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Statistikens kvalitet 

1 Relevans 
 

1.1 Ändamål och informationsbehov 

1.1.1 Statistikens ändamål 
 

Försäkringsföretagens kapitalplaceringar ämnar belysa hur 
försäkringsföretagen fördelar sina placeringstillgångar, samt hur dessa har 
utvecklats över tid. Statistiken innehåller även information om 
premieinkomster och försäkringsersättningar.  

1.1.2 Statistikanvändares informationsbehov 
 

Statistiken används inom många olika områden. Exempel på användare och 
användningsområden är: 

• Som underlag i finans- och nationalräkenskaperna, vilka produceras 
av Statistiska centralbyrån.  

•  
• Forskare och utbildningsväsendet (universitet, högskolor etc.) för olika 

forskningsprojekt.  
 
• Försäkringsförbundet samt andra branschorganisationer för 

bedömningar av och prognoser för försäkringsmarknadernas 
utveckling.  

Finansinspektionen för övervakning av och tillsyn över försäkringsföretagen.  
 

1.2 Statistikens innehåll 
 

1.2.1 Objekt och population 
 

Målpopulationen avser samtliga svenska riksföretag för skadeförsäkring, 
samtliga svenska riksföretag för livförsäkring inkl. fondförsäkringsföretag och 
större lokala skadeförsäkringsbolag. Försäkringsföretag  med en 
balansomslutning som understiger 1000 basbelopp ingår inte i 
undersökningen.  Intressepopulationen (den population som användaren är 
intresserad av), sammanfaller i det här fallet med målpopulationen (den som 
är möjlig att observera under givna förutsättningar).  

 

Målobjekt är det enskilda försäkringsföretaget som ingår i populationen, alla 
försäkringsföretag  som står under Finansinspektionens tillsyn. Observations- 
och målobjekt stämmer väl överens. 
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Från och med första kvartalet 2009 rapporterar inte alla försäkringsföretag 
rapporten, P1A-C. Försäkringsföretag med en balansomslutning på 1 miljard 
kronor eller mer rapporterar kvartalsvis, företag med en balansomslutning på 
mellan 100 miljoner upp till en miljard kronor rapporterar årsvis. 
Försäkringsföretag med en balansomslutning på mindre än 100 miljoner 
kronor undantas från rapportering. De uppgifter som publiceras är 
uppräknade för att täcka hela populationen. Från och med första kvartalet 
2016 rapporterar enbart de försäkringsföretag med en balansomslutning över 
1 miljard kronor som återfinns i statistiken. 

1.2.2 Variabler 
 

Målvariablerna består av försäkringsföretags tillgångar och skulder i total 
valuta, samt uppdelat på utländsk valuta och svenska kronor. Tillgångarna 
och skulderna är uppdelade på olika motparter som exempelvis hushåll och 
icke finansiella företag samt olika typer av variabler. Se listan nedan för ett 
urval av de variabler som samlas in. 

• Kassa och banktillgodohavandet 
• Penningmarknadsinstrument  
• Obligationer och andra räntebärande värdepapper  
• Aktier/Andelar  
• Förlagsbevis och konverteringslån  
• In-/upplåning  
• Byggnader och mark 
• Derivat  
• Repor  
• Övriga finansiella placeringar  
• Premieinkomster  
• Premier och utbetalningar 
• Nyteckning premier  

1.2.3 Statistiska mått 
 

Summa i miljoner kronor av respektive tillgångs- och skuldpost. 

1.2.4 Redovisningsgrupper 
 

Försäkringsföretag totalt, Skadeförsäkringsföretag samt Livförsäkringsföretag 
inkl. fondförsäkring. 

1.2.5 Referenstider 
 

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

2 Tillförlitlighet 

2.1 Tillförlitlighet totalt 
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2.2 Osäkerhetskällor 
 

Urvalsundersökningar med försumbart bortfall. Den kvartalsvisa statistiken 
återspeglar inte målvariablerna fullständigt eftersom uppgifter från mindre 
institut samlas in årsvis. Deras uppgifter för de mellanliggande kvartalen 
antas vara samma som för den av dem senast insamlade kvartalet. 
Antagandet kan ha brister, speciellt om det sker stora förändringar i något 
institut under de mellanliggande månaderna. Påverkan på statistiken är dock 
begränsad då endast de minsta instituten, utgör en mindre andel av den totala 
balansomslutningen. 

2.2.1 Urval 
Samtliga rapporteringsskyldiga institut. Detta regleras i FFFS 2015:13 FFFS 
2011:30. 

2.2.2 Ramtäckning 
 

Efter 2016 så finns det en underteckning av de företag som har en 
balansomslutning under 1 miljard. Det sker ingen uppräkning för dessa. I 
övrigt tillhandahåller Finansinspektionen en förteckning över de 
rapporteringsskyldiga försäkringsföretagen. Det finns inga kända brister i 
denna förteckning.  

2.2.3 Mätning 
 

Primäruppgifterna insamlas elektroniskt. Konsistenskontroller görs inom 
respektive frågeformulär samt tidsseriegranskning för att identifiera och 
kontrollera felaktigheter och större förändringar. Frågeformulären återfinns i 
FFFS 2011:30 och FFFS 2015:13. 

2.2.4 Bortfall 
 

Det är obligatoriskt för försäkringsföretagen att lämna in uppgifter och 
efterlevnaden är stor. Om enskilda uppgifter eller rapporteringsunderlag inte 
rapporterats inför publicering så används institutets senaste rapporterade 
uppgifter. 

2.2.5 Bearbetning 
 

Granskningen är inriktad på att uppnå tillförlitliga uppgifter både för de 
enskilda kreditinstituten samt på aggregerad nivå. Begärda uppgifter kan inte 
alltid hämtas direkt från institutens redovisning utan måste anpassas till 
statistiska ändamålet. Exempelvis ska utlåning rapporteras till nominella 
belopp. Tiden mellan inkomna rapporter till publicering är kort och det kan 
förekomma att instituten behöver justera värden i efterhand. 

2.2.6 Modellantaganden 
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I de fall ett institut inte lämnar in rapporten, används värdet från föregående 
kvartal/år till den aktuella publiceringen. Samma modellantaganden används 
för de institut vars uppgifter samlas in kvartals- och årsvis.  

Modellen antar även att fördelningen och förändringarna av 
kapitalplaceringarna för de företag som ej är rapporteringsskyldiga följer 
samma mönster som för de rapporteringsskyldiga. 

2.3 Preliminär statistik jämförd med slutlig 
 

Denna kvalitetsdeklaration avser enbart den slutliga statistiken. 

3 Aktualitet och punktlighet 

3.1 Framställningstid 
 

Cirka 30 dagar. 

3.2 Frekvens 
 

Rapportering för uppgiftslämnarna sker på kvartalsbasis till 
Finansinspektionen och till SCB. Samma tidsintervall gäller även för SCB:s 
redovisning av statistiken. 

 

3.3 Punktlighet 
 

Statistiken publiceras i enlighet med planerad publicering och hittas i 
publiceringskalendern för Sveriges officiella statistik på SCB:s webbplats,  

www.scb.se/Publiceringskalender. 

 

4 Tillgänglighet och tydlighet 

4.1 Tillgång till statistiken 
 

Försäkringsföretagens kapitalplaceringar publiceras som statistiskt 
meddelande (Försäkringsföretag under k: te kvartalet) i serien FM12 med 
åtföljande pressmeddelande. Informationen nås på SCB:s webbplats 
www.scb.se. Se under Hitta statistik/Statistik efter ämne/Finansmarknad 
(direkt: www.scb.se/FM0501).  

Statistiken publiceras inte i statistikdatabasen. 

4.2 Möjlighet till ytterligare statistik 
 

http://www.scb.se/Publiceringskalender
http://www.scb.se/
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Specialbearbetningar kan göras av SCB på beställning mot ersättning enligt 
fastställd taxa. 

4.3 Presentation 
 

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

4.4 Dokumentation 
 

Statistikens kvalitet dokumenteras i denna kvalitetsdeklaration och 
framtagningen av statistiken i SCBDOK. Det detaljerade innehållet i statistiken 
beskrivs i SCB:s mikrodataregister (MetaPlus). Dokumentationerna finns 
publicerade på SCB:s webbplats, www.scb.se/FM0501. Uppgiftsinsamlingen 
regleras av Finansinspektionens författningssamlingar, FFFS 2011:30 och FFFS 
2015:13 som finns tillgänglig på Finansinspektionens webbplats www.fi.se 

5 Jämförbarhet och samanvändbarhet 

5.1 Jämförbarhet över tid 
 

Frågeformuläret som försäkringsföretagen använder för rapportering av 
kapitalplaceringar har ändrats från och med rapportering av första kvartalet 
2009. Dessa förändringar gör att vissa sektornedbrytningar har förändrats 
samtidigt som nya nedbrytningar har tillkommit.  

Tidigare krav på försäkringsföretag att lämna uppgifter om bruttotransaktioner 
har upphört och enligt nya reglerna ska företagen redovisa endast 
nettotransaktioner. Med nettotransaktioner avses det som förut benämndes 
kontantflöden. 

På grund av detta har publiceringen från och med kvartal 1 2009 omarbetats. 

 

Från och med första kvartalet 2016 rapporterar de flesta försäkringsföretagen 
den Kompletterande tillsynsrapporteringen istället för tidigare P1A-C och 
Standardrapporten. I tabell 8 i publikationen - Försäkringsföretagens 
kapitalplaceringar har transport-, fartyg och luftfartsförsäkring slagits ihop. 
Samt att Övriga försäkringsgrenar nu inkluderar assistans-, rättskydd – och 
ansvarsförsäkring.  

5.2 Jämförbarhet mellan grupper 
 

Motpartsfördelningen liknar sektoruppdelningen som återfinns i INSEKT 
2014.(INSEKT 2014 = Standard för institutionell sektorindelning) Standarden 
är utarbetad och fastställd av SCB. 

5.3 Samanvändbarhet i övrigt 
 

http://www.scb.se/FM0501
http://www.fi.se/
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Statistiken utgör ett viktigt underlag i SCB:s Sparbarometer och 
Finansräkenskaper. Vissa jämförelser kan göras gentemot 
Försäkringsföretagens årsredogörelser (FM 0502). 

5.4 Numerisk överensstämmelse 
 

Det finns inga brister i den numeriska överensstämmelsen mellan olika 
statistikvärden då det inte finns några avrundningar, säsongrensning eller 
andra orsak till det . 

 

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 SCB:s statistikverksamhet gäller sekretess för uppgifter om enskilda enligt 24 
kap. 8 § sekretesslagen (2009:400). Sekretess gäller även hos SCB i dess 
verksamhet enligt lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och 
tillsyn över finansmarknaderna, enligt 30 kap 4a§ sekretesslagen (2009:400).  
Undersökningen innehåller uppgifter om enskilda instituts kapitalplaceringar, 
premieinkomster och försäkringsersättningar. Publicering av uppgifterna är 
möjlig om instituten skriftligen har gett samtycke. 

C Bevarande och gallring 
 

Inga gallringsbeslut har utfärdats för denna undersökning.  

 

D Uppgiftsskyldighet 
 

Finansinspektionen föreskriver med stöd av 7 kap. 2 § 
försäkringsrörelseförordningen (2011:257) och 5 § förordningen (2001:100) 
om den officiella 

statistiken i fråga om Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2015:13) om 

svenska försäkringsföretags skyldighet att rapportera kapitalplaceringar, 
skulder 
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och kapitalavkastning och (FFFS 2015:13) om svenska 
skadeförsäkringsföretags 

skyldighet att rapportera kvartalsuppgifter samt (FFFS 2011:30, FFFS 
2015:13) om svenska livförsäkringsföretags skyldighet att rapportera 
kvartalsuppgifter. 

E EU-reglering och internationell rapportering 
 

Statistiken är inte EU-reglerad. 
 

F Historik 
 

Statistik för försäkringsbolagens kapitalplaceringar har publicerats varje 
kvartal sedan fjärde kvartalet 2001 då Finansinspektionen var ansvarig för 
sammanställningen och SCB tog över ansvaret kvartal 3 2007. 
 
Från och med första kvartalet 2009 rapporterar inte alla försäkringsföretag 
rapporten ''Försäkringsföretagens kapitalplaceringar''. Företag med en 
balansomslutning överstigande 1 miljard fortsätter att rapportera 
kvartalsvis. Företag med en balansomslutning över 100 miljoner upp till 
och med 1 miljard kronor rapporterar årsvis och företag med en 
balansomslutning upp till och med 100 miljoner kronor undantas från 
rapportering.  
 
Från och med andra kvartalet 2009 så publiceras även 
försäkringsföretagens skulder i repor.  
 

Från och med fjärde kvartalet 2014 ändrades sektorfördelningen i och med 
nya ESA (2010), detta innebär en del omklassificeringar mellan 
andelsägarsektorer. Förutom namnuppdateringar på sektorer, har det skett 
vissa ändringar inom rapporteringsformuläret, inga nya poster har ännu 
publicerats till följd av detta.  

Från och med första kvartalet 2016 har Finansinspektionen gått ut med nya 
föreskrifter samt nytt rapporteringsformulär, Kompletterande 
tillsynsrapportering för försäkringsföretag. Där ingår numera 
kapitalplaceringar för de försäkringsföretag som omfattas av Solvens 2-
rapporteringen.  
Från och med första kvartalet 2016 har populationen förändrats för de 
försäkringsföretag som rapporterar kapitalplaceringar. Företag med en 
balansomslutning överstigande 1 miljard fortsätter att rapportera kvartalsvis. 
Företag med en balansomslutning upp till och med 1 miljard kronor undantas 
från rapportering av kapitalplaceringar. 
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G Kontaktuppgifter  
 

Statistikansvarig 
myndighet Finansinspektionen 

Kontaktinformation Tove Husell 

E-post förnamn.efternamn@fi.se 

Telefon 08-408 980 00 

 

 

Statistikproducent Statistiska centralbyrån 

Kontaktinformation Sanna Stafstedt 

E-post fornamn.efternamn@scb.se 

Telefon 010-479 4371 
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