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Allmänna uppgifter

0.1
Ämnesområde
Arbetsmarknad
0.2
Statistikområde
Löner och arbetskostnader
0.3
SOS-klassificering
Statistiken ingår i Sveriges officiella statistik (SOS). Statistikregistret
ingår i systemet för Sveriges officiella statistik (SOS-systemet).

För statistik som ingår i Sveriges officiella statistik (SOS) gäller
särskilda regler för kvalitet och tillgänglighet, se Förordningen om den
officiella statistiken (2001:100).
0.4

Statistikansvarig

Myndighet/organisation

Medlingsinstitutet (MI)

Postadress

Box 1236, 111 82 Stockholm

Kontaktperson

John Ekberg

Telefon

08-545 292 40

E-post

fornamn.efternamn@mi.se

0.5

Statistikproducent

Myndighet/organisation

Statistiska centralbyrån (SCB)

Postadress

701 89 Örebro

Kontaktperson

Emma Strand

Telefon

010-479 61 01

E-post

fornamn.efternamn@scb.se

0.6
Uppgiftsskyldighet
LCI bygger till största del på uppgifter som samlats in i
undersökningen Konjunkturstatistik, löner för privat sektor (KLP).
Skyldighet att lämna uppgifter till undersökningen föreligger enligt
lagen om den officiella statistiken (2001:99). Statistiken regleras även
av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken och enligt
MI:s föreskrifter (SCB-FS 2012:3).
0.7

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).
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För att skydda enskilda personers eller företags sekretessbelagda
uppgifter i den offentliggjorda statistiken, säkerställs att de inte kan
röjas varken direkt eller indirekt.
Vid automatiserad behandling av personuppgifter gäller reglerna i
personuppgiftslagen (1998:204). För statistik finns också särskilda
regler för personuppgiftsbehandling i lagen om den officiella
statistiken (2001:99) och förordningen (2001:100).
0.8
Gallringsföreskrifter
Bevarandebehov är under utredning.
För inkomna pappersblanketter gäller en gallringsfrist på två år,
enligt MI:s gallringsbeslut nr 45/2007.
0.9
EU-reglering
Ingen reglering föreligger.
LCI som rapporteras till Eurostat regleras enligt Europaparlamentets
och Rådets förordning (EG) 450/2003, Kommissionens förordning
(EG) 1216/2003, Kommissionens förordning (EG) nr 224/2007 och
Kommissionens förordning (EG) nr 973/2007.
0.10
Syfte och historik
Undersökningen har som syfte att mäta företagens genomsnittliga
arbetskraftskostnader för privat sektor totalt men även för dess olika
delbranscher och aggregat av dessa. Beräkningar görs för arbetare
respektive tjänstemän inom privat sektor.
Indexserierna används bland annat som prognosinstrument vid
bedömning av det nationella ekonomiska läget, som underlag vid
prisförhandlingar (exempelvis indexreglering i avtal mellan olika
parter) och för att åskådliggöra företagens
arbetskraftskostnadsutveckling.
Som föregångare till LCI beräknades arbetskostnadsindex för
industriarbetare första gången 1967 (1967=100) och publicerades i det
statistiska meddelandet AM15. Detta index var en vidareutveckling
av indexserien "Lön för arbetad tid" som under perioden 1947 – 1967
insamlade uppgifter om lönedata kvartalsvis. Under denna period,
liksom nu, innefattade arbetskostnadsindexen även indirekta
lönekostnader (semesterlön, helgdagslön etc.) och
arbetskraftskostnader (ATP-avgift, sjukförsäkringsavgift etc.).
Från och med februari 1974 påbörjades en ny arbetskostnadsindexserie (årsvis för industritjänstemän) med 1973 som basår och med
näringsgrenarna indelade enligt SNI69. Denna serie publicerades i
serien AM27. 1995 publicerades för första gången kvartalsserier för
både arbetare och tjänstemän och innehållet i serien AM27 ersätts
med kvartalsvärden. 1997 ersattes både AM15 och AM27 med
AM0114_DO_2017_171027_LS.docx

Statistikansvarig myndighet
Medlingsinstitutet

Handlingstyp

Statistikens produktkod

Sida

SCBDOK 4.2

AM0114

5 (21)

publikationen AM39. AM39 lades ned i samband med att AKI
upphörde med att till höra Sveriges officiella statistik (SOS) under
halvårsskiftet 2008.
Från och med januari 2009 ersattes AKI med LCI som officiell
statistik. LCI publiceras enligt SNI2007 (standard för svensk
näringsgrensindelning) med basperiod kvartal ett 2008 för arbetare
respektive tjänstemän. Publiceringen sker på SCB:s webbplats och
innefattar indexserier för löne- och arbetskostnader.
Det LCI index som publiceras av Eurostat skiljer sig från det LCI
index som SCB publicerar, avseende t.ex. basår, bonus, sektorer m.m.
Dokumentation för denna hittas på Eurostats webbplats, här. Fortsatt
berörs enbart det LCI som publiceras av SCB.
0.11
Statistikanvändning
LCI avser att mäta arbetskostnadsutvecklingen inom privat sektor
uppdelat efter näringsgren enligt standard för svensk näringsgrensindelning, SNI 2007. Redovisningen sker för arbetare respektive
tjänstemän kvartalsvis. Det primära användningsområdet för LCI är
till prisjusteringar enligt överenskommelse i ingångna avtal.
Förutom som prisjusteringar används LCI för att bedöma det
nationella ekonomiska läget.
0.12
Upplägg och genomförande
LCI är inte en insamlande produkt utan är uppbyggd av primärdata
från flera andra olika undersökningar. Från KLP (AM0101) hämtas
varje kvartal uppgifter om bland annat lönekostnader och sjuklön för
både arbetare och tjänstemän från företag med minst 5 anställda. Från
Lönestrukturstatistiken, privat sektor, SLP (AM0103), hämtas
komponenter angående bland annat förmåner, helglöner och
arbetade timmar som integreras i LCI. Slutligen används
semesterlönegrundande frånvarotimmar från
Arbetskraftsundersökningar, AKU (AM0401) i beräkningen av
semesterlön.
Med hjälp av dessa komponenter beräknas varje kvartal företagens
kostnader för arbetad och ej arbetad tid. På denna kostnad adderas
arbetsgivaravgifter, avtalade försäkringskostnader och särskild
löneskatt för att slutligen få fram en arbetskostnad per timme för
både arbetare och tjänstemän. Utifrån dessa arbetskostnader beräknas
därefter ett kvartalsindex för såväl arbetare som tjänstemän inom den
privata sektorn. Indextal beräknas för ett antal olika branscher enligt
SNI2007.
0.13
Internationell rapportering
Statistiken rapporteras inte internationellt.
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0.14
Planerade förändringar i kommande undersökningar
Medlingsinstitutet ansvarar för eventuella förändringar.

1

Innehållsöversikt

1.1

Undersökta populationer och variabler

Undersökt population

Undersökt variabel

Namn

Referenstid

Namn

Referenstid

Företag i privat
sektor.
Målpopulationen
består av två delar;
arbetare och
tjänstemän.

2017

År

Kalendermånade
rna under 2017

Period (månad 01-12
och kvartal (1-4)
Näringsgren enligt
Standard för svensk
näringsgren
(SNI2007)
Storleksklass (antal
anställda)
Antal anställda
arbetare
Arbetade timmar för
arbetare
Antal anställda
tjänstemän
Arbetade timmar för
tjänstemän
Avtalade timmar för
tjänstemän
Arbetskostnader* för
arbetare
Arbetskostnader* för
tjänstemän

* Arbetskostnaderna beräknas som summor fördelade på följande
komponenter enligt European system of national and region accounts
(ESA95):
D = Totala arbetskraftskostnaden
D11 = Lön
D11111 = Lön för arbetad tid
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D11112b = Retro
D1113 = Lön för ej arbetad tid
D1114 = Förmåner
D12 = Arbetsgivaravgifter
D1211 = Lagstadgade arbetsgivaravgifter
D1212 = Avtalade arbetsgivaravgifter
D122 = Sjuklön
D4 = Löneskatter
1.2

Redovisade populationer och storheter

Redovisad
population

Indelning i
Redovisad
redovisnings- storhet
grupper

Redovisad Statisti Måttstorhets
skt
enhet
referenstid mått

Arbetare i
privat
sektor

Näringsgren

Total
Kvartal
LCI arb Indexarbetskostnad under 2017
tal
exkl. bonus
per timme

Arbetare i
privat
sektor

Näringsgren

Lönekostnad
per timme

Kvartal
WAG
under 2017 arb

Indextal

Tjänstemän Näringsgren
i privat
sektor

Total
Kvartal
LCI tjm Indexarbetskostnad under 2017
tal
exkl. bonus
per timme

Tjänstemän Näringsgren
i privat
sektor

Lönekostnad
per timme

Kvartal
WAG
under 2017 tjm

1.3
Utflöden: statistik och mikrodata
Resultaten finns inlagda i Sveriges statistiska databaser (SSD), där
tabelluttag kan göras efter näringsgren (SNI) uppdelat på arbetare
respektive tjänstemän.
1.4
Dokumentation och metadata
I detta dokument beskrivs framtagningen av statistiken och
statistikregistret Statistikens framtagning (SCBDOK).
Kvaliteten hos statistiken beskrivs i Kvalitetsdeklarationen (KD).
Dokumentationerna finns publicerade på SCB:s webbplats,
www.scb.se/am0114.
AM0114_DO_2017_171027_LS.docx
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Uppgiftsinsamling

Underlaget till LCI inhämtas från andra löne- och sysselsättningsundersökningar som SCB gör. Huvuddelen av underlaget hämtas
från konjunkturlönestatistiken för privat sektor (KLP). Från
Lönestrukturstatistiken för privat sektor (SLP) hämtas konstanter för
att schablonmässigt lägga på förmåner och helglön. Från SCB:s
Företagsdatabas (FDB) hämtas antalsuppgifter för att modellberäkna
den del av populationen som inte undersöks i KLP. Från
Arbetskraftsundersökningarna (AKU) hämtas uppgifter om
semesterlönegrundande frånvaro. Dessutom hämtas konstanter för
arbetsgivaravgifter årligen från andra källor, t.ex. Alecta och Svenskt
näringsliv.
För mer information om uppgiftsinsamlingen hänvisas till respektive
undersökning.
2.1
Ram
Ramen i KLP består av företag i privat sektor med fem eller fler
anställda. Eftersom LCI ska spegla hela populationen, dvs. även
företag med 1-4 anställda, modellberäknas denna del av
populationen och inkluderas i det material som hämtas från KLP. Se
Statistikens framtagning (SCBDOK) samt övrig dokumentation för
KLP.
2.2
Urval
Se Statistikens framtagning (SCBDOK) samt övrig dokumentation för
KLP, www.scb.se/am0101.
2.3
Mätinstrument
Se Statistikens framtagning (SCBDOK) samt övrig dokumentation för
KLP, www.scb.se/am0101. Introduktionsbrev, instruktioner,
frågeformulär och påminnelsebrev för KLP finns i bilagorna 1 – 4.
2.4
Insamling
Se Statistikens framtagning (SCBDOK) samt övrig dokumentation för
KLP, www.scb.se/am0101.
2.5
Databeredning
Se Statistikens framtagning (SCBDOK) samt övrig dokumentation för
KLP, www.scb.se/am0101.

3

Statistisk bearbetning: antaganden och
beräkningsformler

Statistiken redovisas i form av kvartalsvisa indextal för de två
kostnadsbegreppen;
1. Total arbetskraftskostnad exklusive bonus
2. Lönekostnad
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Indextalen finns i två serier, en preliminär och en definitiv. Den
preliminära publiceras tio veckor efter kvartalets slut. Efter
ytterligare tolv månader fastställs de definitiva indextalen. Skillnaden
mellan preliminära och definitiva indextal beror främst på att
retroaktiva löner inkluderats och att de prognostiserade avtalade
arbetsgivaravgifterna justerats mot utfallet under dessa 12 månader.
LCI bygger på konjunkturlönestatistiken för privat sektor som SCB
samlar in varje månad. Konjunkturlönestatistiken för privat sektor
redovisas i form av timlöner för arbetare och månadslöner för
tjänstemän. I LCI bygger indexen på timlöner för både arbetare och
tjänstemän, en arbetskostnad per timme. Detta görs genom att
dividera månadslönerna med den avtalade arbetstiden per månad.
Utifrån dessa timlöner och arbetade timmar beräknas en lönesumma
per bransch och storleksklass (företagens storlek med avseende på
antal anställda).
Då KLP inte undersöker företag med färre än fem anställda
modellberäknas denna population för att inkluderas i LCI. Detta görs
med hjälp av löne- och antalsuppgifter för storleksklass med 5-9
anställda i KLP och sysselsättningsuppgifter för storleksklasserna
med 1-4 och 5-9 anställda i FDB.
Modelluppräkning för populationen företag med 1- 4 anställda görs
enligt följande:

�𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠=2,𝑛𝑛𝑛𝑛 = �
𝐷𝐷

ℎ�𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠=2,𝑛𝑛𝑛𝑛 = �

�𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠=3,𝑛𝑛𝑛𝑛,𝑡𝑡
𝑉𝑉�𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘,𝑠𝑠𝑠𝑠𝑘𝑘𝑘𝑘=3,𝑛𝑛𝑛𝑛,𝑡𝑡
𝐷𝐷
� ∗ 𝑉𝑉�𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓,𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠=2,𝑛𝑛𝑛𝑛,𝑡𝑡 ∗ �
�
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�
𝑉𝑉�𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓,𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠=3,𝑛𝑛𝑛𝑛,𝑡𝑡
𝑉𝑉�𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘,𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠=3,𝑛𝑛𝑛𝑛,𝑡𝑡

där
� = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝐷𝐷

𝑉𝑉� = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎ä𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙

ℎ� = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝑛𝑛ä𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟

𝑡𝑡 = 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 å𝑟𝑟

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
Med hjälp av lönesumman och vissa konstanter och procentsatser för
t.ex. semesterlön, arbetsgivaravgifter, löneskatter beräknas sedan en
summa motsvarande övriga arbetskostnader. Genom att dividera
dessa olika kostnadssummor med summan av de arbetade timmarna
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beräknas timkostnaden för ovanstående två kostnadsbegrepp för
aktuellt kvartal. Genom att dividera timkostnaden för kvartal t med
densamma för föregående helår får man en faktor som anger
utvecklingen av arbetskostnaden. Genom att multiplicera indextalet
för föregående helår med denna faktor erhålls indextalet för kvartal t.
För aggregat av flera näringsgrenar används dessutom de respektive
näringsgrenarnas arbetade timmar föregående år som vikt både i
täljare och i nämnare. I LCI är basåret 2008 vilket innebär att
årsindexet är lika med 100.
Indexformel
LCI är ett Laspeyres kedjeindex. Indexet beräknas i form av kvartalsindex. Kvartalsindexet för kvartal t och år j för ett aggregat av
näringsgrenar, t.ex. B-S, beräknas enligt nedanstående formel.

LCI tj ,k

∑w
=
∑ω

tj
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k
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k
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witj är arbetskostnad per arbetad timma för näringsgren i, kvartal t

och undersökningsår j

ω ik är arbetskostnad per arbetad timma för näringsgren i och basår k
hik är arbetade timmar för näringsgren i och basår k
Wi k =ω ik hik är den totala arbetskostnaden i näringsgren i under basår k
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ω

k
i

Wi k
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varje redovisningsgrupp.
För en enstaka näringsgren blir formeln förenklad och kan skrivas:
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ω k )W k

∑W

k

(

= w tj ω k

)

Slutliga observationsregister

4.1
Produktionsversioner
LCI är en uppdragsprodukt som inte omfattas av dokumentation av
registrens detaljerade innehåll (MetaPlus).

AM0114_DO_2017_171027_LS.docx

Statistikansvarig myndighet
Medlingsinstitutet

Handlingstyp

Statistikens produktkod

Sida

SCBDOK 4.2

AM0114

11 (21)

4.2
Arkiveringsversioner
Inga registerversioner har arkiverats.
4.3
Erfarenheter från denna undersökningsomgång
Inga särskilda erfarenheter finns från denna undersökningsomgång.
Arbetet har gått helt enligt plan.
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Bilaga 1 – Introduktionsbrev
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Bilaga 2 – Instruktioner
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Bilaga 3 – Frågeformulär

AM0114_DO_2017_171027_LS.docx

Handlingstyp

Statistikens produktkod

Sida

SCBDOK 4.2

AM0114

19 (21)

Statistikansvarig myndighet
Medlingsinstitutet

Bilaga 4 – Påminnelsebrev

AM0114_DO_2017_171027_LS.docx

Handlingstyp

Statistikens produktkod

Sida

SCBDOK 4.2

AM0114

20 (21)

Statistikansvarig myndighet
Medlingsinstitutet

AM0114_DO_2017_171027_LS.docx

Handlingstyp

Statistikens produktkod

Sida

SCBDOK 4.2

AM0114

21 (21)

