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Vad pågår, varför och vad ska 
arbetet resultera i?

• En översyn av den svenska arbetsmarknadsstatistiken
o I samverkan med Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket och 

Medlingsinstitutet
o Gemensam styrgrupp

• Det övergripande syftet
o säkerställa en god kvalitetsnivå i statistiken
o anpassa statistiken till förändrade samhällsbehov
o säkerställa att tillgängliga resurser används på ett effektivt sätt

• Ett förslag på vilken officiell statistik som i framtiden ska tas fram inom 
ämnesområdet Arbetsmarknad



Framtidens 
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SCB:s nuvarande statistikområden 
& -produkter (anslagsintäkt 2020)

Arbetsmarknad

Arbetskrafts-
undersökningar

Arbetskraftsunder-
sökningarna (AKU)

114,7 mnkr

Sysselsättning, 
förvärvsarbete 
och arbetstider

Kortperiodisk 
sysselsättningsstatistik 

(KS)

8,6 mnkr (KS+KV)

Registerbaserad 
arbetsmarknadsstatistik 

(RAMS)

6,4 mnkr 

Yrkesregistret med 
yrkesstatistik 

(YrkesReg)

7,7 mnkr

Vakanser och 
arbetslöshet

Konjunkturstatistik över 
vakanser 

(KV)

8,6 mnkr (KS+KV)

Lönesummor

Registerbaserad 
lönesummestatistik

(LSUM)

0,7 mnkr

Lönesummor, 
arbetsgivaravgifter och 

preliminär A-skatt (LAPS)

0,5 mnkr

Sjuklöner

Konjunkturstatistik över 
sjuklöner 

(KSju)

2,0 mnkr



Arbetsmarknad

?

AKU

Utökad 
urvalsstorlek

Befolkningen efter 
förvärvsarbete

RAMS, YrkesReg

Anställningar och 
frånvaro

KS, KSju

Registerbaserad 
lönesummestatistik

LSUM, LAPS

Efterfrågan och 
matchning

KV, AKB, AMPU

??

Inriktning 1: MINI – Ambitionshöjning för 

urvalsbaserad statistik

Analys-
produkter 

(samanalys)



Arbetsmarknad

?

AKU

Bibehållen 
urvalsstorlek

Befolkningen efter 
aktivitet

(kvartal)

Befolkningen efter 
förvärvsarbete, fler 

uppgifter

Anställningar och 
frånvaro

Anställningar och 
frånvaro

Registerbaserad 
lönesumme-

statistik

Registerbaserad 
lönesummestatistik

Efterfrågan och 
matchning

Efterfrågan och 
matchning

??

Inriktning 2: MIDI – Mot mer registerbaserad 

statistik
Analys-

produkter
(individflöden 

kvartal)



Arbetsmarknad

?

Aktiviteter och ersättningar 
på arbetsmarknaden

(månad)

AKU mini (kvartal), 
Befolkningen efter 

aktivitet, 
Anställningar och 

frånvaro, 
Registerbaserad 

lönesummestatistik, 
ytterligare uppgifter

Obalanser mellan 

utbud och efterfrågan

Efterfrågan och 
matchning

?

Inriktning 3: MAXI – Registerbaserad 

urvalsassisterad statistik som huvudregel

Analys-
produkter

(ad-hoc 
undersökningar, 

individflöden månad)



Centrala målkonflikter

Innehåll Tillförlitlighet Frekvens Framställnings-
tid

Jämförbarhet 
över tid

MINI +
MIDI + + + +
MAXI ++ - ++ - ++ - ++ -- --

Användning som i huvudsak utgår från registerbaserad statistik

Användning som i huvudsak utgår från AKU



https://www.scb.se/arbetsmarknad

adb.arbetsmarknad@scb.se

Utredningar, dialoger, träffar, 
seminarier, möten, workshops

Process

Förslag på 
framtidens 

arbetsmarknads
-statistik

Uppgift

https://www.scb.se/arbetsmarknad
mailto:adb.arbetsmarknad@scb.se

