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Fondsparande i premiepensionssystemet 
2010  
SF0303 
 
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 uppgifter 

A.1 Ämnesområde 

Ämnesområde: Socialförsäkring m.m. 
 

A.2 Statistikområde 

Statistikområde:  Stöd vid ålderdom 
 

A.3 SOS-klassificering 

Tillhör (SOS)  SF0303 
 

För undersökningar som ingår i Sveriges officiella statistik gäller särskilda regler 
när det gäller kvalitet och tillgänglighet, se Förordningen om den officiella 
statistiken (2001:100) 
 

A.4 Statistikansvarig 

Myndighet/organisation:  Pensionsmyndigheten 
Postadress: 100 64 Stockholm 
Besöksadress:  Hornsgatan 168, 100 64 Stockholm 
Kontaktperson:  Nils Holmgren 
Telefon:  010-454 2000 
Telefax:   
E-post:  Nils.holmgren@pensionsmyndigheten.se 

 

 

A.5 Statistikproducent 

Myndighet/organisation:  Pensionsmyndigheten 
Postadress:  100 64 Stockholm 
Besöksadress: Hornsgatan 168, 100 64 Stockholm 
Kontaktperson:  Nils Holmgren 

mailto:Nils.holmgren@pensionsmyndigheten.se�
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Telefon:  010-454 2000 
Telefax  
E-post:  Nils.holmgren@pensionsmyndigheten.se 

 

A.6 Uppgiftsskyldighet 

Uppgiftsskyldighet föreligger inte enligt lagen om den officiella statistiken (SFS 
2001: 99) 

A.7 Sekretess och regler för behandling av personuppgifter 

I myndigheternas särskilda verksamhet för framställning av statistik gäller 24 
kap. 8 § offentlighets- och sekretesslag (2009:400). Vid automatiserad behand-
ling av personuppgifter gäller reglerna i personuppgiftslagen (1998:204). På 
statistikområdet finns dessutom särskilda regler för personuppgiftsbehandling i 
lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. 
A.8 Gallringsföreskrifter 

Gallringsföreskrifter gäller enligt Lag (2001:99) om den officiella statistiken och 
Förordning om den officiella statistiken (2001:100). 

A.9 EU-reglering 

Förekommer inte. 

A.10 Syfte och historik 

Syftet med produkten är att publicera statistik om intjänande till ålderspensionen 
inom området allmänna pensioner som Pensionsmyndigheten är officiell 
statistikmyndighet för. 
Statistiken har tidigare publicerats av Försäkringskassan (Riksförsäkringsverket). 

A.11 Statistikanvändning 

Statistiken vänder sig till användare inom Försäkringskassan, Pensionsmyndig-
heten, departement, myndigheter, massmedia, forskare och allmänhet. 
 

A.12 Uppläggning och genomförande 

Uppgifter till premiepensionsstatistiken hämtas kontinuerligt från Pensionsmyn-
digheten administrativa register. Detta register innehåller uppgifter om premiepen-
sionssparande. Uppgifterna samlas och bearbetas i ett gemensamt datalager för 
statistikproduktion, Store. Datalagret innehåller dessutom uppgifter om försäk-
ringskassans beslut och utbetalningar av övriga socialförsäkringsförmåner som 
hämtas från Försäkringskassans administrativa register. Datalagret innehåller även 
personuppgifter som kommer från Skatteverket, AMS och SCB. 
 

A.13 Internationell rapportering 

Förekommer/Förekommer inte. 
 

mailto:Nils.holmgren@pensionsmyndigheten.se�
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A.14 Planerade förändringar i kommande undersökningar 

Delar av socialförsäkringsstatistiken kommer på sikt att kompletteras med 
ytterligare backgrundsuppgifter, bland annat uppgifter om diagnoser vid sjuk-
dom, arbetsställe, utbildning, yrke och arbetslöshet. 

B Kvalitetsdeklaration 

B.0 Inledning 

Premiepensionssystemet omfattar alla som har intjänat pensionsrätt i Sverige.    

B.1 Innehåll 

1.1 Statistiska målstorheter 

Antal 
Genomsnitt 
Totalt 

1.1.1 Objekt och population 

Populationen består av personer bosatta i Sverige och utlandet som intjänat 
premiepensionsrätt fr.o.m. 1995. Uppgifterna redovisas som årsstatistik fr.o.m. 
år 2001 som var året efter det första premie pensionsvalet. 

1.1.2 Variabler 

Premiepensionssparare 
Ålder 
Kön 
Marknadsvärde 

 

1.1.3 Statistiska mått 

Antal premiepensionssparare 
Genomsnittligt marknadsvärde (behållning) 
Totalt marknadsvärde 
 

1.1.4 Redovisningsgrupper 

Kön 
Åldersgrupper i fyraårsintervall 
 

1.1.5 Referenstider 

Statistiken avser läget i början av januari respektive år.  
Observera att enbart för 2001 statistiken avser läget i början av februari 2001 
 

1.2. Fullständighet 
Den officiella statistiken är ett urval av basstatistik presenterad på riksnivå. Det 
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finns annan statistik som inte är officiell statistik med ytterligare information om 
området, t.ex. antal fondsval per fondkategori och förvaltarestyp. 

B.2 Tillförlitlighet 

2.1 Tillförlitlighet totalt  

Statistiken utgår från registerdata som kontinuerligt samlas in för hela popula-
tionen. Det förekommer i princip inte bortfall av ärenden eller personer. Det kan 
förekomma partiellt bortfall samt fel som uppstår vid bearbetning av data som 
inte har upptäckts men som bedöms som ringa och inte påverkar statistikens 
kvalitet och tillförlitlighet. 

2.2 Osäkerhetskällor 

Årets beräkning kan skiljas innehålls- och definitionsmässigt från tidigare år. 
Detta kan hända eftersom från 2001 till 2009 uppgifterna togs fram från 
Försäkringskassans databassystem medan från och med 2010 uppgifterna tas ut 
från Pensionsmyndighetens databassystem. 

2.2.1 Urval 
Statistiken bygger på en totalundersökning. 

2.2.2 Ramtäckning 
Alla registrerade försäkrade finns i de register som används som källor till 
statistiken, undertäckning kan i princip inte förekomma. Risken för övertäckning 
är också liten, personer som avlider, byter medborgarskap etc. avregistreras inom 
en månad. 

2.2.3 Mätning 
Alla uppgifter tas från befintliga register och databaser från Pensionsmyndighe-
ten. 

2.2.4  Svarsbortfall 
Statistiksystemet fångar in alla ärenden som registreras hos Pensionsmyndighe-
ten, bortfall av ärenden förekommer i princip inte. Bortfall av personer före-
kommer inte heller. Partiellt bortfall kan förekomma på enstaka uppgift. 

2.2.5  Bearbetning 
Bearbetningsfel kan inte uteslutas. 

2.2.6 Modellantaganden 
Förekommer inte. 

2.3 Redovisning av osäkerhetsmått 

Det har inte beräknats. 

B.3 Aktualitet 

3.1 Frekvens 

Den officiella statistiken publiceras årligen. 

3.2 Framställningstid 
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Den beräknade framställningstiden från leveransdag tills publiceringsdag är 60 
dagar. Publiceringsdag hittas i Rådets publiceringskalender. 

3.3 Punktlighet 

Statistiken publiceras enligt publiceringskalender under första kvartalets 
referensår om inget annat anges. 

B.4 Jämförbarhet och samanvändbarhet 

4.1 Jämförbarhet över tiden 

Socialförsäkringsstatistiken påverkas av de regler som styr socialförsäkringens 
förmåner. Regeländringar kan ha stor inverkan på statistiken och omöjliggöra 
jämförelser över tiden. Sådana förändringar kommenteras vid redovisningen. 

4.2 Jämförbarhet mellan grupper 

Inom Sverige föreligger full jämförbarhet mellan olika grupper eftersom 
Pensionsmyndigheten och Försäkringskassas administrativa register är de enda 
datakällorna.  
Jämförbarheten med andra länder är svårast eftersom lagstiftningen skiljer sig 
från land till land. 

4.3 Samanvändbarhet med annan statistik 

Pensionsmyndigheten publicerar s.k. Annan statistik som speglar samma 
tidpunkt och variabler som den officiella statistiken. Delvis andra mått och 
dimensioner kan förekomma. 

B.5 Tillgänglighet och förståelighet  

5.1 Spridningsformer 

Via Internet på http://secure.pensionsmyndigheten.se/3676.html eller via 
direktkontakt med Pensionsmyndighetens statistik och utvärderingsenhet. Här är 
bättre att länken leder direkt till statistiken som kvalitetsdeklarationen avser.  

5.2 Presentation 

Ett antal rubriksatta tabeller på http://secure.pensionsmyndigheten.se/3676.html 
 

5.3 Dokumentation 

Pensionsmyndigheten genomför under 2010-2011 ett projekt för att förbättra 
statistikens metadata. 

5.4 Tillgång till primärmaterial 

Det finns möjlighet att få tillgång till primärdata. Kontakta Statistik och 
utvärderingsenheten http://www.pensionsmyndigheten.se/Statistik.html för 
vidare upplysningar om ansökningsförfarandet. 

5.5 Upplysningstjänster 

http://secure.pensionsmyndigheten.se/3676.html�
http://secure.pensionsmyndigheten.se/3676.html�
http://www.pensionsmyndigheten.se/Statistik.html�
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statistik@pensionsmyndigheten.se 
 
NILS HOLMGREN, 
010-454 2000 
Statistik och utvärdering 
Pensionsmyndigheten 
 
 

mailto:statistik@pensionsmyndigheten.se�
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