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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 
Statistiken ska förmedla socialförsäkringens utveckling och effekter för 
enskilda och samhälle kopplat till sjukförsäkringen. Statistiken avser att 
beskriva månadsutfallet av sjukförsäkringen vid nedsatt arbetsförmåga på 
grund av sjukdom och att ge en bild av hur sjukskrivningen varierar inom 
olika sektorer, branscher och yrken.  
 

1.1.2 Statistikanvändares informationsbehov 
Statistiken vänder sig bland annat till användare inom departement, 
myndigheter, kommuner, landsting, intresseorganisationer, 
branschorganisationer, massmedia, 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 
Vid nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom kan en försäkrad i åldrarna 
16 år och äldre få sjukpenning. Likaså kan den försäkrade få 
rehabiliteringspenning om hen genomgår någon form av arbetslivsinriktad 
rehabilitering under sin sjukdom samt arbetsskadesjukpenning om 
sjukdomen orsakas av en skada på arbetsplatsen (och personen inte är 
berättigad till sjukpenning).  

I produkten Sjukfall redovisas statistik om antal startade sjukfall och antal 
sjukskrivna (pågående sjukfall) per månad.  

För startade sjukfall redovisas årligen antal sjukfall som startar per 1000 
förvärvsarbetande och antal sjukskrivningsdagar per förvärvsarbetande. Även 
uppgift om antal förvärvsarbetande redovisas som stöd för hur många 
personer som ingår i populationen. Antal förvärvsarbetande är inte att 
betrakta som officiell statistik över antal förvärvsarbetande, för detta hänvisas 
till SCB:s statistik om arbetsmarknaden.  

Ett startat sjukfall är en påbörjad period av utbetalda dagar av sjukpenning, 
rehabiliteringspenning eller arbetsskadesjukpenning.  

Ett pågående sjukfall är en period av utbetalda dagar med sjukpenning, 
rehabiliteringspenning eller arbetsskadesjukpenning. Sjukfallet anses 
pågående en viss månad om sjukfallet pågår den sista dagen i månaden.  

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/arbetsmarknad/
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1.2.1 Objekt och population 
En individ som har en anställning måste vara sjukskriven i minst 15 dagar för 
att komma med i statistiken, då arbetsgivaren betalar ut sjuklön fram till och 
med dag 14.  

Populationen i statistikrapporterna Startade sjukfall efter diagnos och Startade 
sjukfall på grund av stress är alla som har ett startat sjukfall under månaden 
som varat minst 14 dagar. Populationen i Startade sjukfall är alla som har ett 
startat sjukfall aktuell månad, oavsett sjukfallets längd.  

Populationen i årsstatistiken över antal startade sjukfall utgår från den 
förvärvsarbetande delen av Sveriges befolkning. För denna population 
redovisas statistik om startade sjukfall som varat minst 14 dagar och som 
ersatts av Försäkringskassan. Som förvärvsarbetande definieras alla personer i 
åldrarna 18 - 64 år som varit förvärvsarbetande under november månad (året 
innan referensåret) i Statistiska centralbyråns (SCB) Registerbaserade 
arbetsmarknadsstatistik (RAMS). 

Populationen i statistiken över antal sjukskrivna (pågående sjukfall) är alla 
som har ett pågående sjukfall per den sista i månaden.  

 

1.2.2 Variabler 
Månadsstatistik om startade sjukfall redovisas per kön, åldersklass, län och 
diagnoskapitel (enligt svenska versionen av ICD10). 
 
Årsstatistik om startade sjukfall redovisas per kön, sektor, bransch, 
diagnosgrupp och yrke.  
 
Månadsstatistik om antal sjukskrivna (pågående sjukfall) redovisas uppdelat 
på kön, län, kommun, åldersgrupp, diagnoskapitel (enligt den svenska 
versionen av ICD10) och sjukfallslängd. Sjukfallslängd är antal kalenderdagar 
mellan sjukanmälningsdagen och sista ersatta dagen i det pågående sjukfallet.  
 
 

1.2.3 Statistiska mått 
För månadsstatistiken över startade sjukfall redovisas: 

Antal startade sjukfall 

Antal startade sjukfall pågående minst 14 dagar 

Antal startade sjukfall med diagnos F43 (Anpassningsstörningar och 
reaktioner på svår stress) 

Förändring (procent) från motsvarande månad föregående år 

 

För årsstatistiken över antal startade sjukfall redovisas: 

Antal startade sjukfall per förvärvsarbetande 

Antal sjukskrivningsdagar per förvärvsarbetande 
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För månadsstatistiken över antal sjukskrivna (pågående sjukfall) redovisas: 

Antal pågående sjukfall 

Antal pågående sjukfall med diagnos F43 (Anpassningsstörningar och 
reaktioner på svår stress) 

Andel pågående sjukfall med diagnos F43 (Anpassningsstörningar och 
reaktioner på svår stress) 

Antal pågående sjukfall per 1000 skattade försäkrade 

Skattat antal registrerade försäkrade mäts per den sista dagen i varje månad. 
Antal individer med hel sjuk- och aktivitetsersättning dras av från det 
skattade antalet registrerade försäkrade. Detta p.g.a. att individer med hel 
sjuk- och aktivitetsersättning inte kan få ersättning med sjukpenning, 
rehabiliteringspenning eller arbetsskadesjukpenning.   

 

1.2.4 Redovisningsgrupper 
Startade sjukfall (månadsstatistik) redovisas per kön, åldersklass (16-19 år, 20-
29 år, …, 50-59 år, 60-64 år, 65 år), län (folkbokföringslän vid sjukfallets start), 
diagnoskapitel enligt den svenska versionen av ICD10 (gällande vid 
sjukfallets start) samt uppdelat på samtliga sjukfall respektive sjukfall längre 
än 14 dagar. 
 
Startade sjukfall (årsstatistik) redovisas per kön, sektor (primärkommunal, 
landstingskommunal, statlig och privat), bransch (avdelning, huvudgrupp 
och grupp), diagnosgrupp (Psykiska F00-F99, Muskuloskeletala M00-M99, 
Skador S00-T98, Övriga) och yrke enligt Standard för svensk 
yrkesklassificering SSYK 2012. Yrke redovisas på en- till fyrsiffernivå.  
 
Antal sjukskrivna (pågående sjukfall) redovisas per kön, ålder (16-19 år, 20-29 
år, …, 50-59 år, 60-64 år, 65 år-), län och kommun (folkbokföringslän vid 
månadens sista dag), sjukfallslängd (1-14 dagar, 15-28 dagar, 29-59 dagar, 60-
89 dagar, 90-179 dagar, 180-364 dagar, 365-730 dagar, 731 - dagar) 
diagnoskapitel enligt svenska versionen av ICD10. 
 
Antal sjukskrivna (pågående sjukfall) per 1000 redovisas per kön, län 
(folkbokföringslän vid månadens sista dag), kommun 
(folkbokföringskommun vid månadens sista dag), åldersklass (16-19 år, 20-29 
år, …, 50-59 år, 60-64 år) samt sjukfallslängd (1-14 dagar, 15-28 dagar, 29-59 
dagar, 60-89 dagar, 90-179 dagar, 180-364 dagar, 365-730 dagar, 731 - dagar). 
 

1.2.5 Referenstider 
Referenstidpunkt för startade sjukfall är månad eller år, dvs alla sjukfall som 
startat under redovisningsmånaden eller redovisningsåret ingår i statistiken.  

Referenstidpunkt för antal sjukskrivna (pågående sjukfall) är den sista dagen i 
redovisningsmånaden.  
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2 Tillförlitlighet 

2.1 Tillförlitlighet totalt 
Försäkringskassans statistik om utfallet i socialförsäkringen bygger på 
myndighetens administrativa register. Dessa register uppdateras kontinuerligt 
och innehåller information om beslut och utbetalningar. Uppgifterna samlas 
sedan och bearbetas i ett gemensamt datalager för statistikproduktion, 
STORE. Detta innebär att statistiken är totalräknad. Bearbetning krävs i flera 
led innan statistik kan tas fram.  

Statistiken över startade sjukfall baseras på MiDAS-databasen. MiDAS är en 
rörlig databas som uppdateras månatligen med senast kända information om 
ett sjukfall. Fullständig dokumentation om MiDAS finns här. I statistiken över 
antal startade sjukfall kommer, på sikt, alla för statistiken aktuella sjukfall 
med.  

Statistiken över antal sjukskriva (antal pågående sjukfall) som redovisas avser 
den period som en individ har sökt ersättning för. Efter tre månader fryses 
statistiken för den aktuella månaden och publiceras därefter. Detta innebär att 
händelser som inträffar därefter, och som avser en fryst månad, inte kommer 
med i statistiken över antal sjukskriva (antal pågående sjukfall).  

 

2.2 Osäkerhetskällor 

2.2.1 Urval 
Totalundersökning. 

2.2.2 Ramtäckning 
Alla som som får ersättning av Försäkringskassan finns i de register som 
används som källor till statistiken. Dessutom finns data över dom som har rätt 
till ersättning från Försäkringskassan (skattat antal registrerade försäkrade). 
Risken för övertäckning är liten, personer som avlider, byter medborgarskap 
o.s.v. 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.  

Statistiken över antal sjukskrivna (pågående sjukfall) inkluderar enbart de 
sjukfall där utbetalningen av ersättning skett inom tre månader efter 
respektive månadsskifte. Vid mätning av hur många som är sjukskrivna en 
given dag har personer med längre sjukskrivningar större sannolikhet att vara 
sjukskrivna just den mätpunkten, vilket innebär att de är överrepresenterade i 
statistiken för pågående sjukfall. Personer som har ett eller flera kortare 
sjukfall som inte pågår över den sista dagen i någon månad kommer inte med 
i statistiken över pågående sjukfall och därför är kortare sjukfall 
underrepresenterade.  

https://www.forsakringskassan.se/download/18.5b8b0bec183b9d817dc11f/1666183936381/dokumentation-av-midas-sjukpenning-och-rehabiliteringspenning.pdf
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2.2.4 Bortfall 
Objektsbortfall ska som regel inte kunna förekomma i STORE. Partiella 
bortfall förekommer ibland för vissa variabler, exempelvis län.  

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, vid 
skapande av MiDAS-databasen samt vid den slutgiltiga sammanställningen 
av data.  

2.2.6 Modellantaganden 
Ej relevant. 

2.3 Preliminär statistik jämförd med slutlig 
Statistiken om startade sjukfall uppdateras retroaktivt vid varje ny 
framställning så statistiken kan hela tiden komma att ändra sig marginellt till 
följd av att retroaktiva ärenden har hunnit registreras och adderats till 
materialet. Då de flesta förändringar sker inom 6 månader, vilken är den tid 
som går mellan referensperiodens slut och publicering, så är förändringar 
mycket små.   

3 Aktualitet och punktlighet 

3.1 Framställningstid 
Statistiken om pågående sjukfall finns tillgänglig ca 3 månader efter 
referensperiodens slut. Statistik om startade sjukfall finns tillgängligt ca 6 
månader efter referensperiodens slut.  

3.2 Frekvens 
Statistiken över antal sjukskrivna (pågående sjukfall) och startade sjukfall per 
månad publiceras varje månad. Statistiken över antal startade sjukfall per 1000 
förvärvsarbetande uppdateras en gång per år.  

3.3 Punktlighet 
Publicering sker enligt publiceringsplan. 

 

4 Tillgänglighet och tydlighet 

4.1 Tillgång till statistiken 
Statistiken presenteras i en databas och i Excel-format på Försäkringskassans 
webbplats för statistik och analys www.forsakringskassan.se/statistik.  

 

4.2 Möjlighet till ytterligare statistik 
 

https://www.forsakringskassan.se/statistik
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På Försäkringskassans webbplats för statistik och analys 
www.forsakringskassan.se/statistik finns statistik om andra ersättningar 
inom sjukförsäkringen och socialförsäkringen.  
 
Utöver den officiella statistiken om sjukfall finns ytterligare officiell statistik 
om sjukförsäkringen i produkterna Dagersättning sjukförmåner och 
Ohälsomått.  
 
Publikationen Socialförsäkringen i siffror ges ut varje år innehåller annan 
statistik om sjukförsäkringen.  
 
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 statistik.  

Vid intresse kontakta statistikenheten@forsakringskassan.se.  

4.3 Presentation 
Presentationen av statistiken sker i statistikdatabas i form av tabeller och 
diagram och i Exceltabeller.  

Månadsstatistiken över antal startade sjukfall publiceras i tre 
statistikrapporter; Antal startade sjukfall, Startade sjukfall efter diagnos, 
Startade sjukfall på grund av stress.  

Årsstatistiken över antal startade sjukfall per förvärvsarbetande 
(yrke/sektor/bransch) publiceras i två Excel-dokument: Sjukfrånvaro per 
yrke, 2017- och Sjukfrånvaro per bransch och sektor, 2010-  

Statistiken över antal sjukskrivna (pågående sjukfall) publiceras i fyra 
statistikrapporter; Antal personer som är sjukskrivna, Antal personer som är 
sjukskrivna efter diagnos, Antal personer som är sjukskrivna på grund av 
stress och Antal personer som är sjukskrivna per 1000 skattade försäkrade.  

4.4 Dokumentation 
Ytterligare 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 betalar ut 
kan ha stor inverkan på statistiken. Jämförelser över tiden bör därför göras 
med stor försiktighet.  

I Förändringar inom socialförsäkrings- och bidragsområdena 1968-01-01 till 
2022-09-30 finns aktuella regelförändringar som har skett i socialförsäkringen 
mellan 1968 och 2022.   
 
Under den tidsperiod som denna produkt täcker har en del regeländringar 
gjorts som kan påverka hur långt ett sjukfall kan bli. Mellan år 2008 och 2016 
var antalet dagar en person kunde få sjukpenning begränsat. Antalet dagar 
som arbetsgivaren betalar sjuklön har varierat.  

https://www.forsakringskassan.se/statistik
mailto:statistikenheten@forsakringskassan.se
https://www.forsakringskassan.se/statistik-och-analys/statistikdatabas#!/sjuk
https://www.forsakringskassan.se/statistik-och-analys/sjuk/statistik-om-sjukpenning-och-rehabiliteringspenning
mailto:statistikenheten@forsakringskassan.se
https://www.forsakringskassan.se/download/18.691dfb4e1842549821839d/1668089345446/forandringar-inom-socialforsakringen.pdf
https://www.forsakringskassan.se/download/18.691dfb4e1842549821839d/1668089345446/forandringar-inom-socialforsakringen.pdf
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5.2 Jämförbarhet mellan grupper 
Det finns skillnader i olika länders ersättningssystem för socialförsäkringen. 
Statistikens internationella jämförbarhet är därför låg. 

5.3 Samanvändbarhet i övrigt 
Statistiken kan bland annat användas tillsammans med statistik från 
Pensionsmyndigheten och statistik om arbetslöshetsersättning för att ge en 
heltäckande bild av utfallet i socialförsäkringen.   

5.4 Numerisk överensstämmelse 
 Den numeriska överensstämmelsen mellan statistiken som visar antal 
sjukskrivna (antal pågående sjukfall) är exakt för samma månad. Likaså är 
statistiken som visar startade sjukfall numeriskt överstämmande för samma 
månad.  

Måttet antal sjukskrivningsdagar per förvärvsarbetande är snarlikt sjukpenningtalet 
som ingår i produkten Ohälsomått.  Dock skiljer vissa definitioner åt i de båda 
måtten, vilket gör att de inte visar exakt samma värden. Läs mer om 
skillnaderna i Socialförsäkringsrapport 2012:14, sid. 15. 

 

 

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) 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).  

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/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2018218-med-kompletterande-bestammelser_sfs-2018-218
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D Uppgiftsskyldighet 
Uppgiftsskyldighet till denna statistik föreligger inte. 

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

F Historik 
Statistiken har tidigare getts ut som publikationen Socialförsäkring, senast för 
åren 1997 och 1998. Publikationen har tidigare getts 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. 

Under den tidsperiod som denna produkt täcker har en del regeländringar 
gjorts som kan påverka vilka sjukfall som kommer med i statistiken. Sjukfall 
där endast arbetsgivaren betalat sjuklön kommer inte med i 
Försäkringskassans register. 
1998: Sjuklöneperioden är 14 dagar 
2003: Sjuklöneperioden (den period som ersätts av arbetsgivaren) förlängs till 
21 dagar.  
2005: Sjuklöneperioden förkortas till 14 dagar.  
2008: Sjukpenningen tidsbegränsas.  
2016: Den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen som infördes 2008 avskaffas 
 

Statistiken om antal sjukskrivna (pågående sjukfall) och startade sjukfall per 
månad publicerades fram till 21e februari 2021 i tabeller i excelformat. Tabeller 
finns att få på begäran.  

 

 

G Kontaktuppgifter  
Statistikansvarig 
myndighet 

Försäkringskassan, LM Ericssons väg 30, 126 26 
Hägersten 

Kontaktinformation Cecilia Fararos 

E-post cecilia.fararos@forsakringskassan.se 

Telefon 010-116 92 67 
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