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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 uppgifter 

A.1 Ämnesområde 

Ämnesområde: Socialförsäkring 
 

A.2 Statistikområde 

Statistikområde:  Stöd vid sjukdom och handikapp 
 

A.3 SOS-klassificering 

Tillhör (SOS)   
 

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:  Försäkringskassan 
Postadress: 103 51 Stockholm 
Besöksadress:  Klara Västra kyrkogata 11 
Kontaktperson:  Eva-Lo Ighe 
Telefon:  010-116 96 98 
Telefax:  08-786 96 91 
E-post:  fornamn.efternamn@forsakringskassan

.se 
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A.5 Statistikproducent 

Myndighet/organisation:  Försäkringskassan 
Postadress: 103 51 Stockholm 
Besöksadress:  Klara Västra kyrkogata 11 
Kontaktperson:  Eva-Lo Ighe 
Telefon:  010-116 96 98 
Telefax:  08-786 96 91 
E-post:  fornamn.efternamn@forsakringskassan

.se 
 

A.6 Uppgiftsskyldighet 

Ej aktuellt, eftersom att uppgifterna hämtas från socialförsäkringens administra-
tiva register. 
 

A.7 Sekretess och regler för behandling av personuppgifter 

I myndigheternas särskilda verksamhet för framställning av statistik gäller 
sekretess enligt 9 kap. 4 § sekretesslagen (1980:100). Vid automatiserad 
behandling av personuppgifter gäller reglerna i personuppgiftslagen (1998:204). 
På statistikområdet finns dessutom särskilda regler för personuppgiftsbehand-
ling i lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. 
 

A.8 Gallringsföreskrifter 

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

A.9 EU-reglering 

Statistiken är ej EU-reglerad. 

A.10 Syfte och historik 

En person som har fått bestående nedsatt arbetsförmåga på grund av en arbets-
skada kan få livränta. Livränta kan betalas ut som yrkesskadelivränta enligt 
lagen om yrkesskadeförsäkring (YFL) (gäller för arbetsskador som inträffade 
fram till 1977) eller som arbetsskadelivränta enligt arbetsskadeförsäkringen 
(gäller arbetsskador som inträffade efter 1977).  
 
Den officiella statistiken gavs tidigare ut i publikationen Socialförsäkring, senast 
för åren 1997 och 1998. Publikationen har tidigare givits ut under namnet 
Allmän Försäkring under åren 1963 − 1988. Allmän Försäkring utgör fortsätt-
ningen på de statistiska publikationerna Allmänna sjukkassor och Folkpensione-
ringen m.m. som gavs ut före 1963. 
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A.11 Statistikanvändning 

Statistiken vänder sig bland annat till användare inom departement, myndighe-
ter, kommuner, landsting, intresseorganisationer, branschorganisationer, 
massmedia, forskare och allmänhet.  
 
Statistiken har ett flertal olika användningsområden. Den kan till exempel 
användas för att ge allmän information om utfallet i socialförsäkringen, utgöra 
underlag för förberedelse och uppföljning av politiska beslut samt utgöra 
underlag för forskning.   
 
Försäkringskassan har sedan 1997 ett statistikråd med representanter från bland 
annat olika myndigheter och forskarvärlden.  
 
 

A.12 Uppläggning och genomförande 

Försäkringskassans statistik om utfallet i socialförsäkringen bygger på myndig-
hetens administrativa register. Dessa register uppdateras kontinuerligt och 
innehåller information om beslut och utbetalningar. Uppgifterna samlas sedan 
och bearbetas i ett gemensamt datalager för statistikproduktion, STORE.  
 

A.13 Internationell rapportering 

Försäkringskassan levererar statistik till bland annat Eurostat och Nososko. 
 

A.14 Planerade förändringar i kommande undersökningar 

Försäkringskassan har under 2010-2012 arbetat med att utveckla den officiella 
statistiken. En rapport har gjorts över vilka krav som finns på officiell statistik 
och hur väl Försäkringskassan efterlever dessa. I samband med publicering 2013 
har innehållet setts över, ett antal produkter har tillkommit och presentationen av 
den officiella statistiken har ändrats. I framtiden är planen att se över vilka mått 
som bör ingå i den officiella statistiken.   

B Kvalitetsdeklaration 

B.0 Inledning 

Statistiken hämtas från Försäkringskassans datalager STORE som i sin tur 
baseras på de administrativa registren. Detta innebär att statistiken är totalräk-
nad. Bearbetning krävs i flera led innan statistik kan tas fram. 
 
 

B.1 Innehåll    

1.1 Statistiska målstorheter 
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Antal livräntetagare och utbetald arbets- och yrkesskadelivränta. Årsbelopp i 
1000 kr. 
 

1.1.1 Objekt och population 

Populationen består av personer bosatta i Sverige och personer i utlandet som 
uppbar arbets- och yrkesskadelivräntor under aktuellt år. 
 

1.1.2 Variabler 

Egen- och efterlevandelivräntor enligt arbetsskadeförsäkringen/statligt person-
skadeskydd och YFL m.fl. Antal livräntetagare och utbetald arbetsskadelivränta 
indelad på kön och ålder samt årsbelopp i 1000 kr. 
 

1.1.3 Statistiska mått 

Antal livräntetagare, livräntor och årsbelopp (december månads utbetalning 
gånger 12)    
 

1.1.4 Redovisningsgrupper 

Antalet livräntetagare/livräntor och utbetalat årsbelopp i 1000 kr är fördelade 
efter kön och åldersgrupp (5-års klasser). 
 

1.1.5 Referenstider 

Belopp redovisas som årsbelopp baserande på månadsutbetalning i december 
respektive år. 
 

1.2. Fullständighet 

Den officiella statistiken är ett urval av årsstatistik. Utöver den officiella 
statistiken finns ytterligare information om delområdet presenterad som annan 
statistik. 
 

B.2 Tillförlitlighet 

2.1 Tillförlitlighet totalt  

Statistiken utgår från registerdata som kontinuerligt samlas in för hela popula-
tionen. Statistiken påverkas bland annat av eftersläpning i ärendehantering samt 
ev. fel som uppstår vid bearbetning av data. 
 
All statistik är ”fryst” eftersom man gör mätningen vid den ordinarie månadsut-
betalningen. Mätmetoden kallas ”löpande bestånd”. Alla retroaktiva beslut som 
avser december kommer därmed inte med i statistiken.  
 
 

2.2 Osäkerhetskällor
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2.2.1 Urval 

Totalundersökning. 
 

2.2.2 Ramtäckning 

Alla som som får ersättning av Försäkringskassan finns i de register som 
används som källor till statistiken. Dessutom finns alla mellan 16-64 år med 
som är bosatta i Sverige (registrerat försäkrade). Risken för övertäckning är 
liten, personer som avlider, byter medborgarskap osv. avregistreras inom en kort 
tid. 
 

2.2.3 Mätning 

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

2.2.4 Svarsbortfall 

Objektsbortfall ska som regel inte kunna förekomma i STORE. Partiella bortfall 
förekommer ibland för vissa variabler, ex vis län och födelseår för barn.  
 

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 in i STORE samt vid den slutgiltiga sammanställ-
ningen av data.  
 

2.2.6 Modellantaganden 

Ej relevant. 

2.3 Redovisning av osäkerhetsmått 

Ej relevant. 
 

B.3 Aktualitet 

3.1 Frekvens 

Statistiken samlas in månadsvis. Den officiella statistiken för referensåret 
publiceras en gång per år. 
 

3.2 Framställningstid 

Den officiella statistiken finns tillgänglig ca 2 månader efter referensperiodens 
slut. 
 

3.3 Punktlighet 
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Publicering sker enligt publiceringsplan. 
 

B.4 Jämförbarhet och samanvändbarhet 

4.1 Jämförbarhet över tiden 

Förändringar i regelverk för de försäkringar och bidrag som Försäkringskassan 
betalar ut kan ha stor inverkan på statistiken. Jämförelser över tiden bör därför 
göras med stor försiktighet.     
 
Ett dokument med aktuella regelförändringar som har skett i socialförsäkringen 
mellan 1968 och 2005 redovisas på Försäkringskassans hemsida för officiell och 
annan statistik: http://statistik.forsakringskassan.se. Stora regelförändringar som 
har skett i socialförsäkringen efter 2005 redovisas i publikationsserien Socialför-
säkringen i siffror som finns tillgänglig på Försäkringskassans hemsida.  
 

4.2 Jämförbarhet mellan grupper 

Det finns skillnader i olika länders ersättningssystem för socialförsäkringen. 
Statistikens internationella jämförbarhet är därför låg.          

4.3 Samanvändbarhet med annan statistik 

Statistiken kan bland annat användas tillsammans med statistik från Pensions-
myndigheten och statistik om arbetslöshetsersättning för att ge en heltäckande 
bild av utfallet i socialförsäkringen.   
 

B.5 Tillgänglighet och förståelighet  

5.1 Spridningsformer 

Statistiken presenteras på Försäkringskassans hemsida.  
 

5.2 Presentation 

Presentationen av statistiken sker i html- och Exceltabeller.  
 

5.3 Dokumentation 

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

5.4 Tillgång till primärmaterial 

Det finns möjlighet att få tillgång till primärdata. Kontakta Verksamhetsområdet 
för statistisk analys på Försäkringskassans huvudkontor för vidare upplysningar 
om ansökningsförfarandet. Kontaktuppgifter finns på Försäkringskassans 
hemsida för officiell och annan statistik: http://statistik.forsakringskassan.se.   
 

http://statistik.forsakringskassan.se/�
http://statistik.forsakringskassan.se/�
http://statistik.forsakringskassan.se/�
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5.5 Upplysningstjänster 

Upplysningar om statistiken kan lämnas av Verksamhetsområdet för statistisk 
analys. Kontaktuppgifter finns på Försäkringskassans hemsida för officiell och 
annan statistik: http://statistik.forsakringskassan.se alternativt 08-786 90 00. 
 

http://statistik.forsakringskassan.se/�
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