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Område Officiell statistik

• Producerar officiell statistik inom 
– Stöd till barnfamiljer

– Stöd vid sjukdom och handikapp

• Ca 18 medarbetare

• Individdatabeställningar

• 2-3 handläggare, fler uttagsansvariga

• Ca 40 forskarbeställningar per år
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Statistiksekretess 24 kapitlet 8§

• Omfattas av absolut sekretess

• Undantag för forskningsändamål 

• Sekretessen följer med till mottagande myndighet

• Privata aktörer - sekretessförbehåll
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Kontakt

Beställningsformulär och kontaktuppgifter:

• Kontakta statistikenheten (forsakringskassan.se)

Fråga gärna!

https://www.forsakringskassan.se/statistik/kontakta-statistikenheten
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Beställningsformulär

• Projekttitel och kortfattad beskrivning

• Kontaktuppgifter

• Önskat material och period

• Information om population

• Forskningshuvudman
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Underlag

• Ifyllt beställningsformulär 

• Etikansökan (om känsliga personuppgifter ska 

behandlas)

• Beslut från Etikprövningsmyndigheten (EPM)

• Eventuella kompletteringar till EPM samt tillhörande 

beslut

• Kopia på personuppgiftsbiträdesavtal om data ska 

behandlas av annan än forskningshuvudmannen

– Skickas till forsakringskassanstatistikenheten@forsakringskassan.se

mailto:forsakringskassanstatistikenheten@forsakringskassan.se
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Bedömning

• Beställningen i enlighet med etikansökan

• Kompletteringar vid förtydliganden

• Var och hur ska data behandlas 

• Flera registerhållare – separata beställningar

• Upprepade uttag – ny prövning varje gång
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Känsliga personuppgifter i våra register

• De uppgifter som rör hälsa t e x: 

• sjuk- och rehabiliteringspenning

• sjuk- och aktivitetsersättning

• tillfällig föräldrapenning för vård av sjukt barn (vab)

• assistansersättning

• handikappersättning/omvårdnadsbidrag 
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Uppgifter som i nuläget kan lämnas utan
etikansökan

• Föräldrapenning (efter att barnet är fött)

• Barnbidrag

• Observera – ändamålet behöver vara forskning.
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Beslut och offert

• Utkast till offert för påsyn

• Beslut tas av områdeschef efter dragning

• Beslut ställs till behörig företrädare för 

forskningshuvudman

• Offert accepteras innan arbete påbörjas
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Populationsfil

• FK kan ta fram

• Vanligast från andra registerhållare

• Undvika att lämna ut personnummer

• Nyckelfil - personnummer och löpnummer
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Leverans

• Till forskningshuvudman 
– Undantag vid personuppgiftsbiträdesavtal

• Excell, Csv., SAS

• Lösenordsskyddad USB 

• MONA – arbete pågår
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Vad kostar det och hur lång tid tar det? 

• Vårt mål är att leverera inom 4 månader från det att 

beställningen är komplett.

• Leverans sker inom en månad efter mottagande av 

nyckelfil.

• Timpriset för statistik och data som tas fram och 

levereras av Försäkringskassan är 850 kronor per 

arbetstimme exkl. moms.

• Tydliga underlag och snabba svar påskyndar på 

processen
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Vad finns att beställa?

• FK administrerar drygt 30 olika ersättningar

• Registerdata från handläggningssystemen 

• MiDAS – sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning 

samt föräldrapenning

• Tillfällig föräldrapenning/Assistansersättning/Tandvård/Smittbärarpenning

• Till vem och hur mycket och när

• Socialförsäkringen i siffror 2021 (forsakringskassan.se)

https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/e64c34f8-0a59-4382-bdf0-9adabb7a0609/socialforsakringen-i-siffror-2021.pdf?MOD=AJPERES&CVID=
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Behövs individdata eller kan statistik räcka? 

• För t e x en egen population kan man beställa statistik 

(utan etikprövning) och få ut uppgifter om t e x antal 

sjukpenningdagar i en grupp jmf med en annan. 
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Försäkringskassans FoU och 
forskningsmedel
• Vem kan söka?

- Disputerade forskare med anknytning till institution 

på universitet eller annan forskningsinstitution.

• När är utlysningen? 

- Utlysningstexten kommer ut på fk.se i mitten av 

november. Utlysning av forskningsmedel 2020-2021 

(forsakringskassan.se)

• Är det någon särskild inriktning?

- I år kommer vi troligen särskilt efterfråga forskning 

om psykisk ohälsa i relation till socialförsäkringen

https://www.forsakringskassan.se/omfk/kunskap-forskning/utlysning_forskningsmedel
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Försäkringskassans statistiksida

• Försäkringskassan statistik och publikationer hittar ni 

på:

• fk.se/statistik


