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Statistikens kvalitet 

1 Relevans 

1.1 Ändamål och informationsbehov 

1.1.1 Statistikens ändamål 

Statistikens ändamål är att ge kunskap om omfattningen av bostadstillägg1 till 
pensionärer.  

Statistiken redovisar antalet personer som får utbetalning av bostadstillägg till 
pensionärer och särskilt bostadstillägg till pensionärer samt utbetalda 
årsbelopp för förmånerna.   

1.1.2 Statistikanvändares informationsbehov 

Statistiken används dels av regeringskansliet, Pensionsmyndigheten och 
andra myndigheter som underlag för analyser och prognoser; dels av forskare 
på institutioner och universitet till studier, undersökningar och forskning. 
Statistiken används även av journalister som underlag för artiklar samt 
studenter och allmänheten som har intresse av bostadstillägg till pensionärer. 

1.2 Statistikens innehåll 

Målstorheterna i statistiken över bostadstillägg till pensionärer och särskilt 
bostadstillägg till pensionärer är antalet personer som får en utbetalning av 
någon av förmånerna och det totala årsbeloppet som betalats ut.  

1.2.1 Objekt och population 

Intressepopulationen utgörs av personer med bostadstillägg till pensionärer 
och särskilt bostadstillägg till pensionärer.   

Målpopulationen består av personer som fått en ordinarie utbetalning av 
bostadstillägg till pensionärer och/eller särskilt bostadstillägg till pensionärer 
i december 2016. Det finns tre skillnader mellan intressepopulationen och 
målpopulationen: 

- Pensionärer som enbart mottagit utbetalning under årets övriga 
månader ingår inte. 

- Pensionärer som enbart mottagit retroaktiv utbetalning under 
referensmånaden gällande tidigare månader ingår inte. 

- Pensionärer som senare mottagit retroaktiv utbetalning gällande 
referensmånaden och inte får en ordinarie utbetalning under 
referensmånaden ingår inte. 

Detta ger en underskattning av intressepopulationen. 

Målobjektet för statistiken är individer och observationsobjekten är de poster i 
Pensionsmyndighetens datalager som motsvarar ordinarie utbetalningar som 
görs i referensmånaden. Varje post motsvarar en individ. 

 

1 För mer information om bostadstillägg och särskilt bostadstillägg se 

https://www.pensionsmyndigheten.se/for-pensionarer/ekonomiskt-stod/mer-fakta-om-

bostadstillagg. Bestämmelser om rätten till och beräkning av bostadstillägg finns i 

Socialförsäkringsbalken, avd. G Bostadsstöd, 93 och 99-103 kap. 

https://www.pensionsmyndigheten.se/for-pensionarer/ekonomiskt-stod/mer-fakta-om-bostadstillagg
https://www.pensionsmyndigheten.se/for-pensionarer/ekonomiskt-stod/mer-fakta-om-bostadstillagg


Statistikansvarig myndighet 

Pensionsmyndigheten 

 

  Sida 
   4 (9) 

 

SF03xx-4_MKD_2016_PM_2017-02-28 

1.2.2 Variabler 

Nedan anges mål- och observationsvariablerna för statistiken. 
Observationsvariablerna är de uppgifter som finns i Pensionsmyndighetens 
datalager och målvariablerna är de uppgifter som matats in 
handläggningssystemet för utbetalning av bostadstilläggen och som bör vara 
korrekta. Mål- och observationsvariabler överensstämmer väl eftersom 
uppgifterna som finns i datalagret hämtas från systemet som betalar ut 
pensionerna.  

Kön och ålder. Uppgifterna hämtas från Pensionsmyndighetens register för 
kunduppgifter. Ålder beräknas vid slutet av referensmånaden utifrån 
uppgiften om födelsedatum. 

Pensionsförmån avser vilken förmån som varit grundande för rätten till 
bostadstillägg. I de fall en person har bostadstillägg i kombination med fler 
förmåner redovisas de i ordningen allmän pension, änkepension och andra 
typer av pension.  

Typ av bostadstillägg avser bostadstillägg och särskilt bostadstillägg. 
Observationsvariablerna hämtas från den utbetalning en person fått under 
referensmånaden. 

Årsbelopp är beräknat som det utbetalda beloppet i december multiplicerat 
med 12. Intressevariabeln är totalt utbetalt belopp under året. Detta ger en 
skillnad då inte alla personer har varit berättigade till utbetalning hela året. 
Till det kommer de skillnader som uppstår av differensen mellan 
intressepopulation och målpopulation.  

1.2.3 Statistiska mått 

Statistiken utgörs av statistikvärden avseende statistiska storheter som antal 
och summa.  

1.2.4 Redovisningsgrupper 

Statistiken redovisas efter redovisningsgrupperna kön, ålder, pensionsförmån 
samt typ av bostadstillägg.  

Kön: kvinnor och män. 

Åldersgrupper: 45-49, 50-54, 55-59, 60-65, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85-89, 90-94, 
95-99 samt 100 år och äldre. 

Pensionsförmån: Allmän pension, änkepension och andra typer av pension. 

Typ av bostadstillägg: bostadstillägg och särskilt bostadstillägg. 

1.2.5 Referenstider 

Redovisningen avser december 2016.  

 

2 Tillförlitlighet 

2.1 Tillförlitlighet totalt 

På total nivå anses tillförlitligheten vara mycket hög.  
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2.2 Osäkerhetskällor 

Mätfel och bearbetningsfel är de osäkerhetskällor som mest kan påverka 
statistikvärdenas tillförlitlighet.  

2.2.1 Urval 

Statistiken över bostadstillägg till pensionärer är en totalundersökning och 
ingen urvalsosäkerhet förekommer.  

2.2.2 Ramtäckning 

Rampopulationen består av pensionärer som enligt registret mottagit en 
ordinarie utbetalning av bostadstillägg och/eller särskilt bostadstillägg. Det 
finns inga uppgifter som tyder på täckningsbrister. 

2.2.3 Mätning 

Statistiken baseras på registerinformation. Uppgifterna hämtas från 
Pensionsmyndighetens statistikdatabas Pedal som hämtar information från 
Pensionsmyndighetens administrativa databaser för beräkning och 
utbetalning av pensionsförmåner. Under förutsättning att inmatning i 
registren och inläsning till Pedal utförs korrekt kan det antas att uppgifterna 
är korrekta.  

Kunduppgifter samlas primärt in av Skatteverket. Dessa levereras till 
Pensionsmyndighetens kundregister via Försäkringskassan. Uppgifterna kan 
uppdateras av handläggare på Pensionsmyndigheten. Här kan en del brister 
förekomma som leder till partiella bortfall, till exempel avsaknad av 
födelsedatum och kön för vissa individer. 

Uppgifter gällande utbetalning av bostadstillägg hämtas från det system som 
betalar ut pensionsförmåner. Kvaliteten på uppgifterna bedöms därför vara 
mycket goda.  

2.2.4 Bortfall 

Statistiken är en totalundersökning. Allt som finns i registret ingår och inget 
objektsbortfall förväntas finnas. Generellt finns det brister som orsakas av 
partiellt bortfall gällande kunduppgifter (kön och födelsedatum) men det 
förekommer inte i denna statistik. 

2.2.5 Bearbetning 

Bearbetningsfel kan inte uteslutas. Misstänkta fel följs upp och korrigeras och 
eventuella kvarvarande fel efter det anses vara försumbara. 

2.2.6 Modellantaganden 

Inga modellantaganden görs för denna statistik. 

2.3 Preliminär statistik jämförd med slutlig 

Detta är en slutlig statistikprodukt. Ingen preliminär statistik förekommer. 

 

3 Aktualitet och punktlighet 

3.1 Framställningstid 

Framställningstid är cirka åtta veckor från referensperiodens slut. 
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3.2 Frekvens 

Statistiken redovisas årligen.  

3.3 Punktlighet 

Statistiken publiceras enligt publiceringskalendern för Sveriges officiella 
statistik som finns tillgänglig på SCB:s webbplats. 

4 Tillgänglighet och tydlighet 

4.1 Tillgång till statistiken 

Statistiken publiceras på Pensionsmyndighetens hemsida2.  

4.2 Möjlighet till ytterligare statistik 

På Pensionsmyndighetens hemsida publiceras även annan statistik som inte är 
officiell statistik, till exempel fördelning över län och kommun. Det finns 
möjlighet att göra beställningar av statistik som inte finns framtagen. 
Beställningar görs via myndighetens statistikbrevlåda3.  

4.3 Presentation 

Statistiken presenteras i form av tre tabeller. Första och andra tabellen 
redovisar antal pensionärer samt totalt årsbelopp fördelat på kön, ålder och 
pensionsförmån. Den tredje tabellen visar antal pensionärer och totalt 
årsbelopp fördelat på kön, typ av bostadstillägg och pensionsförmån. 

4.4 Dokumentation 

Statistikens kvalitet beskrivs i föreliggande dokument.  

 

5 Jämförbarhet och samanvändbarhet 

5.1 Jämförbarhet över tid 

Det statliga bostadstillägget till pensionärer ersatte det kommunala 
bostadstillägget år 1995. De nuvarande reglerna för bostadstillägg och särskilt 
bostadstillägg gäller i huvudsak sedan 2003 när förmånerna anpassades till 
det nya allmänna ålderspensionssystemet.  

I statistik från åren 1999 – 2002 redovisas bostadstillägg som bostadsstöd. Den 
statistiken är anpassad till det äldre ålderspensionssystemet.  

Bostadstillägg är en förmån som delas mellan Försäkringskassan och 
Pensionsmyndigheten. Personer som har rätt till bostadstillägg på grund av 
sjuk- och aktivitetsersättning ingår inte i Pensionsmyndighetens statistik utan 
redovisas av Försäkringskassan. Fram till och med statistikåret 2009 
presenterades hela statistiken av Försäkringskassan.  

Fram till och med statistikåret 2015 redovisas uppgifter från 
Försäkringskassans datalager Store. Från och med 2016 redovisas uppgifter 
från Pensionsmyndighetens datalager Pedal. Det register som levererar 
uppgifter till Pensionsmyndighetens datalager är detsamma som tidigare 
levererade till Försäkringskassans datalager. Eventuella skillnader i 
datalagren bedöms vara små.  

 

2 https://www.pensionsmyndigheten.se/statistik-och-rapporter/statistik/sveriges-officiella-

statistik 
3 statistik@pensionsmyndigheten.se 

https://www.pensionsmyndigheten.se/statistik-och-rapporter/statistik/sveriges-officiella-statistik
https://www.pensionsmyndigheten.se/statistik-och-rapporter/statistik/sveriges-officiella-statistik
mailto:statistik@pensionsmyndigheten.se


Statistikansvarig myndighet 

Pensionsmyndigheten 

 

  Sida 
   7 (9) 

 

SF03xx-4_MKD_2016_PM_2017-02-28 

I samband med en översyn som Pensionsmyndigheten genomförde 2012 
upptäcktes täckningsproblem i statistiken för statistikåren 2009 till 2015. 
Under de år som Pensionsmyndigheten redovisat statistik har personer med 
änkepension och sjuk- och aktivitetsersättning inte tagits med i statistiken. 
Vissa personer med sjuk- och aktivitetsstöd har redovisats under andra typer 
av pension.  

I 2016 års publicering har redovisning för enskilda åldrar tagits bort. En tabell 
som visar årsbelopp fördelat efter kön, åldersgrupp och pensionsförmån har 
lagts till. Tabellen som redovisar antal pensionärer och årsbelopp fördelat på 
bostadstillägg och särskilt bostadstillägg har arbetats om och förenklats 
utseendemässigt. 

5.2 Jämförbarhet mellan grupper 

Bostadstillägg är en förmån som delas mellan Försäkringskassan och 
Pensionsmyndigheten. Personer som har rätt till bostadstillägg på grund av 
sjuk- och aktivitetsersättning ingår inte i Pensionsmyndighetens statistik utan 
redovisas av Försäkringskassan. Fram till och med statistikåret 2008, 
kalenderår 2009 presenterades hela statistiken av Försäkringskassan.  

Statistiken om bostadstillägg till pensionärer är inte jämförbart med 
Försäkringskassans statistik om bostadstillägg till personer med sjuk- och 
aktivitetsersättning.  

Jämförbarheten med andra länder kan vara missvisande eftersom 
lagstiftningen skiljer sig från land till land. 

5.3 Samanvändbarhet i övrigt 

Publicerade statistikvärden överensstämmer inte nödvändigtvis med andra 
värden som tas fram för till exempel bokföringsändamål eller 
anslagsprognoser. Detta på grund av skillnader mellan intressepopulation och 
målpopulation som beskrivs i avsnitt 1.2.1.  
 
Uppdelningen av förmånen bostadstillägg mellan Försäkringskassan och 
Pensionsmyndigheten kan göra att de personer som har fler förmåner finns 
rapporterade i både Försäkringskassans och Pensionsmyndighetens statistik 
(till exempel personer med både sjuk- och aktivitetsersättning och 
änkepension).  

5.4 Numerisk överensstämmelse 

Avrundningsfel kan förekomma i statistiken över totalt utbetalt årsbelopp, 
vilket gör att en summering över kolumner inte alltid motsvarar det totala 
årsbeloppet.  
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Allmänna uppgifter 

A SOS-klassificering 

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. 

 

B Sekretess och personuppgiftsbehandling 

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

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 personuppgifts-
lagen (1998:204).  

 

C Bevarande och gallring 

En kopia av all statistikredovisning i form av rapporter, böcker och statistiska 
meddelanden (SM) som getts ut som trycksak eller redovisats som pdf-
dokument förvaras hos Kungliga biblioteket och levereras till Riksarkivet. 

Bevarandebehov är under utredning. 

 

D Uppgiftsskyldighet 

Uppgiftsskyldighet till denna statistik föreligger inte. 

 

E EU-reglering och internationell rapportering 

Statistiken är inte EU-reglerad. 

 

F Historik 

Det statliga bostadstillägget till pensionärer ersatte det kommunala 
bostadstillägget år 1995. Fram till statistikår 1994 fanns en statistik om det 
kommunala bostadsbidraget. 

En statistik om bostadstillägg till pensionärer redovisades från statistikår 1995 
fram till 1998 som även innehöll kommunalt kompletteringsbelopp. 

I statistik från åren 1999 – 2002 redovisas bostadstillägg som bostadsstöd. Den 
statistiken är anpassad till det äldre ålderspensionssystemet.  

De nuvarande reglerna för bostadstillägg och särskilt bostadstillägg gäller i 
huvudsak sedan 2003 när förmånerna anpassades till det nya allmänna 
ålderspensionssystemet. Statistiken redovisades från början som en del av 
utbetalningar i det allmänna pensionssystemet av Försäkringskassan. 

 Från 2010 ansvarar Pensionsmyndigheten för denna statistik. 
Pensionsmyndigheten fortsatte att redovisa statistiken om bostadstillägg som 
en del av pensionsutbetalningar i det allmänna pensionssystemet fram till 
statistikåret 2015. 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-200199-om-den-officiell_sfs-2001-99/
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2001100-om-den-officiella_sfs-2001-100
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Offentlighets--och-sekretessla_sfs-2009-400/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-200199-om-den-officiell_sfs-2001-99/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2001100-om-den-o_sfs-2001-100/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Personuppgiftslag-1998204_sfs-1998-204/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Personuppgiftslag-1998204_sfs-1998-204/
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I samband med en översyn som Pensionsmyndigheten genomförde 2016 
upptäcktes täckningsproblem i statistiken för statistikåren 2009 till 2015. 
Under de år som Pensionsmyndigheten redovisat statistik har personer med 
änkepension och sjuk- och aktivitetsersättning inte tagits med i statistiken. 
Vissa personer med sjuk- och aktivitetsstöd har redovisats under andra typer 
av pension.  

Andra konsekvenser från översynen till statistiken syns redan i statistikåret 
2015. I denna upplaga har redovisning för enskilda åldrar tagits bort. En tabell 
som visar årsbelopp fördelat efter kön, åldersgrupp och pensionsförmån har 
lagts till. Tabellen som redovisar antal pensionärer och årsbelopp fördelat på 
bostadstillägg och särskilt bostadstillägg har arbetats om och förenklats 
utseendemässigt. 

Av översynen framkom även rekommendationen att redovisa denna statistik 
som en självständig statistikprodukt. Rekommendationen antogs som 
lämpligt och Pensionsmyndigheten beslutade att från och med statistikåret 
2016 skulle denna produkt bli en egen statistikprodukt. Denna produkt har 
fått tilldelat produktkod SF0309. 

Mellan statistikåret 2009 fram till och med statistikåret 2015 redovisade 
Pensionsmyndigheten denna statistik med uppgifter som Försäkringskassans 
levererade från sina administrativa datalager. 

Från och med statistikåret 2016 sammanställer Pensionsmyndigheten denna 

statistik från sin egen statistikdatabas efter granskning, modellering och 

transformationer av levererade data. De registren som levererar uppgifter till 

Pensionsmyndigheten är desamma som tidigare levererade till 

Försäkringskassan. Eventuella skillnader i datalagren bedöms vara små.  
 

G Kontaktuppgifter  
 

Statistikansvarig 
myndighet 

Pensionsmyndigheten 

Kontaktinformation statistik@pensionsmyndigheten.se  

E-post statistik@pensionsmyndigheten.se  

Telefon +46 (0)10 454 20 00 
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