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Ämnesområde

Ämnesområde:
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Arbetsmarknad

Statistikområde

Statistikområde:
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Arbetskraftsundersökningar

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

0.5

Statistikproducent

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

0.6

Statistiska centralbyrån (SCB)
Box 24 300, 104 51 STOCKHOLM
Karlavägen 100
Hassan Mirza
08/5069 4672
-fornamn.efternamn@scb.se

Statistiska centralbyrån (SCB)
Box 24 300, 104 51 STOCKHOLM
Karlavägen 100
Hassan Mirza
08/5069 4672
-fornamn.efternamn@scb.se

Uppgiftsskyldighet

Uppgiftslämnarskyldighet föreligger inte enligt lagen om den officiella
statistiken (SFS 2001: 99).
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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

Enligt lagen om den officiella statistiken ska personuppgifter gallras när
de inte längre behövs för sitt ändamål. Regeringen eller Riksarkivet får
dock föreskriva om undantag från denna skyldighet om det krävs av
hänsyn till det nationella kulturarvet eller forskningens behov. Enligt
Riksarkivets bevarandebeslut RA-MS 2007:64 är Arbetskraftsundersökningarna undantagna från bestämmelserna om gallring.
Individuppgifter och identitetsbegrepp finns för närvarande lagrade hos
Statistiska centralbyrån (SCB) från undersökningen 1987 och framåt i PCmiljö. Undersökningsomgångar 1962–1998 i stordatormiljö är arkiverade
hos Riksarkivet.

0.9

EU-reglering

Från år 2001 är AKU EU-anpassad i enlighet med EU-reglering No
577/98. I april 2005 anpassades AKU till EU-förordning No 430/2005.
Från och med år 2007 tillämpar AKU den internationellt harmoniserade
definitionen av arbetslöshet. AKU regleras enligt ett flertal förordningar.
Den senaste regleringen var No 1022/2009 som innebär att
yrkeskodningen ISCO-88 ersätts med ISCO-08. Fullständig lista över
regleringar finns på Eurostats webbplats:
http://circa.europa.eu/irc/dsis/employment/info/data/eu_lfs/lfs_main/lfs/lfs
_regulations.htm.

0.10

Syfte och historik

Syftet med undersökningarna är att beskriva aktuella arbetsmarknadsförhållanden för hela befolkningen i åldersgruppen 15-74 år och att ge
information om utvecklingen på arbetsmarknaden. AKU är den enda
källan med kontinuerliga uppgifter om den totala arbetslösheten och dessa
uppgifter representerar det officiella arbetslöshetstalet.
Undersökningen genomförs löpande månatligen under hela året. Resultat
redovisas för månad, kvartal och år.
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Den första svenska arbetskraftsundersökningen genomfördes av Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) i maj 1959. I augusti 1961 övertog SCB
ansvaret för genomförandet av undersökningen. Under perioden 1961 –
1969 gjordes kvartalsvisa undersökningar och sedan 1970 genomförs de
varje månad.
Målpopulationen i AKU var ursprungligen 16-64 år men från och med
2001 utvidgades det månatliga urvalet till att omfatta även 15-åringar samt
65–74-åringar. Redovisningarna fortsatte dock att omfatta endast åldrarna
16-64 år. I oktober 2007 ändrades den officiella redovisningen till att
omfatta alla i åldersgruppen 15-74 år och i samband med detta publicerades
även tabeller avseende denna åldersgrupp tillbaka till 2005. Hela AKUsystemet är nu i princip länkat exklusive undergrupper för ej i arbetskraften.
För åldersgruppen 15-74 år har länkningen skett tillbaka till 2001. För
åldersgruppen 16-64 har länkningen skett tillbaka till 1987.
Under 60-talet varierade kvartalsurvalen mellan 6 500 och 12 000 individer.
För perioden därefter har månadsurvalet varierat mellan 17 000 och
24 000 individer. På uppdrag av regeringen har SCB utökat det totala
urvalet i AKU med ett tilläggsurval bestående av 8000 personer per månad.
Syftet med detta är att beskriva arbetsmarknadssituationen för befolkningen
på ett mer detaljerat sätt och dessutom beskriva dynamiken på arbetsmarknaden via flödesstatistik. Den 8 juni 2010 började SCB att redovisa AKU
baserat på det utökade urvalet, vilket totalt omfattar 29 500 individer per
månad. I samband med publiceringen i juni, reviderades all AKU-data
tillbaka t.o.m. januari 2010. Under 2012 genomfördes ett projekt där en ny
estimator för AKU togs fram som förbättrade sammanvägningen av de två
delurvalen. Med anledning av detta reviderades all AKU-data tillbaka
t.o.m. januari 2010 i februari 2013.
Tidigare avvek den svenska definitionen av arbetslösa från ILO:s (International Labour Organization) definition. Den 31 maj 2007 beslutade
regeringen i enlighet med budgetpropositionen att upphäva 1986 års
regeringsbeslut avseende Definition av begrepp i arbetskraftsundersökningarna. Sedan oktober 2007 klassificeras heltidsstuderande som sökt
och kunnat arbeta som arbetslösa. Regeringens beslut om att följa ILO:s
definition och EU-anpassningen 2005, vilket bl.a. innebar att de tidigare
EU-anpassningarna som gjorts i AKU integrerades med ordinarie AKU,
betyder att undersökningen nu uppfyller både nationella och internationella
krav på statistiken.
Förändringen att heltidsstuderande som aktivt söker arbete och är beredda
att ta arbete definieras som arbetslösa innebär att de arbetslösa blir fler
och därmed också att arbetslösheten ökar. Redovisning i grundtabeller
enligt den nya definitionen finns fr.o.m. 2005. Genom länkning finns
serier som avser arbetslösa enligt den nuvarande definitionen tillbaka till
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2001 för åldersgruppen 15-74 år samt från 1970 1 för åldersgruppen 16-64
år.
AKU är en individundersökning men för att uppfylla EU:s krav undersöks
arbetsmarknadsförhållanden även för hushåll. Detta görs för en åttondel
av AKU-urvalet. Hushållsdata levereras till Eurostat som sköter
publiceringen av denna på sin webbplats 2. Dessutom görs årligen
särskilda fördjupningar med varierande teman som Eurostat efterfrågar.
Temat 2013 är arbetsolyckor och arbetsorsakade besvär.

0.11

Statistikanvändning

Bland de viktigaste användarna av statistik från AKU finns Riksdag och
regering (Arbetsmarknads-, Närings- och Finansdepartementen),
Arbetsförmedlingen (AF), Konjunkturinstitutet (KI), Riksbanken samt
arbetsmarknadens organisationer. AKU används vid SCB också i arbetet
med nationalräkenskaperna samt vid arbetskraftsanalyser och prognoser.
Press, radio och TV är också stora återkommande användare av statistik
från AKU.
Resultaten från undersökningen används tillsammans med annan
arbetsmarknadsstatistik som underlag för planering av och beslut om
arbetsmarknadspolitiska program samt för uppföljning av arbetsmarknadsinsatser. Undersökningsresultaten är också viktiga underlag för allmänna
konjunkturbedömningar och internationella jämförelser. AKU tillgodoser
även viktiga delar av både den ekonomiska och den sociala forskningens
behov vad avser data från arbetsmarknadsområdet.
AKU-variablerna utgör viktiga bakgrundsvariabler i arbetsmarknadsrelaterade tilläggsundersökningar till AKU. Dessa kan belysa skilda
områden så som arbetsmiljö, funktionsnedsattas situation på arbetsmarknaden, personalutbildning och andra näraliggande frågeställningar.

0.12

Uppläggning och genomförande

AKU är en individbaserad urvalsundersökning som genomförs varje
månad. Intervjupersonerna besvarar frågor om sin
arbetsmarknadssituation under en specifik vecka i referensmånaden.
Uppgifterna hämtas huvudsakligen in via telefonintervjuer, utförda av
SCB Intervju. Resultaten av de månadsvisa undersökningarna publiceras
kort efter referensperiodens slut. Dessa ligger också till grund för
skattningar av kvartals- och årsgenomsnitt.

1

Länkade serier tillbaka till 1970 kommer att publiceras på SCBs webbplats under våren
2013.
2
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/employment_unemployment_lfs/data/
database
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Internationell rapportering

Till Eurostat levereras kvartalsdata enligt EU:s förordning.
Till OECD levereras varje år (i mars) uppgifter till ”OECD LFS
Questionnaire”.

0.14

Planerade förändringar i kommande
undersökningar

För att kunna redovisa personer som är sysselsatta, men som arbetar deltid
och både vill och kan arbeta mer kommer två nya storheter införas i AKU
under 2013. De nya storheterna är delgrupper inom undersysselsatta. Den
första delgruppen är undersysselsatta deltidsarbetande och den andra
gruppen blir deltidssysselsatta arbetssökande. Dessa kommer ingå i de
löpande publiceringarna från och med första kvartalet 2013.
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Översikt

Arbetskraftsundersökningarna (AKU) är en urvalsundersökning som
utförs varje månad. Syftet med undersökningarna är att beskriva aktuella
arbetsmarknadsförhållanden och ge information om utvecklingen på
arbetsmarknaden. AKU:s uppgift om arbetslösa är det officiella
arbetslöshetstalet.

1.1

Observationsstorheter

I Arbetskraftsundersökningarna finns endast en typ av
undersökningsobjekt, individer. Målpopulationen är personer som fyllt 15
men ännu ej 75 år och är folkbokförda i Sverige. Det är således
arbetsmarknadssituationen för dessa personer som undersökningen har till
avsikt beskriva. Ett urval av personer hämtas från SCB:s Registret över
totalbefolkningen (RTB), som är ett register över personer som är
folkbokförda i Sverige. Dessa personer tillfrågas genom en
telefonintervju, om arbetsmarknadsförhållanden under en specifik vecka,
vilket innebär att referensperioden i AKU är en vecka.
Observationsstorheterna härleds genom ett flertal variabler för
undersökningsobjekten under en given undersökningsperiod. Utifrån
frågor som ställs till uppgiftslämnaren under intervjun fastställs värden för
ett flertal variabler. Utifrån dessa variabler härleds sedan
observationsstorheter så som om personen i fråga är i arbetskraften,
sysselsatt, arbetslös osv.
Variablerna i AKU kan indelas i bakgrunds- och arbetsmarknadsvariabler.
De först nämnda är oftast registervariabler medan
arbetsmarknadsvariablerna har sin grund i AKU-blanketten och bygger
därmed på intervjudata. Därutöver användas ett antal andra variabler vid
framställningen av AKU, vid urval och estimationsfasen, s.k.
hjälpvariabler.
Bakgrundsvariabler
Bakgrundsvariablerna utgörs främst av demografiska variabler så som
kön, ålder, civilstånd, hemmavarande barn, boendelän/storstadskommuner
och födelseland. De flesta uppgifterna hämtas från AKU:s urvalsram
Registret över totalbefolkningen (RTB). Uppgifter om utbildningsnivå och
inriktning hämtas från Registret över befolkningens utbildning (UREG).
Arbetsmarknadsvariabler
Ett flertal frågor tar fasta på uppgiftslämnarens arbetsmarknadssituation
under den aktuella referensveckan. Uppgiftslämnarna klassificeras
därefter i kategorier enligt nedanstående figur över arbetskraftsstatus med
undergrupper. De olika kategorierna kommer att definieras mer ingående
nedan.
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Figur 1: Grundläggande klassificering avseende arbetskraftsstatus
Befolkningen

I arbetskraften

Arbetslösa

Sysselsatta

I arbete

Frånvarande
pga. sjukdom

Frånvarande
hela veckan

Frånvarande pga.
föräldraledighet

Ej i arbetskraften

Sjuka*

Frånvarande
pga. semester

Pensionärer

Heltidsstuderande

Övriga

Frånvarande pga.
övriga skäl

* Förtidspensionärer av hälsoskäl ingår bland ”sjuka”.

Arbetskraften utgörs av personer som antingen är sysselsatta eller
arbetslösa enligt nedanstående definitioner. Övriga klassificeras som ej i
arbetskraften eller med synonymen utanför arbetskraften.
Relativa arbetskraftstalet: Andelen (%) personer i arbetskraften av
befolkningen 15-74 år.
Sysselsatta omfattar följande grupper:
- personer som under en viss vecka (referensveckan) utförde något arbete
(minst en timme), antingen som avlönade arbetstagare, som egna
företagare (inklusive fria yrkesutövare) eller oavlönade medhjälpare i
företag tillhörande make/maka eller annan medlem av samma hushåll
(=sysselsatta, i arbete).
- personer som inte utförde något arbete enligt ovan, men som hade
anställning, arbete som medhjälpande hushållsmedlem eller egen
företagare (inklusive fria yrkesutövare) och var tillfälligt frånvarande
under hela referensveckan. Frånvaron räknas oavsett om den varit betald
eller inte (=sysselsatta, frånvarande från arbetet). Orsak till frånvaron kan
vara sjukdom, semester, tjänstledighet, (t.ex. för vård av barn eller
studier), värnpliktstjänstgöring, arbetskonflikt eller ledighet av annan
anledning.
- personer som deltar i vissa arbetsmarknadspolitiska program räknas som
sysselsatta. Det kan gälla t.ex. offentligt skyddat arbete, Samhall, start av
näringsverksamhet eller anställning med lönebidrag eller anställningsstöd.
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Fast anställda omfattar personer med tillsvidareanställning.
Tidsbegränsat anställda omfattar personer med vikariat, anställningsstöd,
säsongsarbete, provanställning eller objekts/projektanställning samt övriga
former av tidsbegränsade anställningar.
Undersysselsatta omfattar personer som är sysselsatta men som arbetar
mindre än de skulle vilja göra och som hade kunnat börja arbeta mer
under referensveckan eller inom 14 dagar från referensveckans slut.
Arbetslösa omfattar följande grupper:
- personer som var utan arbete under referensveckan men som sökt arbete
under de senaste fyra veckorna (referensveckan och tre veckor bakåt) och
kunde arbeta referensveckan eller börja inom 14 dagar från
referensveckans slut. Arbetslösa omfattar även personer som har fått ett
arbete som börjar inom tre månader, förutsatt att de skulle ha kunnat
arbeta referensveckan eller börja inom 14 dagar från referensveckans slut.
Relativa arbetslöshetstalet: Andelen (%) arbetslösa av antalet personer i
arbetskraften.
Arbetslöshetsmått: I Sverige har heltidsstuderande fram till och med
AKU:s septembermätning 2007 inte klassificerats som arbetslösa, även
om de uppfyller villkoren för att räknas som arbetslösa. Med
heltidsstuderande i AKU avses personer som går i reguljära utbildningar
såsom grundskola, gymnasieskola och högskola, men också vissa
arbetsmarknadspolitiska program vilka betraktas som utbildning. I stället
har de hänförts till gruppen ”ej i arbetskraften”. Detta har avvikit från
ILO:s rekommendationer och EU:s riktlinjer. Från och med AKU:s
oktobermätning 2007 ändrades detta till gängse internationell standard på
så sätt att heltidsstuderande som aktivt söker arbete och är beredda att ta
ett arbete räknas som arbetslösa.
Ej i arbetskraften omfattar personer som varken är sysselsatta eller
arbetslösa. Gruppen omfattar bl.a. personer som är studerande (se dock
ovan under arbetslöshetsmått om heltidsstuderande som sökt och kan ta
arbete), pensionärer, hemarbetande, värnpliktiga eller långvarigt sjuka.
Latent arbetssökande: En delgrupp av "ej i arbetskraften" utgörs av de
latent arbetssökande. Det är personer som velat och kunnat ta arbete under
referensveckan men inte sökt något arbete. Till denna grupp hänfördes
också t.o.m. AKU september 2007 heltidsstuderande som sökt arbete, se
ovan.
Studerande: Frågor ställs om personen studerat under referensveckan och
i så fall om studierna var hel- eller deltidsstudier. Vidare efterfrågas
antalet studietimmar under referensveckan. De europeiska kraven på AKU
vidgades för 2007. Från och med januari 2007 ställs också en fråga
avseende studier någon gång de tre veckorna närmast före referensveckan
samt en fråga om studierna avsåg heltidsstudier. Till och med uppgifter
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avseende december 2006 har man i AKU genomgående frågat endast om
förhållanden en viss given vecka, den s.k. referensveckan.
Ytterligare arbetsmarknadsvariabler
Variabler för sysselsatta
- Viktiga variabler är yrke, yrkesställning, näringsgren, sektor, arbetstid,
fackförbundstillhörighet, bisyssla, studier och frånvaro. Flertalet
definieras och kommenteras nedan.
Yrke: Från och med 1997 klassas yrke enligt Standard för svensk
yrkesklassificering (SSYK). SSYK är den svenska versionen av EU:s
yrkesklassificering ISCO_08 (COM).
Yrkesställning: Har kategorierna anställda, företagare och medhjälpande
hushållsmedlemmar. Anställda underindelas i fast anställda (= har
tillsvidareanställning) och tidsbegränsat anställda (= personer med
anställningsstöd, säsongarbete, provanställning, praktiktjänstgöring,
objekt/projektanställning eller liknande).
Näringsgren: Näringsgren bestäms av verksamheten vid det arbetsställe
där personen huvudsakligen är sysselsatt.
Kodningen av näringsgren är anpassad till SNI (Standard för Svensk
Närings-grensindelning) som utgår från EU:s näringsgrensstandard NACE
(Nomenclatu-re Génerale des Activités Economiques dans les
Communautés Européennes). Perioden 1995–2002 användes SNI 1992
vid kodningen av AKU och perioden 2003–2008 användes SNI 2002.
Från och med AKU avseende januari 2009 infördes en ny
näringsgrensindelning, SNI 2007, i den löpande AKU-publiceringen. SNI
2007 baserar sig på EU:s nya näringsgrensstandard NACE Rev. 2. Antalet
arbetade timmar efter tidigare SNI-indelning finns omräknad till SNI 2007
och finns publicerade som säsongrensade tidsserier från och med 1987.
Sektor (för anställda): Vid klassificeringen av de anställda efter
sektorstillhörighet (statlig, kommunal och privat) tillämpar AKU från och
med januari 2001 en harmoniserad sektorredovisning utifrån Standarden
för institutionell sektorindelning 2000. Klassificering görs utifrån
företagets sektortillhörighet.
Arbetstid: Det antal timmar en person arbetar under referensveckan kallas
faktiskt arbetad tid medan vanligen arbetad tid avser den arbetstid som
personen skall arbeta enligt överenskommelse (alternativt genomsnittlig
arbetstid för exempelvis företagare).
Frånvaroorsak: Orsaker till varför sysselsatta personer tillfälligt var
frånvarande under referensveckan.
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Bisyssla: Sysselsatta personer har en bisyssla om de svarar ja på frågan:
"Hade du mer än ett arbete? Räkna även med arbete som du var
frånvarande från och oavlönat arbete i familjeföretag”.
Variabler för arbetslösa
- Yrke, näringsgren, fackförbundstillhörighet, bisyssla, m.m. definieras
som för sysselsatta, utifrån förhållandena när den arbetslöse senast var
sysselsatt. Särskilda variabler för arbetslösa är antal arbetslöshetsveckor,
sätt att söka arbete, önskad arbetstid med flera.
Variabler för personer utanför arbetskraften
- Personer utanför arbetskraften delas in efter huvudsaklig verksamhet.
Det kan vara hemarbetande, pensionerade, studerande, långvarigt sjuka
med mera enligt personens egen bedömning.
Anknytningsgrad till arbetsmarknaden: Klassificerar befolkningen i
nedanstående kategorier:
Fast anknytning: är personer med fast anställning samt företagare och
deras medhjälpande familjemedlemmar.
Lös anknytning: är personer med tidsbegränsad anställning samt ej
sysselsatta personer som arbetat någon gång under det senaste året.
Utan anknytning: är ej sysselsatta personer som inte arbetat under det
senaste året.

1.2

Statistiska målstorheter

Utifrån de aggregerade observationsstorheterna skattas de statistiska
målstorheterna som avser hur Sveriges befolkning i åldrarna 15–74 år
fördelar sig efter olika aspekter gällande deras arbetsmarknadssituation.
Storheterna är av typerna total (med antal som vanligaste variant) och
medelvärde (med andel som vanligaste variant). Exempel är antal
sysselsatta, antal arbetslösa, antalet arbetade timmar, relativa
arbetslöshetstal m.m. Totaler och kvoter skattas per månad samt även
förändringsskattningar. Motsvarande för kvartal och år byggs upp av
månadsskattningar.
Storheterna presenteras i form av punktskattningar och med osäkerhetstal
(1,96 x standardavvikelsen). Nedan anges de viktigaste målstorheterna:
Storheter av typ total
Huvudstorheter är antal sysselsatta, antal arbetslösa, antal personer i och
utanför arbetskraften och undergrupper därav.
Ytterligare exempel är följande. För sysselsatta: antal personer i arbete,
summa faktiskt arbetade timmar och antal undersysselsatta. För
sysselsatta som studerar: antal studietimmar under referensveckan.
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Storheter av typ medelvärde
Relativt arbetskraftstal = arbetskraftens andel av befolkningen (15–74 år).
Relativt arbetslöshetstal = andel arbetslösa i arbetskraften, detta är det
officiella arbetslöshetstalet.
Sysselsättningsgrad = andel sysselsatta i befolkningen (15–74 år).
Medelarbetstid= genomsnittlig arbetstid för sysselsatta under
referensveckan.
Referensperioder
AKU:s redovisning avser månad, kvartal och år. Dessa är uppbyggda efter
referensveckor och skiljer sig något från kalenderns månader, kvartal och år. En
AKU-månad omfattar 4 veckor (var tredje månad 5), ett kvartal 13 veckor och
ett år 52 veckor (undantagsvis 53). Nedan anges referensveckornas placering
under månaderna för år 2013. I tabellen går det t.ex. att utläsa att
referensperioden för januari månad sträcker sig mellan den 31 december 2012
och den 27 januari 2013.

Redovisningsgrupper
De skattade storheterna redovisas efter ett flertal redovisningsgrupper och
indelningar görs efter olika variabler. Här spelar de s.k.
bakgrundsvariablerna en stor roll. Dessa utgörs främst av demografiska
variabler som hämtats från RTB och uppgifter om utbildning hämtade från
UREG. Flertalet olika storheter skattas med olika indelningar, nedan ges
de mest centrala.
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Flera statistiska storheter med antalsmått redovisas även efter olika
undergrupper, exempelvis redovisas antalet sysselsatta efter därav i arbete
och därav frånvarande.
För mer fullständig information hänvisas till tabellpaketet AKU:
Grundtabeller. http://www.scb.se/Pages/ProductTables____23272.aspx
Objektgrupp
Population

Indelning i
redovisningsgrupper

Personer 15–74 år,
folkbokförda i
Sverige vid slutet av
föregående år.

Kön
Ålder
Region1)
Civilstånd
Hemmavarande barn
Utbildning2)
In-/ utrikes födda
Kön
Ålder
Region1)
Civilstånd
Hemmavarande barn
Utbildning2)
In-/ utrikes födda
Kön
Ålder
Region1)
Kön
Ålder
Civilstånd
Hemmavarande barn
Kön
Ålder

Variabel

Mått

I arbetskraften

Antal
Andel

Sysselsatta

Antal
Andel

I arbete (sysselsatta)

Antal

Arbetade timmar

Antal
Medelvärde

(totalt i huvud- och
bisyssla)
Frånvarande hela
referensveckan

Antal

(I huvud- och bisyssla)
Kön
Ålder
Region1)
Utbildning2)
Kön
Ålder
Region1)
Utbildning2)
Kön
Ålder
Region1)
Utbildning2)
In-/ utrikes födda
Kön
Ålder
Region1)
Civilstånd
Hemmavarande barn
Utbildning2)
In-/ utrikes födda
Kön
Ålder
Kön
Ålder
In-/utrikes födda3)
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Fast anställda

Antal

Tidsbegränsat anställda

Antal

Företagare och
medhjälpande
hushållsmedlem

Antal

Arbetslösa

Antal
Andel

Arbetslösa
heltidsstuderande

Antal

Arbetslöshetstidens
längd

Antal veckor
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Kön
Ålder
Region1)
Civilstånd
Hemmavarande barn
Utbildning2)
In-/ utrikes födda
Kön
Ålder
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Ej i arbetskraften

Antal
Andel

Outnyttjat
arbetskraftsutbud

Antal timmar

1) finns för kvartals och årsstatistik.
2) finns endast på årsbasis.
3) Finns endast för kvartal

1.3
Utflöden: statistik och mikrodata
Pressmeddelanden
En presentation av de viktigaste resultaten av månads-, kvartals- och
årsskattningarna görs i ett pressmeddelande. De månatliga
pressmeddelandena innehåller förutom originalskattningar även
säsongrensade data (se mer under Säsongrensade data under avsnitt 1.3.2
Tabeller och diagram). Samtliga pressmeddelanden släpps klockan 9:30
på publiceringsdagen och det senaste ligger alltid direkt under
produktsidan på webbplatsen: www.scb.se/aku

Tabeller och diagram
Samtidigt som pressmeddelandena publiceras, släpps nya tabeller med de
nya resultaten. De olika tabellerna anges nedan.
Tvärsnittsdata - originalvärden (ej säsongsrensad)
Grundtabeller: En detaljerad redovisning av resultaten för månad, kvartal
och år sker i AKU:s grundtabeller. Tabellerna avser befolkningen 15–74
år och samtliga tabeller är könsuppdelade och de flesta innehåller
information fördelad efter olika åldersgrupper. Det finns även speciellt
utformade tabeller som möjliggör jämförelser av mäns och kvinnors samt
inrikes- och utrikesföddas situation på arbetsmarknaden. Alla
punktskattningar i tabellerna kompletteras sedan april 2005 med
osäkerhetstal. Dessförinnan gavs osäkerhetstalen ut i särskilda
publikationer (Standardavvikelser).
Tilläggstabeller: För kvartal och år framställs tilläggstabeller som bedöms
vara av stort allmänintresse med som inte helt lever upp till kraven för att
utgöra en del av Sveriges Officiella Statistik. Tabellerna avser
befolkningen 15–74 år men det finns även separata tabeller för
åldersgruppen 20–64 år. I tilläggstabellerna finns dessutom en utökad
redovisning på regional nivå.
Befolkningen ej i arbete: Tabeller som beskriver befolkningen som inte är
i arbete finns för kvartal och år. De som inte är i arbete är de som varit
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frånvarande från arbetet hela veckan, arbetslösa, sjuka, pensionärer,
heltidsstuderande m.fl.
Kompletterande tabeller: Som ett komplement till tabellpaketen
Grundtabeller och Befolkningen ej i arbete finns här tabeller som redogör
för långvarigheten i tillstånden: sjuk del av veckan, undersysselsatt
respektive sjuk (ej i arbetskraften). För att möjliggöra detta infördes nya
frågor i AKU från och med första kvartalet 2009. Vid integreringen av det
utökade urvalet från och med 2010 är skattningarna behäftade med mindre
osäkerhet. Nya tabellerna publiceras varje kvartal.
Flödesdata – originalvärden
Flödestabeller: För flera storheter presenteras flödesstatistik för att få en
uppfattning om övergångar mellan olika tillstånd på arbetsmarknaden
mellan två intilliggande kvartal och därmed utvecklingen på
arbetsmarknaden. Möjlighet till detta ges eftersom personer i
undersökningen intervjuas en gång per kvartal under en tvåårsperiod.
Stommen i statistiken om flöden är tabeller som visar flöden mellan olika
arbetskraftsstatus. I de publicerade tabellerna redovisas inte bara statistik
över sysselsatta, arbetslösa och ej i arbetskraften utan även över tre olika
former av sysselsättning; fast anställda, tidsbegränsat anställda samt
företagare och medhjälpare. Det finns även ett tabellpaket med flöden för
”Befolkningen ej i arbete”
Rekryteringsstatistiken: Syftar till att belysa nyanställningar på den
svenska arbetsmarknaden. Även denna statistik är en form av
flödesstatistik där panelansatsen används för att beräkna flöden mellan två
intilliggande kvartal. Flödena avser övergångar till en ny anställning för
personer som tidigare saknade anställning alternativt tidigare hade en
annan anställning. Gruppen nyanställda beskrivs utifrån grundläggande
faktorer som kön, ålder och arbetskraftstillhörighet föregående kvartal.
Tabellerna utges på kvartals- och årsbasis. Tabellerna med skattningar för
år utgör dock inte en del av Sveriges officiella statistik.
Säsongsrensade data
I och med att undersökningen är månatlig och skattningar som tas fram
avser de olika månaderna under året, föreligger säsongvariationer i
skattningarna. För att kunna göra jämförelser, annat än på ett års sikt,
finns säsongrensade data där säsongkomponenterna har eliminerats från
månadsskattningarna. Säsongrensade data finns i Excel-filer som i
samband med varje månadspublicering uppdateras med data för den
senaste månaden och de tidigare månaderna revideras något i och med att
nya säsongkomponenter skattas. De mest centrala AKU-serierna som
omfattar antalet personer i olika arbetskraftsstatus samt relativa tal finns
säsongrensade och under 2011 utökades säsongrensningen till att även
omfatta antalet arbetade timmar inom olika näringsgrenar. Under 2012
och 2013 har ett flertal nya moduler med säsongrensad data publicerats.
Dessa innehåller bland annat serier med personer utanför arbetskraften
efter orsak och ett antal serier med sysselsatta i olika fördelningar.
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I filerna som innehåller säsongrensade data finns även den beräknade
trenden där andra störningar och slumpvariationer har eliminerats och
trenden ger därmed en tydligare bild av konjunkturutvecklingen. För att
säsongrensa de långa tidsserierna har länkade data använts.
Länkade data
För att kunna följa trenden och utvecklingen på arbetsmarknaden är långa
tidsserier önskvärda. I april 2005 och oktober 2007 skedde dock
förändringar av intervjublankett samt definitioner vilket innebar att det
uppstod tidsseriebrott i serierna. SCB har sedan dess arbetat med att länka
ett antal serier för att överbrygga brotten av de mest centrala storheterna.
Serier som länkats avser antal personer i olika arbetskraftsstatus,
arbetstider samt serier över arbetslöshetstidens längd. Serier som avser
åldersgruppen 16–64 år finns länkade tillbaka till 1987 och serier som
avser åldersgruppen 15–74 år finns från och med 2001. Under våren 2013
kommer länkade värden tillbaka till 1970 publiceras för vissa centrala
serier.
Vissa serier har länkats tillbaka till 1987 inom ramen för de nya
säsongrensningsmodulerna som publicerats. Dessa finns tillgängliga under
Säsongrensade data på webbplatsen.

Statistikdatabasen
I Statistikdatabasen (SSD) publiceras omfattande material för månad,
kvartal och år. Utdrag av data kan göras för olika variabler efter önskade
indelningar och perioder. Statistiken kan väljas att visas på skärmen
alternativt laddas ned. Databasen uppdateras kontinuerligt i samband med
månadspubliceringarna. Statistikdatabasen nås genom: www.ssd.scb.se

Publikationer
Resultat från AKU avseende skattningar för kvartal och år presenteras
regelbundet i serien Statistiska meddelanden (SM). SM för både kvartal
och år innehåller en beskrivning av det aktuella läget på arbetsmarknaden.
Fram till och med 2004 publicerades även dessa i tryckt form och de finns
tillgängliga på SCB:s bibliotek. Publikationsserienummer är för kvartalsSM Am 11 SM samt för års-SM Am 12 SM. I SM-rapporterna finns
kortfattade kvalitetsdeklarationer avseende aktuella tidsperioder.
Från och med 2009 publiceras dessutom en temarapport varje kvartal.
Temarapporten belyser ett ämne som bedöms vara av särskilt intresse. De
olika ämnena för temadelen som hittills blivit publicerade listas nedan:
•
•
•
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2009)
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Undersysselsatta (kvartal 4, 2009)
Hur två kriser påverkade arbetsmarknaden (kvartal 1,
2010)
Arbetsmarknadssituationen för personer i åldern 55–74
år (kvartal 2, 2010)
Arbetsmarknadssituationen för tidsbegränsat anställda
(kvartal 3, 2010)
Arbetsmarknaden ur ett regionalt perspektiv (kvartal 4,
2010)
Externrekryterade 2005–2011 (kvartal 1, 2011)
Arbetsmarknaden för personer i åldern 20–64 år (kvartal
2, 2011)
Långtidsarbetslöshet bland personer i åldern 15–74 år
(kvartal 3, 2011)
Sysselsättning och arbetad tid i konjunkturförloppet
(kvartal 4, 2011)
Personer utanför arbetskraften i åldern 15-74 år (kvartal
1, 2012)
Hur mycket jobbar vi i Sverige? (kvartal 2, 2012)
Utvecklingen för personer ej i arbete 2005-2012 (kvartal
3, 2012)
Arbetad tid 2012- Hur mycket arbetar vi och när?
(kvartal 4, 2012)

Samtliga publikationer finns tillgängliga på SCB:s webbplats,
www.scb.se/aku.
Vidare sker redovisning av vissa AKU-resultat i SCB-publikationerna
Statistisk årsbok, SCB Indikatorer och Bygg-index.
En mängd statistik i form av tryckta tabeller, pressmeddelanden och
statistiska meddelanden finns lagrade på SCB. Viss statistik sträcker sig
tillbaka så långt som 1961.

Mikrodata
Mikrodata från 1987 och framåt finns lagrade i PC-miljö på SCB.
Mikrodata från 1962–1998 i stordatormiljö är arkiverade hos Riksarkivet.
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Dokumentation och metadata

Statistiken är dokumenterad enligt SCB:s dokumentationssystem.
Framställningen av statistikregistret och statistiken beskrivs i SCBDOK
(föreliggande dokument). Statistikens kvalitet beskrivs i Beskrivning av
statistiken (BaS). Statistikregistrets detaljerade innehåll finns beskrivet i
MetaPlus. Samtliga dokumentationer finns att tillgå på SCB:s webbplats;
www.scb.se/aku.
I bilaga 1 listas ett antal skrifter som ger fördjupad information om AKU.
Nyare publikationer finns tillgängliga på webbplatsen. Äldre skrifter finns
tillgängliga på SCB, Avdelningen för Befolkning och välfärd (BV),
telefon: 08/5069 4000.
Även intervjublanketter och intervjuarinstruktioner finns lagrade på SCB.
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Ram och ramförfarande
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Vid urvalsdragning används SCB:s Registret över totalbefolkningen
(RTB) som urvalsram. RTB innehåller demografiska variabler (t.ex. kön,
ålder och boendeort) som påverkar urvalsdragningen och används som
bakgrundsvariabler. Registret uppdateras dagligen via aviseringar från
folkbokföringsmyndigheten (Skattemyndigheten) om födslar, dödsfall,
flyttningar inom landet, in- och utvandringar.
På uppdrag från regeringen utökades AKU:s månadsurval från och med
januari 2010. Syftet med detta är att beskriva arbetsmarknadssituationen
för befolkningen på ett mer detaljerat sätt och dessutom beskriva
dynamiken på arbetsmarknaden via flödesstatistik.
Urvalsramen för detta tilläggsurval är densamma som till ordinarie AKU
men målpopulationen är, till skillnad från ordinarie urval, personer i
åldern 16–66 år.
Urvalsramen för tilläggsurvalet kompletteras med uppgifter från LISA
(SCB:s longitudinella integrationsdatabas för sjukförsäkrings- och
arbetsmarknadsstudier) samt uppgifter från IoT (SCB:s register över
inkomster och taxeringar).
LISA innehåller samtliga personer 16 år och däröver, som varit
folkbokförda i Sverige den 31/12 respektive år. Databasen består av
uppgifter från bl.a. IoT och Försäkringskassan och den färdigställs ca 15
månader efter mättidpunkt.
IoT baseras på registeruppgifter från Skatteverket, Försäkringskassan,
Centrala studienämnden (CSN), Statens pensionsverk, Pliktverket och
Socialstyrelsen. Publicering av statistiken per den 31/12 sker ca 12
månader efter mättidpunkt.
Täckningsbrister beror dels på den undertäckning som uppstår då personer
bosatta i Sverige saknas i urvalsramen (RTB) och dels på övertäckning
som t.ex. föreligger då personer i urvalsramen inte längre ingår i landets
befolkning
Undertäckning
Den undertäckning som finns i AKU beror främst på att immigranter
("invandrare" + "hemvändare") kommer till RTB:s kännedom med viss
"eftersläpning". Effekten på statistiken bedöms dock vara högst obetydlig.
Litet mer komplicerande är att AKU-urval dras en gång per år, och att
utvalda personer intervjuas under en tvåårsperiod. En urvalspanel dragen
ett visst år tar därför inte hänsyn till de personer som bosätter sig i Sverige
under den efterföljande intervjuperioden. Även detta förhållande bedöms
ha en marginell effekt på AKU-statistiken.
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Övertäckning
AKU:s övertäckning beror framför allt på "eftersläpning" i rapporteringen
av dödsfall och utvandring. Dessa personer skulle helst inte ingå i
urvalsramen och "bristen" ifråga uppdagas oftast inte heller eftersom de
inte nås för intervju. Därigenom blir de felaktigt klassade som "bortfall"
trots att kategorin "övertäckning" är den adekvata. RTB:s snabba
uppdateringsrutiner medför att ramen vid urvalsdragningen bedöms ha
obetydlig övertäckning.
Dessa brister leder sammantaget till en liten och oönskad skevhet i
statistiken. Övertäckningen ifråga bedöms vara av storleksordningen
25 000 – 50 000 personer.
Sammanfattningsvis är SCB:s bedömning att bristerna i AKU:s urvalsram,
både med avseende på under- och övertäckning, inte snedvrider statistiken
i någon nämnvärd omfattning.

2.2

Urvalsförfarande

AKU är en urvalsundersökning där ett antal personer intervjuas varje
månad. Det totala månadsurvalet består av ungefär 29 500 personer och
delas in i två olika urval; ordinarie urvalet som omfattar 21 500 personer
samt tilläggsurvalet som omfattar 8 000 personer (se även 0.10 Syfte och
historik).
AKU är en panelundersökning med roterande urval vilket innebär att
urvalspersoner ingår i undersökningen vid flera tillfällen. Ett kvartal
består av tre olika urval, ett för varje månad i kvartalet. Varje urval delas i
sin tur upp i åtta olika rotationsgrupper.
Rotationsschemat är uppbyggt på så sätt att 7/8 av vart och ett av de tre
månadsurvalen under kvartalet återkommer med tre månaders mellanrum
och 1/8 av urvalet byts ut mot nya urvalspersoner. Detta innebär att varje
person är med i undersökningen totalt åtta gånger under en tvåårsperiod.
Personer som är långvarigt sjuka eller intagna för vård mer än ett år
framåt, samt pensionärer över 64 år som inte är sysselsatta eller
arbetssökande intervjuas utöver första intervjutillfället endast en gång per
år.
Nedan ges en schematisk beskrivning av urvals- och rotationssystemet.
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Tablå 1. Rotationssystemet i AKU
Schematisk beskrivning av rotationssystemet i AKU, här med 30 olika rotationsgrupper. De
rödmarkerade rotationsgrupperna (A1, B1,C1 osv.) ingår i undersökningen för första gången och en
mer grundläggande kartläggning av arbetsmarknadssituationen görs vid detta tillfälle. I de prickade
cellerna kommer nya rotationsgrupper in, inte någon av de 30 som anges nedan.

Undersökningstillfälle

Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober

Antal tillfällen rotationsgruppen (Ai, Bi, Ci) ingått i
undersökningen
1

2

3

4

5

6

7

8

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A10

A9

A1

A2

.

A10

A9

A1

.

A10

A9

B1
C1

B9
C9

B10
C10

November

.

December

.

Januari

.

…

B2
C2

B1
C1

B9
C9

B10
C10

B3
C3

B2
C2

B1
C1

B9
C9

B4
C4

B3
C3

B2
C2

B1
C1

B5
C5

B4
C4

A3
B3
C3

A2
B2
C2

A1

B6
C6

B5
C5

A4
B4
C4

A3
B3
C3

A2

B7
C7

B6
C6

A5
B5
C5

A4
B4
C4

A3

B8
C8

B7
C7

A6
B6
C6

A5
B5
C5

A4

Urvalsdragning sker årligen i november och avser nya individer som ska
tillgodose det kommande årets behov av att ersätta de urvalspersoner som
kommer att rotera ut under året. I november 2012 drogs 37 156 nya
individer till det ordinarie urvalet 2013, som i sin tur slumpas ut i 12 olika
rotationsgrupper. De 12 rotationsgrupperna kommer sedan att rotera in i
urvalet under januari till december. Eftersom att varje rotationsgrupp ingår
i undersökningen under en tvåårsperiod samt det faktum att urvalet dras
en gång per år, medför det att ett månadsurval består av personer som
blivit dragna vid två eller tre olika tillfällen, dvs. under två eller tre olika
år. Urvalsdragningen för tilläggsurvalet fungerar på samma sätt, men dock
med ett mindre årsurval. Till tilläggsurvalet drogs 12 904 nya individer
som ska rotera in under 2013.
Ordinarie AKU
Urvalsförfarandet kan beskrivas som stratifierat systematiskt urval med
roterande panelurval. Urvalsstrata skapas genom olika kombinationer av
region (24) och kön (2) till sammanlagt 48 strata, där region utgörs av
boendelän samt storstadskommunerna Stockholm, Göteborg och Malmö.
Inom varje stratum görs en sortering efter födelseland (inrikes/utrikes född)
och personnummer. Därefter dras urvalet utifrån fyra olika startpunkter för att
undvika eventuell systematik som finns i ramen.
AM0401_DO_2013.docx
2013-04-18

Statistiska centralbyrån

SCBDOK 3.2

22 (84)

Urvalsfraktionen varierar mellan länen, mindre län har till exempel en
högre fraktion än stora. Skälen till detta är de krav på särskild redovisning
för regioner som finns. Urvalssystemet är utformat så att ett månadsurval
ska omfatta ungefär 21 500 individer i åldrarna 15–74 år. Åldersgrupperna
15 och 65–74 år har en något lägre urvalsfraktion än gruppen 16–64 år.
Anledningen till detta är att arbetskraftsdeltagandet är lågt i de
förstnämnda åldersgrupperna.
Eftersom de rotationsgrupper som ska rotera in under 2013 dras i
november 2012 samt det faktum att varje rotationsgrupp ingår i
undersökningen under en tvåårsperiod, omfattar den årliga
urvalsdragningen personer i åldern 12–74 år. Personer i åldern 12–14 år
utgör dock inte en del av månadsurvalet förrän det undersökningstillfälle
då de fyllt 15 år. Personer som passerar 74 år under den tvåårsperiod som
rotationsgruppen ingår i undersökningen, tas bort från undersökningen.
Tilläggsurvalet
Tilläggsurvalet har införts för att bättre kunna redovisa statistik om
personer som inte är i arbete på grund av arbetslöshet, sjukdom eller av
någon annan anledning. Urvalet omfattar varje månad totalt 8 000
personer i åldrarna 16–66 år. Den årliga urvalsdragningen omfattar dock
personer i åldern 13–66 år, av samma anledning som till det ordinarie
urvalet ovan. Urvalsförfarandet kan även här beskrivas som stratifierat
systematiskt urval med roterande panelurval.
Urvalsstrata skapas genom att använda information från RTB, LISA och
IoT. För svenskfödda bildas 70 strata genom att kombinera ålder (3),
region (7), information från LISA och IoT (2) och kön (2). För utrikes
födda bildas 35 strata genom att skapa kombinationer av ålder (3), region
(7) och information från LISA och IoT (2). Sammanlagt bildas alltså 105
olika strata. Länen delas in i sju regioner där varje region består av ett
eller flera län. Inom varje stratum görs en sortering efter personnummer och
därefter dras urvalet utifrån fyra olika startpunkter. Anledningen till att fyra
olika startpunkter används är densamma som för ordinarie AKU, dvs. för att
undvika eventuell systematik som finns i ramen.
För åldersgruppen 25–66 år dras urvalet på ett sådant sätt att 80 procent av
det totala urvalet ska fånga upp personer ej i arbete enligt indikation från
LISA och IoT.

2.3

Mätinstrument

Intervjun genomförs genom datorstödda telefonintervjuer, så kallade CATI
(Computer Assisted Telephone Interview). Dessa följer en standardiserad
blankett och som stöd till intervjuarna finns särskilda instruktioner.
Informationsbrev till intervjupersonerna finns i bilaga 2, kontaktbrev i
bilaga 3 och frågeblanketten i bilaga 4.
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Insamlingsförfarande

Uppgifter till AKU inhämtas genom en telefonintervju som genomförs av
SCB:s intervjuare.
Uppgiftslämnarna är personer, folkbokförda i Sverige, som ingår i AKU:s
urval och som den aktuella referensmånaden fyllt 15 men ännu ej 75 år.
Urvalspersonen informeras per brev om att hon/han blivit utvald att delta i
AKU ungefär två veckor innan SCB:s intervjuare gör sitt första
kontaktförsök. Av brevet framgår bl.a. att personen kommer att bli
kontaktad för en telefonintervju, se bilaga 2.
Intervjuarbetet börjar dagen efter respektive referensveckas utgång. De
flesta intervjuerna genomförs inom loppet av 15 dagar efter
referensveckan. Om det är omöjligt att nå urvalspersonen per telefon är
det möjligt göra en besöksintervju. Detta är dock mycket ovanligt. I vissa
fall, t.ex. vid sjukdom eller språksvårigheter, förekommer indirekt
intervju, en annan person exempelvis en familjemedlem eller god man
svarar då för den utvalda personen.
För att få telefonnummer till urvalspersonerna matchas personernas namn
mot extern operatör (tex Eniro eller ITESCO). På så sätt erhålls
telefonnummer till cirka 85 procent av urvalspersonerna.
De personer som inte fått telefonnummer vid den automatiska
telefonnummersättningen samt för de personer som fått ett felaktigt
telefonnummer försöker intervjuarna att spåra urvalspersonerna genom
olika tillgängliga telefonregister bl.a. på Internet. För de övriga i urvalet
kombineras informationsbrevet (bilaga 2) med ett kontaktbrev (bilaga 3)
där personen uppmanas att ange ett telefonnummer och en lämplig
tidpunkt för kontakt. För rotationsgrupp 3 och högre har Intervju
telefonnummer till ungefär 92–94 % av urvalet.
Telefonintervjuerna är datorstödda, dvs. frågeformuläret som används
finns lagrat elektroniskt i ett intervjuprogram, WinDATI.
Uppgiftslämnaren får svara på ett antal frågor angående dennes
arbetsmarknadssituation under en specifik referensvecka. Vid första
intervjutillfället (av de 8) görs en noggrann kartläggning av personens
arbetsmarknadssituation, dels generellt sett och dels under den specifika
referensveckan. Vid de följande intervjutillfällena görs en uppföljning av
eventuella förändringar vad gäller arbetsmarknadsanknytning, arbetsplats,
yrke m.m. Uppgifter om arbetssituationen under referensveckan inhämtas
dock varje gång. Uppgiftsinsamlingen illustreras i flödesschemat nedan.
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Intervju 1

Blankett för ny
klassificering

Frågor om urvalspersonens arbetsmarknadssituation

Frågor om
mätveckan

Överföring av
uppgifter för nästa
intervjutillfälle

Intervju 2-8

Blankett för klassificeringskontroll

Klassificeringskontroll

Uppgifterna
överensstämmer

Frågor om
mätveckan

Uppifterna
avviker

Omklassificering

Frågor om
mätveckan

Intervjusvaren granskas under intervjuns genomförande. I programmet
WinDATI görs automatiska validitetskontroller i varje fråga som följs av i
formuläret programmerade hopp till nästa fråga.
Om inga uppgifter erhålls för en utvald person betraktas denna person
som ett objektsbortfall i AKU. De objektsbortfall som finns i AKU är i
stor utsträckning personer som intervjuarna inte lyckats kontakta. Detta
beror ofta på att telefonnummer till urvalspersonen saknas, alternativt är
felaktigt. En annan vanlig orsak till objektsbortfall är att urvalspersonen
inte vill vara med i undersökningen och bortfallet blir därmed klassificerat
som en vägran.
AKU gör inga substitutioner för personer som inte anträffas och det görs
heller inte några imputeringar med anledning av objekt- eller
partielltbortfall.
Under 2012 infördes medlyssning centralt på SCB som ett led i arbetet
med att ISO-certifiera verksamheten. För att uppfylla kraven så skall 5 %
av alla intervjuer medlyssnas. Eftersom urvalet i AKU består av
återkommande paneler medlyssnas 5 % unika personer under året.
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Databeredning

Granskning och rättning sker i huvudsak vid intervjun genom de logiska
kontroller och värdekontroller som finns inbyggda i intervjuprogrammet. I
samband med laddning av svarsdata i tabeller sker ännu en
granskningsomgång.
I och med att telefonintervjuerna är datorstödda sker huvuddelen av
dataregistreringen i direkt anslutning till uppgiftsinsamlingen. Den enda
ytterligare registrering som görs hänger samman med kodningen av
variablerna näringsgren, sektor, yrke samt socioekonomisk grupp
(indelning enligt SCB:s SEI – klassificering). Cirka 80 procent av yrkesoch SEI-koderna automatkodas genom matchning mot tabeller i samband
med intervjun (fråga HU14). Då tabellen som används vid intervjun inte
kan användas utförs resterande kodning med datorstöd av en grupp kodare
som använder svaren från de öppna frågor angående yrke och vad man gör
på arbetet. Denna rutin utvärderades i ett utvecklingsprojekt vid SCB
under hösten 2006 och våren 2007.
Vid näringsgrens- och sektorkodning utnyttjas först information från
kontrolluppgiftsregistret redan vid intervjun, här sker ca 50 % av
kodningen. För de i urvalet som inte kodas via kontrolluppgifterna vid
intervjun samlas data in genom öppna frågor vid intervjun. Dessa
uppgifter kodas sedan med hjälp av information från Företagsdatabasen
(FDB). Inga aktuella undersökningar av kodningsfelets storlek har gjorts.
Kvaliteten i dessa uppgifter kontrollerades vid bytet av AKU blankett
2005–2006.
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3

Statistisk bearbetning och redovisning

3.1

Skattningar: antaganden och
beräkningsformler

Estimation
Från och med 1999 bygger estimationssystemet i AKU på GREG-estimation
(General Regressionestimator). Omläggningen år 1999 syftade till att
integrera riksskattningar och regionala skattningar i ett och samma system
för att undvika tidigare inkonsistens. Systemet utvecklades med restriktionen
att inga tidsseriebrott skulle ske för skattningarna på riksnivå. Systemet
byggdes därför på två GREG-estimatorer i stället för en. Från och med
april 2005 används en GREG-estimator och estimationen utvidgades till
att omfatta åldersgruppen 15-74 år. Från och med januari 2010 inkluderas
tilläggsurvalet i publicerade resultat.
Hjälpinformation
Sedan 1993 används hjälpinformation från Registret över totalbefolkningen,
Sysselsättningsregistret samt Arbetsförmedlingens sökanderegister vid
estimation. Bortfallskompensation sker med hjälp av rak uppräkning per
ordinarie AKU:s stratum, även för tilläggsurvalet.Basen för Sysselsättningsregistret är kontrolluppgifter från Skatteverket som ligger till grund
för SCB:s Registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS). Sysselsättningsregistret omfattar hela RTB-befolkningen per den 31/12 respektive
år. Registret avser en persons sysselsättningssituation i november.
Publicering sker knappt 12 månader senare.
Uppgifter ur Arbetsförmedlingens (AF) arbetssökanderegister hämtas
månatligen och avser referensmånaden.
I och med att hjälpinformationen från SCB:s sysselsättningsregister
(SREG) och Arbetsförmedlingens arbetssökanderegister började användas
vid skattningsförfarandet (fr.o.m. 1993) reducerades bortfallsfelet betydligt
jämfört med tidigare skattningsförfarande. För sysselsatta uppskattades
bortfallsfelet reduceras till mindre än 1 procent och för arbetslösa till
mindre än 3 procent. Någon studie för att uppskatta det systematiska felet
pga. bortfall har inte vidtagits gjorts/genomförts efter 1993.
Skattningar
Utgångspunkten för skattningsförfarandet i AKU är att skatta totaler för
en viss tidsperiod, månad. Skattningar för kvartal och år baseras på dessa
månadstotaler.
Variansskattningsprogrammet CLAN – en applikation till SAS – används
vid beräkningar av målstorheternas/parametrarnas punkt- och
variansskattning.
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Förenklat kan skattningarna ses som att separata skattningar för de olika
årsurvalen vägs samman till en månadsskattning. Principen formaliseras
enligt nedan.
En total, t y , till exempel ”totalt antal arbetslösa per månad” skattas av
tˆy = ∑ c j tˆy j
j

och variansen för tˆy skattas med

Vˆ (tˆy ) = ∑ c 2j Vˆ (tˆy j )
j

där c j är en konstant som väger ihop årsurvalen.

tˆy j = Skattning av en total baserad på den delen av månadsurvalet som
kommer från årsurvalet j.
I Mirza, Hassan & Hörngren, Jan (2001). Urvals- och
estimationsförfarandet i de svenska arbetskraftsundersökningarna.
”Bakgrundsfakta till arbetsmarknads- och utbildningsstatistiken 2001:5”
ges en utförlig beskrivning av bl.a. estimationsförfarande under tiden
1999 - mars 2005.
I Videll, Frida (2011). Urvals- och estimationsförfarandet i de svenska
arbetskraftsundersökningarna (AKU) 2005- ”Bakgrundsfakta till
arbetsmarknads- och utbildningsstatistiken 2011:6” ges en utförlig
beskrivning av urvals- och estimationsförfarandet från och med 2005.

3.2

Redovisningsförfaranden

AKU:s planerade publiceringar visas i SCB:s Publiceringskalender för
Sveriges officiella statistik. Statistiken publiceras på vardagar kl 09.30 på
SCB:s webbplats www.scb.se/aku. Där finns tabeller och diagram men
även möjlighet att göra egna uttag från Statistikdatabasen. Där finns också
pressmeddelanden och publikationer med analyser av statistiken.
Statistikservice kan kontaktas på tfn: 08-506 948 01 och för frågor
angående undersökningen och statistiken.
Mikrodata bevaras på SCB och Riksarkivet och kan lämnas ut efter
godkänd s.k. skadeprövning. Utlämnande kan ske för forsknings- eller
statistikändamål. Kontakta AKU-gruppen på e-post: aku@scb.se.
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I det här dokumentet (SCBDOK) har framtagningen av nedanstående
slutliga observationsregister beskrivits.

Register

Arbetskraftsundersökningar

Registervariant AKU från april 2005
Registerversion 2013

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/Default.aspx
Klicka dig fram med hjälp av namnen på Register, Registervariant och
Registerversion som är angivna i ovanstående tabell.

4.2

Arkiveringsversioner

Innehållet i observationsregistren som arkiveras kommer att vara
detsamma som produktionsversionen. Se även 0.8 Gallringsföreskrifter.

4.3

Erfarenheter från senaste
undersökningsomgången

Inga nya erfarenheter från senaste undersökningsomgången.
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