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Statistikens kvalitet 
1 Relevans 
Statistiken baseras på Försäkringskassans administrativa registeruppgifter om 
underhållsstöd. Utifrån registeruppgifterna görs totalberäkningar varpå utfallen 
sammanställs och redovisas som officiell statistik. Dessa redovisningar görs 
årligen, och baseras på december månadernas registerinnehåll.  

1.1 Ändamål och informationsbehov 

1.1.1 Statistikens ändamål 
Ändamål med statistiken är att förmedla socialförsäkringens utveckling och 
effekter för enskilda och samhälle inom vårt verksamhetsområde. Här 
presenteras volymuppgifter som berör Försäkringskassans hantering av 
underhållstödsförmånen. I redovisningarna visas uppgifter om såväl bo-föräldrar 
(förmånsmottagare) som bidragsskyldiga.     

1.1.2 Statistikanvändares informationsbehov 
Svarar upp mot allmänhetens efterfråga på information och kunskap om i vilken 
utsträckning underhållsstödsförmånen utnyttjas.  Ger underlag för beskrivning, 
analys samt jämförelse av skillnader, dels under ett specifikt år dels mellan olika 
år.   

1.2 Statistikens innehåll 
Uppgifter om antal: 1) Barn som underhållsstöd ska utbetalas för, 2) Bo-föräldrar-
3) Bidragsskyldiga. 

1.2.1 Objekt och population 
Populationen utgörs av personer som enligt, Försäkringskassornas register, var 
föremål för underhållstödsåtgärder, december månad varje år.  Från registren 
sammanställs kvantifierade uppgifter om såväl barn som deras vårdnadshavare 
(både förmånsmottagare och bidragsskyldiga).   

1.2.2 Variabler 
Tidpunkt, kön och region 

1.2.3 Statistiska mått 
Redovisningar av följande mått 

• Antal barn som underhållsstöd utbetalas för 
• Antal bo-föräldrar 
• Antal bidragsskyldiga 

1.2.4 Redovisningsgrupper 
Årliga redovisningar fördelningar på kvinnor och män samt uppdelningar efter 
län (folkbokförings-län). Varje år redovisas också antaluppgifter för riket i stort 
samt män och kvinnor sammantaget. 

1.2.5 Referenstider 
Årliga redovisningar utifrån Försäkringskassans registeruppgifter om antal 
pågående underhållsstödsärenden, varje december månad. 
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2 Tillförlitlighet 

2.1 Tillförlitlighet totalt 
Statistiken utgår från registerdata som kontinuerligt samlas in för hela 
populationen. Statistiken påverkas bland annat av eftersläpning i 
ärendehantering samt eventuella fel som uppstår vid bearbetning av data. 

2.2 Osäkerhetskällor 
Statistiken som redovisas avser den period som en individ har sökt ersättning för. 
Efter en viss bestämd tid fryses statistiken för den aktuella månaden. Detta 
innebär att händelser som inträffar därefter, och som avser en fryst månad, inte 
kommer med i statistiken. 

2.2.1 Urval 
Totalundersökning. 

2.2.2 Ramtäckning 
Alla personer som finns med i Försäkringskassans register beroende på att de 
involverats i minst ett pågående underhållstödsärende under december. Liten 
risk för övertäckning, personer som avlider, byter medborgarskap etcetera, 
avregistreras inom en kort tid. Risken för undertäckning är också liten men 
möjligen missas något ärende som inkommit precic just då en månad fryses.

2.2.3 Mätning 
Försäkringskassans handläggare registrerar uppgifter i samband med hantering 
av ärenden. Dessa uppgifter utgör grunden till Försäkringskassans register.  

2.2.4 Bortfall 
Objektsbortfall ska som regel inte kunna förekomma. Partiella bortfall kan 
möjligen inträffa då underhållstödsvariabeln fördelas på regionvariabeln. 

2.2.5 Bearbetning 
Bearbetningsfel kan inte uteslutas. Till exempel kan fel uppstå när handläggaren 
elektroniskt registrerar uppgifter i samband med ärendehantering, när de 
administrativa registren läses samt vid den slutgiltiga sammanställningen av 
data.

2.2.6 Modellantaganden 
Ej relevant. 

2.3 Preliminär statistik jämförd med slutlig 
Då officiell statistik om underhållstödsvolymer publicerats på Försäkringskassans 
hemsida rörde det sig om slutliga siffror. Eventuella felaktigheter som upptäcks 
efter publicering kan emellertid leda till att redan presenterad statistik 
efterhandsrättas. 
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3 Aktualitet och punktlighet 

3.1 Framställningstid 
Underlaget till statistiken utgörs av månadsvisa insamlade registeruppgifter. 
Siffrorna som tas med i redovisningarna avgränsas dock till förhållanden under 
december varje år. En gång per år publiceras statistiken.  

3.2 Frekvens 
Den officiella statistiken över underhållstödsförmånen är tillgänglig cirka en 
månad efter referensperiodens slut. 

3.3 Punktlighet 
Publicering enligt Försäkringskassans tidsplaner om släpp av officiell statistik. 

 

4 Tillgänglighet och tydlighet 

4.1 Tillgång till statistiken 
Statistiken publiceras på Försäkringskassans hemsida och är möjlig att ladda ner. 

4.2 Möjlighet till ytterligare statistik 
Försäkringskassan har tillgång ett statistikdatalager med insamlade och 
bearbetade registeruppgifter runt en stor del av de Förmåner som myndigheten 
administrerar. Finns möjlighet att beställa uttag från statistikdatalagret. Kontakta 
Verksamhetsområdet för statistisk analys på Försäkringskassans huvudkontor för 
vidare upplysningar om beställningsförfarandet. Kontaktuppgifter finns på 
Försäkringskassans hemsida för officiell och annan statistik: 
www.forsakringskassan.se/statistik 

4.3 Presentation 
Officiella statistiken om underhållstöd presenteras med filer som är lagrade i 
EXCEL-format.  

4.4 Dokumentation
Dokumentation finns och kan fås vid begäran. Kontaktuppgifter finns på 
Försäkringskassans hemsida för officiell och annan statistik: 
www.forsakringskassan.se/statistik

http://www.forsakringskassan.se/statistik
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5 Jämförbarhet och samanvändbarhet 

5.1 Jämförbarhet över tid 
Förändringar i regelverk för de försäkringar och bidrag som Försäkringskassan 
betalar ut kan inverka på statistiken. Jämförelser över tiden bör därför göras 
med stor försiktighet.  På Försäkringskassans hemsida finns ett dokument med 
beskrivning av regelförändringar inom socialförsäkringen från, 1968 och 
framåt. 

5.2 Jämförbarhet mellan grupper 
Begränsat till ett specifikt år och till Sverige finns könsuppdelad statistik som 
kan jämföras mellan länen. Däremot svårare med internationella jämförelser. En 
sådan försvårande omständighet är förstås skillnaderna mellan olika länders 
socialförsäkringssystem.  

5.3 Samanvändbarhet i övrigt 
Statistiken kan bland annat användas tillsammans med statistik från 
Pensionsmyndigheten och Arbetsförmedlingen för att heltäckande bild av 
utfallet i socialförsäkringen. 

5.4 Numerisk överensstämmelse 
I officiella statistikredovisningen av underhållstödsvolymer överensstämmer 
redovisade totalsiffror med summerade värden på delgruppsutfall. 

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

För att skydda enskilda personers eller företags sekretessreglerade uppgifter 
säkerställs att de inte kan röjas direkt eller indirekt i den statistik som 
offentliggörs. 

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 personuppgiftslagen 
(1998:204).  

C Bevarande och gallring 
Gallring av Försäkringskassans datalager STORE är inte aktuellt i enlighet med 
undantagen i lagen om den officiella statistiken (2001:99).  

https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/9a1966a9-6ac4-47c5-873c-fa7bc1345846/forandringar_inom_socialforsakringen.pdf?MOD=AJPERES
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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D Uppgiftsskyldighet 
Inte aktuellt, eftersom att uppgifterna hämtas från socialförsäkringens administrativa 
register.  

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

F Historik 
Den officiella statistiken gavs tidigare ut i publikationen Socialförsäkring, 
senast för åren 1997 och 1998. Publikationen har tidigare gets ut under namnet 
Allmän Försäkring under åren 1963 − 1988. Allmän Försäkring utgör 
fortsättningen på de statistiska publikationerna Allmänna sjukkassor och 
Folkpensioneringen m.m. som gavs ut före 1963. 

Från och med 1999 och framåt finns officiella underhållsstödstatistiken 
publicerad på Försäkringskassans hemsida. 

Under de senaste 20 åren har bidragsbeloppet per barn och månad justerats vid 
följande tillfällen: 

För barn som bor hos en av föräldrarna: 

1997-02 till 2006-01 1 173 kronor 

2006-02 till 2015-09 1 273 kronor 

2015-10  1 573 kronor 

För barn som med växelvist boende hos båda föräldrarna: 

1997-02 till 2006-01 585 kronor 

2006-02 till 2015-09 636 kronor 

2015-10  786 kronor 

Från 2018-01 höjs beloppen för barn, äldre än 14 år: 1 763 kronor om barnet bor hos en 
av föräldrarna sam 861 barnet är växelvist boende.  

G Kontaktuppgifter  
 

Statistikansvarig 
myndighet 

Försäkringskassan 

Kontaktinformation Caroline Olgart Höglund (eller mitt namn??) 

E-post caroline.olgart.hoglund@forsakringskassan.se 

Telefon 010 116 90 60 
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