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Statistikens kvalitet 

1 Relevans 

1.1 Ändamål och informationsbehov 

1.1.1 Statistikens ändamål 
Syftet med statistiken är att mäta kommunernas och landstingens finansiella 
tillgångar och skulder samt deras förändring över tiden.  

Statistiken används främst som  underlag till den kvartalsvisa 
kapitalmarknadsstatistiken samt för beräkningar av finansiellt sparande.  

1.1.2 Statistikanvändares informationsbehov 
Statistikens huvudanvändare är Finansräkenskaperna som behöver uppgifter 
på en detaljerad nivå för att kunna göra beräkningar, till exempelvis det 
finansiella sparandet.  

Statistiken utgör även ett underlag för analys av struktur och utveckling av 
finansiella tillgångar och låneskulder.  

Såväl kommunsektorn som massmedia och allmänheten är intresserade av att 
jämföra ekonomin för enskilda kommuner och landsting i uppföljningssyfte. 

1.2 Statistikens innehåll 
Statistikens innehåll omfattar kommunernas och landstings finansiella 
tillgångar och skulder. Statistiken omfattar dessutom de placerings- respektive 
låneformer som kommuner och landsting valt. 

1.2.1 Objekt och population 
Undersökningens målpopulation och målobjekt är Sveriges samtliga 
kommuner och landsting. Detta stämmer väl med intressepopulationen. 
Observationsobjekten är desamma som målobjekten.  
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1.2.2 Variabler 
Målvariablerna är variabler som relaterar till kommunernas och landstingens 
finansiella tillgångar och skulder. Observationsvariablerna är desamma som 
målvariablerna och finns till stor del tillgängliga i kommunernas och 
landstingens balansräkning En grov gruppering av målvariablerna visas i 
tabellen nedan.  

Tabell 1. Översikt över målvariabler 

Avdelning 

Finansiella anläggningstillgångar 

Finansiella omsättningstillgångar 

Långfristiga skulder 

Kortfristiga skulder 

Specifikation svenska börsaktieinnehav 

Specifikation nominella värden 

Specifikation obligationslån emitterade i Sverige 
och utlandet 

Specifikation av derivat utfärdade av svenska 
banker, övriga svenska motparter samt utländsk 
motpart 

En mer detaljerad beskrivning av specifika målvariabler för respektive 
avdelning finns i bilaga 1. 

1.2.3 Statistiska mått 
Det statistiska mått som används är summa. 

1.2.4 Redovisningsgrupper 
Samtliga variabler redovisas för kommuner totalt och landsting totalt. 

1.2.5 Referenstider 
Referenstider är slutet av varje kvartal det vill säga 31 mars, 30 juni, 30 
september och 31 december. 

2 Tillförlitlighet 

2.1 Tillförlitlighet totalt 
Eftersom uppgifterna kommer från kommunernas och landstingens 
bokföringssystem bedöms tillförlitligheten vara hög och speciellt för fjärde 
kvartalet då samtliga målobjekt undersöks. För övriga kvartal då uppgifter 
från endast en del av populationen samlas in kan tillförlitligheten vara något 
lägre. 

2.2 Osäkerhetskällor 
Den osäkerhetskälla som bedöms ha störst betydelse är mätfel. Vilket kan bero 
på bristande kunskap eller missförstånd hos uppgiftslämnarna när de 
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rapporterar uppgifter om de olika placerings- och låneformerna. Även 
partiellt bortfall kan förekomma vilket kan leda till underskattning av vissa 
variabler. 

2.2.1 Urval 
KTS/LTS är en totalundersökning. Källan bidrar därför inte till statistikens 
osäkerheten. För kvartal 1-3 tillämpas en cut-off gräns i den del av 
undersökingen som riktar sig till kommuner. Se 2.2.6 för mer information om 
uteslutningens konsekvenser för statistikens tillförlitlighet. 

2.2.2 Ramtäckning 
Rampopulationen är Sveriges samtliga kommuner och landsting. SCB följer 
Sveriges indelning i kommuner och län som finns beskrivna i Svensk 
författningssamling (SFS). Tillkännagivande (2007:229) om länens indelning i 
kommuner. Rampopulationen täcker in målpolulationen för kommuner och 
landsting och därför förekommer ingen under- eller övertäckning. 

Påverkan på tillförlitligheten från osäkerhetskällan ramtäckning bedöms vara 
obefintlig. 

2.2.3 Mätning 
Mätfel i form av felaktiga svar kan förekomma. Ett exempel är svårigheter hos 
kommunerna och landstingen att avgöra om en skuld ska klassificeras som 
kortfristig eller långfristig. Någon uppskattning av storleken på detta möjliga 
fel har dock inte gjorts.  

Påverkan på tillförlitligheten från osäkerhetskällan mätning bedöms vara 
liten. 

2.2.4 Bortfall 
Objektsbortfall kan förekomma, men detta är ovanligt. De senaste åren har 
objektsbortallet begränsats till en kommun vid något enstaka kvartal. Vid den 
undersökningsomgången avseende fjärde kvartalet 2017 inkom svar från 
samtliga kommuner och landsting. 

Partiellt bortfall förekommer vid varje kvartalsundersökning. Om partiellt 
bortfall uppstår räknas detta som ett nollvärde, vilket kan resultera i en viss 
underskattning av målstorheterna. Påverkan på tillförlitligheten från 
osäkerhetskällan bortfall bedöms vara liten. 

2.2.5 Bearbetning 
Det finns inga kända brister eller risker i bearbetningen som bedöms kunna 
bidra till statistikens osäkerhet. Påverkan på tillförlitligheten från 
osäkerhetskällan bearbetning bedöms vara obefintlig. 

2.2.6 Modellantaganden 
Bidraget från de kommuner som uteslutits från insamling på grund av att de 
hamnat under cut-off-gränsen modellskattas.  

Cut-off gränsen, mindre än 30 000 invånare året före undersökningåret, 
tillämpas dock inte det fjärde kvartalet. Uppgifter från fjärde kvartalet 
används därför i modellskattningen. Skattningsförfarandet bygger på 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/tillkannagivande-2007229-om-lanens-indelning-i_sfs-2007-229


Statistikansvarig myndighet 

Statistiska centralbyrån 

Kvalitetsdeklaration version 1  Sida 

2018-05-29   6 (10) 

 

 

antagandet att den relativa utvecklingen för undersökningens variabler sedan 
fjärde kvartalet för den uteslutna delen av populationen i genomsnitt varit 
densamma som för den del av populationen från vilka uppgifter samlats in.  

Påverkan på tillförlitligheten från osäkerhetskällan modellantaganden 
bedöms vara relativt måttlig. 

2.3 Preliminär statistik jämförd med slutlig 
Endast slutlig statistik redovisas. Dock görs vissa revideringar av tidigare 
publicerade kvartal på kommunernas och landstingens initiativ. Någon studie 
av hur pass omfattande revideringar som gjorts har hittills inte genomförts. 

3 Aktualitet och punktlighet 

3.1 Framställningstid 
Framställningstiden är tre månader. Tidsåtgången beror till stor del på att 
svarstiden från uppgiftslämnarna är lång eftersom års- respektive 
delårsbokslut måste vara tillgängliga.  

3.2 Frekvens 
Statistiken sammanställs och publiceras kvartalsvis, dvs. vid fyra tillfällen per 
år. 

3.3 Punktlighet 
Publiceringen följer SCB:s publiceringsplan, www.scb.se/hitta-
statistik/publiceringskalendern.  

4 Tillgänglighet och tydlighet 

4.1 Tillgång till statistiken 
Statistiken publiceras på SCB:s webbplats, www.scb.se/oe0106.  

4.2 Möjlighet till ytterligare statistik 
På uppdragsbasis kan mer detaljerad statistik än vad som publiceras på SCB:s 
webbplats tas fram. 

4.3 Presentation 
Statistiken presenteras i Statistikdatabasen och i Exceltabeller. I 
Statistikdatabasen redovisas uppgifterna totalt för kommuner och landsting 
uppdelat på typ av konto och kvartal. I Statistikdatabasen redovisas även 
statistiken i tidsserier. 

4.4 Dokumentation 
Upplägg och genomförande av KTS/LTS finns dokumenterad i Statistikens 
framställning (StaF) och dess kvalitet finns sammanfattad i detta dokument, 
Kvalitetsdeklaration. Detaljerad information om mikrodata finns beskrivet i 
Statistikens detaljerade innehåll (Metaplus). Samtliga dokumentationer är 
tillgängliga på www.scb.se/oe0106, under rubriken Dokumentation. 

https://www.scb.se/hitta-statistik/publiceringskalendern/
https://www.scb.se/hitta-statistik/publiceringskalendern/
http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/offentlig-ekonomi/finanser-for-den-kommunala-sektorn/kommunernas-och-landstingens-finansiella-tillgangar-och-skulder/#_Dokumentation
http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/offentlig-ekonomi/finanser-for-den-kommunala-sektorn/kommunernas-och-landstingens-finansiella-tillgangar-och-skulder/#_Dokumentation
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5 Jämförbarhet och samanvändbarhet 

5.1 Jämförbarhet över tid 
Enkäten har under åren anpassats till ändrade förhållanden på kredit-
marknaden, samt ökade krav på rapportering till Eurostat. Detta har medfört 
både variabelförändringar samt indelningsändringar av variablerna som 
påverkat statistikens jämförbarhet över tiden. Förändringar av blanketten har 
under senare år gjorts 1983, 1986, 1989, 1998, 2002, 2013 och 2017.  

5.2 Jämförbarhet mellan grupper 
Något som i viss utsträckning kan försvåra jämförelsen mellan olika grupper 
(kommuner och landsting) är att olikheter i deras verksamheter förekommer. 
En annan bidragande orsak till att försvåra en jämförelse kan vara att 
kommuner och landsting fritt kan välja sin finansiering. Vår bedömning är 
ändå att god jämförbarhet föreligger mellan olika kommuner och landsting. 

5.3 Samanvändbarhet i övrigt 
Vid undersökningen den 31 december finns möjlighet att jämföra vissa 
variabler i KTS/LTS med motsvarande variabler i statistiken om 
räkenskapssammandraget för kommuner och landsting (RS). En mindre 
jämförelse har genomförts mellan dessa två undersökningar. Jämförelsen 
visade att det förekom vissa skillnader. De generella förklaringarna till detta 
är dels att uppgifterna till KTS/LTS lämnas in så tidigt på året att samtliga 
justeringar inför bokslutet inte är klara ännu, dels att man i RS inte 
rapporterar uppgifterna på exempelvis typ av värdepapper på en så 
detaljerad nivå som i KTS/LTS. 

5.4 Numerisk överensstämmelse 
En brist i den numeriska överensstämmelsen kan vara att när vi samlar in 
uppgifterna lämnas i vissa fall uppgifter med decimaltal. När vi sedan laddar 
ner uppgifterna till databasen avrundas uppgifterna och decimalerna tas bort. 
Detta kan göra så att uppgifterna inte helt överensstämmer med de uppgifter 
som lämnats in. 

Allmänna uppgifter 

A Klassificeringen Sveriges officiella statistik 
KTS/LTS ingår i 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 
SCB:s föreskrifter (2016:17) om kvalitet för den officiella statistiken. 

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

Samtliga uppgifter som ingår i KTS/LTS är offentliga. 

C Bevarande och gallring 
 Bevarandebehov är under utredning. 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-200199-om-den-officiella-statistiken_sfs-2001-99
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2001100-om-den-officiella_sfs-2001-100
http://www.scb.se/Grupp/OmSCB/Sveriges-officiella-statistik/Riktlinjer-och-handbocker/Kvalitet-for-den-officiella-statistiken-WEB.PDF
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/offentlighets--och-sekretesslag-2009400_sfs-2009-400
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D Uppgiftsskyldighet 
Uppgiftsskyldighet gäller enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken 
och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken.  

Samt SCB:s föreskrifter (SCB-FS 2015:25) om uppgifter till statistik om 
kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder. 

E EU-reglering och internationell rapportering 
Någon direkt EU-reglering finns inte av KTS/LTS, däremot används 
statistiken av Finansräkenskaperna som i sin tur är EU-reglerat.  Någon 
internationell rapportering görs dock inte av den här statistiken. 

F Historik 
Första undersökningen genomfördes 1960. Undersökningen har sedan dess 
genomgått förändringar avseende insamlingsförfarande och innehåll. För mer 
information se 5.1 ovan. 

G Kontaktuppgifter  
 

Statistikansvarig 
myndighet Statistiska centralbyrån 

Kontaktinformation Per Andreasson 

E-post per.andreasson@scb.se 

Telefon 010- 479 6219 

 

  

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-200199-om-den-officiella-statistiken_sfs-2001-99
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2001100-om-den-officiella_sfs-2001-100
http://www.scb.se/sv_/Om-SCB/Verksamhet/Regelverk-och-policyer/Foreskrifter-och-allmanna-rad-fran-SCB/Uppgiftslamnande/201525/
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Bilaga 1: Målvariabler 
Nedan redovisas detaljerad information av de målvariabler som ingår i 
statistiken. 

Målvariablerna för KTS/LTS är ekonomiska variabler från boksluten. 

Det är finansiella tillgångar och låneskulder och vissa specifikationer för 
förändringen av obligations- och utlandslån, aktieinnehav samt av derivat 
som utgör variablerna. 

 

Finansiella anläggningstillgångar 

• Aktier, andelar och bostadsrätter  
• Obligationer och andra värdepapper 
• Långfristiga fordringar/lån till 
• Grundfondskapital och diverse värdereglering 

           

Finansiella omsättningstillgångar 

• Kundfordringar        
• Diverse kortfristiga fordringar 
• Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
• Aktier, andelar och bostadsrätter     
• Certifikat     
• Obligationer och andra värdepapper      
• Värdereglering av kortfristiga placeringar 
• Kassa och Bank 

 

Långfristiga skulder 

• Kommuncertifikat 
• Obligationslån 
• Lån från svenska långivare 
• Lån från utländska långivare 
• Finansiell leasing 

 

Kortfristiga skulder 

• Kommuncertifikat 
• Obligationslån 
• Lån från svenska långivare 
• Lån från utländska långivare 
• Leverantörsskulder 
• Upplupna räntekostnader 
• Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
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Specifikation av svenska börsaktieinnehav 

• Redovisat belopp föregående kvartal 
• Köp inkl nyteckning 
• Försäljning inkl inlösen 
• Upp- eller nedskrivning 
• Redovisat belopp detta kvartal 

 

Specifikation av nominella värden är: 

• Kommuncertifikat  
• Utestående obligationslån  

 

Specifikationerna av obligationslån emitterade i Sverige och utlandet samt 
för utlandslån är: 

• Bokfört belopp föregående kvartal      
• Upplåning      
• Amorterat/Uppköpt     
• Kursvinst      
• Kursförlust      
• Bokfört belopp detta kvartal   

 

Specifikationerna av derivat utfärdade av svenska banker, övriga svenska 
motparter samt utländsk 

• Marknadsvärde 
• Erhållna/erlagda betalningar 
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