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1 Statistikens sammanhang 
Konjunkturstatistik, löner för statlig sektor (KLS) är en av fyra 
månatliga liknande undersökningar för olika sektorer. De övriga 
sektorerna är privat,  primärkommunal samt landstingskommunal 
sektor. 

Undersökningen är individbaserad och de flesta uppgifterna är 
direktinsamlade, men några variabler som gäller för hela 
myndigheter hämtas från register. 

Undersökningens syfte är att belysa löner och sysselsättning inom 
den statliga sektorn, genom både nivå och förändring från 
föregående år. 

I detta dokument beskrivs upplägg och genomförande av 
undersökningen Konjunkturstatistik, löner för statlig sektor (KLS). 
Läs också om statistikens kvalitet i kvalitetsdeklarationen som finns 
tillgänglig på www.scb.se/AM0102 under rubriken Dokumentation. 

 

2 Undersökningsdesign 

2.1 Målstorheter 
De statistiska målstorheterna som redovisas är genomsnittlig 
månadslön samt antal sysselsatta. Statistiken redovisas efter 
myndighetsgrupp, län  och näringsgren. 

 

2.2 Ramförfarande 
Observationsobjekt för Konjunkturstatistik, löner för statlig sektor 
(KLS) är individer. Uppgiftskällor är Sveriges myndigheter som 
lämnar in uppgifter för sina anställda. Uppgifterna hämtas då från 
myndigheternas lönesystem. 

Urvalsramen hämtas från SCB:s Företagsdatabas (FDB). De 
organisationer som selekteras ut är statliga myndigheter inklusive 
Riksgälden, andra institutioner hänförliga till statlig förvaltning och 
sociala trygghetsfonder. Dessa organisationer måste även tillhöra 
ägarkategorin Statligt ägd och inte ha juridisk form Övriga 
aktiebolag. Slutligen måste de ha företagsstatus Verksam. 

Ramen med organisationernas namn, organisationsnummer samt 
kontaktperson lagras i KLS:s register. Uppgiftslämnarna uppmanas 
att uppdatera informationen om kontaktperson vid varje leverans. 

 

http://www.scb.se/AM0102
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2.3 Förfaranden för urval och uteslutning 
Undersökningen är en totalundersökning. Inget urval och ingen 
uteslutning förekommer i denna undersökning. 

 

2.4 Insamlingsförfarande 

2.4.1 Datainsamlingsmetoder 
Uppgifterna samlas varje månad in direkt, från Sveriges myndigheter 
eller från deras systemleverantörer, som lämnar in statistiken för 
myndigheternas anställda. Uppgifterna hämtas då från 
myndigheternas lönesystem. Uppgifterna lämnas in till SCB senast 
den 15:e i månaden efter avslutad kalendermånad.  

Inför varje års januari-insamling skickas ett informationsbrev samt 
inloggningsuppgifter ut till myndigheterna eller deras 
systemleverantör. 

Uppgifterna till undersökningen lämnas in på textfiler som kommer 
in elektroniskt via SCB:s webbaserade inlämningssystem eller via 
FTP (filförflyttning mellan servrar). 

 

2.4.2 Mätning 
De instruktioner inklusive postbeskrivning som finns för 
undersökningen används gemensamt med Arbetsgivarverket (AgV) 
som samlar in samma statistik två gånger per år. Dessa instruktioner 
finns i bilaga 1. 

Det går att hitta information om observationsvariabler, som är det 
samma som målvariabler, i kvalitetsdeklarationen för 
Konjunkturstatistik, löner för statlig sektor (KLS). 

 

2.4.3 Bortfallsuppföljning 
Bortfall utgörs av icke inrapporterade anställda på myndigheter. Till 
de myndigheter som det saknas uppgifter från när sista 
insändningsdatum passerats utgår det påminnelser via e-post. 
Inflödet från statliga myndigheter är bra, det är extremt ovanligt att 
uppgifterna inte kommer in. 

Utöver de myndigheter som lämnar uppgifter finns det några få 
myndigheter och främst stiftelser eller institutioner som inte har 
lönesystem som klarar av att leverera de efterfrågade 
statistikuppgifterna. Detta bortfall kompenseras inte på något sätt i 
bearbetningarna. 
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2.5 Bearbetningar 
När uppgifterna inkommit till SCB sker flera bearbetningar. 
Exempelvis härleds kön, ålder, faktisk tjänstgöringsomfattning samt 
summering av olika lönevariabler. En individ kan komma in med 
mer än en anställning. Dubbletthantering sker så varje objekt bara 
finns med en gång per myndighet. 

Vid en månadskörning beräknas retroaktiva löner och läggs tillbaka 
till aktuella månader. Då läggs även registeruppgifter till på 
myndighetsnivå, exempelvis departement och näringsgren.  

Det görs också en dubblettkontroll mellan myndigheterna för att 
kontrollera så varje objekt bara förekommer en gång. Om en individ 
finns på flera myndigheter så väljs i första hand den anställning med 
högst tjänstgöringsomfattning. Om flera anställningar har samma 
tjänstgöringsomfattning så väljs den med högst lön. 

 

2.6 Granskning 

2.6.1 Granskning under insamlingen 
Det förekommer ingen granskning i samband med insamlingen. 

 

2.6.2 Granskning av mikrodata 
Samtliga individuppgifterna kontrolleras maskinellt för en 
myndighet i taget. Uppgifterna för en individ jämförs med uppgifter 
för samma individ för den senast färdiggranskade månaden. Om 
tillräckligt många individer på samma myndighet har stora 
skillnader i jämförelsen görs en utredning. Denna kan resultera i en 
korrigering eventuellt efter återkontakt.  

 

2.6.3 Granskning av makrodata 
Makrogranskningen sker både på myndighetsnivå och för hela den 
statliga sektorn. Uppgifterna granskas både mot föregående månad 
och mot motsvarande månad från föregående år.  

De variabler som granskas är olika lönevariabler samt 
antalsuppgifter. De kontrolleras då så att inte för stora förändringar 
har skett mot tidigare perioder. Löner inklusive retroaktiv lön bör 
vara högre än löner utan retroaktiva löner. 
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2.6.4 Granskning av redovisning 
Inför publicering slutgranskas samtliga tabeller och konsistens 
sinsemellan kontrolleras. Först tas redovisningstabeller till det 
Statistiska meddelandet (SM) fram. De granskas först mot föregående 
år samt mot föregående månad. Hela SM:et granskas även av en 
annan person än producenten. Övriga redovisningsformer som 
Tabeller och diagram på webbplatsen samt databastabeller granskas 
sedan mot SM-uppgifterna.  

Kontroller görs också att alla uppgifter har kopierats korrekt, samt 
uppgifterna stämmer mellan de olika redovisningstabellerna.  

 

2.7 Skattningsförfarande 

2.7.1 Principer och antaganden 
Konjunkturstatistik, löner för statlig sektor (KLS) är en 
totalundersökning där uppgifterna hämtas från myndigheternas 
lönesystem. Utgångspunkten för skattningsförfarandet är att 
materialet är heltäckande vilket möjliggör totalräkning av statistiken. 

Ingen justering görs för bortfall och eventuella mätfel,  övertäckning 
och undertäckning, då dessa osäkerskällor inte anses vara av någon 
betydelse. I kvalitetsdeklarationen finns dessa osäkerhetskällor 
närmare beskrivna. 

 

2.7.2 Skattningsförfarande för målstorheter 
Statistiken redovisas i form av genomsnittlig månadslön och antal 
sysselsatta. För båda variablerna redovisas även förändringen jämfört 
mot samma månad föregående år. 

Genomsnittlig månadslön 
Den genomsnittliga månadslönen beräknas som summan av 
månadslönerna för de anställningar som ingår i lönepopulationen 
dividerat med summan av tjänstgöringsomfattningarna för de 
anställningar som ingår i lönepopulationen. Månadslönen består av 
grundlön, fasta lönetillägg och rörliga lönetillägg (kallas då 
preliminär månadslön). Efter ytterligare tolv månader fastställs den 
definitiva genomsnittliga månadslönen. Det innebär att hänsyn tas 
till retroaktiva löneutbetalningar genom att den preliminära 
månadslönen kompletteras med de retroaktiva lönebeloppen. Detta 
innebär att i den definitiva månadslönen ingår förutom de ovan 
angivna variablerna även en variabel för retroaktiv lön. 
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Där: 

dM   =  Genomsnittlig månadslön för redovisningsgrupp d 

kW   =  Månadslön för anställning k 
 

kQ   = Tjänstgöringsomfattning för anställning k 
 

dN  = Antalet anställningar i lönepopulationen för redovisningsgrupp d 

 

Antal sysselsatta 
Antal sysselsatta beräknas genom att antalet anställningar inom en 
viss redovisningsgrupp summeras. 

 

2.7.3 Skattningsförfarande för tillförlitlighet 
En skattning av  antalet anställda i bortfallet görs med hjälp av 
uppgifter från SCB:s Företagsdatabas (FDB). Denna används för att 
skatta bortfallets effekt på statistiken. 

 

2.7.4 Röjandekontroll 
Om antal anställningar som ligger till grund för en 
redovisningsgrupp är för få prickas både genomsnittlig månadslön 
och antal sysselsatta. Fler redovisningsgrupper sekundärprickas 
också så att en prickad antalsuppgift inte kan räkas fram med hjälp 
av redovisade totalsummor. Uppgifterna prickas i samtliga 
publiceringsformer; Statistiskt meddelande (SM), Tabeller och 
diagram på webbplatsen samt i databastabellerna. 
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3 Genomförande 

3.1 Kvantitativ information 
Under 2017 har mellan 220 och 222 organisationer ingått i 
undersökningen. Antal sysselsatta i dessa organisationer har legat 
mellan 241 000 och 254 000 anställningar. Till detta kommer bortfallet 
som består av cirka 80 organisationer. Dessa organisationer 
uppskattas ha 4 500 anställningar. 

 

3.2 Avvikelser från undersökningsdesignen 
Inga avvikelser har gjorts. 
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Bilaga 1 

 



Statistikansvarig myndighet 
Medlingsinstitutet Statistikens framställning version 1  10 

(16) 
2018-03-28   
   

 
 

   

 

 



Statistikansvarig myndighet 
Medlingsinstitutet Statistikens framställning version 1  11 

(16) 
2018-03-28   
   

 
 

   

 

 



Statistikansvarig myndighet 
Medlingsinstitutet Statistikens framställning version 1  12 

(16) 
2018-03-28   
   

 
 

   

 

 



Statistikansvarig myndighet 
Medlingsinstitutet Statistikens framställning version 1  13 

(16) 
2018-03-28   
   

 
 

   

 

 



Statistikansvarig myndighet 
Medlingsinstitutet Statistikens framställning version 1  14 

(16) 
2018-03-28   
   

 
 

   

 

 



Statistikansvarig myndighet 
Medlingsinstitutet Statistikens framställning version 1  15 

(16) 
2018-03-28   
   

 
 

   

 

 



Statistikansvarig myndighet 
Medlingsinstitutet Statistikens framställning version 1  16 

(16) 
2018-03-28   
   

 
 

   

 

 


	1 Statistikens sammanhang
	2 Undersökningsdesign
	2.1 Målstorheter
	2.2 Ramförfarande
	2.3 Förfaranden för urval och uteslutning
	2.4 Insamlingsförfarande
	2.4.1 Datainsamlingsmetoder
	2.4.2 Mätning
	2.4.3 Bortfallsuppföljning

	2.5 Bearbetningar
	2.6 Granskning
	2.6.1 Granskning under insamlingen
	2.6.2 Granskning av mikrodata
	2.6.3 Granskning av makrodata
	2.6.4 Granskning av redovisning

	2.7 Skattningsförfarande
	2.7.1 Principer och antaganden
	2.7.2 Skattningsförfarande för målstorheter
	2.7.3 Skattningsförfarande för tillförlitlighet
	2.7.4 Röjandekontroll


	3 Genomförande
	3.1 Kvantitativ information
	3.2 Avvikelser från undersökningsdesignen
	Bilaga 1


