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Högre kvalitet i
RAMS 2004
– med konsekvensen att redovisad sysselsättningsnivån blir högre
Den Registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken, RAMS, har publicerats först
15 månader efter mätperioden. För att snabba upp statistiken används fr.o.m.
årgång 2004 en ny källa för att identifiera företagare. I samband med detta
görs en metodjustering så att denna grupp blir bättre klassificerad. Parallellt
har även metoden för avgränsningen av anställda setts över, vilket även detta
resulterat i vissa justeringar.
Den enskilt viktigaste variabeln är uppgiften om personen är sysselsatt under
november månad. Klassificeringen följer i huvudsak ILO:s definition med en
kort mätperiod. Sysselsättningen är relaterad till arbetstid, en uppgift som
saknas i administrativa register. Istället får samband mellan löneinkomst och
arbetstid utnyttjas för klassificeringen som därigenom är modellbaserad.
RAMS har funnits sedan 1985. Senast föregående metodjustering genomfördes 1993, vilket då gav en sänkning av den redovisade sysselsättningsnivån
med 2,79 procent.
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Företagarepopulationen
De personer som i dagligt tal kallas företagare omfattar dels de
personer som driver näringsverksamhet i enskild firma eller enkelt bolag, s.k. personliga företagare, dels de personer som i
delägarskap driver fåmansägt handels, kommandit- eller aktiebolag.
Tidigare dataunderlag
SCB får del av Skatteverkets insamlade standardiserade räkenskapsutdrag
(SRU) från företagarna redan tre månader innan den slutliga taxeringen
är färdig. Från detta material kan SCB tidigare än förut identifiera företagarna och beräkna deras inkomster för den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken.

Alla företagare
Personliga företagare klassificerades tidigare som företagare enbart när
man redovisade överskott i sin näringsverksamhet. I samband med
övergången till att använda SRU inkluderas även verksamheter med
underskott vid klassificering av sysselsatta personliga företagare. Detta ger
en högre sysselsättningsnivå, men en ytterligare positiv effekt är att den
longitudinella kvaliteten ökar genom att personliga företagare blir klassade som sysselsatta även det år man får ett underskott av verksamheten.
Delägare i aktiebolag hämtas också från och med årgång 2004 från SRU.

Avgränsning av anställda
I samband med metodöversynen har vissa justeringar gjorts
också för de anställda. Den största förändringen gäller åldersgruppen 65–84 år. Resultatet av ändringen innebär att vi nu
redovisar betydligt fler sysselsatta i denna grupp. Antal sysselsatta i denna åldersgrupp ökar netto med 19 000 eller med 44
procent. Av samtliga sysselsatta motsvarar ökningen 0,46
procent.
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Resultat av förändringarna
Genom att använda en ny datakälla för information om företagare ...
• kan statistiken på sikt publiceras upp till tre månader tidigare
• redovisas en högre och sannolikt en mer rättvisande nivå av antalet
företagare
• förbättras den longitudinella kvaliteten för uppgifter om företagare
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Högre sysselsättning
Samtliga metodjusteringar i klassificeringen av sysselsatta ger ca 75 000 fler
sysselsatta netto vilket motsvarar en ökning på 1,8 procent. Motsvarande ökning
för åldersgruppen 16–64 år är 48 000 sysselsatta eller 1,2 procent vilket kan ses
som en relativt liten förändring för gruppen som helhet.
Skillnaden är dock större i vissa redovisningsgrupper. Detta gäller antalet
personliga företagare som ökar med cirka 35 000. Detta påverkar i sin tur redovisning på branscher som domineras av personliga företagare som t.ex. jordbruk
och fiske. Ökningen i åldersgruppen över 64 år har nämnts. I övrigt är det
relativt små förändringar i statistiken med den nya metoden.

Samanvändbarhet med annan statistik
Statistiken från RAMS, som är årlig statistik, används primärt för lokal
och regional planering samt för forskning.
Arbetskraftsundersökningen (AKU) som genomförs månadsvis beskriver också
sysselsättningen, är baserad på intervjuer från ett urval av befolkningen och har
en betydligt snabbare publicering. AKU och RAMS har i princip samma definition
av sysselsatta och resultaten är jämförbara.

Liten skillnad
Sysselsättningsnivån är högre i AKU än i RAMS. Skillnaden på cirka 60 000
sysselsatta beror på att vissa grupper räknas som sysselsatta i AKU där inkomstuppgift inte finns dokumenterade i taxeringsmaterialet för året. Dessa kommer
inte med i RAMS som helt baseras på administrativa data från Skatteverket (SKV).

Ytterligare en undersökning redovisar sysselsättningen men omfattar endast
anställda. Det är kortperiodisk sysselsättningsstatistik (KS) som baseras på enkäter
till företag. Resultaten publiceras kvartalsvis cirka 45 dagar efter kvartalets utgång.

AKU och RAMS
har i princip
samma definition
av sysselsatta och
resultaten är jämförbara.
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Du hittar statistiken och publikationer på
SCB:s webbplats www.scb.se/rams
Här redovisas resultat från RAMS 2004 men också från tidigare år.
Resultat av förändringar
För att kunna se effekten av förändrad metod är vissa uppgifter framtagna
med såväl gammal som ny metod för RAMS 2003. Resultat redovisas i
tabeller som översiktligt visar skillnader i sysselsättning med anledning av
förändringen.

Metodrapporter
Länkar till metodrapporterna som utgör underlag till förändringar finns också
på produktsidan www.scb.se/rams
Från adressen ovan kan man nå Statistikdatabasen med statistik från RAMS
2004 och tidigare år.

AMPAK
AMPAK är ett statistikpaket som omfattar ett 40-tal tabeller som redovisas för
kommuner, län och riket. Tabellayouter och priser finns under adressen:
www.scb.se/ampak

www.scb.se

