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Statistikens kvalitet 
1 Relevans 
1.1 Ändamål och informationsbehov 
1.1.1 Statistikens ändamål 

Statistikens ändamål är att beskriva och följa upp volym av 
efterlevandelivräntor som utbetalas enligt socialförsäkringsbalken.  

Statistiken ger övergripande kunskap gällande efterlevandelivräntor enligt 
socialförsäkringsbalken (SFB) i december i aktuellt år.  

I statistiken redovisas antal personer som får utbetalning på grund av denna 
förmån och det respektive årsbeloppet. 
 

1.1.2 Statistikanvändares informationsbehov 

Statistiken om förmånen efterlevandelivräntor enl. SFB används som underlag 
bland annat för prognoser och analyser av experter på socialdepartementet, 
Pensionsmyndigheten och andra myndigheter. Statistiken används även av 
studenter, journalister och allmänheten som har intresse av att följa upp denna 
förmån. 

Observera att i denna statistik används ordinarie utbetalning som 
urvalskriteriet. 
 

1.2 Statistikens innehåll 
Statistiska målstorheter är summa av antal individer med utbetalning av 
efterlevandelivräntor enligt socialförsäkringsbalken och summa av utbetalat 
belopp till efterlevandelivräntor enligt socialförsäkringsbalken i december 
månad i respektive år. 
 

1.2.1 Objekt och population 

Objekttypen är ordinarie utbetalning. Ordinarie utbetalningar som undersökts 
är de som ges till personer med efterlevandelivräntor enligt socialförsäkrings 
balk. De ordinarie utbetalningar som används är i löpandepriser. 

Observationsobjekt i denna statistik är utbetalning. Utbetalning i denna 
statistik ges till efterlevande av någon som vid liv hade fått egna livräntor på 
olika grund som lagen bestämmer. Den efterlevande definieras i denna 
statistik som personen med verkställd utbetalning av efterlevandelivräntor 
enl. SFB vid referenstid. I denna statistik gäller ordinarie utbetalningar vid 
referenstid. Referenstiden är december månad i respektive år. 

Målpopulation och intressepopulation sammanträffar i denna statistik. Båda 
populationer består av utbetalda efterlevandelivräntor enl. SFB i december 
månad i respektive år.  

Statistikens målobjekt är en utbetalning av efterlevandelivräntor enl. SFB. 
Observationsobjekt är en verkställd utbetalning (ej retroaktiv) av 
efterlevandelivräntor enl. SFB i december månad i respektive år. 
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1.2.2 Variabler 

Målvariabeln är utbetalningsvolym för ett år. Observationsvariabler är: 
beloppstyp som anger vilken typ av beloppet är aktuellt för en observation 
och belopp brutto eller avdragsbelopp för respektive observation, 
utbetalningsperiod. Intressevariabler för denna statistik är utbetalningsvolym. 
Utifrån de observerade variablerna beloppstyp och belopp skattas 
årsbeloppet. Årsbeloppet är december utbetalning gånger tolv. 

Varje utbetalningsobservation förknippas till ett konto, detta konto i sin tur 
hör till en individ. Denna individ har egenskaper som kön och ålder. 

1.2.3 Statistiska mått 

Statistiken utgörs av beräknade värden på statistiska storheter så som totalt 
antal och årsbelopps summa. 

1.2.4 Redovisningsgrupper 

Redovisningsgrupper som förekommer i denna statistik är: 

Kön, kvinnor, män 

Åldersgrupper, Nio åldersgrupper (19 år eller yngre, 20-39,  40-59, 60-64,  

65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85 år eller äldre). 

1.2.5 Referenstider 

Referenstiden är 31 december för samtliga målstorheter. 

2 Tillförlitlighet 
2.1 Tillförlitlighet totalt 
Statistikvärdena om antal individer skattar fullständigt sina målstorheter. 
Eftersom den utgår från registerdata som kontinuerligt samlas in för hela 
statistikenspopulation kan förekomma små ändringar i registret efter 
publicering av denna statistik. För denna förmån fastställs ett årligt belopp 
som indelas i tolv, därför årsbelopp som skattas här kan vara lika eller större 
än summa av det verkliga utbetalat månadsbelopp. Det kan förekomma även 
individer som har haft färre än tolv utbetalningar under året (nya 
förmånstagare). 

 

2.2 Osäkerhetskällor 
Det har inte inrapporteras förekommande justeringar eller korrigeringar av 
felaktiga utbetalningar av efterlevandelivräntor. 

Det finns alltid risk att grunddata kan bli aktualiserade efter att bearbetningen 
har gjorts på grund av fel i data som inte upptäcktes tidigare. Detta kan hända 
eftersom den primära datakällan till statistikdatabasen är en administrativ 
bokföringsdatabas som kontinuerligt uppdateras, rättas och ändras. som 
används för bearbetning. 

2.2.1 Urval 

Denna statistik baseras på en totalundersökning. I undersökningen består 
urvalet av samtliga individer som finns i registret och som vid mätningen är 
mottagare av efterlevandelivräntor. 
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2.2.2 Ramtäckning 

Pensionsmyndighetens register utgör urvalsramen därifrån hämtas 
målpopulationen som består av individer som finns i registret med utbetalda 
efterlevandelivräntor enl. SFB i december månad i respektive år. 

2.2.3 Mätning 

Mätningen gäller värden giltiga i december. Insamlingen sker automatiskt 
med information som läses i det administrativa registret. De observerade 
variablerna finns i det administrativa registret som skapas med data från 
skatteverket och försäkringskassan. Vidare skickas dessa till statistikdatabasen 
och behandlas där. Granskning och modellering av data är steg före 
samanställningen av denna statistik, där följer behandlingen till själva uttaget 
av den slutliga statistiken. Felinläsningar kan orsaka enstaka mätfel. 

2.2.4 Bortfall 

Statistik om efterlevandelivräntor enlig socialförsäkringsbalken (SFB) är en 
totalundersökning från Pensionsmyndighetens statistikregister. I 
undersökningen ingår samtliga individer som finns i registret vilka uppfyller 
lagenskrav1. Det innebär att allting som finns i registret ingår i bearbetningen. 
Det gör att i princip inget bortfall förväntas och det har inte inrapporteras 
förekommande av något bortfall. 

2.2.5 Bearbetning 

Statistiken bearbetas från Pensionsmyndighetens egen statistikdatabas. Det 
finns en viss risk att grunddata som användes till bearbetningen kan bli 
aktualiserade efter att bearbetningen har gjorts. Detta skulle hända eftersom 
den primära datakällan är en administrativ bokföringsdatabas som 
kontinuerligt uppdateras, rättas och ändras. 

2.2.6 Modellantaganden 

Det finns inte ytterligare modeller vid framtagningen av statistiken än de som 
har beskrivits ovan under avsnitt 2.2.1–2.2.5. 

2.3 Preliminär statistik jämförd med slutlig 
Denna är en slutlig statistikprodukt. Det innebär att ingen preliminärstatistik 
förekommer. 

3 Aktualitet och punktlighet 
3.1 Framställningstid 
Tidsavståndet mellan referenstidens slutpunkt och statistikens publicering är 
60 dagar. 

3.2 Frekvens 
Statistiken redovisas en gång per år. 

3.3 Punktlighet 
Statistiken redovisas enligt publiceringsplanen. 

 
1 Lag (2010:111) om införande av Socialförsäkringsbalken, Efterlevandeförmåner vid 
arbetsskada 58 § till 68 § och Socialförsäkringsbalken 88 kap. 15§ – 19§. 
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4 Tillgänglighet och tydlighet 
4.1 Tillgång till statistiken 
Statistiken publiceras i ett Exceldokument på Pensionsmyndighetens hemsida  
https://www.pensionsmyndigheten.se/statistik-och-rapporter/statistik/sveriges-officiella-
statistik 

4.2 Möjlighet till ytterligare statistik 
Det finns möjlighet att göra beställningar av statistik som inte finns framtagen. 
Beställningar görs via myndighetens brevlåda statistik@pensionsmyndigheten.se 

4.3 Presentation 
Statistik om efterlevandelivräntor enligt socialförsäkringsbalken består av en 
resultattabell. 

Resultattabellen innehåller uppgifter om antal personer och årsbelopp i 
tusentals kronor. Dessa uppgifter finns i tabellen för samtliga personer dvs. 
för både kvinnor och män, för kvinnor och för män; fördelade efter nio 
åldersgrupper. 

4.4 Dokumentation 
Pensionsmyndigheten publicerar ett dokument till stöd för förståelse och tolkning 
av denna statistik. 
 

5 Jämförbarhet och samanvändbarhet 
5.1 Jämförbarhet över tid 
Statistiken för 2017 har bearbetats från Pensionsmyndighetens egen 
statistikdatabas. Smärre skillnader kan förekomma på grund av ändringar i 
bearbetningen. Emellertid kan dessa skillnader vara ringa och obetydliga för 
statistiken. 

Det bör observeras att från och med statistikår 2011 denna statistik hör till en 
annan lagstiftning. Det gör att denna statistik inte är jämförbart med den 
tidigare statistiken enligt LAF. 

Denna statistik inte innehåller någon yrkesskadelivränta tillefterlevande, inte 
heller ingår någon egenlivränta. 

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. 

5.2 Jämförbarhet mellan grupper 
Samordning mellan efterlevandepension och efterlevandestöd med 
yrkesskade-livränta regleras i 85 kap. 5-10§§ SFB. Bestämmelser om 
arbetsskadelivränta finns i 86-88 kap. SFB. 

Inom Sverige kan det vara möjligt att jämföra olika grupper om man beaktar 
lagstiftningsgränser och möjliga överlappningar mellan grupper. 
Jämförbarheten med andra länder är svårt pga. skillnader i ländernas 
regelverk. 
 

https://www.pensionsmyndigheten.se/statistik-och-rapporter/statistik/sveriges-officiella-statistik
https://www.pensionsmyndigheten.se/statistik-och-rapporter/statistik/sveriges-officiella-statistik
mailto:statistik@pensionsmyndigheten.se
mailto:P%C3%A5%20pensionsmyndighetens%20webbsida%20publiceras%20%C3%A4ven%20annan%20statistik%20som%20inte%20%C3%A4r%20officiell%20statistik,%20till%20exempel%20m%C3%A5nadsstatistik%20om%20fonder.%20Det%20finns%20m%C3%B6jlighet%20att%20g%C3%B6ra%20best%C3%A4llningar%20av%20statistik%20som%20inte%20finns%20framtagen.%20Best%C3%A4llningar%20g%C3%B6rs%20via%20myndighetens%20brevl%C3%A5da%20statistik@pensionsmyndigheten.se
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5.3 Samanvändbarhet i övrigt 
Om man beaktar möjliga överlappningar mellan denna statistik och statistik 
om egna livräntor skulle vara möjligt att samanvända dessa statistikvärden. 

5.4 Numerisk överensstämmelse 
Datakällan som används för bearbetning av denna statistik är en 
administrativdatabas som kontinuerligt uppdateras, rättas och ändras. Med 
andra ord, data kan bli aktualiserade efter att bearbetningen och 
publiceringen av denna statistik har gjorts. 

En annan faktor som kan påverka den numeriska överstämmelsen är 
definitioner, populationsavgränsning och beräkningsmetod. 

En sista faktor som kan påverka den numeriska överstämmelsen är byten av 
databasen. Från den primära datakällan har man granskat, kontrollerat och 
rättat felaktigheter och brister gällande alla förmåner i hela registret innan 
data har blivit en del av Pensionsmyndighetens statistikdatabas och vidare 
sammanställs det i en statistikprodukt. Dessa transformationer kan orsaka att 
vissa statistikvärden inte överensstämmer med de tidigare publicerade. Man 
bedömer att skillnaderna bör vara ringa. En utredning av påverkan till serien 
från 2009 krävs.  
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Allmänna uppgifter 
A SOS-klassificering 
När officiell statistik görs tillgänglig ska den vara försedd med beteckningen Sveriges officiella 
statistik eller den symbol som återges i bilagan till lagen (2001:99) om den officiella statistiken.  
Beteckningen anges lämpligen på deklarationens första sida.  
Om kvalitetsdeklarationen, eller delar av den, avser officiell statistik, låt nedanstående text 
vara kvar: 

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. 
Om ingen del av statistiken är officiell, ta bort symbolen på deklarationens första sida och skriv 
enbart: 

Statistiken är inte officiell. 

 

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 personuppgifts-
lagen (1998:204).  

 
C Bevarande och gallring 
Om standardtexten nedan gäller för statistiken, låt den vara kvar. Modifiera den vid behov. 

En kopia av all statistikredovisning i form av rapporter, böcker och statistiska 
meddelanden (SM) som getts ut som trycksak eller redovisats som pdf-
dokument förvaras hos Kungliga biblioteket och levereras till Riksarkivet. 
Ange ansvarig och utförare av avidentifiering, gallring och arkivering. Ange även beslut och 
beslutsdatum. 

Om beslut om avidentifiering, gallring och arkivering ännu inte finns, vilket är ett 
undantagsfall, låt följande text vara kvar: 

 Bevarandebehov är under utredning. 

 

 
D Uppgiftsskyldighet 
Uppgiftsskyldighet till denna statistik föreligger inte. 

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
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Offentlighets--och-sekretessla_sfs-2009-400/
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/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Personuppgiftslag-1998204_sfs-1998-204/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Personuppgiftslag-1998204_sfs-1998-204/
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E EU-reglering och internationell rapportering 
Statistiken är inte EU-reglerad. 

 

F Historik 
 

Uppgiften om antal av arbetsskada inkl. yrkesskadeärenden/mål och procent 
(av totalt omprövningsbeslut) publicerades på första gången 1983 som en del 
av riksförsäkringsverkets officiella statistik (Tabell 21A.) fram till 1998. Från 
1999 tills 2009 Försäkringskassan publicerade en statistik om arbets- och 
yrkesskadelivräntor som inkluderade både egna och efterlevandelivräntor enligt 
LAF. Sista statistikåret som statistiken publicerades var 2008. Från statistikåret 
2009 behåller Försäkringskassan statistiken om egna livräntor. 

Från och med 2010 har Pensionsmyndigheten ansvar för statistiken om 
efterlevandelivräntor. Mellan statistikåren 2009 och 2010 har denna statistik 
fortsatt att heta efterlevandelivräntor enl. LAF. Från och med statistikåret 2011 
heter statistiken efterlevandelivräntor enl. socialförsäkringsbalken (SFB). 

  

 

G Kontaktuppgifter  
 

Statistikansvarig 
myndighet 

Pensionsmyndigheten 

Kontaktinformation Angélica Naesman 

E-post 
statistik@pensionsmyndigheten.se  

Angelica.naesman@pensionsmyndigheten.se  

Telefon +46 (0)10 454 2179 

 

mailto:statistik@pensionsmyndigheten.se
mailto:Angelica.naesman@pensionsmyndigheten.se
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