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A. Allmänna uppgifter 

A.1 Ämnesområde

Socialförsäkring 

A.2 Statistikområde 

Stöd vid sjukdom och handikapp 

A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik 

Ja 

A.4 Ansvarig 

Myndighet/organisation: Försäkringskassan 
Adress: Adolf Fredriks kyrkogata 8, 103 51 Stockholm 
Kontaktperson: Christian Elvhage 
Telefon: 08-786 90 00 

A.5 Producent 

Myndighet/organisation: Försäkringskassan 
Adress: Adolf Fredriks kyrkogata 8, 103 51 Stockholm 
Kontaktperson: Christian Elvhage 
Telefon: 08-786 90 00 

A.6 Uppgiftsskyldighet 

Ej aktuellt  

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 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 

Nej 

A.10 Syfte och historik 

Syftet med produkten är att publicera statistik om antalet sjukfall per år inom 
området sjukförmåner som Försäkringskassan är officiell statistikmyndighet för. 
 
Statistiken har tidigare getts ut som publikationen Socialförsäkring, senast för 
åren 1997 och 1998. Publikationen har tidigare givits ut under namnet Allmän 
Försäkring under åren 1963 − 1988. Allmän Försäkring utgör fortsättningen på 
de statistiska publikationerna Allmänna sjukkassor och Folkpensioneringen 
m.m. som gavs ut före 1963. 

A.11 Statistikanvändning 

Statistiken vänder sig till användare inom Försäkringskassan, departement, 
myndigheter, massmedia, forskare och allmänhet. 
 
Försäkringskassan (före år 2005 Riksförsäkringsverket) har sedan 1997 ett 
statistikråd med representanter från Arbetsmarknadsverket, Arbetsmiljöverket, 
Socialstyrelsen, Statistiska centralbyrån, Premiepensionsmyndigheten, 
Försäkringskassornas länsorganisationer och forskarvärlden. 

A.12 Uppläggning och genomförande 

Uppgifter till socialförsäkringsstatistiken och dess delområden Barn, familj och 
handikapp, Sjukförmåner och Pension hämtas kontinuerligt från 
socialförsäkringens administrativa register. Dessa register innehåller 
försäkringskassornas beslut och utbetalningar av socialförsäkringsförmåner. 
Uppgifterna samlas och bearbetas i ett gemensamt datalager för 
statistikproduktion, Store. Datalagret innehåller även personuppgifter som 
kommer från Försäkringskassan och SCB. 

A.13 Planerade förändringar i kommande undersökningar 

Delar av statistiken kommer på sikt att kompletteras med ytterligare 
bakgrundsuppgifter, bland annat uppgifter om arbetsställe, utbildning och yrke. 

B. Kvalitetsdeklaration 

0 Inledning

I datalagret STORE samlas uppgifter in om bland annat utbetalda dagar med 
sjukpenning och rehabiliteringspenning från socialförsäkringen och antalet 
registrerade försäkrade, 16-64 år. Sjukfall bildas sedan genom en 
sammanhängande period av utbetalda dagar i ett och samma ärende.  
Ett sjukfall avslutas om ett uppehåll i ersättningsperioden på mer än fem dagar 
uppkommer eller om det två månader efter datum för senaste ersatta dag inte 
kommit någon ytterligare utbetalning som kan knytas till sjukfallet. Sjukfallet 
anses pågående vid en månads utgång om den sista dagen i månaden är en ersatt 
dag i ärendet. Alla dagar, oavsett om omfattningen är hel eller halv, räknas in i 
sjukfallet. Antalet sjukfall kan ställas i relation till  
antalet registrerade försäkrade 16-64 år vilket mäts den sista dagen i varje 
månad. Vid tolkningen av statistiken över sjukfall är det viktigt att beakta att 
detta i första hand är ett försäkringsmått som beskriver utfallet av ersatta dagar 
ifrån socialförsäkringen. Dessa ersatta dagar betalas ut i efterhand efter beslut av 
försäkringskassa. Det förekommer att utbetalningar görs en eller flera månader 



efter att själva sjukfallet avslutats, dvs att den sjuke  blivit frisk eller erhållit 
aktivitetsersättning eller sjukersättning (före år 2003 förtidspension eller 
sjukbidrag). 
  

1 Innehåll 

1.1 Statistiska målstorheter 

 

1.1.1 Objekt och population 

Populationen består av alla personer som var bosatta eller arbetade i Sverige 
under 1999 - 2005. Den som lämnar Sverige anses vara bosatt i landet om 
utlandsvistelsen varar mindre än ett år. Objekten utgörs av utbetalningar från 
socialförsäkringen med förmånerna sjukpenning, rehabiliteringspenning, 
arbetsskadesjukpenning. 

1.1.2 Variabler 
Avslutade sjukfall och pågående sjukfall. 
För varje utbetalning erhålls uppgifter om den Försäkringskassa varifrån 
utbetalningen gjordes, förmånstagarens ålder under den månad då utbetalning 
sker, ifall förmånstagaren är man eller kvinna.  Datum för sjukanmälan till 
arbetsgivare eller försäkringskassa. Datum för dag vilken ersättningen avser.  
Utbetalningar av dagar sätts samman till sjukfall och för varje sjukfall räknas 
fallängden ut som tiden från och med sjukanmälan till arbetsgivare eller 
försäkrningskassa till och med datum för sista ersatta dagen i sjukfallet. 

1.1.3 Statistiska mått 
Statistiska mått som redovisas är : 
 
-Antalet pågående sjukfall i december månad  
-Antalet pågående sjukfall per 1000 registrerde försäkrade i december månad 
-Antalet avslutade sjukfall under året  
-Antalet avslutade sjukfall under året per 1000 registrerade försäkrade 
(medelantalet registrerade försäkrade 16-64 år av årets månader) under året 
 

1.1.4 Redovisningsgrupper 

Antalet pågående/avslutade sjukfall redovisas för varje år och kön per 
försäkringskassa och fallängd. 
Antalet pågående/avslutade fall per 1000 redovisas för varje år och kön dels per 
försäkringskassa och fallängd och dels per försäkringskassa och åldersgrupp   

1.1.5 Referenstider 

År 1999 - 2005 

1.2 Fullständighet 
För avslutade och pågående sjukfall kan fördelning även göras på de förmåner 
som ingår i sjukfallet. Sjukfallen kan redovisas som månadsvärden och som 
rullande årsvärden.  

2 Tillförlitlighet 

2.1 Tillförlitlighet totalt  
 
Statistiken utgår från registerdata som kontinuerligt samlas in för hela 



populationen. Det kan förekomma partiellt bortfall samt fel som uppstår vid 
bearbetning av data.  

2.2 Osäkerhetskällor 

 

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 I 
STORE inom en månad.  

2.2.3 Mätning 

Alla uppgifter tas från befintliga register och andra databaser. 

2.2.4 Svarsbortfall 
 
Statistiksystemet fångar in alla ärenden som registreras hos försäkringskassan, 
bortfall av ärenden förekommer i princip inte. Bortfall av personer förekommer 
inte heller. Partiellt bortfall kan förekomma.  

2.2.5 Bearbetning 

 
 

2.2.6 Modellantaganden 

Ej relevant. 

2.3 Redovisning av osäkerhetsmått 
Ej relevant. 

3 Aktualitet 

3.1 Frekvens 

Grunduppgifter samlas in månadsvis. Den officiella statistiken publiceras 
årligen.  

3.2 Framställningstid 

Den officiella statistiken finns tillgänglig inom 6 månader efter 
referensperiodens slut. 

3.3 Punktlighet  
Publiceringen av all officiell statistiken sker normalt enligt plan.  

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 
försäkringskassornas administrativa register är de enda datakällorna. 
Jämförbarheten med andra länder är oftast låg då varje land har sitt regelverk för 
socialförsäkring. 

4.3 Samanvändbarhet med annan statistik 
Sjukfall finns inte redovisat på något annat sätt inom området sjukförmåner.  

5 Tillgänglighet och förståelighet 

5.1 Spridningsformer 

Via Internet på www.forsakringskassan.se eller via direktkontakt med 
huvudkontoret på Försäkringskassans statistikenhet. 

5.2 Presentation 

Redovisning sker med tabeller där måtten presenteras efter dels kön, län 
(Försäkringskassa) och fallängdsgrupper och dels kön, län (Försäkringskassa) 
och Åldersgrupper.  

5.3 Dokumentation 

Gällande kvalitetsdokumentation finns tillgänglig via SCB:s hemsida samt via 
www.forsakringskassan.se 

5.4 Tillgång till primärmaterial 
Det finns möjlighet att få tillgång till primärdata. Kontakta Statistikenheten på 
Försäkringskassans huvudkontor eller www.forsakringskassan.se  för vidare 
upplysningar om ansökningsförfarandet. 

5.5 Upplysningstjänster 

Kontaktperson:  
Förnamn, efternamn: Ola Rylander 
Myndighet, organisation: Försäkringskassan 
e-postadress: ola.rylander@forsakringskassan.se  
telefonnummer: 08 – 786 90 00 
Kontaktperson:  
Förnamn, efternamn: Staffan Khan 
Myndighet, organisation: Försäkringskassan 
e-postadress: staffan.khan@forsakringskassan.se  
telefonnummer: 08 – 786 90 00 
   


