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Statistikens kvalitet
1

Relevans

Försäkringskassan är statistikansvarig myndighet för statistikområdet Stöd till
barnfamiljer. Statistiken ska förmedla socialförsäkringens utveckling och
effekter för enskilda och samhälle inom vårt verksamhetsområde. Inom det
här området finns ett särskilt intresse för jämställdhet.
1.1

Ändamål och informationsbehov

1.1.1

Statistikens ändamål

Ändamål med statistiken är att förmedla socialförsäkringens utveckling och
effekter för enskilda och samhälle inom vårt verksamhetsområde.
1.1.2

Statistikanvändares informationsbehov

Inom det här området finns ett särskilt intresse för jämställdhet det vill säga
hur uttaget av föräldraförsäkringen ser ut för kvinnor respektive män och hur
det förändras över tid.
Många statistikanvändare är intresserade av ersättningsperioder, det vill säga
perioden då ersättningen nyttjades. Eftersom statistiken baseras på
utbetalningar är inte alltid utbetalningsår och år då ersättningen nyttjades
samma. Till exempel kan Tillfällig Föräldrapenning, VAB, nyttjas i december,
medan utbetalningen sker året efter i januari.
1.2
Statistikens innehåll
I föräldraförsäkring ingår statistik om föräldrapenning, tillfällig
föräldrapenning och graviditetspenning (havandeskapspenning tom 2010).
1.2.1

Objekt och population

Objektet är individer. Populationen är alla som bor eller arbetar i Sverige och
fått föräldrapenning, graviditetspenning (havandeskapspenning tom 2010)
eller tillfällig föräldrapenning under referensåret.
1.2.2

Variabler

Tidsperiod, omfattning, kön, ålder, län (folkbokföringslän), förmån
(föräldrapenning, graviditetspenning (havandeskapspenning tom 2010) och
typ av tillfällig föräldrapenning är de viktigaste variablerna. Sedan används
ett antal variabler också för att bearbeta variabler och koppla tabeller innan
statistik kan köras fram.
1.2.3

Statistiska mått

Totaler. Antal betalningsmottagare, antal barn, summan av nettodagar och
belopp.
1.2.4

Redovisningsgrupper

Alla mått redovisas uppdelade på kön, ålder, omfattning och län
(folkbokföringslän). Den generella åldersgrupperingen är <20, 20-24, 25-29, 3034, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64 och 65+. Det förekommer dock vissa
avsteg från denna indelning då minsta och största åldersgrupperingen
varierar något mellan tabellerna.
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1.2.5

Referenstider

Statistiken redovisas som ett årsvärde (till exempel summering av utbetalt
belopp alternativt utbetalda dagar eller antal individer som haft ersättningen
någon gång under året) för det aktuella referensåret.

2

Tillförlitlighet

2.1
Tillförlitlighet totalt
Statistiken utgår från registerdata som kontinuerligt samlas in för hela
populationen. Statistiken påverkas bland annat av eftersläpning i
ärendehantering samt ev. fel som uppstår vid bearbetning av data.
2.2

Osäkerhetskällor

2.2.1

Urval

Totalundersökning.
2.2.2

Ramtäckning

Alla som får en utbetalning från Försäkringskassan finns i de register som
används som källor till statistiken. Dessutom finns alla mellan 16-64 år som är
bosatta i Sverige (registrerat försäkrade). Risken för övertäckning är liten,
personer som avlider, byter medborgarskap osv. avregistreras inom en kort
tid.
2.2.3

Mätning

Försäkringskassans handläggare registrerar uppgifter i samband med
hantering av ärenden. Dessa uppgifter utgör grunden till Försäkringskassans
register.
2.2.4

Bortfall

Objektsbortfall ska som regel inte kunna förekomma i STORE. Partiella
bortfall förekommer ibland för vissa variabler, exempelvis län och födelseår
för barn.
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 STORE samt vid
den slutgiltiga sammanställningen av data.
2.2.6

Modellantaganden

Ej relevant.
2.3
Preliminär statistik jämförd med slutlig
Ej relevant.
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Aktualitet och punktlighet

3.1
Framställningstid
C:a 2 veckor.
3.2
Frekvens
Statistiken samlas in månadsvis. Den officiella statistiken för referensåret
publiceras en gång per år.
3.3
Punktlighet
Publicering sker enligt publiceringsplan.

4

Tillgänglighet och tydlighet

4.1
Tillgång till statistiken
Statistiken presenteras på Försäkringskassans hemsida.
4.2
Möjlighet till ytterligare statistik
På Försäkringskassans hemsida för statistik och analys finns annan statistik
inom föräldraförsäkringen som inte är officiell statistik, till exempel finns
föräldrapenning och yrke, ersättningsperioder för vård av sjukt barn
(delförmån i tillfällig föräldrapenning) och publikationen Socialförsäkringen i
siffror som ges ut varje år och innehåller annan statistik. Denna statistik
(annan statistik inom föräldraförsäkringen) är inte officiell då statistiken är ny,
register från annan statistikansvarig myndighet används,
undersökningsdesignen är annan än den för officiell statistik och att
publiceringsformen är en annan än den för officiell statistik.
Det finns även möjlighet att få tillgång till statistik inom föräldraförsäkringen
för fler variabler och efter andra redovisningsgrupper än de som finns
tillgängligt i officiell och annan statistik, till exempel kommun, månad eller
andra variabler till exempel bruttodagar. Vid intresse kontakta
statistikenheten@forsakringskassan.se
4.3
Presentation
Presentationen av statistiken sker i Exceltabeller.
4.4
Dokumentation
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 försäkringar och bidrag som
Försäkringskassan betalar ut kan ha stor inverkan på statistiken. Jämförelser
över tiden bör därför göras med stor försiktighet.

Statistikansvarig myndighet

Sida

6 (7)

Försäkringskassan

Ett dokument med aktuella regelförändringar som har skett i
socialförsäkringen mellan 1968 och 2018 redovisas på Försäkringskassans
hemsida.

5.2
Jämförbarhet mellan grupper
Statistiken grundar sig primärt på de beslutsuppgifter som hämtas in i
handläggningen i samband med att rätten till ersättning prövas. För att skapa
förutsättningar för jämförelser redovisas uppgifterna om antalet mottagare
och utbetalat belopp på kön, åldersgrupp och region. Detta medger
jämförbarhet mellan förmåner med avseende på ovanstående
fördelningsvariabler.
5.3
Samanvändbarhet i övrigt
Det finns skillnader i olika länders ersättningssystem för socialförsäkringen.
Statistikens internationella jämförbarhet är därför låg.
5.4
Numerisk överensstämmelse
Summeringen av län stämmer inte överens med uppgifterna för samtliga i
tabellen.

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).
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).

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
Ej aktuellt, eftersom att uppgifterna hämtas från socialförsäkringens administrativa
register.
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E
EU-reglering och internationell rapportering
Statistiken är ej EU-reglerad.
F
Historik
Den officiella statistiken gavs tidigare ut i 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.
Föräldrapenning
Från och med 1995 är statistiken periodiserad till det år då utbetalningen gjordes.
Tidigare år är statistiken periodiserad till det år då dagarna togs ut. Från och med
2010 ersätts benämningen "antal försäkrade" med "antal mottagare". Statistiken
baseras fr. o m år 2014 på en ny källa enligt ett nytt automatiserat datasystem för
utbetalningar av föräldrapenning.
Tillfällig föräldrapenning
Från och med 1995 är statistiken periodiserad till det år då utbetalningen gjordes.
Tidigare år är statistiken periodiserad till det år då dagarna togs ut. Från och med
2011 är statistiken framtagen på ett nytt sätt, vilket kan medföra mindre skillnader
jämfört med tidigare år.
Graviditetspenning
Havandeskapspenning t o m 2010-12-31. Från och med 1995 är statistiken
periodiserad till det år då utbetalningen gjordes. Tidigare år är statistiken
periodiserad till det år då dagarna togs ut.

G

Kontaktuppgifter

Statistikansvarig
myndighet

Försäkringskassan, LM Ericssons väg 30, 126 26
Hägersten

Kontaktinformation

Caroline Olgart Höglund

E-post

caroline.olgart.hoglund@forsakringskassan.se

Telefon

010 116 90 60

