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2015 
SF0302 
 
I denna beskrivning redovisas först administrativa och legala uppgifter om 
undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökning-
ens 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 Allmänna uppgifter 
A.1 Ämnesområde 

Ämnesområde:  Socialförsäkring 
 
A.2 Statistikområde 

Statistikområde:  Stöd vid ålderdom  
 

 
A.3 SOS-klassificering 

Tillhör (SOS)  SF0302 
 

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:  Pensionsmyndigheten 
Postadress: Box 38190 

100 64 Stockholm 
Besöksadress:  Hornsgatan 168, 100 64 Stockholm 
Kontaktperson:  Angélica Naesman 
Telefon:  010-454 20 00 
Telefax:   
E-post:  Angelica.naesman@pensionsmyndigheten.se  

 

A.5 Statistikproducent 

Myndighet/organisation:  Pensionsmyndigheten 

mailto:Angelica.naesman@pensionsmyndigheten.se
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Postadress:  Box 38190, 100 64 Stockholm 
Besöksadress: Hornsgatan 168, 100 64 Stockholm 
Kontaktperson:  Angélica Naesman 
Telefon:  010-454 20 00 
Telefax  
E-post:  Angelica.naesman@pensionsmyndigheten.se  

A.6 Uppgiftsskyldighet 

Uppgiftsskyldighet föreligger inte enligt lagen om den officiella statistiken (SFS 
2001: 99). 
A.7 Sekretess och regler för behandling av personuppgifter 

I myndigheternas särskilda verksamhet för framställning av statistik gäller 
sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Vid 
automatiserad behandling av personuppgifter gäller reglerna i personuppgift-
slagen (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 denna statistikprodukt är att följa upp omfattningen av intjänandet i 
den allmänna pensionen. Det nuvarande pensionssystemet infördes 2003. 
Publiceringen av denna statistik startade detta år. 
 
Intjänandet kan mätas på olika sett beroende på vilket mått man använder1. I 
denna statistik redovisas totalt pensionsunderlaget och total pensionsbehållning-
en i den allmänna pensionen.  
 
Pensionsunderlag (Pension Base) 
Pensionsunderlaget är summan av den pensionsgrundande inkomsten (PGI) och 
de pensionsgrundande beloppen (PGB). Som PGI räknas inkomst av anställning 
eller eget företagande upp till ett tak på 7,5 inkomstbasbelopp2. 
 
Pensionsrätter (Pension Credit) 
Pensionsunderlaget används för att beräkna pensionsrätterna i pensionssystemet. 
Pensionsrätten för inkomstpensionen utgör 16 procent av pensionsunderlaget 
och pensionsrätten för premiepensionen 2,5 procent av pensionsunderlaget3. 

                                                 
1 Det finns andra mått som inte hör till den officiella statistiken. Några av dessa hittar man i 
https://www.pensionsmyndigheten.se/forsta-din-pension/om-pensionssystemet/sa-beraknas-
din-pension-basbelopp-och-varderegler  
2 Källa: Pensionsmyndighetens interna dokumentation för statistikdatabasen PEDAL. 
3 Ibid. 

mailto:Angelica.naesman@pensionsmyndigheten.se
https://www.pensionsmyndigheten.se/forsta-din-pension/om-pensionssystemet/sa-beraknas-din-pension-basbelopp-och-varderegler
https://www.pensionsmyndigheten.se/forsta-din-pension/om-pensionssystemet/sa-beraknas-din-pension-basbelopp-och-varderegler
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Pensionsbehållning (Pension Balance) 
Pensionsbehållningen är summerade pensionsrätter för de år som pensionsrätt 
tjänats in, plus värdeförändringar på grund av indexering, arvsvinster och 
förvaltningskostnader. Pensionsbehållningen baserar sig på fastställda pensions-
rätter till och med fastställelseåret. Detta år infaller året efter intjänandeåret när 
den slutliga taxeringen av inkomster görs av Skatteverket4. Pensionsbehållning 
delas upp i pensionsbehållning för inkomstpension respektive för premiepens-
ion. I denna statistik redovisas den totala pensionsbehållningen utan uppdel-
ningen. 

                                                 
4 Ibid. 
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A.11 Statistikanvändning 

Statistiken används som underlag för redovisningen av uppsatta mål inom detta 
område, jämförelser mellan år och spridning av kunskap om detta område. 
Användare av denna statistik är både interna och externa specialister. Till 
exempel finns det pensionsexperter och pensionshandläggare inom Pensions-
myndigheten, utredare och specialister i socialdepartement och i andra myndig-
heter, journalister, forskare, studenter och allmänhet. 
 
A.12 Uppläggning och genomförande 

Uppgifter till statistiken om pension hämtas kontinuerligt från socialförsäk-
ringens administrativa register som finns i Försäkringskassan. Dessa 
register innehåller bland annat Pensionsmyndighetens data om intjänande 
av pensionsrätter för den allmänna pensionen. 
 
Fram till statistikår 2015 samlades och bearbetades uppgifterna i ett 
gemensamt datalager för statistikproduktion. 
 
Från och med statistikår 2016 kommer datafångsten att göras på samma sätt 
dock med skillnad att registren kommer att granskas, transformeras och 
uppläggas i statistikdatabasen PEDAL på Pensionsmyndigheten. 
 
A.13 Internationell rapportering 

Det förekommer inte. 
 

A.14 Planerade förändringar i kommande undersökningar 

Under år 2016 har två viktiga händelser hänt som kan påverka denna 
produkt i framtiden. 
 
Pensionsmyndigheten har under 2016 bytt databas från en administrativda-
tabas till sin egen statistikdatabas. Det medför att i nästa upplaga kan 
resultatet skilja sig från denna och från den ändrade serien. Man bedömer 
att skillnaderna bör vara ringa om de finns. 
 
Pensionsmyndigheten har genomfört en översyn om denna statistikprodukt 
mellan februari-maj 2016. Översynen har påverkat produktens utseende, 
innehåll och dokumentation. Denna statistik består av två tabeller. 
 
Av översynen framkommer att statistik 2015 publiceras med förbättringar som 
avser utseende och gör att förståelsen för tabellerna har förbättrats. Bland 
förbättringarna finns följande: man har introducerat engelska översättningar för 
de viktigaste delarna i tabellerna, man har även använt officiella statistik0ens 
produktkod för att beteckna tabellerna och lämpliga fotnoter har införts både på 
svenska och engelska. Även presentationen har förbättrats. Resultat är lättare att 
förstå, har trevligare utseende och med tillgänglighet på engelska. 
 
Av översynen framkommer även att utreda vilka datakälla/-or som har använts för 
framtagning av statistik SF0302 (1 och 2) samt vilka framtagningsmetoder som i 
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framtiden är lämpligast för denna statistik. Detta kan leda att några ändringar kommer 
att göras i den kommande redovisningen. 
 
Denna statistik har från start i 2002 redovisat intjänande i inkomstpension som 
motsvarande av intjänande i allmänna pensionen. Statistiken innehåller både sparare 
och pensionärer inklusive avlidna. Det kommer att utredas om det är lämplig att ändra 
beräkningens principer för kommande statistik upplagor och därmed att skapa en ny 
serie som skulle ersätta den nuvarande serien. 
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B Kvalitetsdeklaration 
B.0 Inledning 

 
B.1 Innehåll 

1.1 Statistiska målstorheter 
I denna statistik är statistiska målstorheter summan av antalet personer med 
pensionsbehållning, summan av antalet personer med pensionsunderlag, 
medelvärdet av pensionsbehållningsbeloppet och medelvärdet av pensionsun-
derlagsbeloppet. 
1.1.1 Objekt och population 
Populationen består av samtliga personer som har intjänat pensionsrätt till 
svensk pension. 
 
1.1.2 Variabler 
Kön 
Ålder 
Pensionsbehållning 
Pensionsunderlag 
 
1.1.3 Statistiska mått 

Antal intjänare, genomsnittligt pensionsunderlag för inkomstpension och 
premiepension samt genomsnittlig pensionsbehållning.   
 
1.1.4 Redovisningsgrupper 
Kön, åldersgrupper 
1.1.5 Referenstider 
Intjänandeår 2014 för pensionsunderlaget. 
2015 för pensionsbehållningen. 
Intjänandeår för pensionsunderlaget och året efter intjänandeåret för pensions-
behållning. Exempel: för intjänad pensionsrätt år 2003 fastställs pensionsbehåll-
ningen år 2004.     
 
1.2. Fullständighet 
Den officiella statistiken är ett urval av basstatistik presenterad på riksnivå. 
B.2 Tillförlitlighet 

2.1 Tillförlitlighet totalt  
Statistiken utgår från registerdata som kontinuerligt samlas in för hela populat-
ionen. Det förekommer i princip inte bortfall av ärenden eller personer. Det kan 
dock förekomma mindre fel som uppstår vid bearbetning av uppgifterna. 
2.2 Osäkerhetskällor 
Av översynen framkommer att datakällor och framtagningsmetoder kommer att ses 
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över. Detta kan leda till att vissa ändringar kommer att göras i den kommande 
redovisningen. 
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 övertäck-
ning är också liten, personer som avlider, byter medborgarskap, etc. avregistre-
ras 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 Pensionsmyndighet-
en, bortfall av ärenden förekommer i princip inte. Bortfall av personer före-
kommer i princip inte heller. Partiellt bortfall på enstaka uppgift kan före-
komma. 
2.2.5 Bearbetning 
Bearbetningsfel kan inte uteslutas. 
2.2.6 Modellantaganden 
Det förekommer inga modellantaganden. 

2.3 Redovisning av osäkerhetsmått 
Inga 
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B.3 Aktualitet 

3.1 Frekvens 
Undersökningen genomförs och publiceras årligen. 

3.2 Framställningstid 
Vanligtvis finns den officiella statistiken tillgänglig 3 månader efter referenspe-
riodens slut. Denna upplaga för statistikår 2015 har publicerats 6 månader efter 
referensperiodens slut på grund av översynen visade behov av arbete med 
rättningar och kontroller. 
3.3 Punktlighet 
Publiceringen av den officiella statistiken sker under första kvartalet året efter 
det år statistiken insamlats. 
B.4 Jämförbarhet och samanvändbarhet 

4.1 Jämförbarhet över tiden 
Mellan februari–maj 2016 har det genomförts en översyn av bland annat 
denna statistikprodukt. Översynen har påverkat tabellernas utseende dock 
är siffrorna i statistiken 2015 fortfarande helt jämförbara med de som 
publicerades i tidigare upplagor. 
 
Sedan 2010 ansvarar Pensionsmyndigheten för statistiken om Intjänad pens-
ionsrätt i den allmänna pensionen. Pensionsmyndigheten publicerade 2010 
statistiken för år 2009. Tidigare var Försäkringskassan den ansvariga myndig-
heten. 
En statistik kallad Intjänad pensionsrätt i ålderspensionssystemet publicerades 
fr.o.m. statistikåret 2004 och fram till statistikåret 2008 av Försäkringskassan. 
  
Socialförsäkringsstatistiken påverkas av de regler som styr socialförsäk-
ringens 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 
Pensionsmyndighetens administrativa register är den enda datakällan. Jämför-
barheten med andra länder är oftast missvisande då varje land har sitt regelverk 
för socialförsäkring. 
4.3 Samanvändbarhet med annan statistik 
Pensionsmyndigheten publicerar annan statistik som speglar samma tidpunkt 
och variabler som den officiella. Delvis andra mått och dimensioner kan 
förekomma. 
B.5 Tillgänglighet och förståelighet  

5.1 Spridningsformer 
SF0301 består av två resultattabeller som publiceras på Pensionsmyndighetens 
webbsida. https://www.pensionsmyndigheten.se/statistik-och-rapporter/statistik/sveriges-
officiella-statistik 
5.2 Presentation 

https://www.pensionsmyndigheten.se/statistik-och-rapporter/statistik/sveriges-officiella-statistik
https://www.pensionsmyndigheten.se/statistik-och-rapporter/statistik/sveriges-officiella-statistik
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Statistikens resultat presenteras i två tabeller i EXCEL. 

5.3 Dokumentation 
Gällande kvalitetsdokumentation finns tillgänglig via SCB:s hemsida samt via 
www.pensionsmyndigheten.se. 

5.4 Tillgång till primärmaterial 
Det finns möjlighet för forskare och specialister att få tillgång till mikrodata 
för statistik- eller forskningsändamål.  
Beställningar får skickas till: statistik@pensionsmyndigheten.se  

 
5.5 Upplysningstjänster 
För ytterligare information kontakta: statistik@pensionsmyndigheten.se 
 

http://www.pensionsmyndigheten.se/
mailto:statistik@pensionsmyndigheten.se
mailto:statistik@pensionsmyndigheten.se
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