är ej EU-reglerad.

F

Historik

Den officiella statistiken gavs tidigare ut i publikationen Socialförsäkring,
senast för åren 1997 och 1998. Publikationen har tidigare gets ut under namnet
Allmän Försäkring under åren 1963 − 1988. Allmän Försäkring utgör
fortsättningen på de statistiska publikationerna Allmänna sjukkassor och
Folkpensioneringen m.m. som gavs ut före 1963.
Sedan år 1994 har bostadsbidrag tillhört Försäkringskassans ansvarsdomän.
Innan dess låg förmånsansvaret på boverket.
År 1997 genomfördes regeländringar som relativt drastiskt minskade
volymerna av antal bidragsberättigade hushåll. Ramarna som sattes vid 1997
års ändringar är fortfarande i styrande då bostadsbidragsansökningarna ska
hanteras. Inom dessa satta ramar bestäms bidragsbeloppen utifrån en rad
parametrar, eller grovt sammanfattat:
•
•
•

hur många personer som bor i hushållet
bostadskostnad och bostadsyta
inkomst och förmögenhet.

Från och med 1999 och framåt finns officiell statistik om bostadsbidrag
publicerad på Försäkringskassans hemsida.
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G

Kontaktuppgifter
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Kontaktinformation

Caroline Olgart Höglund

E-post

caroline.olgart.hoglund@forsakringskassan.se

Telefon

010 116 90 60

