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Allmänna uppgifter

0.1

Ämnesområde

Ämnesområde:

0.2

Arbetsmarknad

Statistikområde

Statistikområde:

0.3
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Löner och arbetskostnader

SOS-klassificering

Tillhör (SOS)

Ja, ingår i Sveriges officiella statistik

För undersökningar som ingår i Sveriges officiella statistik gäller särskilda
regler när det gäller kvalitet och tillgänglighet, se Förordningen om den
officiella statistiken (2001:100).

0.4

Statistikansvarig

Myndighet/organisation:
Postadress:

Medlingsinstitutet (MI)
Box 1236

Besöksadress:
Kontaktperson:
Telefon:
Telefax:
E-post:

111 82 STOCKHOLM
Österlånggatan 43
John Ekberg
08-545 292 40
08-650 68 36
fornamn.efternamn@mi.se

0.5

Statistikproducent

Myndighet/organisation:
Postadress:
Besöksadress:
Kontaktperson:
Telefon:
E-post:

0.6

Statistiska centralbyrån (SCB)
701 89 ÖREBRO
Klostergatan 23
Leif Norén
019-17 64 78
fornamn.efternamn@scb.se

Uppgiftsskyldighet

Uppgiftsskyldighet föreligger enligt Svensk Författningssamling (§6, SFS
2001: 100).
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Sekretess och regler för behandling av
personuppgifter

I myndigheternas särskilda verksamhet för framställning av statistik gäller
sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Vid automatiserad behandling av personuppgifter gäller reglerna i
personuppgiftslagen (1998:204). På statistikområdet finns dessutom
särskilda regler för personuppgiftsbehandling i lagen (2001:99) och
förordningen (2001:100) om den officiella statistiken.

0.8

Gallringsföreskrifter

Bevarandebehov är under utredning.

0.9

EU-reglering

Ingen reglering styr undersökning, men flera av undersökningsvariablerna
ingår i undersökningen Structure of Earnings Survey. För denna senare
undersökning finns en reglering, Rådets förordning (EG) nr 2744/95, av
den 27 november 1995, om statistik över löners struktur och fördelning.

0.10

Syfte och historik

Denna undersökning ingår i SCB:s löpande lönestrukturstatistik och avser
löner och sysselsättning inom statlig sektor. Syftet med undersökningen är
att årligen belysa löner och sysselsättning inom staten i termer av nivå,
utveckling och struktur.
För tjänstemän med statligt reglerad lön har sysselsättningsstatistik på
riksnivå funnits hos SCB sedan 1954 och regional statistik på
kommunnivå sedan 1966/67. Lönestatistik har funnits hos SCB sedan
början av 1970-talet.
Från och med 2001 produceras denna statistik av SCB på uppdrag av
Medlingsinstitutet (MI), som ansvarar för officiell statistik inom området.

0.11

Statistikanvändning

Statistiken används som utvärderings- och planeringsunderlag på såväl
riks- som regionalnivå men även för analyser av lönestruktur och annan
jämförande lönestatistik. Huvudsakliga användare av statistiken är
massmedia, departement, Medlingsinstitutet, Nationalräkenskaperna vid
SCB, Statskontoret m.fl.

0.12

Uppläggning och genomförande

Undersökningen är en totalundersökning. Arbetsgivarverket samlar in
individuppgifter från samtliga statliga myndigheter. Efter viss granskning
och bearbetning vidarebefordras dessa uppgifter till SCB.
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Internationell rapportering

Inte aktuellt.

0.14

Planerade förändringar i kommande
undersökningar

Medlingsinstitutet (MI) ansvarar för eventuella förändringar.
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1.1

Översikt

Observationsstorheter

Myndigheter

Anställning

Insamlade variabler i alfabetisk ordning.
Anställningens omfattning
Anställningsform
Anställningsår inom myndighet
Antal semesterdagar
Avtal
Beredskapstillägg
BESTA-kod
Faktiskt arbetad tid
Fasta lönetillägg
Föräldrapenningtillägg
Grundlön
Kommun för arbetsställe
Löneform
Lönetariff
Mertidstillägg
Militär/Civil
Myndighetskod
Månadslön
Naturaförmåner
Organisationsnummer
Organisatorisk hemvist
Personnummer
Prestationslön
Semestertillägg
Sjuklön
Tidförskjutningstillägg
Tillägg för jour
Tillägg för obekväm tid
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Tim-, Dag- och Veckolön
Tjänstebenämning
Tjänsteresetillägg
Tjänstledighetsomfattning,
Tjänstledighetsorsak
Överenskomen arbetstid
Övertidstillägg, enkel
Övertidstillägg, kvalificerad
Övriga rörliga lönetillägg

1.2

Statistiska målstorheter

Objektgrupp
Population

Mått

Månadslön

Medelvärde, median,
undre och övre kvartil

Indelning i
redovisningsgrupper

Personer inom
Kön, yrke, region, län,
statlig sektor som är utbildning och åldersgrupp
mellan 18 och 66 år
Personer inom
statlig sektor

1.3

Variabel

Kön, myndighet, kommun
och län

Antal, heltidspersoner

Utflöden: statistik och mikrodata

Årligen publiceras materialet som ett statistiskt meddelande (SM) i
elektronisk form, ”Löner och sysselsättning inom statlig sektor” AM 50,
samt i Sveriges statistiska databaser (SSD). De kan nås via SCB:s
webbplats
http://www.scb.se/AM0104.
På SCB:s webbplats finns även en kort presentation av undersökningen,
länk till pressinformation samt utvalda tabeller och diagram från den
senaste publiceringsomgången.

1.4

Dokumentation och metadata

Undersökningen finns dokumenterad i Beskrivning av statistiken med
kvalitetsdeklaration och Metaplus.
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Uppgiftsinsamling

Undersökningen är en totalundersökning. Arbetsgivarverket samlar in
individuppgifter från samtliga statliga myndigheter. Efter viss granskning
och bearbetning vidarebefordras dessa uppgifter till SCB. Uppgifter om
högsta utbildning matchas från SCB:s utbildningsregister.

2.1

Ram och ramförfarande

Målpopulationen omfattar samtliga anställda inom statlig förvaltning,
sysselsatta vid institutioner hänförliga till statlig sektor samt de vid
socialförsäkringsfonder i september 2014. Anställda inom statliga
aktiebolag ej i undersökningen, dessa ingår i undersökningen för privat
sektor.
Urvalsramen består av de organisationer som har följande villkor i SCB:s
Företagsdatabas (FDB), ägarkontroll 10 (Statligt kontrollerade enheter),
indelningssektor som börjar på 1120 (Statliga affärsverk), 1311 (Statlig
förvaltning och Riksgälden) eller 1314 (Sociala trygghetsfonder) , inte
juridisk form 49 (Övriga aktiebolag) samt har status 1 (Verksam).
I lönepopulationen som används i den redovisade statstiken ingår endast
personer som under mätmånaden fyllt 18 men inte 67 år. Dessutom
exkluderas anställningar som har en tjänstgöringsomfattning som är
mindre än fem procent, som har en månadslön under 12 000 kr eller är en
arbetsmarknadspolitisk åtgärd

2.2

Urvalsförfarande

Undersökningen är en totalundersökning.

2.3

Mätinstrument

Uppgifterna samlas in av Arbetsgivarverket som samlar in uppgifterna via
textfiler som är hämtade från myndigheternas lönesystem.

2.4

Insamlingsförfarande

Arbetsgivarverket (AgV) samlar in uppgifterna via textfiler som är
hämtade från myndigheternas lönesystem. September månad är mätmånad
och efter att AgV samlat in och granskat materialet levereras det till SCB
i januari/februari året efter.

2.5

Databeredning

All insamling sköts av Arbetsgivarverket som även gör det största
granskningsarbetet. Efter att SCB fått materialet körs vissa SAS-script för
granskning samt bearbetning av materialet.
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3

Statistisk bearbetning och redovisning

3.1

Skattningar: antaganden och
beräkningsformler

Löneuppgifterna redovisas med medellön, median, undre och övre kvartil
samt förändring från föregående år. Medellönen beräknas som summan av
heltidslönerna för samtliga anställningar dividerat med antalet
anställningar. Undre kvartil, median och övre kvartil innebär att lönen för
25 procent, 50 procent respektive 75 procent av anställningarna
understiger det angivna värdet.
Månadslön består av anställningens sammanlagda grundlön (grundlön
plus fasta tillägg), rörliga lönetillägg (OB-, jour- och beredskapstillägg
samt övriga rörliga tillägg). Dessutom ingår förmåner. I det fall
tjänstgöringsomfattningen ej avser heltid räknas grundlönen och de rörliga
lönetilläggen om till heltid.
Antalet heltidspersoner i en redovisningsgrupp beräknas som summan av
tjänstgöringsomfattningen för de anställningar som tillhör
redovisningsgruppen i undersökningsmaterialet.

3.2

Redovisningsförfaranden

Årligen publiceras materialet som ett statistiskt meddelande (SM) i
elektronisk form, ”Löner och sysselsättning inom statlig sektor” AM 50,
samt i Sveriges statistiska databaser (SSD). De kan nås via SCB:s
webbplats http://www.scb.se/AM0104.
På SCB:s webbplats finns även en kort presentation av undersökningen,
länk till pressinformation samt utvalda tabeller och diagram från den
senaste publiceringsomgången.
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Slutliga observationsregister

4.1

Produktionsversioner
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I det här dokumentet (SCBDOK) har framtagningen av nedanstående
slutliga observationsregister beskrivits.
Lönestruktur, statlig sektor

Register
Registervariant
Registerversion

Lönestruktur, statlig
2014

Fortsatt dokumentation, av registrens detaljerade innehåll, finns på SCB:s
webbplats. Där beskrivs alla variabler och värdemängder m.m.
Dokumentationen hittar du här: https://www.h2.scb.se/metadata . Klicka
dig fram med hjälp av namnen på Register, Registervariant och
Registerversion som är angivna i ovanstående tabell.
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Arkiveringsversioner

4.3

Erfarenheter från senaste
undersökningsomgången

