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Statistikens kvalitet 
1 Relevans 

1.1 Ändamål och informationsbehov 

1.1.1 Statistikens ändamål 
Statistiken finns i första hand som underlag för nationell uppföljning och utvär-
dering, för jämförelser mellan kommuner och som allmän information. Den ska 
belysa några av de största insatserna inom socialtjänsten riktade till äldre och 
personer med funktionsnedsättning. Statistiken avser dels situationen per den 1 
oktober och dels för hela oktober. 

1.1.2 Statistikanvändares informationsbehov 
Viktiga användare är kommuner. Statistiken används bland annat vid beräkning 
av kommunalekonomisk utjämning för kommuner samt som underlag vid plane-
ring av äldreomsorg. Att generellt uttala sig om allmänhetens informationsbehov 
är inte möjligt, men jämförelser av olika slag, mellan kommuner, regiformer och 
över tid, är exempel på vanligt förekommande användning. 

1.2 Statistikens innehåll 

Statistiken beskriver några insatser enligt socialtjänstlagen som är riktade till 
äldre och personer med funktionedsnedsättning. 

1.2.1 Objekt och population 
Statistiken belyser de personer som den 1 oktober 2021 hade beslut om någon av 
följande insatser enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen: 
• hemtjänst 
• särskilt boende 
• korttidsplats 

1.2.2 Variabler 

Hemtjänst i ordinärt boende den 1 oktober samt hemtjänsttimmar under oktober 
månad: 
• Regiform för personer med hemtjänst. 
• Regiform för hjälptimmar. 

Permanent boende i särskilt boende den 1 oktober: 

• Regiform för personer i särskilt boende. 
• Bostadstyp för personer i särskilt boende. 
• Delad bostad för personer i särskilt boende. 

Korttidsplats den 1 oktober samt dygn på korttidsplats under oktober månad: 
• Regiform för personer med korttidsplats. 
• Regiform för boendedygn på korttidsplats. 

1.2.3 Statistiska mått 
Antalsuppgifter och summeringar. 
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1.2.4 Redovisningsgrupper 
Redovisning görs per kommun, utförare (regiform), län och riket samt ålders-
grupperna 0–64 år och 65 år eller äldre. 

1.2.5 Referenstider 
Uppgifterna avser 1 oktober och oktober månad 2021. Vissa uppgifter avser 
oktober 2007 till oktober 2021. 

2 Tillförlitlighet 

2.1 Tillförlitlighet totalt 

Det finns en viss osäkerhet om kvaliteten på de insamlade uppgifterna eftersom 
kommunernas redovisning oftast är en sammanställning av uppgifter från flera 
uppgiftslämnare. Det kan medföra att definitioner och anvisningar tolkas på 
olika sätt samt att samma individ kan råka förekomma vid flera tillfällen. 

2.2 Osäkerhetskällor 

De största osäkerhetskällorna med insamlingen är om uppgifter om enstaka indi-
vider inte har rapporterats in av kommunerna trots att de borde ingå i statistiken 
eller personer som rapporterats in från två olika verksamheter i kommunen och 
därmed kommit med två gånger i kommunens inlämning. I de kommentarer som 
kommunerna lämnade i samband med uppgiftslämnandet finns ingen indikation 
på att enkäten eller insamlingsmetoden skulle ha inneburit stora problem. 

2.2.1 Urval 
Undersökningen är en totalundersökning för landets kommuner. 

2.2.2 Ramtäckning 
Inga täckningsproblem förekommer. 

2.2.3 Mätning 
Eftersom en enkät (slutet av dokumentet) med svar på aggregerad nivå har an-
vänts som mätmetod är det svårt att bedöma kvalitet på de insamlade uppgif-
terna.  

2.2.4 Bortfall 

Av Sveriges 290 kommuner har 17 avstått från att svara på insamlingens enkät 
år 2021. För Bjurholm, Borlänge, Burlöv, Eslöv, Flen, Härnösand, Höganäs, 
Kungsör, Mörbylånga, Pajala, Sorsele, Timrå, Trosa, Uppsala, Vaggeryd, Val-
lentuna och Östersund saknas uppgifter. 

Vid summeringen för län och riket görs en uppskattning av värdet för en kom-
mun om dess uppgift saknas. Andelen insatser i förhållande till befolkningen i 
riket multipliceras med befolkningen i de 17 kommuner. Bortfallsuppskattning 
innan 2021 skedde genom att det sist inrapporterade värdet användes. 
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2.2.5 Bearbetning 

Inga bearbetningar av insamlat material har gjorts då insamlingen bestått av ag-
gregerade uppgifter i en enkät. 

2.2.6 Modellantaganden 

Inga modellantaganden görs. 

2.3 Preliminär statistik jämförd med slutlig 

Ingen preliminär statistik tas fram. 

3 Aktualitet och punktlighet 

3.1 Framställningstid 

Framställningstiden är 5 månader. 

3.2 Frekvens 

Statistiken samlas in en gång per år. Den officiella statistiken för referensåret 
publiceras en gång per år. 

3.3 Punktlighet 

Statistiken redovisas i enligt med publiceringsplanen. 

4 Tillgänglighet och tydlighet 

4.1 Tillgång till statistiken 

Statistiken publiceras på Socialstyrelsens webbplats. 

4.2 Möjlighet till ytterligare statistik 

Möjligheterna att få fram ytterligare statistik ur den aggregerade insamlingen än 
det som redan publicerats är få. Vissa uppgifter för personer med funktionsned-
sättning mellan 0–64 år publiceras på länsnivå men mäts på kommunnivå. 

4.3 Presentation 

Statistiken presenteras i ett faktablad med årets viktigaste iakttagelse samt i en 
Excelfil med tabeller för årets mätning och tidsserier. Faktabladet tas fram både 
på svenska och på engelska. I Excelfilen finns även information om statistiken, 
engelsk ordlista och definitioner. 

4.4 Dokumentation 

Undersökningen finns dokumenterad hos insamlare och Socialstyrelsen. Enkäten 
som användes för insamlingen finns tillgänglig i slutet av dokumentet. 

5 Jämförbarhet och samanvändbarhet 

5.1 Jämförbarhet över tid 

Från och med 2007 utvidgades uppgifterna om hemtjänst att också gälla perso-
ner som beviljats hemtjänst enbart för insatserna matdistribution, trygghetslarm 
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och/eller snöröjning. Mot bakgrund av denna förändring är det enbart lämpligt 
att jämföra hemtjänst mellan åren 2007 och 2021. För övriga insatser och bo-
stadsstandard i särskilda boendeformer är det möjligt att göra jämförelser längre 
bakåt i tiden. 

5.2 Jämförbarhet mellan grupper 

Alla grupper är i allmänhet väl jämförbara, eftersom statistiken bygger på 
samma definitioner, metoder och källa. 

5.3 Samanvändbarhet i övrigt 

Data samlas in aggregerad på kommunnivå vilket medför begränsad samanvänd-
barhet med andra publikationer. 

5.4 Numerisk överensstämmelse 

Statistiken stämmer överens numeriskt. 
 

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. 

B Sekretess och personuppgiftsbehandling 
Vid behandling av personuppgifter, dvs. information 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 EU:s dataskyddsförordning 
(2016/679). 

C Bevarande och gallring 
Det publicerade materialet gallras inte. 

D Uppgiftsskyldighet 
Statistiken som presenteras ingår som en del i Sveriges officiella statistik och an-
vänds som underlag för nationell uppföljning och utvärdering, för jämförelser 
mellan olika kommuner/landsting och som allmän information. Samråd har skett 
med Sveriges Kommuner och Landsting vid utformningen av undersökningen. 
Ingen uppgiftsskyldighet föreligger. 

E EU-reglering och internationell rapportering 
Statistiken är ej EU-reglerad. 

F Historik 
Statistik med i huvudsak motsvarande innehåll har publicerats av Socialstyrelsen 
sedan 1994. Tidigare publicerades statistiken av SCB 
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G Kontaktuppgifter  

 

Statistikansvarig myn-
dighet Socialstyrelsen 

Kontaktperson Shiva Ayoubi 

E-post Shiva.ayoubi@Socialstyrelsen.se 

Telefon 075-247 30 51 

 
 


