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Statistikens sammanhang

Statistiken avser att för hela arbetsmarknaden kvartalsvis belysa nivå
och utveckling av lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär Askatt. Statistiken används för konjunkturbedömningar bl.a. av SCB:s
enhet för nationalräkenskaper, Finansdepartementet,
Ekonomistyrningsverket, Riksbanken samt Riksgäldskontoret.
I detta dokument beskrivs översiktligt design och genomförande av
undersökningen. Dokumentet kompletterar kvalitetsdeklarationen
som finns tillgänglig på www.scb.se/AM0206, under rubriken
Dokumentation.
Under första kvartalet av 2020 började covid-19 spridas i Sverige och
i världen. Det har inte påverkat framställningen av LAPS.

2

Undersökningsdesign

2.1
Målstorheter
De statistiska målstorheterna utgörs av nivå och utveckling av
lönesumma, arbetsgivaravgift och preliminär A-skatt för hela
ekonomin redovisat per sektor och näringsgren.
2.2
Ramförfarande
Undersökningens observationsobjekt utgörs av svenska juridiska
enheter. Ramen utgörs av de juridiska enheter som är skyldiga att
lämna arbetsgivardeklaration. Uppgiftskälla gentemot SCB är
Skatteverket (SKV).
2.3
Förfaranden för urval och uteslutning
Inget urval och ingen uteslutning förekommer i denna undersökning.
2.4

Insamlingsförfarande

2.4.1

Datainsamling

Då de efterfrågade uppgifterna finns i Skatteverkets Centrala
skatteregistret behövs ingen direktinsamling göras. A-skatt, som
dragits av under månaden, skall tillsammans med arbetsgivaravgift
på under månaden utgivna löner redovisas och betalas till
skattemyndigheten senast förfallodagen i närmast påföljande månad.
Leverans från SKV till SCB sker månadsvis genom elektronisk
överföring.
2.4.2

Mätning

Företagen lämnar in arbetsgivardeklarationer månatligen till SKV.
Arbetsgivardeklarationen avser hela företaget. Arbetsgivare är
skyldiga att lämna in en arbetsgivardeklaration månaden efter lön
betalats ut eller en anställd fått en förmån.
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I kvalitetsdeklarationen för undersökningen finns information om
observationsvariablerna.
2.4.3

Bortfallsuppföljning

Bortfall uppstår när SCB inte får tillgång till alla
arbetsgivardeklarationer som skall ingå i
undersökningspopulationen. SCB genomför ingen
bortfallsuppföljning. Bortfallet är litet till följd av att skyldighet att
lämna uppgifter via arbetsgivardeklarationen är fastställd i
skattelagstiftningen.
2.5
Bearbetningar
Underlaget för kvartalsresultaten som publiceras inom ramen för den
officiella statistiken består av en månadsfil för första månaden i
kvartalet som har upprättats två gånger med nya uppgifter från SKV.
En månadsfil för andra månaden i kvartalet som har upprättats en
gång. Samt en månadsfil för sista månaden i kvartalet utan
upprättning.
Imputeringar görs i de fall då enskilda juridiska enheters
deklarationer saknas som påverkar redovisningen i stor utsträckning
till exempel för en viss näringsgren. En månads eller kvartalsuppgift
skattas då för observationsobjektet ofta i samråd med SKV utifrån
historiska uppgifter.
Uppgifterna från SKV kompletteras med den juridiska enhetens
näringsgren och institutionell sektorkod från kvartalsversionen av
SCB:s företagsdatabas (FBD). Juridiska enheter som inte kan
klassificeras efter näringsgren eller som inte finns i FDB förs till
klassen näringsgren okänd.
2.6

Granskning

2.6.1

Granskning under direktinsamlingen

De juridiska enheterna lämnar in sin arbetsgivardeklaration till de
lokala skattekontoren som granskar och kompletterar dem
2.6.2

Granskning av mikrodata och insamlade statistikvärden

Det förekommer dubbletter i materialet SCB erhåller från SKV, dessa
åtgärdas innan statistiken sammanställs.
Nivåerna på skatt och arbetsgivaravgift rimlighetsbedöms innan
granskning av variablerna lönesumma, arbetsgivaravgift och
preliminär A-skatt påbörjas.
Därefter jämförs aktuell månads uppgifter mot tidigare lämnade
uppgifter. Om stora förändringar skett rimlighetsbedöms dessa. För
detta tas hjälp av registervariabler. T.ex. kan det vara så att antalet
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anställda ökat eller minskat enligt FDB. Eller att den juridiska
enheten överlåtit/övertagit något arbetsställe till/från en annan
juridisk enhet. I vissa fall kontaktas SKV om det är väldigt stora
differenser som inte kan förklaras. Juridiska enheter som tillkommit
samt fallit bort kartläggs.
2.6.3

Granskning av makrodata

Huvudsyftet med makrogranskningen är att studera utvecklingen av
lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt mellan
kvartal och år på en aggregerad nivå. Makrogranskning sker på
aggregaten sektor och näringsgren. Genom detta kan betydande fel
och inkonsistens för den aktuella perioden upptäckas. Vid
makrogranskning görs på aggregerad nivå bedömningar om nivån
på skatt och arbetsgivaravgift verkar rimlig. Lönesummornas
fördelning mellan de olika sektorerna jämförs mot tidigare kvartal
samt rimlighetsbedöms. Om stora förändringar skett i sektorer och
branschaggregat kan förklaringen ligga i att enskilda arbetsgivare
klassats om.
2.6.4

Granskning av redovisning

Före publicering på SCB:s webbplats genomförs en slutgranskning av
materialet. Sambandskontroller används för att försäkra att materialet
sinsemellan överensstämmer. Arbetet utgår från en checklista.
Medarbetare korrekturläser varandras publiceringsmaterial.
2.7

Skattningsförfarande

2.7.1

Principer och antaganden

Statistiken bygger på administrativa uppgifter från SKV samt
uppgifter från FDB. Utgångspunkten för skattningsförfarandet är att
uppgifterna lämnade i Arbetsgivardeklarationerna är riktiga samt att
SCB får tillgång till samtliga arbetsgivardeklarationer. Ett ytterligare
antagande är att bransch- och sektorkodningen i FDB är korrekt.
En juridisk enhet i FDB har alltid en sektorkod. Däremot kan koden
för en näringsgren i vissa fall vara ofullständig eller saknas helt. De
arbetsgivare som inte kunnat klassificeras efter näringsgren återfinns
i redovisningsgruppen näringsgren okänd. Om arbetsgivaren
bedriver verksamhet inom mer än en näringsgren avser uppgiften om
näringsgren arbetsgivarens dominerande verksamhetsinriktning.
Arbetsgivare som inte kan matchas i FDB har varken sektorkod eller
näringsgrenskod.
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Skattningsförfarande för målstorheter

Undersökningen är en totalundersökning. Variablerna lönesumma,
arbetsgivaravgift och preliminär A-skatt inkommer på företagsnivå
och summeras sedan per sektor. För den privata sektorn sker
summering även efter näringsgren. Redovisning sker i miljoner kr.
Den totala lönesumman t för sektor A år y och kvartal q beräknas
enligt:
𝐴𝐴
𝑡𝑡(𝑦𝑦,𝑞𝑞)

𝑁𝑁

= � 𝐿𝐿(𝑦𝑦,𝑞𝑞)
𝑘𝑘=1

Där L står för den enskilda juridiska enhetens lönesumma och N för
antalet juridiska enheter i sektorn. Motsvarande skattning görs för
arbetsgivaravgift och preliminär A-skatt.
Även förändringsskattningar i procent redovisas där
jämförelseperioden är samma kvartal förgående år. Förändringen F
för lönesumma beräknas enligt:
𝐴𝐴
𝐹𝐹(𝑦𝑦,𝑞𝑞)𝑦𝑦−1

=

𝐴𝐴
𝑡𝑡(𝑦𝑦,𝑞𝑞)

𝐴𝐴
𝑡𝑡𝑦𝑦,𝑞𝑞−1

∗ 100

Motsvarande skattning görs för arbetsgivaravgift och preliminär Askatt.
Lönesummor redovisas i både fasta och löpande priser. För att få de
olika lönesummorna jämförbara i termer av köpkraft har
konsumentprisindex (KPI) använts som deflator.
Utöver detta redovisas lönesummor efter sektor i indexerad form där
baskvartalet = 100 är första kvartalet 1999
2.7.3

Skattningsförfarande för tillförlitlighet

Ingen skattning av tillförlitligheten genomförs. Men tillförlitligheten
bedöms vara god då arbetsgivare har incitament att lämna korrekta
uppgifter till SKV.
2.7.4

Röjandekontroll

Det bedöms inte finnas något behov av röjandekontroller i
undersökningen då redovisningen sker på aggregerad nivå.
Redovisningsnivån är anpassad efter att undvika risk för röjande av
enskilda juridiska enheter.
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Genomförande

3.1
Kvantitativ information
Varje kvartal innehåller tre månadsleveranser som för detta kvartal
innehåller:

Månad 1
Månad 2
Månad 3

Ca antal poster
311 900
314 000
318 500

Lönesumma (miljoner kr)
157 704
161 111
164 029

Uppskattningar som gjorts visar att storleken på lönesumman för
bortfallet uppgår till knappt 1 procent av den totala lönesumman på
årsbasis.
3.2
Avvikelser från undersökningsdesignen
Inga avvikelser har gjorts.
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