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A. Allmänna uppgifter
A.1 Ämnesområde
Nationalräkenskaper
A.2 Statistikområde
Nationalräkenskaper
A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik
A.4 Ansvarig
Myndighet/organisation: SCB
Adress: Box 24 300, 104 51 STOCKHOLM
A.5 Producent
Myndighet/organisation: SCB, ES/NR
Adress: Box 24 300, 104 51 STOCKHOLM
Kontaktperson: Christina Liwendahl
Telefon: 08-506 945 43
Telefax: 08-506 942 96
E-post: christina.liwendahl@scb.se
A.6 Uppgiftsskyldighet
Produkten baseras på statistik från flera olika statistiska undersökningar.
A.7 Sekretess och regler för behandling av personuppgifter
I myndigheternas särskilda verksamhet för framställning av statistik gäller
sekretess enligt 9 kap. 4 § sekretesslagen (1980:100).

A.8 Gallringsföreskrifter
Ej relevant.
A.9 EU-reglering
ESA 95 (European System of Accounts) Council Regulation (EC) No 2223/96
gäller för nationalräkenskaperna sedan år 1999.
A.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.
A.11 Statistikanvändning
Statistiken används för att följa förändringar i det sociala skyddet i EU:s
medlemsländer samt Island och Norge.
A.12 Uppläggning och genomförande
ESSPROS utgör ett satellitsystem till nationalräkenskaperna och utnyttjar mer
detaljerad information från Riksförsäkringsverket, Arbetsmarknadsstyrelsen och
Socialdepartementet för att möjliggöra tillräcklig detaljeringsgrad i
redovisningen.
A.13 Planerade förändringar i kommande undersökningar

B. Kvalitetsdeklaration
0 Inledning

1 Innehåll
1.1 Statistiska målstorheter
Eftersom det inte finns någon allmänt vedertagen definition på vad det sociala
skyddet omfattar, har det i ESSPROS varit nödvändigt att formulera en sådan.
I definitionen talas om speciellt definierade risker och behov som skall berättiga
till socialt skydd. Dessa är fastställda till följande:
1. Sjukdom/hälso- och sjukvård
2. Funktionshinder
3. Ålderdom
4. Efterlevande
5. Familj/barn
6. Arbetslöshet
7. Boende
8. Övrig social utsatthet
Med dessa risker och behov som utgångspunkt fastställs de primära orsakerna
till att resurser och förmåner tillhandahålls. I detta sammanhang är det brukligt
att man använder termen det sociala skyddets funktioner.
1.1.1 Objekt och population
Populationen utgörs av det sociala skyddets funktioner i Sverige definierade
utifrån det behov en förmån tillgodoser. De är således oberoende av i vilket
redovisningsområde inkomster och utgifter redovisas för denna förmån.
Ordet insats i definitionen omfattar finansiering av förmåner, tillhörande
administrationskostnader och det faktiska tillhandahållandet av förmånerna.
I definitionen fastställs också att endast insatser utan krav på gentjänst ingår.
Med ”gentjänst” menar man insatser som hushåll och enskilda erhåller och
samtidigt återgäldar genom betalning av hela insatsens värde eller med annan

insats av motsvarande värde. Dessa betraktas således inte som socialt skydd och
ingår inte i ESSPROS-statistiken.
Villkoret att ett offentligt eller privat organ skall ansvara för insatsen gör att
definitionen på socialt skydd utesluter alla direkta överföringar av medel mellan
egentliga hushåll eller enskilda i form av gåvor, hjälp till anhöriga eller dylikt
1.1.2 Variabler
1.1.3 Statistiska mått
Det statistiska måttet är inkomster respektive utgifter för det sociala skyddet
uttryckt i miljoner kronor eller som procentuell andel av BNP.
1.1.4 Redovisningsgrupper
Redovisningsgrupperna utgörs av det sociala skyddets 8 funktioner:
1. Sjukdom/hälso- och sjukvård
2. Funktionshinder
3. Ålderdom
4. Efterlevande
5. Familj/barn
6. Arbetslöshet
7. Boende
8. Övrig social utsatthet
Skyddets förmåner delas upp på 25 redovisningsområden:
1. Avgiftsfinansierad folkpension
2. Skattefinansierad folkpension
3. ATP-fond
4. Delpensionsfond
5. Sjukförsäkring
6. Arbetsskadefond
7. Passiva arbetslöshetsåtgärder
8. Aktiva arbetslöshetsåtgärder
9. Övr. allmänna statliga förmåner
10. Övr. icke-allmänna statliga förmåner
11. Kommunala förmåner
12. Landstingsförmåner
13. Arbetsgivarens sjuklön
14. Avtalspensioner
15. Privatproducerad sjukvård
16. Privatproducerad tandvård
17. Privatproducerad socialtjänst
18. Lönegaranti
19. Inkomstgrundad avgiftsfinansierad efterlevandepension
20. Icke inkomstgrundad avgiftsfinansierad efterlevandepension
21. Skattefinansierade ålderspensionsförmåner
22. Inkomstpensionfond
23. Premiepensionsfond
24. Sjömanspension
25. Föräldraförsäkring
Finansieringen redovisas efter inkomsttyp:
1. Sociala avgifter (arbetsgivares och anställdas)
2. Den offentliga sektorns bidrag (allmänna skattepengar)
3. Överföringar från andra redovisningsområden
4. Övriga inkomster (diverse löpande överföringar, räntor med mera)
och ursprung:

1. Företag
2. Den offentliga sektorn (staten, delstater och kommuner, samt
socialförsäkringar)
3. Hushåll
4. Hushållens ideella organisationer
5. Utlandet
Utgifterna redovisas efter utgiftsslag:
1. Sociala förmåner
2. Administrationskostnader
3. Överföringar till andra redovisningsområden
4 Övriga utgiftsslag
1.1.5 Referenstider
År
1.2 Fullständighet
2 Tillförlitlighet
2.1 Tillförlitlighet totalt
Något mått på tillförlitligheten kan inte fastställas då ESSPROS liksom
nationalräkenskaperna bygger på avstämningar av resultaten från ett stort antal
undersökningar och administrativa matrial.
2.2 Osäkerhetskällor
2.2.1 Urval
2.2.2 Ramtäckning
2.2.3 Mätning
2.2.4 Svarsbortfall
2.2.5 Bearbetning
2.2.6 Modellantaganden
.
2.3 Redovisning av osäkerhetsmått
3 Aktualitet
3.1 Frekvens
ESSPROS framställs och publiceras årligen.
3.2 Framställningstid
ESSPROS framställs under våren efter det att nationalräkenskaperna för en

årgång har färdigställts. Det innebär att de kan publiceras efter cirka 20 månader.
3.3 Punktlighet
4 Jämförbarhet och samanvändbarhet
4.1 Jämförbarhet över tiden
4.2 Jämförbarhet mellan grupper
ESSPROS framställs efter riktlinjer från EU och ett syft med statistiken är att
kunna möjliggöra jämförelser mellan de Europeiska länderna.
4.3 Samanvändbarhet med annan statistik
5 Tillgänglighet och förståelighet
5.1 Spridningsformer
Resultaten publiceras i en publikation Utgifter för det sociala skyddet i
Sverige och Europa samt utgifternas finansiering samt på SCB:s hemsida
samt i publikationer från Eurostat.
Publikationerna kan även beställas från SCB:s publikationstjänst tfn. 019-17 68
00, fax 019-17 64 44, e-post:publ@scb.se.
5.2 Presentation
5.3 Dokumentation
5.4 Tillgång till primärmaterial
5.5 Upplysningstjänster
Övriga upplysningar lämnas av
Christina Liwendahl tel 08-506 945 43, e-post nrinfo@scb.se
Jenny Davidsson tel 08-506 944 52, e-post nrinfo@scb.se
Linda Nyström tel 08-506 944 21, e-post nrinfo@scb.se

