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Statistikens kvalitet
1

Relevans

1.1

Ändamål och informationsbehov

1.1.1

Statistikens ändamål

1.1.2

Statistikanvändares informationsbehov

1.2

Statistikens innehåll

1.2.1

Objekt och population

Statistikens ändamål är att beskriva och följa upp omfattningen av den
allmänna pensionen. Med allmän pension menas i denna statistik
inkomstpenstion, premiepension, tilläggspension och garantipension.
Statistiken ger övergripande kunskap om det allmänna pensionssystemet.
Statistiken används dels av regeringskansliet, Pensionsmyndigheten och
andra myndigheter som underlag till och uppföljning av politiska beslut,
analyser och prognoser. Den används också av forskare på institutioner och
universitet för studier, undersökningar samt forskning. Statistiken används
även av massmedia , studenter och allmänhet.
Statistiska målstorheter är antalet pensionärer med utbetalning av allmän
pension och utbetalningarnas årsbelopp i december 2017.

Intressepopulationen är personer med allmän pension. Målpopulationen är
personer som mottagit en ordinarie utbetalning av någon av förmånerna
inkomstpension, premiepension, tilläggspension och garantipension.
Mellan intressepopulationen och målpopulationen finns tre skillnader. Den
första skillnaden är att i målpopulationen ingår inte individer med enstaka
utbetalningar under året eller utbetalningar före december månad. Om en
individ hade utbetalningar i andra månader under året men inte i december,
räknas denne inte in i statistiken.
Den andra skillnaden handlar om retroaktiva utbetalningar som görs under
referenstiden och som avser utbetalningar för tidigare månader. Individer
med denna företeelse räknas inte in i statistiken.
Den tredje skillnaden utgörs av retroaktiva utbetalningar som avser
referenstiden men verkställsi en kommande period. Individer med denna
företeelse räknas inte heller in i statistiken.
Omfattningen av dessa skillnader har inte mätts men vi vet att det
förekommer en viss underskattning av intressepopulationen.
Objekttypen är individer. Mål- och undersökningsobjekt sammanfaller och
består av individer med ordinarie utbetalning av inkomstpension,
premiepension, tilläggspension eller garantipension i december 2017. Samtliga
belopp är i löpande priser.
1.2.2

Variabler

Nedan anges observationsvariablerna för statistiken.
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Intressevariabeln typ av pension, sammanträffar med målvariabeln typ av
pension som i sin tur sammanträffar med observationsvariabeln beloppstyp.
Intressevariabeln andel av pensionsuttag sammanträffar med målvariabeln
uttagsandel som i sin tur sammanträffar med observationsvariabeln omfattning.
Observerade variabler är förmån, delförmån, beloppstyp, belopp, omfattning
och betalningsdatum. Varje utbetalningsobservation förknippas till en individ.
De olika kombinationerna av de observerade variablerna blir den
värdemängden som användarna är intresserat av.
1.2.3

Statistiska mått

Statistiken utgörs av beräknade värden på statistiska storheter så som totalt
antal och summa.
Alla belopp är redovisade i löpande priser.
1.2.4

Redovisningsgrupper

Kön: kvinnor och män.

Åldersgrupper: nio femårsklasser: 61-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85-89,
90-94, 95-99, 100 år eller äldre.
Uttagsandel: Helt uttag, Tre fjärdedels uttag, Halvt uttag och En fjärdedels
uttag.
Regelverk: Regelverk för individer födda 1938 eller senare och Regelverk för
individer födda 1937 eller tidigare.
Typ av pension: Allmän pension, inkomstpension, premiepension,
tilläggspension och garantipension.
1.2.5

Referenstider

2

Tillförlitlighet

2.1

Tillförlitlighet totalt

2.2

Osäkerhetskällor

2.2.1

Urval

2.2.2

Ramtäckning

December 2017

Statistikvärdena ger en säkerställd skattning av målstorheterna.

Statistikens tillförlitlighet kan påverkas av följande osäkerhetskällor
mätningsfel, undertäckning, partiellt bortfall och bearbetningsfel.
Denna statistik baseras på en totalundersökning. Denna delkomponent utgör
ingen risk för statistikens tillförlitlighet.
Ramen består av samtliga individer för vilka har en ordinarie utbetalning av
inkomstpension, premiepension, tilläggspension och/eller garantipension
som erhållits i december 2017. Som man har förklarat i 1.2.1 kan en viss
undertäckning förekomma.
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2.2.3

Mätning

Statistiken baseras på registerinformation. De observerade variabelvärdena
stämmer med sina sanna variabelvärden.
Insamling sker automatiskt med information som läses in i de administrativa
registren. De observerade variabelvärdena finns i de administrativa registren
som skapas med information från Skatteverket och Försäkringskassan.
Ett av dessa register är kundregistret. Kundregistret innehåller grunddata om
individer. Registrets primära data samlas in av Skatteverket. Dessa uppgifter
skickas till Försäkringskassan. I Försäkringskassan samlas data in om
utbetalningar. Sedan levereras dessa data till Pensionsmyndighetens
administrativa register. Uppgifterna kan uppdateras av handläggare på
Pensionsmyndigheten. Här kan en del brister förekomma som leder till
partiella bortfall, till exempel avsaknad av födelsedatum och kön för vissa
individer. Brister hittas och kartläggs i samband med att uppgifterna laddas
ner till Pensionsmyndighetens statistikdatabas.
2.2.4

Bortfall

2.2.5

Bearbetning

2.2.6

Modellantaganden

2.3

Preliminär statistik jämförd med slutlig

3

Aktualitet och punktlighet

3.1

Framställningstid

3.2

Frekvens

3.3

Punktlighet

4

Tillgänglighet och tydlighet

4.1

Tillgång till statistiken

Generellt finns det brister som orsakas av partiellt bortfall gällande
kunduppgifter (kön och födelsedatum). Det partiella bortfallet förekommer
sällan. Mindre än tio fall på sex miljoner observationer.
Bearbetningsfel kan inte uteslutas. Misstänkta fel följs upp och korrigeras och
eventuella kvarvarande fel efter det anses vara försumbara.

Det finns inte ytterligare modeller vid framtagningen av statistiken än de som
har beskrivits ovan under avsnitt 2.2.1–2.2.5.

Detta är en slutlig statistikprodukt. Det innebär att ingen preliminärstatistik
förekommer.

Framställningstid är cirka åtta veckor från referensperiodens slut.
Statistiken redovisas en gång per år.
Statistiken redovisas enligt publiceringsplanen.

Statistiken publiceras i ett Exceldokument på Pensionsmyndighetens hemsida
https://www.pensionsmyndigheten.se/statistik-och-rapporter/statistik/sveriges-officiellastatistik
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4.2

Möjlighet till ytterligare statistik

4.3

Presentation

Det finns möjlighet att göra beställningar av statistik som inte finns framtagen.
Beställningar görs via myndighetens brevlåda statistik@pensionsmyndigheten.se
Statistik om pensionsutbetalningar i det allmänna pensionssystemet består av
fem tabeller. Samtliga tabeller redovisar resultat på övergripande nivå.
Tabellerna redovisas i Excelfiler.
Tabell – 01 sammanfattar totalt antal pensionärer fördelade efter kön och
uttagsandel för samtliga pensionärer i allmän pension, inkomstpension,
premiepension, tilläggspension och garantipension.
Tabell – 02 redovisar årsbelopp i tusen kronor fördelat efter kön och
uttagsandel för samtliga pensionärer i allmän pension, inkomstpension,
premiepension, tilläggspension och garantipension.
Tabell – 03 innehåller antal pensionärer fördelade efter regelverk och kön för
samtliga pensionärer i allmän pension, inkomstpension, premiepension,
tilläggspension och garantipension.
Tabell – 04 sammanfattar antal pensionärer fördelade efter kön och
åldersgrupp för samtliga pensionärer i allmän pension, inkomstpension,
premiepension, tilläggspension och garantipension.
Tabell – 05 redovisar årsbelopp i tusen kronor fördelat efter kön och
åldersgrupp för samtliga pensionärer i allmän pension, inkomstpension,
premiepension, tilläggspension och garantipension.
4.4

Dokumentation

5

Jämförbarhet och samanvändbarhet

5.1

Jämförbarhet över tid

Det finns inte några andra dokument.

Statistiken för 2017 har bearbetats från Pensionsmyndighetens egen
statistikdatabas. Tidigare år bearbetades statistiken direkt från
Försäkringskassans administrativdatabas. Smärre skillnader kan förekomma
på grund av ändringar i bearbetningen. Emellertid kan dessa skillnader vara
ringa och obetydliga för statistiken.
Mellan februari–maj 2016 genomfördes det en översyn av bland annat denna
statistikprodukt. Översynen har påverkat tabellernas utseende dock kan
siffrorna i statistiken 2017 fortfarande jämföras med de som publicerades i
tidigare upplagor.
Från och med statistikåret 2016 är statistik om pensionsutbetalningar i det
allmänna pensionssystemet en renodlad statistikprodukt som koncentrerar sig
på att redovisa resultat för allmän pension, inkomstpension, premiepension,
garantipension och tilläggspension.
Observera att statistiken fr.o.m. 2003 om Allmän pension (inkomstpension,
premiepension, garantipension och tilläggspension), inte är jämförbart med
statistiken som publicerades t.o.m. 2002 (om Ålderspension, folkpension,
tilläggspension).
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5.2

Jämförbarhet mellan grupper

En individ kan ha olika typer av pensioner samtidigt och därför går det inte att
summera dessa delkomponenter för att få totalt antal individer i den allmänna
pensionen.
Man bör vara medveten om att i det allmänna pensionssystemet samlever två
olika regelverk, den ena för personer födda 1938 eller senare och den andra
för personer födda 1937 eller tidigare. Man bör beakta faktumet att det även
finns särskilda bestämmelser om infasning av båda systemen, för personer
födda mellan 1938 och 1953.
5.3

Samanvändbarhet i övrigt

5.4

Numerisk överensstämmelse

Publicerade statistikvärden överensstämmer inte nödvändigtvis med andra
värden som tas fram för till exempel bokföringsändamål eller
anslagsprognoser. Detta år på grund av skillnader mellan intressepopulation
och målpopulation som beskrivs i avsnitt 1.2.1.

Det kan hända att de publicerade statistikvärdena inte överensstämmer med
andra värden som tas fram för till exempel bokföringsendamål, budget eller
finansiell ställning. Detta kan hända eftersom datakällan som används för
bearbetning är en administrativ bokföringsdatabas som kontinuerligt
uppdateras, rättas och ändras. Med andra ord, data kan bli aktualiserade efter
att bearbetningen i statistikdatabasen och publiceringen av denna statistik har
gjorts.
En annan faktor som kan påverka den numeriska överstämmelsen är
definitioner, populationsavgränsning och beräkningsmetod.
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Allmänna uppgifter
A

SOS-klassificering

När officiell statistik görs tillgänglig ska den vara försedd med beteckningen Sveriges officiella
statistik eller den symbol som återges i bilagan till lagen (2001:99) om den officiella statistiken.
Beteckningen anges lämpligen på deklarationens första sida.

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 myndigheternas särskilda verksamhet för framställning av statistik gäller
sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
För att skydda enskilda personers eller företags sekretessreglerade uppgifter
säkerställs att de inte kan röjas direkt eller indirekt i den statistik som
offentliggörs.
Vid behandling av personuppgifter, dvs. information som direkt eller indirekt
kan hänföras till en person som är i livet, gäller lagen (2001:99) och
förordningen (2001:100) om den officiella statistiken samt personuppgiftslagen
(1998:204).
C

Bevarande och gallring

Om standardtexten nedan gäller för statistiken, låt den vara kvar. Modifiera den vid behov.

En kopia av all statistikredovisning i form av rapporter, böcker och statistiska
meddelanden (SM) som getts ut som trycksak eller redovisats som PDFdokument förvaras hos Kungliga Biblioteket och levereras till Riksarkivet.
Ange ansvarig och utförare av avidentifiering, gallring och arkivering. Ange även beslut och
beslutsdatum.
Om beslut om avidentifiering, gallring och arkivering ännu inte finns, vilket är ett
undantagsfall, låt följande text vara kvar:

Bevarandebehov är under utredning.

D

Uppgiftsskyldighet

Uppgiftsskyldighet till denna statistik föreligger inte.

E
EU-reglering och internationell rapportering
Statistiken är inte EU-reglerad.
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Vissa uppgifter från denna statistik lämnas ut till Eurostat, OECD och
NOSOSKO.
F
Historik
Pensionsmyndigheten genomförde en översyn av bland annat denna
statistikprodukt mellan februari–maj 2016. Samtidigt i februari 2016
avslutades användningen av Försäkringskassans administrativt databas som
direkt datakälla. Pensionsutbetalningsdata granskas, modelleras,
transformeras och senare laddas upp i Pensionsmyndighetens
statistikdatabas. Båda dessa händelser har tillfört ändringar i statistikens
upplägg som syns i upplagan för statistikåret 2016. Kvarstår att utreda är
effekterna i serien med de tidigare statistikåren.
En statistik om allmän pension påbörjades från och med 2003 och ersatt den
tidigare statistiken om det gamla pensionssystemet för ålderspension,
folkpension och tilläggspension.
Observera att statistiken fr.o.m. 2003 om Allmän pension (inkomstpension,
premiepension, garantipension och tilläggspension), inte är jämförbar med
statistiken som publicerades t.o.m. 2002 (om Ålderspension, folkpension,
tilläggspension). För mer detaljerad information om det allmänna
pensionssystemet och det gamla pensionssystemet hittar man på
Pensionsmyndighetens informationssidor.
Ange när statistiken framställdes första gången. Beskriv de större förändringar som skett sedan
dess och som inte har deklarerats i avsnitt 5 ovan.

G

Kontaktuppgifter

Statistikansvarig
myndighet

Pensionsmyndigheten

Kontaktinformation

Hanna Linnér

E-post
Telefon
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statistik@pensionsmyndigheten.se
hanna.linner@pensionsmyndigheten.se

+ 46 (0)10 – 454 20 00

