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Ämnesområde: Nationalräkenskaper

0.2

Statistikområde

Statistikområde: Nationalräkenskaper

0.3

SOS-klassificering

Tillhör (SOS)

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).

0.4

Statistikansvarig

Myndighet/organisation:
Postadress:
Besöksadress:
Kontaktperson:
Telefon:
E-post:

0.5

Statistikproducent

Myndighet/organisation:
Postadress:
Besöksadress:
Kontaktperson:
Telefon:
E-post:

0.6

SCB, NR/LEDN
Box 24 300, 104 51 Stockholm
Karlavägen 100
Monica Nelson Edberg
08-506 945 66
fornamn.efternamn@scb.se

SCB, NR/OEM
701 89 Örebro
Klostergatan 23
Nina Grönborg, Sofia Runestav
019-17 68 41, 019-17 60 39
nina.groenborg@scb.se,
sofia.runestav@scb.se

Uppgiftsskyldighet

Produkten baseras på statistik från flera olika statistiska undersökningar
samt från administrativa register.

0.7

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).
Personuppgifter förekommer inte i beräkningen.

0.8

Gallringsföreskrifter

Särskilda gallringsföreskrifter finns inte. Resultaten långtidslagras.
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EU-reglering

ESSPROS redovisas årligen i Sverige och övriga EU-länder samt Island, Norge
och Schweiz enligt principer som samtliga länder kommit överens om. De
gemensamma principerna är fastlagda i ESSPROS Manual 2012 edition, som
publiceras av Eurostat.
Statistiken i ESSPROS lagreglerades år 2007 (Regulation No 458/2007 of the
European Parliament, Commission Regulation No 1322/2007 och No 10/2008)
och implementerades i början på år 2008.

0.10

Syfte och historik

I artikel 2 i EU-fördraget fastställs att det är gemenskapens uppgift att
främja en hög nivå i fråga om socialt skydd och att utveckla ekonomisk
och social sammanhållning mellan medlemsstaterna. För att övervaka hur
dessa uppgifter utvecklas behöver den Europeiska kommissionen tillgång
till detaljerad och aktuell information om det sociala skyddets
organisation, nuvarande ställning och utveckling i medlemsstaterna.
Det europeiska systemet för integrerad statistik över socialt skydd
(ESSPROS) har utarbetats inom EU:s statistikorgan Eurostat i samarbete
med medlemsstaterna och redovisas i en särskild manual fastställd 1996. I
den finns en detaljerad klassificering av dess sociala förmåner och ett
grundsystem som ger information om såväl det sociala skyddets
omfattning som dess inkomster och utgifter.

0.11

Statistikanvändning

Statistiken används för att följa förändringar i det sociala skyddet i EU:s
medlemsländer samt Island, Norge, Schweiz och Serbien.

0.12

Uppläggning och genomförande

ESSPROS utgör ett satellitsystem till nationalräkenskaperna och utnyttjar
mer detaljerad information från Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten
och Arbetsförmedlingen för att möjliggöra tillräcklig detaljeringsgrad i
redovisningen.

0.13

Internationell rapportering

Uppgifter rapporteras årligen till Eurostat enligt regulation (EC)
1322/2007.

0.14

Planerade förändringar i kommande
undersökningar

Nationalräkenskaperna som används i sammanställningen av ESSPROS
anpassas till det nya regelverket Europeiska Nationalräkenskapssystemet
2010 (ENS 2010) som träder i kraft i september 2014. Detta påverkar
framtagningen av ESSPROS och kan även påverka resultaten i ESSPROS.
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Översikt

ESSPROS är en årlig undersökning som redovisar uppgifter för de totala
utgifterna för det sociala skyddet i Sverige samt dess finansiering. Dessa
uppgifter samlas även in i övriga EU-länder samt Island, Kroatien, Norge,
Schweiz och Serbien. Uppgifterna redovisas enligt principer som samtliga länder
kommit överens om. De gemensamma principerna är fastlagda i ESSPROS
Manual 2012 edition, som publiceras av Eurostat.

1.1

Observationsstorheter

Socialt skydd definieras i ESSPROS som samtliga insatser från offentliga
eller privata organ som syftar till att avlasta hushåll och enskilda personer
från speciellt definierade risker eller att tillgodose speciellt definierade
behov. En förutsättning är att insatsen inte kräver en samtidig gentjänst
och att den inte är baserad på individuella arrangemang. Detta innebär att
endast sådana insatser där den förmånsberättigade inte behöver återgälda
insatsen ska ingå i ESSPROS-statistiken.

1.2

Statistiska målstorheter

Objektgrupp

Variabel

Population

Indelning i
redovisningsgrupper

Det sociala
skyddets
funktioner

Funktion,
redovisningsgrupp
och ESSPROS-kod

Totala utgifter för Totalsumma
socialt skydd

ESSPROR-kod,
Totala inkomster
redovisningsområde för finansiering
av socialt skydd
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Mått

Totalsumma

Funktion och
ESSPROS-kod

Totala utgifter för Andel av BNP
socialt skydd

Funktion och
ESSPROS-kod

Totala inkomster
för finansiering
av socialt skydd

Andel av BNP

Funktion

Kontant
nettoförmån
(utgift för sociala
kontantförmåner
exkl. skatt)

Totalsumma

Nettoförmån
(utgift för sociala
förmåner exkl.
skatt)

Andel av BNP
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Utflöden: statistik och mikrodata

Statistiken redovisas årligen. Uppgifterna sprids dels till Eurostat enligt
regulation (EC) 1322/2007. Statistiken sprids även i from av
pressmeddelande och tabeller på SCB:s webbplats.
Data från undersökningen lagras i SAS. Uppgifter finns från och med år
1993. För varje undersökningsomgång sparas totalsummor för de olika
förmånerna för samtliga år.

1.4

Dokumentation och metadata

På SCB:s webbplats finns dokumentationen Beskrivning av statistiken
publicerad. (www.scb.se – Hitta statistiken - Statistik efter ämne –
Nationalräkenskaper – Utgifter för det sociala skyddet i Sverige och Europa samt
utgifternas finansiering (ESSPROS)).
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Någon egentlig ram finns inte för produkten men uppgifter samlas in för
samtliga förmåner som definieras som socialt skydd.

2.2

Urvalsförfarande

ESSPROS är en totalundersökning.

2.3

Mätinstrument

Mycket av uppgifterna till ESSPROS samlas in från källor inom SCB. I
övrigt samlas uppgifter även in från Försäkringskassan,
Pensionsmyndigheten och Arbetsförmedlingen. För dessa uppgifter
skickar vi över föregående års uppgifter till respektive myndighet som de
sedan uppdaterar med det aktuella årets värden. Om det har tillkommit
nya förmåner kompletterar de även med dessa.

2.4

Insamlingsförfarande

Uppgifter om utgifter för det sociala skyddet och dess finansiering samlas
in från många olika källor. ESSPROS ska i så stor utsträckning som
möjligt stämma överens med nationalräkenskaperna, så om det är möjligt
samlas uppgifterna in därifrån. Från nationalräkenskaperna hämtas
uppgifter om kommunala och landstingskommunala förmåner,
privatproducerad sjukvård, tandvård och socialtjänst, flyktingmottagande,
tvångsvård, försvarets sjukvårdskostnader, avtalspensioner och
lönegaranti. Därifrån hämtas även uppgifter om arbetsgivaravgifter,
egenavgifter och kapitalinkomster som finansierar utgifterna.
I övrigt samlas uppgifter in från följande källor:
•
•
•
•

2.5

Kommunernas sociala förmåner hämtas från
Räkenskapssammandraget för kommuner
Landstingens sociala förmåner hämtas från
Räkenskapssammandraget landsting
Från Arbetsförmedlingen samlas uppgifter om utgifter för passiva
och aktiva arbetslöshetsåtgärder in
Från Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten samlas
uppgifter angående utgifter för sjukförsäkringen,
föräldraförsäkringen och pension in. Från Försäkringskassan
hämtas även ett avgiftsunderlag för beräkning av sjuklön

Databeredning

Vid inläggning av uppgifterna för respektive förmån kontrolleras att
förändringen jämfört med föregående år verkar rimlig. Uppgifterna kodas
även enligt en standard där det bland annat framgår om det är en utgift
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eller inkomst, vilken funktion utgiften/inkomsten hör till och om det är en
kontantförmån eller naturaförmån.
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3

Statistisk bearbetning och redovisning

3.1

Skattningar: antaganden och
beräkningsformler

Uppgifter för primär- och landstingskommunala förmåner hämtas från
Nationalräkenskaperna. I vissa fall är dessa uppgifter inte uppdelade på en
tillräckligt fin nivå. Uppgifterna fördelas då mellan olika förmåner med hjälp
av uppgifter från kommunernas och landstingens räkenskapssammandrag.
Det finns ingen uppgift om utbetald sjuklön från arbetsgivarna. Denna skattas
därför enligt följande:
Lönesumma * genomsnittlig sjukfrånvaro * ersättningsgrad.
Lönesumma fås från Försäkringskassan och avser underlag för
arbetsgivaravgifter. Den genomsnittliga sjukfrånvaron hämtas från skriften,
Tidsanvändning som ges ut av Svenskt Näringsliv. Uppgiften avser
arbetare och tjänstemän inom privat sektor. Vi antar att sjukfrånvaron är
densamma inom offentlig sektor.

3.2

Redovisningsförfaranden

Statistiken redovisas i from av pressmeddelande och tabeller på SCB:s
webbplats. Resultatet levereras även till Eurostat som publicerar uppgifterna.
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I det här dokumentet (SCBDOK) har framtagningen av nedanstående
slutliga observationsregister beskrivits.
Nationalräkensaper

Register
Registervariant
Registerversion

ESSPROS
2012

Fortsatt dokumentation, av registrens detaljerade innehåll, finns på SCB:s
webbplats. Där beskrivs alla variabler och värdemängder m.m.
Dokumentationen hittar du här: https://www.h2.scb.se/metadata. Klicka
dig fram med hjälp av namnen på Register, Registervariant och
Registerversion som är angivna i ovanstående tabell.
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4.2

Arkiveringsversioner

4.3

Erfarenheter från senaste
undersökningsomgången

