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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)  SF0305 

 
För undersökningar som ingår i Sveriges officiella statistik gäller särskilda regler 

när det gäller kvalitet och tillgänglighet, se Förordningen om den officiella sta-

tistiken (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 

mailto:Angelica.naesman@pensionsmyndigheten.se
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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.6 Uppgiftsskyldighet 

Nej 

A.7 Sekretess och regler för behandling av personuppgifter 

I myndigheternas särskilda verksamhet för framställning av statistik gäller sek-

retess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Vid auto-

matiserad behandling av personuppgifter gäller reglerna i personuppgiftslagen 

(1998:204). På statistikområdet finns dessutom särskilda regler för personupp-

giftsbehandling 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 utbetalningar inom området 

pension som Pensionsmyndigheten är officiell statistikmyndighet för. 

 

År 2010 övertog Pensionsmyndigheten ansvaret för denna statistikprodukt från 

Försäkringskassan. Då gällde Lag(1976:370) om arbetsskadeförsäkring (LAF) 

som upphävdes 2011-01-01 genom Lag (2010:111) om införande av socialför-

säkringsbalken. 

 

Under februari och maj 2016 har det genomförts en översyn bland annat av 

denna statistik. Denna produkt agerade som pilot under översynen. 

 

Av översynen som gjordes mellan februari-maj 2016 framkom att från och med 

statistikår 2012 skulle produkten ha ändrat namn och (LAF) skulle inte längre 

finnas i texterna. Efter översynen har Pensionsmyndigheten under 2016 beslutat 

mailto:Angelica.naesman@pensionsmyndigheten.se
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om flera ändringar i denna upplaga och i produktens serie. Man har aktualiserat 

lagstiftning och produktensnamn. Beteckning som identifierar produkten som en 

del av Sveriges officiella statistik har infogats. Anvisningar, fotnoter och förkla-

ringar har infogats och översatts till engelskan. Övrig information om denna sta-

tistik har aktualiserats. Man har uppdaterat och korrigerat statistikprodukten från 

2010 fram till 2014. 

Se beslut om ändringen av produktens namn i PID152517. 

 

Före 1980-talet publicerades statistikens resultat i publikationen Yrkesskadeliv-

räntor och Olycksfall i arbetet. Statistikens resultat publicerades under 1980-ta-

let och fram till statistikår 1998 i Försäkringskassans serie Statistikinformat-

ioner. 

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.  

 

Statistikens användare är både interna och externa specialister. Interna använ-

dare inom Pensionsmyndigheten kan vara pensionsspecialister, analytiker, pens-

ionshanläggare och kundinformationshandläggare. Externa användare finns på 

departement, myndigheter, massmedia, forskare, studenter och allmänhet. 

 

A.12 Uppläggning och genomförande 

Uppgifter till socialförsäkringsstatistiken och dess delområde Stöd vid ålderdom 

hämtas kontinuerligt från flera administrativa register. Dessa uppgifter utgör re-

gister som innehåller bland annat Pensionsmyndighetens beslut och utbetal-

ningar av socialförsäkringsförmåner.  

 

Fram till statistikår 2015 samlades och bearbetades uppgifterna i ett gemensamt 

datalager för statistikproduktion, Store på Försäkringskassan.  

 

Från och med statistikår 2016 kommer datafångsten att göras på samma sätt 

dock med skillnad att registren kommer att granskas, transformeras och uppläg-

gas i statistikdabasen PEDAL på Pensionsmyndigheten. 

 

 

 

A.13 Internationell rapportering 

Pensionsmyndigheten använder denna statistik för årlig leverans av en ad-hoc sta-

tistikprodukt till EUROSTAT. 

 

A.14 Planerade förändringar i kommande undersökningar 

Under år 2016 har två viktiga händelser som kan påverka denna produkt i fram-

tiden hänt. 

https://www.pensionsmyndigheten.se/content/dam/pensionsmyndigheten/blanketter---broschyrer---faktablad/statistik/efterlevandelivr%C3%A4ntor/beslut/Beslut_om_%C3%A4ndring_p%C3%A5_statistikproduktnamn_v1.0%2BPID152517_%2BSF0305.pdf
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Pensionsmyndigheten har under 2016 bytt databas från en administrativdatabas 

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. 

 

 Pensionsmyndigheten har genomfört en översyn om denna statistikprodukt mel-

lan februari-maj 2016. Översynen har påverkat produktens utseende, innehåll 

och dokumentation.  Se PID149471 och PID152517 

 

Planer för att utöka eller ändra denna statistik är inte fastställda än men däremot 

finns planerat att statistiken för statistikåret 2016 kommer att bearbetas från 

Pensionsmyndighetens egen statistikdatabas.  

B Kvalitetsdeklaration 

B.0 Inledning 

 Efterlevandelivränta regleras enl. Socialförsäkringsbalken avd. F, 88 kap. 2 §, 3 

punkt och är en av förmånerna till efterlevande. Det vill säga att det är en för-

mån efter avlidna personer. I samma avdelning (F) finns III Efterlevandeför-

måner från arbetsskadeförsäkringen m.m. dessa förmåner hör inte till denna sta-

tistik. . Samordning mellan efterlevandepension och efterlevandestöd med yrkes-

skadelivränta regleras i 85 kap. 5-10§§ SFB. Bestämmelser om arbetsskadeliv-

ränta finns i 86-88 kap. SFB. Bestämmelser om efterlevandelivränta hittar man i 

88 kap. SFB. 

 

Genom Lag (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken, Efterlevande-

förmåner vid arbetsskada 58 § till 68 § som trädde i kraft 2011-01-01 upphävdes 

den tidigare lagen, Lag (1976:380) om arbetsskadeförsäkring (LAF). 

 

Pensionsmyndigheten beslutade den 20 maj 2016 att ändra namn så att den kor-

rekta lagstiftningen används. Det gjordes i samband av en översyn om bland an-

nat denna statistik som pågick mellan februari-maj 2015. Beslut finns i dokument 

PID152517. 

 

B.1 Innehåll 

1.1 Statistiska målstorheter 

Antal personer som uppbär ordinarie månadsutbetalningar av efterlevandeliv-

räntor den 31 december 2015 

Antal personer efter åldersgrupp  

Antal personer efter kön 

Summa antal personer 

Utbetalade årsbelopp 

Summa utbetalade årsbelopp 

https://www.pensionsmyndigheten.se/content/dam/pensionsmyndigheten/blanketter---broschyrer---faktablad/statistik/efterlevandelivr%C3%A4ntor/faktablad/PID149471_Revidering%2Boch%2Bkorrigering%2Bav%2Bofficiella%2Bstatistiken%2BSF0305%2Bv1.1.pdf
https://www.pensionsmyndigheten.se/content/dam/pensionsmyndigheten/blanketter---broschyrer---faktablad/statistik/efterlevandelivr%C3%A4ntor/beslut/Beslut_om_%C3%A4ndring_p%C3%A5_statistikproduktnamn_v1.0%2BPID152517_%2BSF0305.pdf
https://www.pensionsmyndigheten.se/content/dam/pensionsmyndigheten/blanketter---broschyrer---faktablad/statistik/efterlevandelivr%C3%A4ntor/beslut/Beslut_om_%C3%A4ndring_p%C3%A5_statistikproduktnamn_v1.0%2BPID152517_%2BSF0305.pdf
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1.1.1 Objekt och population 

Populationen består av samtliga personer som uppbar ordinarie månadsutbetal-

ningar av efterlevandelivräntor den 31 december 2015 enligt Socialförsäkrings-

balken. Denna förmån kräver bosättning i Sverige. I denna statistik ingår inte yr-

kesskadelivränta till efterlevande inte heller egenlivränta. 

 

1.1.2 Variabler 

Utbetalade efterlevandelivräntor 

Årsbelopp 

Ålder 

Kön 

 

1.1.3 Statistiska mått 

Antal efterlevande 

Årsbelopp 

Årsbelopp definieras som december månadsutbetalning x 12    

 

1.1.4 Redovisningsgrupper 

Åldersgrupper 19 år eller yngre, 20 – 24, 25 – 29, 30 – 34, 35 – 39, 40 – 44, 

45 – 49, 50 – 54, 55 – 59, 60 – 64, 65 – 69, 70 – 74, 75 – 79, 80 – 84, 85 – 89, 

90 – 94, 95 – 99, 100 år eller äldre. 

Kön 

 

1.1.5 Referenstider 

December 2015.  

 

1.2. Fullständighet 

Statistiken är beräknad på riksnivå eftersom förmånen är bosattbaserade och 

kräver bosättning i Sverige. Statistiken om efterlevandelivränta enligt Socialför-

säkringsbalken är en totalundersökning som baseras på ett administrativregister 

där uppgifter om utbetalade efterlevandelivräntor finns. I det administrativa sy-

stemet kan det förekomma justeringar av retroaktiva utbetalningar som inte in-

går i statistiken. Dessa skattas vara av ringa omfattning beträffande belopp, dock 

är det en vanlig företeelse.  

Statistiken redovisar antal personer med ordinarieutbetalning i december månad. 

Därför kan det hända att någon kunde ha haft utbetalningar som upphörde någon 

gång under året och finns inte inräknade i december. 

Det kan finnas personer som är berättiga att få efterlevandelivräntor men har 

inte ansök om det, eller har ansökt men inte fått utbetalningen än.  
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B.2 Tillförlitlighet 

2.1 Tillförlitlighet totalt  

Statistiken utgår från ett administrativregister. Det bör inte förekomma något to-

talt bortfall av ärenden eller personer. Det kan förekomma eftersläpning i utbe-

talningar (retroaktiva utbetalningar) som inte ingår i statistiken. 

Det kan förekomma partiellt bortfall samt fel som uppstår vid insamling och be-

arbetning av data. Alla belopp är i löpandepriser. 

 

2.2 Osäkerhetskällor 

 

2.2.1 Urval 

Statistiken bygger på en totalundersökning. 

 

2.2.2 Ramtäckning 

Alla registrerade efterlevande finns i de register som används som källor till sta-

tistiken. Undertäckningen bör inte förekomma. Risken för övertäckning är också 

liten, personer som avlider, byter medborgarskap el. dyl. avregistreras inom en 

månad. 

2.2.3 Mätning 

Alla uppgifter tas från befintliga administrativregister och därför förekommer 

inget särskilt mätningsinstrument. 

 

Mätningsdatum som gäller för undersökningen är 31 december 2015 och därför 

kan avvikelser förekomma om rättningar i administrativregistren görs efter 31ja-

nuari 2016 som är uttagsdatum. 

 

2.2.4 Svarsbortfall 

Förekommer inte men partiellt bortfall på enstaka uppgifter kan förekomma. 

2.2.5 Bearbetning 

Leverantören (Försäkringskassan) lämnade ut ett antal resultattabeller. Uppgifter 

i resultattabellen bearbetades från deras administrativregister och innehöll både 

egna- och efterlevandelivräntor. Därifrån plockades ut uppgifter om efterlevan-

delivräntor manuellt för bearbetning som även var manuellt och därför kunde in-

träffa några bearbetningsfel i tidigare redovisade uppgifter för statistikåren 2013 

och 2014. Mer information om detta hittar man i PID149471  

 

Upplaga för 2015 baseras på registeruppgifter från leverantören. 

https://secure.pensionsmyndigheten.se/download/18.5123d181152fabb158c16ba/1484320644425/PID149471_Revidering+och+korrigering+av+officiella+statistiken+SF0305+v1.1.pdf
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2.2.6 Modellantaganden 

Förekommer inga modellantaganden. 

2.3 Redovisning av osäkerhetsmått 

Det finns inget redovisat osäkerhetsmått. 

 

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 om-

fattande rättningar och kontroller. Se PID149471 och PID152517. 

3.3 Punktlighet 

Publiceringen av den officiella statistiken sker normalt enligt plan. I året var 

publiceringen den 21 juni 2016. Anledning till denna sena publicering har varit 

att produkten var under översyn. 

 

B.4 Jämförbarhet och samanvändbarhet 

4.1 Jämförbarhet över tiden 

 

Jämförelser med tidigare års uppgifter måste göras med försiktighet. Under ti-

den har det förekommit lagändringar. Statistik från och med statistikår 2011 hör 

till en annan lagstiftning än tidigare. 

 

Socialförsäkringsbalken trädde i kraft den 1 januari 2011, genom Lag 

(2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken därmed upphävdes 

Lag(1976:370) om arbetsskadeförsäkring (LAF), Lag (1977:265) om statligt 

personskadeskydd (LSP) och Lagen (1954:243) om yrkesskadeförsäkring 

(YFL), förmåner som medgav efterlevandelivränta till anhöriga. 

 

 Observera att i denna statistik inte ingår någon yrkesskadelivränta till efterle-

vande, inte heller ingår någon egenlivränta. 

 

https://www.pensionsmyndigheten.se/content/dam/pensionsmyndigheten/blanketter---broschyrer---faktablad/statistik/efterlevandelivr%C3%A4ntor/faktablad/PID149471_Revidering%2Boch%2Bkorrigering%2Bav%2Bofficiella%2Bstatistiken%2BSF0305%2Bv1.1.pdf
https://www.pensionsmyndigheten.se/content/dam/pensionsmyndigheten/blanketter---broschyrer---faktablad/statistik/efterlevandelivr%C3%A4ntor/beslut/Beslut_om_%C3%A4ndring_p%C3%A5_statistikproduktnamn_v1.0%2BPID152517_%2BSF0305.pdf
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Samordning mellan efterlevandepension och efterlevandestöd med yrkesskade-

livränta regleras i 85 kap. 5-10§§ SFB. Bestämmelser om arbetsskadelivränta 

finns i 86-88 kap. SFB. 

 

From och med statistikår 2003 infördes ändringar i reglerna som kan påverka 

jämförelser bakåt i tiden. Sedan 2003 frystes livräntebelopp för personer födda 

1937 eller tidigare vilket påverkar deras efterlevande. I efterlevandelivräntor 

före 2003 ingick inte livräntorna som betalades ut av SPV. 

 

4.2 Jämförbarhet mellan grupper 

Inom Sverige föreligger full jämförbarhet mellan olika grupper. Jämförbarheten 

med andra länder är svårt pga. skillnader i ländernas regelverk. 

 

4.3 Samanvändbarhet med annan statistik 

Pensionsmyndigheten publicerar andra statistikprodukter där andra mått och di-

mensioner kan förekomma. 

 

B.5 Tillgänglighet och förståelighet  

5.1 Spridningsformer 

SF0305 består av en resultattabell som publiceras på Pensionsmyndighetens 

webbsida. https://www.pensionsmyndigheten.se/statistik-och-rapporter/sta-

tistik/sveriges-officiella-statistik  

5.2 Presentation 

En resultattabell i Excel. Se tabellen här 

5.3 Dokumentation 

 

Förutom denna beskrivning av statistiken (BAS) finns inte än någon annan doku-

mentation om statistikens kvalitet. 

 

Ett dokument kallat Regler, definitioner m.m. som har betydelse för tolkning av 

statistiken över Efterlevandelivräntor enl. Socialförsäkringsbalken (SFB) finns 

tillgänglig på webbsidan. Dokumentet kan hjälpa till förståelse och tolkning av 

denna statistik. Där finns även tillgängligt dokument som redovisar revidering 

och korrigering av statistiken.   Se PID149471 och PID152517.

 

5.4 Tillgång till primärmaterial 

https://www.pensionsmyndigheten.se/statistik-och-rapporter/statistik/sveriges-officiella-statistik
https://www.pensionsmyndigheten.se/statistik-och-rapporter/statistik/sveriges-officiella-statistik
https://www.pensionsmyndigheten.se/statistik-och-rapporter/statistik/statistik-om-efterlevandelivrantor#1
https://www.pensionsmyndigheten.se/statistik-och-rapporter/statistik/regelverk-och-definitioner-som-har-betydelse-for-tolkning-av-statistiken
https://www.pensionsmyndigheten.se/content/dam/pensionsmyndigheten/blanketter---broschyrer---faktablad/statistik/efterlevandelivr%C3%A4ntor/faktablad/PID149471_Revidering%2Boch%2Bkorrigering%2Bav%2Bofficiella%2Bstatistiken%2BSF0305%2Bv1.1.pdf
https://www.pensionsmyndigheten.se/content/dam/pensionsmyndigheten/blanketter---broschyrer---faktablad/statistik/efterlevandelivr%C3%A4ntor/beslut/Beslut_om_%C3%A4ndring_p%C3%A5_statistikproduktnamn_v1.0%2BPID152517_%2BSF0305.pdf
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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  

 

mailto:statistik@pensionsmyndigheten.se
mailto:statistik@pensionsmyndigheten.se

