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I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersök-
ningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll 
och tillförlitlighet samt hur den genomförs och hur man kan ta del av resultaten. 
Genom att klicka på en rubrik i innehållsförteckningen kommer man direkt till 
aktuellt avsnitt. 
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A Administrativa och legala uppgifter 

A.1 Ämnesområde 

Ämnesområde: Finansmarknad 
 

A.2 Statistikområde 

Statistikområde:  Försäkringsbolag 
 

A.3 SOS-klassificering 

Tillhör (SOS)  Delvis 
För undersökningar som ingår i Sveriges officiella statistik  
gäller särskilda regler när det gäller kvalitet och tillgänglighet, se 
http://www.scb.se/templates/Standard____55322.asp  
Statistiken över Försäkringsbolagens kapitalplaceringar ingår delvis i Sveriges 
officiella statistik, och har Finansinspektionen som statistikansvarig myndig-
het. Aggregerade värden för institutgrupper tillhör den officiella statistiken, 
medan uppgifter för enskilda institut publiceras utanför den officiella statistiken. 
 
 

A.4 Statistikansvarig 

Myndighet/organisation:  Finansinspektionen 
Postadress: Box 7821, 103 97 Stockholm 

http://www.scb.se/templates/Standard____55322.asp�
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Besöksadress:  Brunnsgatan 3 
Kontaktperson:  Peter Fitger 
Telefon:  08-787 80 00 
Telefax:   
E-post:  fornamn.efternamn@fi.se 

A.5 Statistikproducent 

Myndighet/organisation:  Finansinspektionen 
Postadress:  Box 7821, 103 97 Stockholm 
Besöksadress: Brunnsgatan 3 
Kontaktperson:  Jörgen Wallinder 
Telefon:  08-787 80 00 
Telefax  
E-post:  fornamn.efternamn@fi.se 

A.6 Uppgiftsskyldighet 

Svenska försäkringsbolag som är riksbolag eller lokala ömsesidiga bolag vars 
balansomslutning enligt balansräkningen för de två senaste räkenskapsåren 
överstiger 1000 basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring skall 
lämna uppgifter. 

A.7 Sekretess och regler för behandling av personuppgifter 

Statistiksekretessen regleras i 9 kap. 4§ sekretesslagen (1980:100) och innebär i 
huvuddrag att statistikuppgifter som kan hänföras till ett enskilt institut inte får 
lämnas ut. Enligt 14 kap. 4§ samma lag kan emellertid sekretess till skydd för 
den enskilde helt eller delvis efterges av den enskilde själv. 
A.8 Gallringsföreskrifter 

Gallras ej, arkiveras. 

A.9 EU-reglering 

Finns ej. 

A.10 Syfte och historik 

Försäkringsbolagens kapitalplaceringar är till för att ge en bild av hur försäk-
ringsbolagen fördelar sina placeringstillgångar, men även för att se hur dessa har 
utvecklats över tiden. Statistiken innehåller även information om premieinkoms-
ter och försäkringsersättningar. 

A.11 Statistikanvändning 

Statistiken utgör ett viktigt underlag i finans- och nationalräkenskaperna. Andra 
användare (förutom SCB) av statistiken är Riksbanken, Finansdepartementet 
och Försäkringsförbundet. Branschen, pressen och andra aktörer på finansmark-
naden är andra konsumenter av statistiken.  

A.12 Uppläggning och genomförande 

Statistiken över försäkringsbolagens kapitalplaceringar redovisas kvartalsvis och 
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publiceringstillfälle är ca två månader efter kvartalsskifte (för exakta publice-
ringsdatum se publiceringskalendern på www.scb.se). Statistiken bygger i stor 
del på uppgifter hämtade ur rapporten P1A-C som regleras av Finansinspektio-
nens författningssamling, FFFS 1998:8. Vissa poster hämtas ur standardrappor-
ten för försäkringsbolag som regleras av Finansinspektionens författningssam-
lingar 2004:23 samt 2005:31. 
 

A.13 Internationell rapportering 

Ingen direkt internationell rapportering men ingår i annan statistik. 
 

A.14 Planerade förändringar i kommande undersökningar 

- 

B Kvalitetsdeklaration 

B.0 Inledning 

 

B.1 Innehåll 

1.1 Statistiska målstorheter 

 

1.1.1 Objekt och population 

Statistiken avser samtliga svenska riksbolag för skadeförsäkring, samtliga 
svenska riksbolag för livförsäkring inkl fondförsäkringsbolag, större lokala 
skadeförsäkringsbolag med en balansomslutning som överstiger 1000 basbe-
lopp. 

1.1.2 Variabler 

Tillgångar och vissa skulder, samt kontantflöden (transaktioner). Stockarna är i 
huvudsak nedbrutna på placeringsobjekt.  

1.1.3 Statistiska mått 

Summa i miljoner kronor av respektive tillgångs- och skuldpost. 
 

1.1.4 Redovisningsgrupper 

Försäkringsbolag totalt samt Livförsäkringsbolag inkl fondförsäkringsbolag. 
 

1.1.5 Referenstider 

Sista dagen i varje kvartal för ställningsvärde och kvartal för transaktioner. 
 

1.2. Fullständighet 

http://www.scb.se/�
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- 

B.2 Tillförlitlighet 

2.1 Tillförlitlighet totalt  

Totalundersökningar med försumbart bortfall.  

2.2 Osäkerhetskällor 

 

2.2.1 Urval 
Totalundersökning av de rapporteringsskyldiga instituten. 

2.2.2 Ramtäckning 
Full täckning 

2.2.3 Mätning 
Primäruppgifterna insamlas med elektronisk blankett. Konsistenskontroller görs 
inom respektive blankett samt tidsseriegranskning för att identifiera och 
kontrollera felaktigheter och större förändringar.  

2.2.4  Svarsbortfall 
Bortfall förekommer normalt inte. I de fall ett institut ej lämnar in rapporten, 
används ställningsvärdet från föregående kvartal till den aktuella publiceringen. 

2.2.5  Bearbetning 
Granskningen är inriktad på att uppnå tillförlitliga uppgifter både för de enskilda 
instituten samt på en aggregerad nivå.  

2.2.6 Modellantaganden 
- 

2.3 Redovisning av osäkerhetsmått 

Redovisas ej. 

B.3 Aktualitet 

3.1 Frekvens 

Statistiken redovisas kvartalsvis. 

3.2 Framställningstid 

Ca 30 dagar. 

3.3 Punktlighet 

Publiceringen håller tidsplanen mycket bra. 

B.4 Jämförbarhet och samanvändbarhet 

4.1 Jämförbarhet över tiden 

Inga större förändringar har skett under åren så jämförbarheten över tid är god. 



 
   
Statistiska centralbyrån BESKRIVNING AV STATISTIKEN FM0501 
Finansmarknad 2007-11-07 6(6) 
   
 

 
FM0501_BS_2005 
 

4.2 Jämförbarhet mellan grupper 

Motpartsfördelningen liknar sektoruppdelningen som återfinns i INSEKT 2000. 

4.3 Samanvändbarhet med annan statistik 

Vissa jämförelser kan göras gentemot Försäkringsbolagens årsredogörelser (FM 
0403). 

B.5 Tillgänglighet och förståelighet  

5.1 Spridningsformer 

Försäkringsbolagens kapitalplaceringar publiceras som statistiskt meddelande i 
serien FM12 med åtföljande pressmeddelande. Informationen nås på SCB:s 
hemsida www.scb.se. 

5.2 Presentation 

Publiceringen innehåller tabeller i tidsserie, aggregat. Särredovisning av 
enskilda institut sker för dem som givit tillstånd till detta. 

5.3 Dokumentation 

- 

5.4 Tillgång till primärmaterial 

Primäruppgifterna är skyddade av sekretesslagen. Specialbearbetningar kan 
göras av SCB på beställning mot ersättning enligt fastställd taxa. 

5.5 Upplysningstjänster 

För aktuella kontaktpersoner beträffande statistiken se Kontaktpersoner under 
Finansmarknad/försäkring på www.scb.se.   
 
SCB:s publikationer kan beställas från Publikationstjänsten, 701 89 Örebro, tfn. 
019-17 68 00. 
 

http://www.scb.se/�
http://www.scb.se/�
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