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A. Allmänna uppgifter 

A.1 Ämnesområde

Finansmarknad 

A.2 Statistikområde 

Försäkringsverksamhet  

A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik 

A.4 Beställare 

Myndighet/organisation: Finansinspektionen 
Adress: Box 6750, 113 85 Stockholm 
Kontaktperson: Jörgen Wallinder 
Telefon: 08-787 80 91 
Telefax: 08-24 13 35 
e-post: jorgen.wallinder@fi.se  

A.5 Producent 

Myndighet/organisation: Finansinspektionen 
Adress: Box 6750, 113 85 Stockholm 
Kontaktperson: Jörgen Wallinder 
Telefon: 08-787 80 91 
Telefax: 08-24 13 35 
e-post: jorgen.wallinder@fi.se 

A.6 Uppgiftsskyldighet 

Skyldighet att lämna uppgifter föreligger enligt 19 kap 3 § 
försäkringsrörelselagen och  49 § försäkringsrörelseförordningen. 

A.7 Sekretess och regler för behandling av personuppgifter 

Uppgifterna är sekretesskyddade enligt 8 kap 5 § och för SCB 9 kap 4 § 
sekretesslagen (SFS 1980:100). 

A.8 Gallringsföreskrifter 

Gallras ej, grundmaterialet arkiveras. 

A.9 EU-reglering 

Finns ej 

A.10 Syfte och historik 

Se punkt A.11 nedan 

A.11 Statistikanvändning 

Produkten används  inom inspektionen för det löpande tillsynsarbetet. SCB 
använder vissa uppgifter för upprättande av finans- och nationalräkenskaper. 
Andra användare (förutom SCB) av statistiken är Riksbanken, 
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Finansdepartementet och Försäkringsförbundet. Branschen, pressen och andra 
aktörer på finansmarknaden är andra konsumenter av statistiken. 

A.12 Uppläggning och genomförande 

Senast tre veckor efter kvartalsskifte skall bolagen  ha inkommit med uppgifter 
till  Finansinspektionen.  
Statistiken omfattar  samtliga svenska riksbolag för skadeförsäkring , samtliga 
svenska riksbolag för livförsäkring , samtliga större lokala 
skadeförsäkringsbolag med en balansomslutning på 1 000 basbelopp  och 
samtliga fondförsäkringsbolag för livförsäkring . 
Statistiken innehåller uppgifter om bolagens placeringar i olika former av 
tillgångsslag och är uppdelade på olika kategorier av låntagare. Beloppen skall 
anges i marknadsvärden (i vissa fall nominella värden) per utgången av 
respektive kvartal samt nettoförändring under perioden uttryckt i kontantvärden. 
Uppgifter finns också om bolagens finansiella skulder indelade i 
långivarkategorier samt periodens direkt- och totalavkastning. Uppgifterna 
lagras i inspektionens databas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

.

A.13 Planerade förändringar i kommande undersökningar 

Löpande översyn. 

B. Kvalitetsdeklaration 
 

1 Innehåll 

1.1 Statistiska målstorheter 

Rapporten omfattar  samtliga svenska riksbolag för skadeförsäkring (85 bolag), 
samtliga svenska riksbolag för livförsäkring (26 bolag), samtliga större lokala 
skadeförsäkringsbolag (34 bolag) och samtliga fondförsäkringsbolag för 
livförsäkring (13 bolag). 
 

1.1.1 Objekt och population 

Se ovan. 

1.1.2 Variabler 

De variabler som lagras i databasen framgår av de författningar som ges ut av 
Finansinspektionen (nu gällane FFFS 1998:8 och FFFS 1999:6) och kan 
beställas hos Finansinspektionen eller hämtas på hemsidan (www.fi.se). 

1.1.3 Statistiska mått 
Totalsummor  

1.1.4 Redovisningsgrupper 

Skadeförsäkringsbolag (riksbolag och större lokala bolag), Livförsäkringsbolag 
(traditionella bolag och fondförsäkringsbolag). 

1.1.5 Referenstider 

Kvartalsvis 

1.2 Fullständighet 
 



2 Tillförlitlighet 

2.1 Tillförlitlighet totalt  
De redovisade bolagen täcker nära 100 procent av samtliga svenska 
försäkringsbolag verksamhet. Mindre lokala skadebolag är exkluderade men 
dessa svarar endast för cirka 1 promille av samtliga svenska försäkringsbolags 
verksamhet. 

2.2 Osäkerhetskällor 

 

2.2.1 Urval 
Se ovan 

2.2.2 Ramtäckning 

Se ovan 

2.2.3 Mätning 

- 

2.2.4 Svarsbortfall 
I princip inget bortfall. 

2.2.5 Bearbetning 

Uppgifterna kontrolleras dels maskinellt dels kvalitetsmässigt. 

2.2.6 Modellantaganden 

- 

2.3 Redovisning av osäkerhetsmått 
- 

3 Aktualitet 

3.1 Frekvens 

Kvartalsvis. 

3.2 Framställningstid 

2 månader. 

3.3 Punktlighet  
Publiceringen sker enligt publiceringsplan för serien Sveriges officiella statistik 
(Statistik 2002).  

4 Jämförbarhet och samanvändbarhet 

4.1 Jämförbarhet över tiden 

Undersökningarna har genomförts med väsentligen samma definitioner och 
metodik fr o m första kvartalet 1990. Vissa möjligheter att jämföra utvecklingen 
mot tidigare år finns dock i och med att flertalet variabler återfinns (ev med 
ändrade definitioner) för dessa år. Exempelvis redovisar bolagen sina 
placeringar till marknadsvärden fr o m 1990 mot nominella värden tidigare. Fr o 
m 1996 har affärsdagsredovisning införts.  

4.2 Jämförbarhet mellan grupper 

 



4.3 Samanvändbarhet med annan statistik 

 

5 Tillgänglighet och förståelighet 

5.1 Spridningsformer 

Statistiken  publiceras i Fm12 SM. Fr o m tredje kvartalet 2001 återfinns den 
även på SCBs hemsida. 

5.2 Presentation 

Tabeller och diagram.  Presentationen har ett omfång på cirka 10 sidor. 
Publikationsserienummer är Fm 12 SM . Priset 2002 (4 kvartal) är 340  kr exkl 
moms. Dessutom ger Finansinspektionen ett pressmeddelande på sin hemsida så 
snart statistiken är sammanställd (cirka 6 veckor efter kvartalsskifte).   

5.3 Dokumentation 

- 

5.4 Tillgång till primärmaterial 
Se punkt A. 12 ovan. 

5.5 Upplysningstjänster 

 
Myndighet/organisation: Finansinspektionen 
Adress: Box 6750, 113 85 Stockholm 
Kontaktperson: Jörgen Wallinder 
Telefon: 08-787 80 91 
Telefax: 08-24 13 35 
e-post: jörgen.wallinder@fi.se 
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