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Av tabell 4.2 framgår att urvalet innebär en överrepresentation 

av kommuntypen "större stad" medan landets 3 storstadskom

muner och glesbygdskommuner saknas helt. 

Frågan är om detta har någon inverkan på representativiteten 

av undersökningens resultat. Socialbidraget i de tre storstäderna 

utgjorde 1996 30 procent av landets totala kostnader medan 

motsvarande andel för glesbygdskommuner, som inte finns 

representerade alls i studien, var ca 2 procent. Socialbidrags

utbetalningarna är högre än genomsnitt i landets tre största stä

der och kommuntypen "större städer". Underrepresencationen 

av de tre största städerna skulle å ena sidan antyda att socialbi

dragsutbetalningarna i studien underskattas men å andra sidan 

kan detta kompenseras av den snarlika karaktären och överre

presentationen av kommuntypen "större städer". De fem kom

munerna som karaktäriseras som "större städer", Helsingborg, 

Växjö, Sundsvall, Karlskrona och Kalmar står för ca 72 procent 

av utbetalt socialbidrag i de femton urvalskommunerna 1996. 
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