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Statistikens kvalitet 
1 Relevans 
Försäkringskassan är statistikansvarig myndighet för statistikområdet Stöd vid 
sjukdom och handikapp. Statistiken ska förmedla socialförsäkringens utveckling 
och effekter för enskilda och samhälle inom vårt verksamhetsområde.  

1.1 Ändamål och informationsbehov 

1.1.1 Statistikens ändamål 
Beslut om sjukpennings syfte är att ge en bild av utfallet av ansökningar om 
sjukpenning vid olika tidpunkter i en sjukperiod samt att beskriva av vilken 
anledning sjukfall avslutas.  

1.1.2 Statistikanvändares informationsbehov 
Statistiken vänder sig bland annat till användare inom departement, 
myndigheter, kommuner, landsting, intresseorganisationer, 
branschorganisationer, media, forskare och allmänhet. 

Statistiken har ett flertal olika användningsområden. Den kan till exempel 
användas för att ge allmän information om utfallet i sjukförsäkringen, utgöra 
underlag för förberedelse och uppföljning av politiska beslut samt utgöra 
underlag för forskning.  

1.2 Statistikens innehåll 
Statistiken avser att beskriva utfallet av de beslut som Försäkringskassan 
fattar om ansökningar av sjukpenning.  

Vid ansökan om sjukpenning gör Försäkringskassan en bedömning av den 
försäkrades arbetsförmåga. Arbetsförmågan bedöms mot olika kriterier 
beroende på hur länge en person varit sjukskriven och beroende på vilken 
sysselsättning en person har. Med sysselsättning avses om personen är t ex 
anställd, arbetssökande eller egenföretagare mm. Att arbetsförmågan för 
anställda bedöms olika beroende på sjukfallets längd, kallas för 
rehabiliteringskedjan.  

Rehabiliteringskedjan för en anställd innebär att en person har rätt till 
sjukpenning under de första 90 dagarna om hen inte kan utföra sitt vanliga 
arbete, eller ett annat tillfälligt arbete, hos sin arbetsgivare. Efter 90 dagar har 
en person bara rätt till sjukpenning om hen inte kan utföra något arbete alls 
hos sin arbetsgivare. Efter 180 dagar har en person rätt till sjukpenning om 
hen inte kan utföra något arbete på den vanliga arbetsmarknaden. Det finns 
några olika undantagssituationer när en persons arbetsförmåga kan bedömas i 
förhållande till arbete hos sin arbetsgivare även efter dag 180. Läs mer här.  

Produkten Beslut om sjukpenning består av tre statistikrapporter: Beslut vid 
första ansökan om sjukpenning, Antal och andel avslag efter dag 180 i 
rehabiliteringskedjan och Avslutade sjukfall efter avslutsanledning.  

1.2.1 Objekt och population 
 

https://www.forsakringskassan.se/om-forsakringskassan/vart-uppdrag/om-socialforsakringen/rehabiliteringskedjan


Statistikansvarig myndighet 

Försäkringskassan 

 

  Sida 
   4 (10) 

 

Populationen i statistiken om Beslut vid första ansökan består av ansökningar 
om sjukpenning där personen som skickat in ansökan inte redan uppbär 
sjukpenning. Ansökningar där den sökande inte uppfyller grundläggande 
krav för rätten till ersättning, t e x om sjukpenninggrundande inkomst är 
fastställt till 0 kr eller försäkringstillhörighet saknas, ingår inte i populationen.  

Populationen i statistiken om Antal och andel avslag efter dag 180 i 
rehabiliteringskedjan består dels av ärenden där det finns ett anspråk om 
sjukpenning eller rehabiliteringspenning mellan antingen dag 181 - 365 eller 
dag 366 - 550 och av ärenden som passerat dag 365 alternativt 550. Endast 
personer som har en rehabiliteringskedja ingår i statistiken. Personer som 
saknar rehabiliteringskedja är arbetssökande  

Populationen i statistiken om Avslutade sjukfall efter avslutsanledning består av 
samtliga avslutade sjukfall under ett år där en person tidigare har beviljats 
sjukpenning och fått minst en utbetalning. Sjukpenningärenden som avslutas 
vid första ansökan utan att någon ersättning betalats ut ingår inte i 
populationen.  

 

1.2.2 Variabler 
Statistik om Beslut vid första ansökan redovisas per kön och beviljat eller 
avslagsbeslut. Dessa variabler går att kombinera med fördelning på län, ålder 
eller diagnos.  

Statistiken om Antal och andel avslag efter dag 180 i rehabiliteringskedjan 
redovisas per kön och intervall i rehabiliteringskedjan. Kön och intervall går 
att kombinera med fördelning på län, ålder eller diagnos.  

Statistik om Avslutade sjukfall efter avslutsanledning per kön och 
avslutsanledning. Kön och avslutsanledning går att kombinera med 
fördelning på län, ålder eller diagnos.  

1.2.3 Statistiska mått 
 

Beslut vid första ansökan om sjukpenning 

Måtten som redovisas är antal beviljanden, antal avslag samt andel 
beviljanden och andel avslag. Antal beviljanden är antalet första ansökningar 
som har en utbetalning om sjukpenning. Antalet avslag är antalet första 
ansökningar som avslutas med ett avslag. Andel avslag beräknas genom antal 
avslag dividerat med summan av avslag och beviljanden. Andel beviljanden 
beräknas genom antal beviljanden dividerat med summan av avslag och 
beviljanden.  

Antal och andel avslag efter dag 180 i rehabiliteringskedjan  

Måtten som redovisas är antal och andel avslag. Måtten redovisas endast 
separat för något av intervallen 181 – 365 eller 366 - 550 i rehabiliterings-
kedjan.  

Antal avslag är alla ärenden där en individ ansökt om ersättning med fått 
avslag på sin begäran mellan dag 181 – 365 eller dag 366 – 550. Andel avslag 
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beräknas genom antal avslag dividerat med antal ärenden. Antal ärenden är, i 
intervallet 181 - 365, samtliga pågående ärenden som passerat dag 365 under 
året, samtliga ärenden som avslutats under dag 181 – 365 och samtliga 
ärenden som fått avslag under dag 181 – 365. I intervallet 366 – 550 motsvarar 
antal ärenden samtliga pågående ärenden som passerat dag 550 under året, 
samtliga ärenden som avslutats under dag 366 – 550 och samtliga ärenden 
som fått avslag under dag 366 – 550.  

Avslutade sjukfall efter avslutsanledning 

Måtten som redovisas är antal avslutade sjukfall och andel avslutade sjukfall. 
Ett avslutat sjukfall är ett sjukfall där en person har fått minst en utbetalning 
med sjukpenning innan sjukfallets avslutats. Ett sjukfall anses avslutat när 
försäkringsärendet som sjukfallet handläggs i avslutas. Andel avslag visar 
andelen av totala antalet avslutade sjukfall som avslutas med respektive 
avslutsanledning.  

 

1.2.4 Redovisningsgrupper 
 

Beslut vid första ansökan om sjukpenning 

Redovisas för kön (kvinnor, män) och typ av beslut (beviljat, avslag). Dessa 
redovisningsgrupper går att kombinera med län (21 st), ålder (-29 år, 30 – 39 
år, …, 50 – 59 år, 60 – 64 år, 65 – år) och diagnos (F00-F99 Psykiska sjukdomar 
och syndrom samt beteendestörningar, M00-M99 Sjukdomar i 
muskuloskeletala systemet och bindväven, Övriga diagnoser). Uppgift om 
länstillhörighet och ålder baseras på vad som gällde vid tidpunkten för 
beslutet. Uppgift om diagnos baseras på den senaste diagnosen i ärendet.  

Antal och andel avslag efter dag 180 i rehabiliteringskedjan  

Redovisas för kön (kvinnor, män) och intervall i rehabiliteringskedjan (181 – 
365, 366 – 550). Dessa redovisningsgrupper går att kombinera med län (21 st), 
ålder (-29 år, 30 – 39 år, …, 50 – 59 år, 60 – 64 år, 65 – år) och diagnos (F00-F99 
Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar, M00-M99 
Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven, Övriga diagnoser). 
Uppgift om län och ålder baseras på vad som gäller vid tidpunkt då 
försäkringsärendet avslutas eller det datum sjukfallet passerar dag 365 eller 
550. Uppgift om diagnos baseras på den senast registrerade diagnosen i 
sjukfallet innan dag 365 eller dag 550.  

 

Avslutade sjukfall efter avslutsanledning 

Redovisas för kön (kvinnor, män) och avslutsanledning (avslag, arbetsför, 
annan förmån, övriga avslut. Avslag består av sjukfall där individen ansökt 
om sjukpenning men fått avslag på sin begäran. Arbetsför består av sjukfall 
där individen återgått i arbete, gått till annan sysselsättning eller inte 
inkommit med något nytt läkarintyg. Annan förmån består av sjukfall där 
individer bytt ersättning från sjukpenning till någon annan ersättning t e x 
sjukersättning. Övriga avslut består av sjukfall som inte ingår i någon av 
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ovanstående avslutsanledningar. Det kan t e x vara en person som avlidit, att 
ansökan återkallats eller ändrade förhållanden som gör att personen inte 
längre uppfyller de grundläggande försäkringsvillkoren, även personer som 
nådde den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen under januari 2013 till januari 
2016 ingår i övriga avslut. Redovisningsgrupperna kön och avslutsanledning 
går att kombinera med län (21 stycken), ålder (-29 år, 30 – 39 år, …, 50 – 59 år, 
60 – 64 år, 65 – år) eller diagnos (F00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom 
samt beteendestörningar, M00-M99 Sjukdomar i muskuloskeletala systemet 
och bindväven, Övriga diagnoser). Uppgift om länstillhörighet och ålder 
gäller vid tidpunkten då sjukfallet avslutas. Uppgift om diagnos baseras på 
den senast registrerade diagnosen i sjukfallet.  

 

 

1.2.5 Referenstider 
Statistiken redovisas som ett årsvärde för det aktuella referensåret. 

 

2 Tillförlitlighet 

2.1 Tillförlitlighet totalt 
Statistiken anses ha god tillförlitlighet eftersom den grundar sig på uppgifter 
som hämtas in i handläggningen i samband med att rätten till ersättning 
prövas. Uppgifterna som registreras i Försäkringskassans administrativa 
system fångas, bearbetas och kvalitetssäkras systematiskt i ett datalager som 
är särskilt byggt för statistikändamål och verksamhetsuppföljning. 

Statistiken om beslut om sjukpenning utgår från tabeller som dels hämtar 
uppgifter från Försäkringskassans utbetalningssystem, dels från 
handläggningssystemet ÄHS och även från systemet Diagnos och 
Arbetsgivare (DoA). DoA används av handläggare av sjukpenningärenden för 
att registrera uppgifter i försäkringsärendet för verksamhets- och 
kvalitetsuppföljning. Registrering i DoA sker både maskinellt och manuellt. 
Statistiken kan därmed påverkas av felaktiga manuella inmatningar. 
Statistiken påverkas också av eftersläpning av inkomna dokument i ärendet, 
samt eventuella fel som uppstår vid bearbetning av data.   

2.2 Osäkerhetskällor 

2.2.1 Urval 
Inte aktuellt. Statistiken baseras på registerdata. 

2.2.2 Ramtäckning 
Alla ansökningar om sjukpenning finns i Försäkringskassans system. För att 
definiera populationerna utgår man från flera olika tabeller och förekomster 
av olika blanketter. En känd brist är att inte alla ärende som har beslut 
kommer med i populationen i statistiken om Beslut vid första ansökan om 
sjukpenning, detta då de saknar registrering av en specifik blankett. Detta 
gäller framförallt ärenden som har beviljats ersättning.  
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2.2.3 Mätning 
Registreringar av avslag och avslut i ärenden är som regel tillförlitliga och har 
god precision i tid.  

För ärenden där sjukpenning beviljas görs ingen registrering av beviljande av 
handläggaren. Ett ärende tolkas som beviljat när det finns en utbetalningspost 
inom ett visst intervall. Utbetalningspostens alla datum ska ligga inom 
ärendets start och slutdatum för att utbetalningsposten ska tolkas som ett 
beviljande till ärendet. Det finns vissa kända brister i matchningen av ärendet 
och utbetalningsposten som kan påverka statistiken. Om inte hela 
utbetalningspostens period matchar inom ärendets start och slutdatum, vilket 
den inte gör i de fall sjukperiodens datum är felregistrerad, så tolkas detta inte 
som ett beviljande.  

Statistiken periodiseras på datum för beslut. När beslutet är beviljande så är 
datumet alltid lite fel beroende på att datumet sätts utifrån datum då 
utbetalningssystemet skickade posten till datalager för statistik. Handläggaren 
har då ca 1 - 3 dagar tidigare lagt upp betalningen, vilket är det egentliga 
datumet för beslut.  

2.2.4 Bortfall 
Objektsbortfall ska som regel inte kunna förekomma i Försäkringskassans 
datalager för statistikproduktion (STORE) men då denna statistik bygger på 
flera olika tabeller, med data från olika system, och där t e x registrering av 
specifika dokument är ett krav för ett ärende att kvalificera sig till en tabell 
men inte ett krav för att ersättning ska betalas ut i ärendet, förekommer 
bortfall i större utsträckning än i statistik som baseras på enbart 
utbetalningsdata. Partiella bortfall förekommer ibland för vissa variabler, 
exempelvis för län, ålder och diagnos.  

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 Försäkringskassans 
datalager för statistikproduktion (STORE) samt vid den slutgiltiga 
sammanställningen av data. 

2.2.6 Modellantaganden 
Ej relevant. 

2.3 Preliminär statistik jämförd med slutlig 
Statistiken om beslut om sjukpenning är preliminär. Tidigare publicerade 
statistik uppdateras vid varje års framkörning då förändringar av tidigare års 
statistik kan ske. Statistiken förändras dock relativt lite och förändringar gäller 
främst det senaste årets publicerade statistik.  
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3 Aktualitet och punktlighet 

3.1 Framställningstid 
Statistiken om beslut är tillgänglig ca sex veckor efter referensperiodens slut.  

3.2 Frekvens 
Statistiken publiceras en gång per år. 

3.3 Punktlighet 
Publicering sker enligt publiceringsplan. 

 

4 Tillgänglighet och tydlighet 

4.1 Tillgång till statistiken 
Statistiken är tillgänglig elektroniskt i Försäkringskassans statistikdatabas 
(www.forsakringskassan.se/statistik/statistikdatabas).  

4.2 Möjlighet till ytterligare statistik 
På Försäkringskassans webbplats för statistik och analys finns mer statistik 
om sjukförsäkringen som är officiell statistik. Publikationen 
Socialförsäkringen i siffror som ges ut varje år innehåller annan statistik.  
 
Det finns även möjlighet att få tillgång till statistik om sjukförsäkringen för 
fler variabler och efter andra redovisningsgrupper än de som finns tillgängligt 
i officiell och annan statistik. Vid intresse kontakta 
statistikenheten@forsakringskassan.se.  

4.3 Presentation 
Presentationen av statistiken sker i statistikdatabas i form av tabeller och 
diagram. Statistiken publiceras i tre statistikrapporter: 

Beslut vid första ansökan om sjukpenning 

Antal och andel avslag efter dag 180 i rehabiliteringskedjan 

Avslutade sjukfall efter avslutsanledning 

4.4 Dokumentation 
Mer dokumentation finns och kan fås vid begäran. Vid intresse kontakta 
statistikenheten@forsakringskassan.se 

 

5 Jämförbarhet och samanvändbarhet 

5.1 Jämförbarhet över tid 
Förändringar i regelverk för de ersättningar som Försäkringskassan 
administrerar kan ha stor inverkan på statistiken. Jämförelser över tiden bör 
därför göras med stor försiktighet.  

https://www.forsakringskassan.se/statistik/statistikdatabas/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziLQI8TDy8DIx8Ddy8jQwCfZ3dLUxDPY1dnE30w8EKDHAARwP9KEL6o8BKTDxcnA3dnQ283b083QwcQ4L8TD2NfA0Ngo2hCvBYUZAbYZDpqKgIAP7D_6I!/#!/sjuk
mailto:statistikenheten@forsakringskassan.se
https://www.forsakringskassan.se/statistik-och-analys/statistikdatabas#!/sjuk
mailto:statistikenheten@forsakringskassan.se
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Ett dokument med aktuella regelförändringar som har skett i 
socialförsäkringen mellan 1968 och 2021 redovisas på Försäkringskassans 
webbsida för statistik och analys www.fk.se/statistik. 

I december 2020 infördes ett tillfälligt stopp för bedömningar i förhållande till 
normalt förekommande arbete för personer som befann sig mellan dag 181 -
365 i rehabiliteringskedjan. Det tillfälliga stoppet gällde till och med 14 mars 
2021. Det tillfälliga stoppet ersattes av en ändring av undantagsregeln vid 
prövning av arbetsförmågan mot normalt förekommande arbete mellan dag 
181 och 365 i rehabiliteringskedjan.  

Vid bedömningen fr o m 1 september 2022 räcker det om mer talar för än emot 
att man kommer vara tillbaka hos sin arbetsgivare inom ett år för att 
undantagsregeln övervägande skäl ska kunna tillämpas. Begreppet ”särskilda 
skäl” ersätts därmed av begreppet ”övervägande skäl” vid prövning av 
arbetsförmågan mot normalt förekommande arbete mellan dag 181 och 365 i 
rehabiliteringskedjan.  

Fr o m 1 februari 2022 gäller att bedömningen mot normalt förekommande 
arbete kan skjutas upp om den försäkrade kan förväntas återgå i arbete hos 
arbetsgivaren före den tidpunkt då han eller hon har haft nedsatt 
arbetsförmåga i 550 dagar. Även nya regler för behovsanställda och personer 
62 år eller äldre avseende bedömning i rehabiliteringskedjan gäller fr om 1 
februari.  

 

5.2 Jämförbarhet mellan grupper 
Det finns skillnader i olika länders ersättningssystem vid nedsatt 
arbetsförmåga. Statistikens internationella jämförbarhet är därför låg.          

5.3 Samanvändbarhet i övrigt 
Statistiken kan bland annat användas tillsammans med officiell statistik om 
sjukfall, ohälsomått och mottagare av sjuk- och rehabiliteringspenning för att 
ge en mer heltäckande bild av utfallet i socialförsäkringen vid nedsatt 
arbetsförmåga.    

5.4 Numerisk överensstämmelse 
Ej relevant. 

 
Allmänna uppgifter 

A Klassificeringen Sveriges officiella statistik 
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). 

https://www.forsakringskassan.se/download/18.691dfb4e1842549821839d/1668089345446/forandringar-inom-socialforsakringen.pdf
http://www.fk.se/statistik
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-200199-om-den-officiell_sfs-2001-99/
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2001100-om-den-officiella_sfs-2001-100
https://www.scb.se/om-scb/scbs-verksamhet/regelverk-och-policyer/foreskrifter/sos/scb-fs-201617/
https://www.scb.se/om-scb/scbs-verksamhet/regelverk-och-policyer/foreskrifter/sos/scb-fs-201617/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Offentlighets--och-sekretessla_sfs-2009-400/
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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 EU:s 
dataskyddsförordning (2016/679) samt lag (2018:218) med kompletterande 
bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning.  

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

D Uppgiftsskyldighet 
Uppgiftsskyldighet till denna statistik föreligger inte. 

E EU-reglering och internationell rapportering 
Statistiken är inte EU-reglerad. Försäkringskassan levererar dock statistik till 
bland annat Eurostat och Nososko. 

F Historik 
Statistiken publicerades för första gången som officiell statistik 2023 (för 
referensåret 2022). Statistiken har tidigare publicerats som annan statistik på 
fk.se och finns därför även för några tidigare år.  

 

G Kontaktuppgifter  
 

Statistikansvarig 
myndighet 

Försäkringskassan, LM Ericssons väg 30, 126 26 
Hägersten 

Kontaktinformation Andrea Kolk 

E-post andrea.kolk@forsakringskassan.se 

Telefon 010-116 92 26 

 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-200199-om-den-officiell_sfs-2001-99/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2001100-om-den-o_sfs-2001-100/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2018218-med-kompletterande-bestammelser_sfs-2018-218
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