
 

 

 

 

 

 

 

 

Sysselsättningsavgränsningen 

 

Metodöversyn i RAMS 2005 





Förord  
Utvecklingsarbetet för sysselsättningsavgränsningen har pågått från 
hösten 2004 till våren 2005 i två separata projekt. 

Klassificering av anställda följer i huvudsak ILO:s definition av 
sysselsättning med en kort mätperiod, som i RAMS har valts till 
november månad. Sysselsättning är relaterad till arbetstid, men det 
finns ingen registerinformation om arbetstid. I stället får samband 
mellan löneinkomst och arbetstid utnyttjas för klassificeringen. I ett 
projekt har klassningen av anställda setts över med syfte att för-
bättra precisionen i skattningar av anställda. I projektgruppen har 
ingått Gunnar Arvidson (projektledare), Tor Bengtsson, Ulf Durnell 
och Marianne Ängsved samt under hösten 2004 Ann-Marie Flygare 
och Martin Odencrants fram till augusti 2005. 

Ett annat projekt har med hjälp av en ny datakälla tagit fram en ny 
metod för att identifiera de personliga företagarna och de företagare 
som är anställda i eget AB1. Förutsättningarna för att klassificera 
denna grupp skiljer sig från de anställda genom att andra data-
material får användas med annat variabelinnehåll. För företagare är 
sambandet mellan arbetstid och inkomst svagare, vilket gör att det 
här är svårare att skatta arbetstid från registeruppgifter. (Se 
Avrapportering SRU-projektet 2005-06-23) 

 

 

Statistiska centralbyrån i mars  2006 

 

 

 

 

Gunnar Arvidson 

                                                      
1 Sysselsatta anställda avgränsas med hjälp av kontrolluppgifter (KU) och 
egenföretagarna identifieras nu via standardiserade räkenskapsutdrag (SRU). 
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Sammanfattning  
Projektet har genomfört en översyn av metoden för sysselsättningsav-
gränsningen, där även andra datakällor har prövats med syfte att 
ytterligare förbättra kvaliteten. Metoden fungerar väl och där endast 
relativt små förbättringar genomförts. Dessa förändringar ger en 
nivåhöjning i RAMS med c:a 20 000 sysselsatta. Försöken att ut-
nyttja fler datamaterial för att förstärka kvaliteten för de grupper 
som är svårfångade har inte resulterat i högre kvalitet. Dessa gäller 
de med svag anknytning till arbetsmarknaden. Här har vi inte 
funnit något datamaterial som för dessa grupper stärker klassifi-
ceringen av novembersysselsättningen.  

I RAMS har vi tidigare inte fångat in de företagare som under året 
fått ett underskott i näringsverksamheten som sysselsatta. I ett annat 
projekt har en ny metod utvecklats för att eliminera denna brist. 
Därmed redovisar vi i fortsättningen c:a 30 000 fler sysselsatta före-
tagare. Tidsseriebrottet totalt i åldersgruppen 16-64 år innebär att vi 
ökar den redovisade sysselsättningen med c:a 48 000 personer (1,2 
procent), varav 27 000 (0,7 procent) beror av företagarna. Detta be-
skrivs med utgångspunkt från RAMS 2003 som redovisas med såväl 
gammal som ny metod. Skillnader beskrivs på RAMS:s webbplats. 

Tidigare har AKU redovisat c:a 120 000 fler sysselsatta än RAMS i 
november i ålder 16-64 år (år 2002). Fr.o.m. RAMS 2004 redovisar 
AKU fortfarande sysselsättningen på en högra nivå, men nu endast 
med c:a 58 000. Denna skillnad beror helt på att AKU i motsats till 
RAMS även redovisar tillfälligt frånvarande mer än ett kalenderår 
som sysselsatta vilket innebär en skillnad på c:a 21 000. Dessutom 
redovisar AKU c:a 38 000 sysselsatta där det av olika skäl saknas 
uppgifter hos skattemyndigheten. Man skall dock komma ihåg att 
undersökningarna baseras på olika mätmetoder och att man i olika 
redovisningsgrupper kan få större skillnader än vad skattning på 
totalnivå ger vid handen. 

Sammanfattningsvis fungerar metoden för sysselsättningsavgräns-
ningen bra och vid jämförelse mot annan statistik redovisar RAMS 
och AKU helt jämförbar statistik av antal sysselsatta, vilket ger god 
samanvändbarhet. Den mindre skillnaden som finns beror på den 
grupp för vilken vi har inkonsistens i datamaterialen samt på det 
statistiska bruset som finns. 
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1 Bakgrund 

1.1  Vidareutveckling av metod som infördes 
1993 

1.1.1  Förbättrad precision, anställda beskrivs i denna 
rapport 

En ny avgränsningsmetod infördes år 1993 som bl.a. syftade till att 
få större samstämmighet i definitionen av förvärvsarbetande mellan 
RAMS och AKU och som också är användbar vid jämförelser inter-
nationellt av sysselsättningen. Avgränsningen är modellbaserad 
med hjälp av mikrodata från AKU och baseras på samband mellan 
hur man svarat i AKU på frågan om sysselsättning i mätveckan i 
november och inkomstdata från kontrolluppgifterna. För vissa del-
grupper med svagare anknytning till arbetsmarknaden är sam-
bandet svagare varvid man får lägre precision i skattningar. Detta 
gäller bl.a. ungdomar och ålderspensionärer.  

Vår hittillsvarande avgränsningsmetod fungerar i stort väl, men 
vissa gruppers klassificering är något osäker. Grundproblemet är att 
den tidsmarkering på kontrolluppgiften (KU-n) som är avsedd för 
vårt statistikändamål inte håller tillräcklig kvalitet där stort partiellt 
bortfall inte kan skiljas från helårsmarkering. 

För att höja kvalitén skulle man kunna utnyttja också andra data-
källor för att förbättra nuvarande metod. Detta gäller främst kort-
periodisk lönestatistik för november som är totalräknad och med 
individer som objekt för den statliga sektorn, strukturlönestatistik 
för övriga offentliga sektorn som har november som referensmånad, 
också totalräknad. Den privata sektorn som är störst är dock urvals-
baserad men täcker en stor del av de anställda. Även andra data-
källor prövas.  

1.1.2  Uppsnabbning av statistiken och bättre täckning av  
personliga företagare (SRU) 

När nuvarande avgränsningsmetod infördes år 1993 var de person-
liga företagarnas självdeklarationer det material som var möjligt att 
använda. Svagheten med detta har primärt varit att det kommer till 
SCB relativt sent, januari (år t+2). Sen några år finns också tillgång 
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till standardiserade räkenskapsutdrag (SRU) som också kommer 
från skatteverket och har fördelen att finnas i en tidig, preliminär 
version fyra månader tidigare än självdeklarationerna. 

Arbetet med att prova en ny datakälla för att avgränsa företagarna 
har pågått i ett särskilt projekt. SRU möjliggör tidigare publicering 
av statistiken och att företagarna bättre täcks genom att även de 
med negativt resultat under året inkluderas bland sysselsatta. 

Mer än 100 000 förvärvsarbetande har inkomst av såväl anställning 
som av näringsverksamhet. Denna grupp har hittills klassificerats 
efter ett mestkriterium till anställd eller företagare. Kombinatörerna 
bör i statistiken beskrivas mer utförligt. 
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2 Metod för avgränsning av 
förvärvsarbetande 

2.1  Allmänt 
I den statistiska metodlitteraturen finns en analysmetod, diskrimi-
nantanalys, som innebär att man, utifrån given hjälpinformation, 
söker hitta en beslutsregel som tillhandahåller den bästa klassifika-
tionen mellan två eller flera definierade populationer.  

Metoden som används för avgränsning av förvärvsarbetande kan 
ses som en variant på diskriminantanalys. Vi söker en beslutsregel 
som bäst särskiljer de två definierade populationerna ”sysselsatt” 
och ”ej sysselsatt”. Vi använder dock inte diskriminantanalys för att 
ta fram själva beslutsregeln. 

Metoden för avgränsning av förvärvsarbetande bygger istället på en 
logistisk regressionsmodell, där den beroende variabeln Y är en 
kategorisk variabel där  

�
�
�

=
AKUenligt   sysselsatt ej - 2  

AKUenligt   sysselsatt - 1
Y  

Den logistiska regressionsmodellen har följande utseende 
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e

xYE βββ
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+++

+++
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...

110
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1
 

där ( )xYE  är det betingade väntevärde för Y givet x. Eftersom Y är 

en dikotom variabel har vi att ( ) ( )1== YPxYE . När parametrarna i 

modellen skattas erhålls därför en skattad sannolikhet, 

( ) PYP ˆ1ˆ == .  

Framtagandet av beslutsregeln för avgränsning av förvärvsarbet-
ande har sin utgångspunkt i mikrodata från Arbetskraftsundersök-
ningarna (AKU) för oktober och november. Till detta datamaterial 
påförs KU-uppgifter (se avsnitt 3). Datamaterialet delas därefter in i 
24 grupper (för gruppindelning se avsnitt 2.4) och för var och en av 
dessa 24 grupper skall en logistisk regressionsmodell anpassas där 
den beroende variabeln är ”sysselsatt/ej sysselsatt enligt AKU”. 
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Detta innebär att varje individ i mikrodata kommer att erhålla en 

skattad sannolikhet, P̂ , för att individen är sysselsatt.  

Till varje individ i mikrodata finns även ett uppräkningstal från 
AKU. Dessa är beräknade utifrån urvalsdesign och storleken på 
bortfallet. Nästa steg i framtagandet av beslutsregeln för avgräns-
ning av förvärvsarbetande är att duplicera de skattade sannolik-

heterna, P̂ , det antal gånger som uppräkningstalet anger. Därefter 

sorteras de skapade P̂ -värdena i fallande ordning för gruppen ”Ej 
sysselsatta enligt AKU” och i stigande ordning för gruppen ”Syssel-
satta enligt AKU”.  

Vi har nu ( ) ( ) ( ){ }dupejsyssdupejsyss
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Då ger 
2

ˆˆ
1

syss
jn

ejsyss
j s

PP −−+
 gränsvärdet/beslutsregeln. �

De skattade sannolikheterna att vara sysselsatt, P̂ , beskrivs grafiskt 
i nedanstående punktdiagram. Exemplet är taget från grupp ’03’ i 
2003 års RAMS där det i denna grupp var 201 sysselsatta enligt 
AKU och 257 ej sysselsatta. 

Lådagrammet under visar fördelningen av inkomstbelopp för de 
som svarat att man är sysselsatt (kod 1) och ej sysselsatt (här kod 2) 
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Diagram 1 
Fördelning av inkomstbelopp på P-värde och sysselsättningsuppgift i 
AKU. 

 

2.2  Endast en förklarande variabel 
Tills vidare används enbart en förklarande variabel. Det innebär att 
beslutsreglerna för avgränsning av förvärvsarbetande blir identiska 
oavsett om vi utgår från logistisk regression enligt ovan eller enkel 
linjär regression, där εβα ++= xY . 

Det nuvarande tillvägagångssättet för framtagandet av besluts-
regeln för avgränsning av förvärvsarbetande är därför som följer. Vi 
utgår från mikrodata från Arbetskraftsundersökningarna (AKU) för 
oktober och november (28 242 individer, exkl. egenföretagare, år 
2003). Till detta datamaterial påförs KU-uppgifter (se avsnitt 3). 
Materialet delas därefter in i 24 grupper (för gruppindelning se 
avsnitt 2.4). För var och en av dessa 24 grupper anpassas en enkel 
linjär regressionsmodell där den beroende variabeln är ”sysselsatt/ 
ej sysselsatt enligt AKU”. Detta innebär att varje individ i mikrodata 

erhåller ett skattat värde, Ŷ .  

Till varje individ i mikrodata finns ett uppräkningstal från AKU. 
Dessa är beräknade utifrån urvalsdesign och storleken på bortfallet. 
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Nästa steg i framtagandet av beslutsregeln för avgränsning av för-

värvsarbetande är att duplicera de skattade sannolikheterna, Ŷ , det 
antal gånger som uppräkningstalet anger. Därefter sorteras de 
skapade Y-värdena i stigande ordning för gruppen ”Ej sysselsatta 
enligt AKU” och i fallande ordning för gruppen ”Sysselsatta enligt 

AKU”. Vi har nu ( ) ( ) ( ){ }dupejsyss
N

dupejsyss
j

dupejsyssdupejsyss
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YYYY ,

ˆ
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1
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2
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j s
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 gränsvärdet/beslutsregeln.  

(Exempel finns även i Sandgren & Wallgren, sid 15. Notera dock att 
uppräkningstalen ej används där.) 

Detta innebär i praktiken att vi sorterar variabeln ”inkomst” stig-
ande resp. fallande och på så sätt hittar ett gränsvärde. Vidare inne-
bär detta att gränsen sätts så att man får samma andel sysselsatta 
(uppräknat) i RAMS som i AKU inom varje grupp. 

Notera att om fler förklarande variabler än en skall ingå i modellen 
bör den logistiska regressionen väljas (se avsnitt 2.1). Detta innebär 
att de SAS-script som används behöver modifieras (t.ex. skall Proc 
Logistic användas istället för Proc Reg). 

2.3  Klassificering av hela populationen till 
sysselsättning 

När gränser är framtagna för alla grupper, delas populationen in i 
grupper på samma sätt som vid gränsframtagningen. För varje 
individ beräknas Y-värdet efter samma algoritm som används i 
modellen vid gränsframtagningen. Om Y-värdet då överstiger det 
framräknade gränsvärdet, klassificeras individen som sysselsatt, 
annars inte. I det fall vi endast har en förklarande variabel kan 
gränsvärdet bestämmas direkt på denna (inkomst-) variabel. 
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2.4  Gruppindelning 
Statistiken i RAMS redovisas ofta nedbrutet på små redovisnings-
grupper. Därför måste klassificering till förvärvsarbetande anpassas 
så att man får kvalitet även för delgrupper. Därför tar vi fram krite-
rier separat för nedanstående grupper. (Se vidare Sandgren och 
Wallgren, 1994) 

Grupp- 
nummer 

Tidsmarkeringar på KU 
(kontrolluppgiften) 

Ålder- 
klass 

Kön 

3 Mån, med okt/nov-lön 16-19  
4 Mån, utan okt/nov-lön 16-19  
5 Mån, med okt/nov-lön 20-24  
6 Mån, utan okt/nov-lön 20-24  
7 Mån, med okt/nov-lön 25-54  
8 Mån, utan okt/nov-lön 25-54  
9 Mån, med okt/nov-lön 55-64  
10 Mån, utan okt/nov-lön 55-64  
    
13 Helår 16-19 M 
14 Helår 16-19 Kv 
15 Helår 20-24 M 
16 Helår 20-24 Kv 
17 Helår 25-54 M 
18 Helår 25-54 Kv 
19 Helår 55-64 M 
20 Helår 55-64 Kv 
    
21 Flera typer av KU, med okt/nov-lön 16-24  
22 Flera typer av KU, utan okt/nov-lön 16-24  
23 Flera typer av KU, med okt/nov-lön 25-44  
24 Flera typer av KU, utan okt/nov-lön 25-44  
25 Flera typer av KU, med okt/nov-lön 45-64  
26 Flera typer av KU, utan okt/nov-lön 45-64  
    
27 Alla typer 65  
28 Alla typer 66-74  

 

Kommentar: Tidsmarkeringen avser oktober respektive november 
vid beräkningen av gränsvärdet. Detta beror på att datamaterial 
från AKU omfattar två månader i syfte att få ett större underlag. Vid 
klassificeringen av hela populationen däremot så är kriteriet att tids-
markeringen skall täcka enbart november för att tillhöra grupperna 
3, 5, o.s.v.. 

Olika typer av KU avser blandning av månads-, och helårsmarke-
rade för en person. 
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3  Testade nya datakällor i RAMS 
2002 

Utöver information från kontrolluppgifter om löner och andra er-
sättningar som redan tidigare använts vid sysselsättningsavgräns-
ningen så provas nu ytterligare datamaterial. Det är dels uppgifter 
om sysselsättning från lönestatistiken och dels uppgifter från olika 
andra källor som indikerar att man inte förvärvsarbetar i november. 
Vi testar alltså om fler förklarande variabler skall in i modellen som 
förklaras i avsnitt 2. 

a) Utbildningsdata 
i. SCB:s utbildningsdatabas omfattar 6,5 miljoner individer där varia-
beln ’studdelt’ anger om man är anmäld som studerande under 
hösten 2002. Vissa grupper i databasen har exkluderats då de skall 
betraktas som förvärvsarbetande. Hit hör forskarstuderande, del-
tagare i AMS-åtgärder och uppdragsutbildning för högre studier. I 
åldersgruppen 16-64 år återstår c:a 946 000 personer. 

• Variabeln ’x_UB_skol’ har värdet 1 för de som studerar och 0 i 
övrigt. 

ii. Uppgift från CSN om studiemedel för höstterminen 2002 har an-
vänts för personer som är minst 20 år gamla, studerar på heltid och 
där antal veckor under hösten är minst 17 (för att i största möjliga 
utsträckning täcka november). Under 2002 var detta 246 200 per-
soner. Denna variabel bör mer säkert peka ut de som faktiskt stu-
derar under hösten än den som avser anmält studiedeltagande. 

• Variabelnamn är x_UB_csn_  
 
b) Anmäld arbetslöshet 
Arbetsmarknadsverket (AMV) har ett register över anmälda arbets-
sökande ’händeldatabasen’ som sparas vid månadsskiften för sta-
tistikframställning benämns ’presofil’ och där där endast heltids-
sökande ingår. 

Vid bearbetningarna har avgränsning gjorts till 16-64 år. 



Sysselsättningsavgränsning i RAMS Testade nya datakällor i RAMS 2002 

Statistiska centralbyrån 17 

Tablå 1 
Fördelning på sökandekategorigrupper 

Arbetslösa I åtgärder, 
studier 

I åtgärder, 
sysselsatta 

Samtliga 

168 732 100 115 23 591 292 438 

 
Gruppen ’i åtgärder, sysselsatta’ utesluts eftersom den skall räknas 
till sysselsatta också i RAMS. Till arbetslösa (AL) räknas anmälda 
under året och som är kvarstående sökande i november. Som alter-
nativ inkluderas de som är i studier (ST). Dessutom används som 
alternativ de som anmält sig först efter den 1 juli 2002. Detta ger fyra 
alternativ att testa (se avsnitt 4): 

• Variabeln ’x_MV_alosA’ har värdet 1 för de som är AL + ST och 0 
i övrigt. 

• Variabeln ’x_MV_alosB’ har värdet 1 för de som är AL + ST och 0 
i övrigt (från 1juli) 

• Variabeln ’x_MV_alosC’ har värdet 1 för de som är AL och 0 i 
övrigt. 

• Variabeln ’x_MV_alosD’ har värdet 1 för de som är AL och 0 i 
övrigt (från 1juli) 

 
c) Allmän pension och sjukpension 
På kontrolluppgifter finns uppgift om utbetalda pensioner under året. 
Småbelopp under 1000 kr har tagits bort. Åldersgruppen 16-64 in-
går, vilken omfattar 4 919 477 kontrolluppgifter. De ersättnings-
koder, se nedan, som ingår här är 400-403, 405 samt 440.  

Fyra alternativ med olika utbetalningsbelopp testas (se avsnitt 4): 

• Variabeln ’x_KU_socA’ har värdet 1 för de med  > 1 000 kr och 0 i 
övrigt  

• Variabeln ’x_KU_socB’ har värdet 1 för de med  > 5 000 kr och 0 i 
övrigt  

• Variabeln ’x_KU_socC’ har värdet 1 för de med > 10 000 kr och 0 
i övrigt  

• Variabeln ’x_KU_socD’ har värdet 1 för de med > 50 000 kr och 0 i 
övrigt  
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Tablå 2 
Kontrolluppgift från pensions- och försäkringsutbetalare m.fl. 

Kod Benämning Antal KU med belopp > 0 

400 Tjänstepension 199 854 
401 Allmän pension 480 618 
402 Allmän pension, annan 14 555 
405 Enbart ATP 3 795 
440 Sjukpension 128 685 

 
d) LAPS (Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär skatt 

från skattedeklarationer) 
Datamaterialet omfattar företag med deras inbetalningar av löner 
m.m. månadsvis. Om ett företag någon gång under året slutar att 
betala in ersättningar så betraktar vi det som att det har slutat med 
verksamheten (åtminstone på det givna organisationsnumret). Tan-
ken med att använda LAPS-data är att man skall utnyttja ett ev. 
samband för individen mellan att företaget har lagts ned under året 
och att vara ej-sysselsatt i november. Större företag har här exklude-
rats (> 500 000 kr per månad). Månadsutbetalningar som understi-
ger 5 000 kronor från företag har också tagits bort.  

De individer har markerats som fått löneutbetalningar av de företag 
som i början av året men inte i slutet har betalat ut löner till anställda. 
Det var 15 901 företag slutade att betala ut löner mellan februari och 
oktober år 2002, och 10 060 företag mellan juli och oktober. Personer 
med dessa organisationsnummer har markerats och med två varian-
ter som följer efter när sista utbetalningen företaget gjorde: 

• Variabeln ’x_AP_nedlA’ har värdet 1 för mån 02-10 och 0 i övrigt  

• Variabeln ’x_AP_nedlB’ har värdet 1 för mån 07-10 och 0 i övrigt  
 
e) Arbetstid i lönestatistiken 
Variabeln ’arbetad tid’ finns med i lönestatistiken. Denna används 
till att beräkna ’tjomf’ (tjänstgöringens omfattning) som utgör ar-
betstid i procent av heltid. För den offentliga sektorn är statistiken 
totalräknad medan man för den privata har ett urval av företag, 
men som täcker hela 2,2 miljoner anställda. 

Bäst uppgifter för vårt syfte finns för den statliga sektorn där stati-
stiken tas in månadsvis på personnummernivå. För den kommunala 
och landstingskommunala sektorn finns årsdata men har november 
som referenstidpunkt, vilket passar bra i RAMS.  
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Den privata sektorn är urvalsbaserad och har i huvudsak september 
som referenstidpunkt, vilket är något sämre i detta sammanhang. 
För kyrkopersonal är november referensperiod. 

Lönestatistiken har ’jobb’ som objekt varför arbetstiden först måste 
summerats till personnivå. Om ’tjomf’ då blir mer än 100 procent så 
sätts värdet till 100. 

Anställningsformen har viss betydelse för hur väl arbetstid för må-
naden hänger ihop med löneutbetalningen. För timanställda sker 
löneutbetalning som regel i månaden efter inarbetad tid. Prov har 
gjorts med såväl samtliga anställda i lönestatistiken som för endast 
de med månadslöneform. Före användningen av lönestatistiken i 
modellskattningarna gjordes en bearbetning för att studera överens-
stämmelsen mellan arbetstid i lönestatistiken och sysselsättnings-
status i RAMS samt för AKU-urvalet. Se tablå nedan. 

Tablå 3 
Klassificerade som ej sysselsatta i RAMS resp. AKU men har arbetad 
tid enligt lönedata år 2002 

Sektor i 
lönestatistiken 

Ej syss i RAMS Ej syss 
AKU 

(urval) 

Antal objekt 
(jobb) i 

lönestat. 

Ref.tid 

 Antal Procent Procent Antal  

Staten (konj.stat.) 2 046 1,1 1,0 207 000 Nov. 
Landsting 576 0,29 0,15 227 000 Nov. 
Kommuner 2 823 0,45 0,41 628 000 Nov. 
Privat (urval) 7 915 0,86 1,25 929 000 Sept. 
Summa 13 360 0,64  2 090 000  

 
Tablån omfattar matchande personer i resp. sektor där avgränsning 
gjorts till personer 

• med tjomf > 2 procent (1 tim/vecka) 

• månadslöneanställda  

• 16-64 år 
Resultatet visar att det är god överensstämmelse mellan lönestatisti-
ken och RAMS resp. AKU. Endast runt en procent är klassade som 
ej sysselsatta av de som enligt lönestatistiken arbetar i november. 

Kommentar: Vi har nu ej studerat differenser åt andra hållet, d.v.s. 
”sysselsatta” i RAMS och har organisationsnummer för den offent-
liga sektorn och en tidsmarkering för november, men är ej med i 
lönestatistiken. (Se avsnitt 9.) 
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4 Genomförda tester 

4.1  Datamaterial 
RAMS 2002 har använts vid bearbetningarna som har kontrollupp-
gifterna som grundmaterial. AKU-data från urvalen oktober och 
november har påförts, och de omfattar totalt 31 156 svarande indi-
vider. Vidare har data som beskrivits i föregående avsnitt lagts till.  

De olika variablerna som är beskrivna i avsnitt 3 ovan ger följande 
träffbild mot AKU-urvalen. Den högra stapeln i alla diagram har 
värdet ’1’, som innebär förekomst av uppgift i registret. 

Diagram 2 
Frekvenser av förekomster av uppgifter från olika källor 

 
 
Som framgår av stapeldiagrammatrisen så är flera av de nya variabler 
som skall testas lågfrekventa. Detta gäller bl.a. uppgift om nedlagt 
företag - de två diagrammen längst till höger, där det är få nedlagda 
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företag, enligt vår ansats, som omfattar få anställda och som leder 
till få träffar mot AKU i denna grupp.  

(Två variabler som inte finns med i diagrammet är ub_csn med 
1 423 ”1-värden” och ub_skol som i diagrammet heter ub_studch.) 

4.2  Resultat av tester 
De ovan beskrivna nya datakällorna som provas för att förbättra 
precisionen vid klassificering till sysselsättningsstatus kan utnyttjas 
i huvudsak på två olika sätt. Det ena är att vi låter dem ingå som 
oberoende variabler i modellen. Här finns också varianter som att 
de kan ingå var för sig eller användas som en sammanslagen varia-
bel (som anger att man antingen studerar, är arbetslös etc.). Det 
andra sättet att använda variablerna på är att de används för grupp-
indelning med syfte att grupperna skall bli mer homogena och fel-
klassificeringar färre. Tablån nedan visar en översiktlig beskrivning 
av de viktigaste bearbetningarna som är gjorda med olika alterna-
tiva ansatser. I kolumnen längst till höger redovisas summa brutto-
fel för samtliga indelningsgrupper. Detta mått visar kvalitetsnivån i 
stort, men däremot inte vilken precision vi får i olika redovisnings-
grupper. Den första raden är den ordinarie produktionen av RAMS 
år 2002 där summa fel var 2 375. Denna felnivå måste underskridas 
om en ny metod skall ge högre precision i skattningar av sysselsatta. 



Genomförda tester Sysselsättningsavgränsning i RAMS 

22 Statistiska centralbyrån 

Tablå 4 
Översiktlig beskrivning av bearbetningar med användning av nya 
variabler 

Test 
ID 

Gruppindelning 
(se avsnitt 2.4) 

Variabler Summa 
bruttofel för 
alla grupper 

 Gammal Ordinarie produktion RAMS 2002 
 

2 375 

A Ny: Objekt som ingår  
i lönestatistiken har 
flyttats till egen ny 
grupp 11  

Alla nya variabler i modellen i olika 
kombinationer 
I grupp 11 används tjomf (arbetstid 
uttryckt som andel av heltid) 
 

2 349 

C Gammal Alla nya variabler(tjomf används dock 
ej) 
 

2 537 

E Ny: som i A Inga nya variabler i modellen men 
med tjomf som undantag i grupp 11  
 

2 440 

G Ny: som i A Sammanslagna ober. var. till en enda 
 

2 519 

K En tredje variant på 
gruppindelning. 
Objekt som ingår i 
lönestatistiken har 
grupp 11-12 
 
Studerande och an-
mälda arbetslösa i  
egna nya grupper 
 

Inga nya variabler i modellen men 
med tjomf som undantag i grupp  
11-12 
 

2 348 
 

Z Gammal 

 

Inga nya variabler. 
Nyblivna mödrar och 65-åringar ingår 
inte vid gränssättningen. 
Uppräkningstal från AKU används 

2 245 

(Endast huvudalternativen av bearbetningarna är med här och identifieras i vänstra 
kolumnen.) 
 

Dessa sammanfattande resultat visar att de nya datakällorna inte i 
någon av de olika ansatserna bidrar till en högre kvalitetsnivå i sys-
selsättningsavgränsningen. För de 24 olika ingående grupperna som 
används får man olika resultat efter hur variablerna utnyttjas, men 
summa fel för alla grupper hamnar på ungefär samma nivå i de 
olika testbearbetningarna. 

(Vid jämförelse av bruttofelen mellan de olika testomgångarna ovan 
bör observeras att antalet objekt är något färre vid analysen i de två 
sista grupperna, varvid bruttofelen är något för små relativt. Grupp 
K har 1,5 procent färre objekt och grupp Z har 2,5 procent färre 
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objekt. Bättre jämförbarhet får man om man räknar upp bruttofelen 
med dessa procentsatser.) 

4.2.1  Lönestatistiken 
Stora grupper av anställda som är etablerade på arbetsmarknaden 
kan man med god kvalitet redan idag klassificera som anställda i 
november. När vi använder lönedata tar vi endast med månads-
löneanställda med hänsyn till referenstider, men detta är den stora 
gruppen.  

Klassificeringsfelen redovisas som bruttofel, d.v.s. som summan av 
olika klassificeringar i AKU och RAMS i testmaterialet oktober/no-
vember 2002, och ligger på c:a 3 procent i alla de olika testen där 
lönestatistiken utgör en egen grupp i modellkörningarna. 

Resultaten visar således att lönestatistiken i sig fungerar väl när det 
gäller att i RAMS klassificera de sysselsatta. Särskilt i den offentliga 
sektorn som har november som referenstid, klassificeras de syssel-
satta nästan felfritt. Här ligger bruttofelet på endast 0,3 procent. De 
grupper som lönestatistiken omfattar är stabila och lätta att klassa 
oavsett metod och dataunderlag. 

Ett alternativt tillvägagångssätt till att använda modellantagandet 
kopplat till AKU har övervägts, som innebär att använda lönedata 
till att direktklassa alla individer som ingår i detta datamaterial som 
sysselsatta. Exempelvis skulle avgränsning för den statliga sektorn 
fungera utmärkt med denna metod, men samtidigt ger nuvarande 
metod god överensstämmelse. För de privatanställda däremot har 
lönestatistiken (SLP) i huvudsak september som referensperiod. En 
direktklassificering skulle då ge systematiskt fel. Den grupp som är 
sysselsatt i september och ingår i lönestatistiken (SLP) men som 
slutar under oktober/november blir felklassad, i de fall man inte då 
börjar ett annat jobb. Motsvarande fel av de som däremot börjar 
under oktober/november uppstår inte eftersom de (på urvalsbasis) 
kommer med i modellskattningarna. Eftersom den stora gruppen 
som lönedata omfattar skulle orsaka skevhet i skattningar väljer vi 
att inte använda direktklassificering.  

4.2.2  Övriga testade nya datakällor 
Uppgifter om arbetslöshet, pensioner, studier och arbete i nedlagt 
företag (LAPS) har provats genom att införa var och en av dessa va-
riabler i modellen vid framtagning av gränsvärde. Ett alternativ har 
också använts med en indikator på icke-arbete i november genom 
att de fyra variablerna bildar en gemensam variabel som har värdet 
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’1’ om någon av de fyra har markerats. En annan ansats som provats 
var att använda denna information som grupperingsvariabler i 
stället för modellvariabler. 

Den första provomgången i test A visar att vi totalt för alla grupper 
bara får en marginell kvalitetsförbättring med hjälp av alla nya 
datakällor. Detta trots att halva datamaterialet baseras på lönedata 
som ger upphov till mycket låg andel bruttofel (3 procent). Totalt för 
alla grupper ligger bruttofelet på 8 procent, och detta innebär att 
felen i den halva där vi saknar lönedata har blivit sämre, och detta 
trots att vi nu utnyttjar andra nya datamaterial. 

I histogrammatrisen nedan visas alla variabler som ingår vid fram-
tagning av gränsvärde i grupp 20 (anställda 55-64 år kvinnor). De 
som i AKU har svarat ’ej sysselsatt’ har markerats (högra stapeln i 
det första stapeldiagrammet) och dessa objekt har då också blivit 
markerade för övriga variabler. Då framgår att för inkomstvariabeln 
’bkkus’ i 1000-tal kr. (se bilaga 2) har de ej sysselsatta låga inkomster 
i huvudsak. För variabeln x_KU_socd som avser pensioner så är det 
ungefär lika stor grupp som har som inte har sådan inkomst. Därför 
bidrar denna variabel här inte till ytterligare information för klassi-
ficering i RAMS. Övriga variabler är för lågfrekventa för att vara 
användbara.  
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Diagram 3 
Samvariation mellan variabler i modellen i grupp 20 i Test A 

 
 

I den andra testomgången provade vi den gamla gruppindelningen, 
men med nya datakällor exklusive lönedata. Detta gav sämre 
bruttofel även med olika varianter i att använda de nya källorna. 
Summa bruttofel blev 2 537 jämfört med 2 375 i gamla systemet. 

Slutsats 
De nya källor som indikerar icke-arbete i november bidrar således 
inte till högre kvalitet i klassificeringar. Varför blir det så? Utgångs-
punkten i analysen är att se på sambandet mellan inkomstnivå och 
svar i AKU på frågan om sysselsättning. Resultatet bör tolkas som 
att de nya materialen inte bidrar till någon ytterligare information 
av värde utöver inkomstdata från kontrolluppgiften. Detta beror 
framför allt på att dessa källor inte tillräckligt tydligt pekar ut no-
vember som är vår referensperiod. 

De som är förtidspensionärer eller har annan form av pension på 
heltid har ingen KU från arbetsgivare och kommer inte med i detta 
datamaterial. Kvar är blandgruppen som under året haft inkomst av 
såväl arbete som pension. De som arbetat i november i denna grupp 
skall betraktas som sysselsatta. Den uppgift som finns från admi-
nistrativa register avser antalet ersatta dagar, däremot saknas episod-
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data. Det har alltså inte gått att knyta ersättningsperioden till no-
vember.  

Försök gjordes med att se på den grupp som hade sjukpenninger-
sättning under exempelvis mer än halva året. Det gick inte att finna 
några användbara samband mellan sjukpenning, nivå på ersättning 
och kriterier för sysselsättning i november. 

I den tredje omgången test E används den nya gruppindelningen 
och med endast lönedata som ny datakälla. Även denna ansats ger 
något större bruttofel, 2 440, jämfört med utgångsläget, detta trots 
att grupp 11 som omfattar personer som ingår i lönestatistiken bara 
har bruttofel på 3 procent. Detta innebär att felen i övriga grupper 
blir relativt större och att den del som omfattar lönedata redan i 
gamla metoden klassificeras med hög kvalitet. Lönestatistiken 
bidrar således inte med något ytterligare. 

I test G testar vi ansatsen att använda en gemensam indikator på att 
man inte är sysselsatt i november. Indikatorn får värdet ’1’ om 
någon av de fyra variablerna indikerar studier, arbetslöshet, pen-
sion eller att man arbetat i ett företag som lagts ned. Resultatet visar 
att inte heller denna metod ger högre kvalitet, där bruttofelet blir 
2 519. 

Att använda de ovannämnda variablerna för att grupper datama-
terialet före modellkörningarna provas i test K. Denna ansats ger 
endast marginell förbättring. 

Tablå 5 
Fördelningen av felklassificeringarna i testomgången ”K” (ovägt) 

Grupper Andel av 
samtliga 
personer 

procent 

Andel av 
bruttofelet i 
grupperna, 

procent 

Lönestatistik, offentliga sektorn, grupp 11 24 1 
Lönestatistik, privata sektorn, grupp 12 20 9 
Studerande samt anmälda arbetslösa, grupper 29-30 6 24 
Övriga grupper 49 66 
Samtliga 100 100 

 

De två grupper som innehåller personer med uppgift om studier 
eller anmäld arbetslöshet är inte oväntat de som är svåra att klassa 
och bidrar till en fjärdedel av felet trots att gruppen bara omfattar 6 
procent av individerna. Denna grupp är svårklassificerad oavsett 
hur vi använder dessa data. 
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4.2.3  Vissa delpopulationer 
Tillfälligt frånvarande 
Anställda som är tillfälligt frånvarande p.g.a. sjukdom, föräldraledig-
het m.m. skall räknas som sysselsatta. I RAMS är ett villkor att man 
skall ha en kontrolluppgift från en arbetsgivare, och ej endast från 
Försäkringskassan, för att man skall kunna klassificeras som syssel-
satt. Avsikten med detta är att alltid ha en koppling till ett företag 
för att kunna koppla personen till företagets bransch och andra 
egenskaper. I RAMS betraktar vi därför inte de som är borta mer än 
ett kalenderår som ’tillfälligt’ frånvarande. I RAMS 2003 var det 134 
intervjuade i AKU som uppgav sig vara tillfälligt frånvarande och 
som inte hade varit ekonomiskt aktiva under året. Uppräknat från 
AKU-materialet motsvarar de cirka 22 000 personer. Vid gränssätt-
ning används summa löneinkomst och ersättning från försäkrings-
kassa som modellvariabel. En svårighet för att få rätt klassificering 
är att de tillfälligt frånvarande ofta inte har novembermarkering på 
kontrolluppgiften, vilket leder till att de vid klassificeringen hamnar 
i grupper med högre inkomstnivå och därmed ofta felaktigt blir ’ej 
sysselsatta’.  

I samband med barnafödande ändras inkomstförhållandena och en 
stor del av inkomsterna kommer från föräldrapenningssystemet. Per 
definition ska man betraktas som tillfälligt frånvarande, och därmed 
sysselsatt, om man är föräldraledig från ett arbete. För att se om 
barnafödandet hade någon betydelse specialstuderades de kvinnor 
som blivit mödrar under 2002. Uppgift om nyblivna mödrar under 
året finns i RTB. Bland resultaten i RAMS finns att 85 procent av de 
522 som matchade mot AKU klassades som sysselsatta och 15 pro-
cent ej sysselsatta. I AKU var det färre sysselsatta, 80 procent. Efter-
som det tycks som att AKU i alltför hög utsträckning har angett 
mödrar som ej sysselsatta, medför det att de bidrar till en omotive-
rad höjning av gränsvärdet i de aktuella grupperna. 

Det finns olika varianter att justera metoden för denna grupp. Vald 
metod innebär att nyblivna mödrar selekteras bort vid gränssätt-
ning, men vid klassificeringen av hela populationen får de ingå i 
respektive grupp, men i sin motsvarighet som täcker november. 
Resultatet av detta är att vi får något högre sysselsättningsnivå för 
denna grupp. En bättre klassificering ger också en högre longitudi-
nell kvalitet genom att man inte klassificeras som ej sysselsatt det år 
då man är barnledig och man inte byter sysselsättningsstatus i 
samband med barnafödande.  
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Ett alternativ skulle kunna vara att direktklassificera de nyblivna 
mödrar som föregående år hade förvärvsarbete. Dock kan en grupp 
av dem slutat sin anställning vilket då skulle ge en viss bias. Därför 
får de nyblivna mödrarna klassas efter gränsvärden från modell-
skattningarna som i övrigt. 

Skälet att göra en justering av metoden enbart för kvinnor är att fler-
talet nyblivna är hemma första halvåret och därmed ofta är mer 
sammanhängande föräldraledig än färder. I aktuella åldersgrupper 
har vi också noterat en tendens att vi något underskattar sysselsätt-
ningen för kvinnor relativt män, en effekt som minskats med juste-
ringen enligt ovan.  

Ålderspensionärer 
Vid övergången till pensionering blir 65-årsgruppen speciell efter-
som personerna i denna grupp successivt slutar förvärvsarbeta. Tidi-
gare har åldersgruppering gjorts så att 65–74 utgjort en pensionärs-
grupp. Detta har varit lite av en hybrid genom att 65-åringarna till 
stor del reguljärt arbetat åtminstone en del av året. Denna grupp är 
relativt stor och har dominerat vid gränssättningen. Därför har 
gränsen blivit relativt hög och sysselsättningen därmed låg bland 
ålderspensionärer. Nu bildar 65-åringar en egen grupp (antalet 
observationer i mikrodata är tillräcklig för att modellskattningen 
skall fungera). 

AKU-redovisning baseras på ett relativt litet urval för ålderspensio-
närer varför man får något osäkra skattningar. En jämförelse på ma-
terial från år 2003 gör dock troligt att vi med ny metod bättre beskri-
ver denna grupp. 

Tablå 6 
Antal förvärvsarbetande i åldersgruppen 65–74 år 2003 

Definitiv redovisning i RAMS 2003 43 714 
Ny metod år 2003 62 800 
AKU i genomsnitt, kv 4 69 000 

 

Uppräkningstal från svarsobjekten i AKU kommer nu att användas 
vid framtagning av gränser för sysselsättning. Resultat i sysselsätt-
ning när vikten inkluderas vid bestämning av gränsvärdet ger en 
måttlig ökning av antal sysselsatta totalt. Nu gjorda bearbetningar 
visar att nettoökningen på 7 360 personer till största delen gäller 
ungdomar under 25 år. Nettoökningen är lika för könen, men det är 
mest bruttofel för kvinnor, vilket innebär mer osäkerhet vid ned-



Sysselsättningsavgränsning i RAMS Genomförda tester 

Statistiska centralbyrån 29 

brytningar. För övriga redovisningsgrupper är förändringarna 
mycket små. 

Tablå 7 
Ökning av sysselsatta om uppräkningstal inkluderas vid beräkning av 
gränsvärde för två grupper, år 2002 

Ålder Redovisat Ökning Ökning i % 

16-19  89 632 2 940 3,3 
20-24 299 507 4 304 1,4 

 

Omaka AKU 
I AKU-materialet finns 6 283 objekt som saknar KU med inkomst av 
lön eller företagarinkomst för år 2002 och därmed inte ingår i 
modellskattningarna. En mindre grupp av dessa är 414 sysselsatta i 
AKU, 205 är klassade som företagare och 209 är anställda. Av dessa 
209 är 94 i arbete och har i AKU kunnat knytas till ett arbetsställe i 
Sverige utan att vi finner någon löne-KU för dem. Resterande 115 är 
frånvarande enligt AKU. De 209 motsvarar cirka 33 000 anställda 
uppräknat. (Se mer detaljerade resultat i avsnitt 6.1 som avser år 
2003). 
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5 Förändringar/förbättringar i 
RAMS 2004 

En översyn av metoder för klassificeringen av sysselsatta har setts 
över i två olika projekt. I det som redovisas här har avgränsning av 
de anställda setts över. Ett annat projekt har med hjälp av en ny 
datakälla tagit fram en ny metod för att identifiera de personliga 
företagarna och de företagare som är anställda i eget AB. Detta 
senare projekt har störst betydelse för det, mindre, tidsseriebrott vi 
får i resultaten år 2004. 

5.1  Kortare produktionstid 
Genom att använda SRU-material i stället för företagarnas själv-
deklarationer kan RAMS i framtiden publiceras c:a 3 månader 
tidigare, eftersom det finns en preliminära version av SRU redan i 
september som nu kommer att användas för klassificering av egna 
företagare. 

5.2  Bättre täckning av personliga företagare 
Tidigare har de företagare som deklarerat ett underskott av för-
värvskällan inte klassificerats som företagare och inte heller som 
sysselsatt (om man inte också haft en anställningsinkomst som legat 
över gränsvärdet). Nu inkluderas även underskottsföretagarna 
varvid vi höjer sysselsättningsnivån för företagarna med c:a 35 000 
år 2003. Detta ger också en högre longitudinell kvalitet genom att vi 
nu enbart tar hänsyn till arbetstid vid klassificeringen. Tidigare blev 
den företagare som ett år fick ett underskottsresultat klassificerad 
som ej sysselsatt det året (om man inte också var anställd). 

5.3  Ändringar i metod vid avgränsning av 
anställda 

1) AKU-uppräkningstal används vid gränssättning 
2) Kvinnor som under året (fram till den 15 dec.) fött barn ingår 

inte vid gränssättningen. 
De klassas sedan med det gränsvärde som gäller för november-
grupper (oavsett hur tidsmarkeringen ser ut). Detta gränsvärde 
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är lägre än det som man får i en grupp som inte täcker november, 
och vi får då fler sysselsatta i denna grupp. 

3) 65-åringar bildar en ny grupp vid avgränsningen. De är 97 st år 
2002 varav ungefär hälften var sysselsatta enligt AKU. Denna 
grupp är relativt stor och skall inte helt dominera gränssätt-
ningen för hela pensionärsgruppen. 

4) ’Blankmarkerade’ d.v.s. kontrolluppgifter som har felaktig tids-
markering som t.ex. ”05-13” blankas ut och har varit grupp 11-12. 
De är totalt endast 17 som matchar mot AKU. De får ingå bland 
helårsmarkerade vid klassificering (här ingår ju också sen tidi-
gare en del partiellt bortfall). 
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6 Implementering 

6.1  RAMS 2003 – länkningsår 
I tablån nedan visas vad den nya metoden innebär i förändring. Rad 
1visar antal förvärvsarbetande enligt officiell statistik som har redo-
visats i RAMS 2003. Rad 2 visar motsvarande uppgifter, men där 
SRU-materialet använts i stället för inkomstdeklarationerna för egna 
företagare, medan rad 3 visar den samlade effekten av SRU-material 
och förändringar i metoden för avgränsningen av anställda.  

I kolumn 1 visas att de förvärvsarbetande totalt ökar med drygt 
75 000 (1,8 procent), varav c:a 34 000 (0,8 procent) är en ökning som 
beror på ändrad klassificering av egna företagare. Den stora föränd-
ringen här är att även personer med underskott i förvärvskällan 
inkluderas bland sysselsatta. 

I åldersgruppen 16-64 år (kolumn 2) ökar vi den redovisade syssel-
sättningen med c:a 48 000 personer (1,2 procent), varav 27 000 (0,7 
procent) beror av företagarna. 

AKU:s skattning av sysselsättningen har sen metoden infördes 1993 
legat något högre än i RAMS. Detta beror primärt på att avgräns-
ningen av företagarna sker på helt olika sätt. 

År 2003 redovisade AKU i november en skattningsnivå på 4 155 600 
sysselsatta i åldersgruppen 16-64 år, vilket ligger 2,6 procent högre 
än i RAMS. Med förändringarna i RAMS halveras skillnaden mellan 
undersökningarna eller till 1,4 procent. 
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Tablå 8 
Jämförelse av antal förvärvsarbetande i RAMS med gammal och ny 
metod mot AKU år 2003 

  RAMS RAMS AKU exkl.  
medhjälp. 

Differens 
(kol3 – kol2) 

Differens 
(kol3 – kol2) 

  Förvärvsarbetande 

  Samtliga 16 – 64 år 16 – 64 år 16 – 64 år 16 – 64 år 
  1 2 3  % 

1 Definitiv konfi-
densintervall 
AKU 4 095 047 4 048 916 

4 155 600 
+29 600 106 684 2.6 

2 SRU-metod för 
företagare 4 128 815 4 076 348 4 155 600 79 252 1.9 

3 Ny metod 4 169 566 4 097 065 4 155 600 58 535 1.4 

 Differens  
rad2 –  rad1 33 768  27 432      

4 Differens  
rad3 –  rad1  74 519 48 149     

5 Differens 
rad3 –  rad1 
procent 1,8 1,2    

 

Omaka AKU – Inkonsistens i data 
I AKU-materialet från år 2003 finns 219 objekt som saknar KU med 
inkomst av lön eller företagarinkomst. Detta gäller personer som 
uppgivit att man arbetar mätveckan och är anställd eller företagare. 
De anställda omfattar 94 personer som uppräknat från AKU motsva-
rar cirka 15 500. Företagare som arbetar mätveckan utgör 125 i AKU-
urvalet och motsvarar c:a 22 000 personer. 

De s.k. tillfälligt frånvarande ingår inte i RAMS om de inte haft in-
komst under året från arbetsgivare. Från AKU kan vi identifiera 113 
anställda som är omaka. De motsvarar c:a 18 000 uppräknat. Även 
c:a 3 000 företagare uppräknat är omaka. 

Totalt innebär detta att vi, avsiktligt, inte redovisar de c:a 21 000 
’tillfälligt’ frånvarande som ingår i AKU. De c:a 37 500 som av olika 
skäl anger sig som sysselsatt men samtidigt saknar data från skatte-
myndigheten och som blir klassificerade som ej sysselsatta i RAMS 
ingår inte heller, och för denna grupp saknas registerdata. 

Sammanfattningsvis redovisar RAMS och AKU helt jämförbar stati-
stik av antal sysselsatta. De 58 500 som är omaka mot AKU i åldern 
16-64 år motsvarar de 58 535 som AKU redovisar högre än RAMS. 
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Jämförelse av sysselsatt dagbefolkning på kommunnivå med 
gammal och ny metod. 
Sysselsättningsregistret för RAMS 2003 har tagits fram i två versio-
ner, där utöver det ordinarie registret också en version där ny me-
tod använts. Resultat publiceras på SCB:s webbplats också från det 
senare. 

Sysselsättningsnivån höjs med den nya metoden med 1,8 procent. 
Främst är det egenföretagare och ålderspensionärer som ger denna 
ökning. Om vi enbart ser till åldersgruppen 16-64 år så är ökningen 
1,2 procent. För att studera hur skattningarna förändras med ny 
metod regionalt har vi skattat antal sysselsatta i olika åldersgrupper 
per kommun. Såväl absolut som relativ förändring redovisas i 
tablån nedan. 

Tablå 9 
Antal redovisningsgrupper per kommun fördelat efter förändringens 
storlek med ny metod år 2003, 20-64 år. Differens i absolut och relativt 
antal sysselsatta för dagbefolkningen 

Differens i antal Procentuell 
förändring 

0 < 4 4-10 11-20 21-50 > 50 Samtliga 

0 0 0 0 1 4 6 11 
1-3 0 0 1 7 40 209 257 
4-10 0 0 0 0 2 21 23 
11- 0 0 0 0 0 0 0 
        
Samtliga 0 0 1 8 46 236 291 

 

De allra flesta förändringarna på kommunnivå ligger i intervallet  
1-3 procent som förväntas. Ingen skattning förändras med mer än 
10 procent, inte heller hade någon skattning minskat med ny metod. 
En mer detaljerad analys visar att bilden är likartad i olika ålders-
grupper. Undantaget är den äldsta gruppen där sysselsättningen 
ökar påtagligt och på riksnivå med 43,7 procent (avsnitt 4.2.3).  

(Vi hade 290 kommuner år 2003. Här redovisas dock 291 skattningar 
som vi jämför beroende på att även ’uppgift saknas’ förekommer.) 

Jämförelse av sysselsatt dagbefolkning i olika branscher med 
gammal och ny metod. 
Sysselsättningen redovisas i RAMS efter ”begränsad SNI” som om-
fattar 42 grupper som redovisas på länsnivå och fördelat på kön. 
Skillnader i gammal och ny metod redovisas i tablån nedan. 
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Tablå 10 
Antal redovisningsgrupper per bransch, kön och kommun fördelat 
efter förändringens storlek med ny metod år 2003. Differens i absolut 
och relativt antal sysselsatta i dagbefolkningen 

Differens i antal Procentuell 
förändring 

< 0 0 1-3 4-10 11-20 21-50 > 50 Samtliga 

< 0 110 0 0 0 0 0 0 110 
0 57 148 112 34 20 14 3 388 
1-3 0 0 128 235 147 190 209 909 
4-10 0 0 39 43 29 70 112 293 
11-20 0 0 10 10 2 11 19 52 
21-50 0 0 3 5 5 2 25 40 
> 50 0 0 3 0 0 0 7 10 
         
Samtliga 167 148 295 327 203 287 375 1 802 

 

I tablån ingår skattningar för kön (2), län (20+1) och begränsad SNI 
(42+1), vilket ger 1 806 skattningar. (Ett fåtal kombinationer saknar 
värden.) 

Tablån visar att den relativa förändringen ligger på noll (avrundat) i 
388 skattningar. De skattningar däremot som har markerats med fet 
stil innebär klara tidsseriebrott med den nya metoden. Denna inne-
bär bl.a. att vi inkluderar även egenföretagare med ett negativt re-
sultat under året, och därmed höjer vi nivån av antal företagare. I 
branscher som domineras av företagare som t.ex. jordbruk får detta 
genomslag i skattningar. De många nya företagen som nu inklude-
ras saknar också i många fall uppgifter i FDB om bl.a. näringsgren. 
Här får vi därmed ett partiellt bortfall, och branschkoden ’00’ ökar 
därför kraftigt. Nedan redovisas, uppdelat på män och kvinnor, 
motsvarande tablå som ovan men där jordbruksföretagen och det 
partiella bortfallet har exkluderats. 
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Tablå 11 
Antal redovisningsgrupper per bransch, kön och kommun fördelat 
efter förändringens storlek med ny metod år 2003. Män, exklusive 
jordbrukare och partiellt bortfall. Differens i absolut och relativt antal 
sysselsatta i dagbefolkningen 

Differens i antal Procentuell 
förändring 

< 0 0 1-3 4-10 11-20 21-50 > 50 Samtliga 

< 0 26 0 0 0 0 0 0 26 
0 36 46 55 19 14 10 2 182 
1-3 0 0 45 118 95 115 94 467 
4-10 0 0 22 25 17 31 70 165 
11-20 0 0 2 1 1 6 9 19 
21-50 0 0 2 2 0 0 0 4 
> 50 0 0 2 0 0 0 0 2 
         
Samtliga 62 46 128 165 127 162 175 865 

 

Antal skattningar på länsnivå fördelat på begränsad SNI för män är 
relativt stabil, där de flesta skattningar ligger i intervallet 1-3 
procent. De markerade värdena som avviker mer är relativt få och 
orsakas till stor del av branscher som domineras av egenföretagare 
utöver jordbrukarna. Nedan visas motsvarande tablå med 
redovisningsgrupper för kvinnor. 

Tablå 12 
Antal redovisningsgrupper per bransch, kön och kommun fördelat 
efter förändringens storlek med ny metod år 2003. Kvinnor, exklusive 
jordbrukare och partiellt bortfall. Differens i absolut och relativt antal 
sysselsatta för dagbefolkningen 

Differens i antal Procentuell 
förändring 

< 0 0 1-3 4-10 11-20 21-50 > 50 Samtliga 

< 0 56 0 0 0 0 0 0 56 
0 21 100 57 15 6 4 1 204 
1-3 0 0 83 117 51 74 115 440 
4-10 0 0 17 18 12 37 33 117 
11-20 0 0 8 9 1 5 0 23 
21-50 0 0 1 3 5 2 0 11 
> 50 0 0 1 0 0 0 0 1 
         
Samtliga 77 100 167 162 75 122 149 852 
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Även redovisningsresultat med ny metod för kvinnor visar accepta-
bel förändring jämfört med den tidigare metoden. Skillnaden är att 
vi här har fler skattningar där differensen är nära noll, men samtidigt 
får vi fler stora förändringar med mer än 20 procents differens. 

Sammanfattningsvis visar resultaten att den nya metoden höjer 
nivån av sysselsatta och att det tidsseriebrott som vi får är relativt 
stabilt nedbrutet på redovisningsgrupper med undantag för 
branscher som domineras av egenföretagare samt för den äldsta 
åldersgruppen.  

6.2  RAMS 2004 
Ny metod införs för RAMS 2004 där företagarna identifieras med 
hjälp av SRU-data, och där metodjusteringar har gjorts i avgräns-
ningen av anställda. Undersökningen publiceras nu 1½ månad 
tidigare än föregående år. Målet är att 2006 års undersökning skall 
bli klar före årsskiftet, d.v.s. produktionstiden blir 12 månader, 
jämfört med nuvarande 15 månader. 
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7  Kvalitet 

Jämförelse mellan RAMS och AKU 
Som sysselsatt i RAMS räknas man om man har arbetet minst en 
timme i veckan i november. Denna definition ansluter till mät-
ningen i AKU, varför undersökningarna är jämförbara också över 
tiden. Skillnaden är främst mätningen av sysselsättningen av egna 
företagare där vi i RAMS visserligen ganska säkert kan identifiera 
företagarna, men å andra sidan inte lika säkert kan ange november 
som referensperiod. 

Att analysera vad skillnaden mellan RAMS och AKU betyder i detta 
avseende är svårt eftersom blandgruppen ’kombinatörer’ är stor. I 
tablån nedan redovisas de 137 014 personer som hade såväl före-
tagarinkomst som inkomst redovisad på kontrolluppgift. Av dessa 
var 134 962 personer sysselsatta enligt RAMS.  

Yrkesställning: 
1 – anställning, sjömän 
2 – anställning 
4 – egenföretagare 
5 – anställd i eget AB 

Genom den stora överlappningen i yrkesställning och otydligheten i 
gränsen gör det svårt att jämföra och värdera kvalitén i avgräns-
ningen av företagare i de två undersökningarna. 

Sysselsättningsstatus i RAMS: 
1 – sysselsatt 
5 – EJ sysselsatt (men där kontrolluppgift (KU) finns) 

Bland de ej sysselsatta med sysselsättningsstatus 5 finns också en 
mindre grupp med en låg företagarinkomst som hamnar under 
gränsvärdet för att bli klassificerad som sysselsatt. 
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Tablå 13 
Antal personer med såväl företagarinkomst som anställningsinkomst, 
fördelat på yrkesställning och sysselsättningsstatus i RAMS år 2002 

Sysselsättningsstatus Yrkesställning  
Frequency 

1 5 Total 

1 116 1 117 
2 72 755 741 73 496 
4 56 803 1 282 58 085 
5 5 288 28 5 316 
    
Total 134 962 2 052 137 014 

 

Jämförbarheten över tiden störs dock något av den justering i av-
gränsning av sysselsatta som genomförs i RAMS 2004. För att 
underlätta användningen har RAMS 2003 klassificerats med såväl 
gammal som ny metod, där förändringar beskrivits. 

Vid avgränsning av sysselsatta har kvalitet i tvärsnittsdata priori-
terats. Kvalitén i den longitudinella kvalitén är också viktig när man 
följer individer och företag över tiden. Kvalitén här bör beskrivas, 
men kan göras först när vi har minst två årgångar där den nya 
avgränsningsmetoden har använts. 

Nya datakällor som prövats i denna studie för att ytterligare för-
bättra klassificeringen av anställda har inte kunnat bidra till högre 
kvalitet i klassningen. För att förbättra den ytterligare skulle det 
primärt vara värdefullt att få förbättrade tidsmarkeringar på kon-
trolluppgiften. Nu kan vi inte skilja på helårsarbete från partiellt 
bortfall. Om man på KU:n får markering för helårsarbete skulle det 
underlätta klassningen. Samarbete med skattemyndigheten (SKV) 
pågår om detta. 

Nedan jämförs hur AKU har klassat individer med det resultat 
klassificeringen i RAMS ger. Skillnader, felen, kan hänföras såväl till 
RAMS som till AKU. Bruttofelen omfattar alla skillnader. Många av 
dessa tar ut varandra i redovisningsgrupper. Den avgränsnings-
metod som används ger små nettofel och innehåller således ingen 
skevhet. 

Klassificeringsfel av anställda 
Med ny metod för klassificering i RAMS 2003 har vi beräknat antal 
personer som blir klassade olika i AKU och RAMS för AKU-urvalet. 
Totalt ingår 30 887 individer i detta datamaterial. Kolumnerna från 
vänster innehåller: 
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”11” = Sysselsatta i båda undersökningarna 
”15” = Sysselsatt i AKU,  Ej sysselsatt i RAMS enligt Y-takvärdet 
”21” = Ej sysselsatt i AKU,  Sysselsatt i RAMS enligt Y-takvärdet 
”25” = Ej sysselsatt i båda undersökningarna 

brfel = bruttofel =  ”21” + ”15” 
nefel = nettofel  =  ”21” – ”15”  (antal fler sysselsatta enligt RAMS) 

Ett negativt värde innebär fler sysselsatta i AKU. 

       brfel   

AKU..RAMS syss/ej syss brfel 0 1  nefel 

RAMS 
2003 

11 15 21 25 

Samt- 
liga 

0 1 % % nefel % 

Samtliga 22 495 1 094 1 216 3 412 28 217 25 907 2 310 91.8 8.2 122 0.43 

 

Felklassningarna totalt är 2 310 individer, vilket motsvarar 8,2 pro-
cent av samtliga 28 217. De flesta felen tar ut varandra, vilket är ett 
resultat av den använda metoden. Nettofelet är 122 individer eller 
0,43 procent. 

Nedan visas i vilka grupper felen har uppkommit när vi tagit fram 
gränsvärdena. Den första gruppen är just företagargruppen (02, se 
gruppindelning i avsnitt 2.4).  



Sysselsättningsavgränsning i RAMS Kvalitet 

Statistiska centralbyrån 41 

Felen fördelade på grupper som använts vid bestämning av 
gränsvärde: 
(inklusive grupp 2, egna företagare) 

 AKU..RAMS syss/ej syss brfel 0 1  nefel 

 11 15 21 25 

Samt- 
liga 

0 1 % % nefel % 

Samtliga 24 922 1 094 1 459 3 412 30 887 28 334 2 553 91.7 8.3 365 1.18 
            
02 2 427 0 243 0 2 670 2 427 243 90.9 9.1 243 9.10 
03 137 64 61 196 458 333 125 72.7 27.3 -3 -0.66 
04 0 31 32 553 616 553 63 89.8 10.2 1 0.16 
05 309 58 70 111 548 420 128 76.6 23.4 12 2.19 
06 4 22 28 348 402 352 50 87.6 12.4 6 1.49 
            
07 1 206 108 155 139 1 608 1 345 263 83.6 16.4 47 2.92 
08 23 68 73 422 586 445 141 75.9 24.1 5 0.85 
09 127 17 17 27 188 154 34 81.9 18.1 0 0.00 
10 4 19 16 193 232 197 35 84.9 15.1  -3 -1.29 
13 49 16 19 122 206 171 35 83.0 17.0 3 1.46 
            
14 91 23 24 82 220 173 47 78.6 21.4 1 0.45 
15 439 21 27 68 555 507 48 91.4 8.6 6 1.08 
16 327 38 44 83 492 410 82 83.3 16.7 6 1.22 
17 6379 79 83 86 6627 6465 162 97.6 2.4 4 0.06 
18 6675 103 123 111 7012 6786 226 96.8 3.2 20 0.29 
            
19 1855 45 39 61 2000 1916 84 95.8 4.2 -6 -0.30 
20 2003 37 39 58 2137 2061 76 96.4 3.6 2 0.09 
21 330 63 65 102 560 432 128 77.1 22.9 2 0.36 
22 162 74 74 221 531 383 148 72.1 27.9 0 0.00 
23 820 46 58 43 967 863 104 89.2 10.8 12 1.24 
            
24 616 46 51 76 789 692 97 87.7 12.3 5 0.63 
25 432 18 17 20 487 452 35 92.8 7.2 -1 -0.21 
26 414 32 33 35 514 449 65 87.4 12.6 1 0.19 
27 42 32 31 111 216 153 63 70.8 29.2 -1 -0.46 
28 51 34 37 144 266 195 71 73.3 26.7 3 1.13 

 

Bruttofelen är relativt jämnt fördelade, men där de stora grupperna 
får ett mindre relativt fel. När det gäller netto är det två grupper vid 
sidan om företagargruppen som ligger något högre än övriga, näm-
ligen 5 och 7. Det är grupper där månadsmarkeringen visar att man 
arbetat i november. I båda grupperna är det AKU som redovisar lägst 
antal sysselsatta. Möjligen beror en del av differenserna i klassifice-
ringen på att AKU något underskattar de tillfälligt frånvarande, 
bl.a. nyblivna mödrar.�
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Felen fördelade på män och kvinnor 

       brfel   

AKU..RAMS syss/ej syss brfel 0 1  nefel 

RAMS 
2003 

11 15 21 25 

Samt- 
liga 

0 1 % % nefel % 

Män 11 155 477 567 1 643 13 842 12 798 1 044 92.5 7.5 90 0.65 
Kvinnor 11 340 617 649 1 769 14 375 13 109 1 266 91.2 8.8 32 0.22 

 

Kvinnors sysselsättning underskattas i någon mån relativt män i 
RAMS. Här och i det följande ingår inte företagarna (grupp 2).  

Felen fördelade på åldersgrupper 

       brfel   

AKU..RAMS syss/ej syss brfel 0 1 nefel 

RAMS 
2003 

11  15  21  25 

Samt- 
liga 

0 1 % % nefel  % 

16-19 358 225 152   1133   1868   1491      377 79.8 20.2 -73 -3.91 
20-29 3714 346 435 1070 5565 4784 781 86.0 14.0 89 1.60 
30-39 5840 138 223 310 6511 6150 361 94.5 5.5 85 1.31 
40-49 5406 122 141 192 5861 5598 263 95.5 4.5 19 0.32 
50-59 5556 121 130 219 6026 5775 251 95.8 4.2 9 0.15 
            
60-64 1528 76 67 233 1904 1761 143 92.5 7.5 -9 -0.47 
65-74 93 66 68 255 482 348 134 72.2   27.8 2 0.41 

 

De yngsta och äldsta åldersgrupperna är svårast att klassificera vilket 
ger höga bruttofel. En viss skevhet får man i åldersklasser när indel-
ningen inte överensstämmer med den man har i gruppindelningen 
som beror på att genomsnittlig inkomst ökar med ålder. Denna 
effekt ser man vid jämförelse av nettofelen i de två lägsta klasserna. 
Se avsnitt 9. 
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Felen fördelade på län 

RAMS 
2003 

       brfel   

 AKU..RAMS syss/ej syss brfel 0 1 nefel 

 11 15 21 25 

Samt- 
liga 

0 1 % % nefel % 

01 3 774 198 192 462 4626 4236 390 91.6 8.4 -6 -0.13 
03 835 50 49 152 1086 987 99 90.9 9.1 -1 -0.09 
04 745 26 37 95 903 840 63 93.0 7.0 11 1.22 
05 925 46 43 152 1166 1077 89 92.4 7.6 -3 -0.26 
06 758 39 23 86 906 844 62 93.2 6.8 -16 -1.77 
            
07 580 30 32 91 733 671 62 91.5 8.5 2 0.27 
08 648 33 44 115 840 763 77 90.8 9.2 11 1.31 
09 190 5 17 32 244 222 22 91.0 9.0 12 4.92 
10 597 32 18 90 737 687 50 93.2 6.8 -14 -1.90 
12 2 937 149 159 446 3691 3383 308 91.7 8.3 10 0.27 
            
13 778 31 37 89 935 867 68 92.7 7.3 6 0.64 
14 3 150 149 161 445 3905 3595 310 92.1 7.9 12 0.31 
17 790 47 50 160 1047 950 97 90.7 9.3 3 0.29 
18 756 32 38 124 950 880 70 92.6 7.4 6 0.63 
19 763 32 32 99 926 862 64 93.1 6.9 0 0.00 
'            
20 744 38 34 130 946 874 72 92.4 7.6 -4 -0.42 
21 719 32 56 120 927 839 88 90.5 9.5 24 2.59 
22 684 20 40 103 847 787 60 92.9 7.1 20 2.36 
23 583 37 56 116 792 699 93 88.3 11.7 19 2.40 
24 736 31 51 134 952 870 82 91.4 8.6 20 2.10 
25 803 37 47 171 1058 974 84 92.1 7.9 10 0.95 

 

Bruttofelen är jämnt fördelade på län, men nettofelen är högre i 
norrlandslänen.  

Felen fördelade på sektor 

       brfel   RAMS 
2003 

AKU..RAMS syss/ej syss brfel 0 1 nefel 

 11 15 21 25 

Samt-
liga 

0 1 % % nefel % 

Okänd 2 13 4 47 66 49 17 74.2 25.8 -9 -13.64 
            
11 1243 33 42 106 1424 1349 75 94.7 5.3 9 0.63 
12 42 0 1 2 45 44 1 97.8 2.2 1 2.22 
13 4964 222 266 815 6267 5779 488 92.2 7.8 44 0.70 
14 1489 23 23 88 1623 1577 46 97.2 2.8 0 0.00 
15 107 1 0 2 110 109 1 99.1 0.9 -1 -0.91 
            
21 11830 537 668 1498 14533 13328 1205 91.7 8.3 131 0.90 
22 590 116 64 214 984 804 180 81.7 18.3 -52 -5.28 
23 810 27 29 123 989 933 56 94.3 5.7 2 0.20 
24 452 16 16 78 562 530 32 94.3 5.7 0 0.00 
25 966 106 103 439 1614 1405 209 87.1 12.9 -3 -0.19 
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Bruttofelen är störst inom övriga privata företag (22) med 18 pro-
cent. Här kan man också förvänta sig fler personer med lösare an-
knytning till arbetsmarknaden. Denna grupp redovisas på en lägre 
nivå jämfört med AKU med 5,3 procent nettofel. 

Sektorkod i klartext: 
11 Statlig förvaltning 
12 Statliga affärsverk 
13 Primärkommunal förvaltning 
14 Landsting 
15 Övriga offentliga institutioner 

21 Aktiebolag, ej offentligt ägda 
22 Övriga företag, ej offentligt ägda 
23 Statligt ägda företag och organisationer 
24 Kommunalt ägda företag och organisationer 
25 Övriga organisationer 

Till sektorkod 22 läggs också det partiella bortfallet d.v.s. de företag 
som inte matchar mot FDB. 
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Bilaga 1 – Projektdirektiv 
Projektnamn 
Ny sysselsättningsavgränsning (SyssAvgr) 

Prioritet 
1 

Bakgrund 
ILO:s definition av förvärvsarbetande innebär att alla som utfört 
minst en timmes inkomstbringande arbete under en mätvecka be-
traktas som förvärvsarbetande. En ny avgränsningsmetod infördes 
1993 som bl.a. syftade till att få större samstämmighet i definitionen 
av förvärvsarbetande mellan RAMS och AKU och också till ILO: 
definition. Avgränsningen är modellbaserad med hjälp av mikro-
data från AKU och baseras på samband mellan hur man svarat i 
AKU på frågan om sysselsättning i mätveckan i november och in-
komstdata i kontrolluppgifterna. För vissa delgrupper med svagare 
anknytning till arbetsmarknaden är sambandet svagare varvid man 
får lägre precision i skattningar.  

För att höja kvalitén skulle man kunna utnyttja också andra data-
källor för att förbättra nuvarande metod. Detta gäller främst kort-
periodisk lönestatistik för november som är totalräknad och med 
individer som objekt för den statliga sektorn, strukturlönestatistik 
för övriga offentliga sektorn som har november som referensmånad, 
också totalräknad. Den privata sektorn som är störst är dock urvals-
baserad men täcker en stor del av de anställda. Även andra data-
källor kan komma att prövas.  

Syfte 
En ny metod skall ta hänsyn till de olika kvalitetskomponenterna 
med särskild tonvikt på relevans i tidsserier och att mät/modellfel 
är små så att statistikredovisningar även för små redovisnings-
grupper håller godtagbar kvalitet. Om möjligt bör tidsseriebrott 
undvikas. 

För att tillgodose olika användarkrav i uppdrag, skall datamaterialet 
vara organiserat så, att man har en flexibilitet vid val av avgräns-
ning av de sysselsatta. 

Starttid – sluttid 
2004-05-20 – 2004-12-31 
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Avrapportering  
Sker återkommande i följande grupper:  
ASP (områdesgrupp på AM/FRS),  
RAMS-produkten, sysselsättningsgruppen inom AM. 

Projektgrupp 
Gunnar Arvidson (proj. ledare) 
Tor Bengtsson 
Ulf Durnell 
Ann–marie Flygare 
Martin Odencrants 
Marianne Ängsved 

Referens grupp  
U/RM 

Beakta 
Företagarbegreppet ses över i SRU-projektet, där avgränsningen 
kommer att breddas till att inkludera också de personliga företagare 
som bedrivit verksamheten med underskott under året. Detta kom-
mer att ge ett tidsseriebrott i antal företagare och därmed i antal 
förvärvsarbetande. Resultaten från RAMS kommer med detta att 
närma sig den högre nivå som AKU redovisar. Den nya metoden för 
avgränsning av företagare kommer att provas i RAMS 2003 och an-
vändas som officiell statistik i RAMS 2004. Implementeringen bör 
ske samtidigt för de nya metoderna. 

Avgränsningar  
Frågan om klassificering av förvärvsarbetande månadsvis hänförs 
till aktivitetsprojektet. 

Kombinatörer, med såväl anställning som inkomst från personligt 
företag, är en stor grupp och klassificeras i yrkesställning och ’huvud-
arbetsställe i november’ efter störst inkomstkälla. Relationen i de två 
inkomstslagen kan variera mellan år. Detta gör att ett företag ena 
året kan lämna populationen av företag, för att året därpå åter komma 
med i sysselsättningsregistret (SREG), och därmed i företagens och 
arbetsställenas dynamik (FAD). Som underlag för att höja den longi-
tudinella kvalitén bör hanteringen av kombinatörerna ses över utan-
för detta projekt, med mål att genomföra en ev. förändring samtidigt 
som andra ändringar. 

Örebro den 25 augusti 2004 

Ulf Durnell   Gunnar Arvidson 
Enhetschef   Projektledare 
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Bilaga 2 – Variabellista 

Variabel- 
namn 

Filen ”SYSSA 2004” används vid framtagning av gränsvärden 
Variabelinnehåll Label         

  

akusyss 1=Sysselsatt,  2=EJ syss enl AKU 

arskus arslon + kusers ;  Månadslön summerat över året   (GRUPP 01-10) 

arslon summa månadsmark löner  över året 

bkkus bklon + kusers                 helårsgrupper   (GRUPP 13-20) 

bklon klon  (+ blon)    (B = blank) 

flon företagarinkomst  

grupp gruppindelning, se avsnitt 2.4 

helkus hellon + kusers      Summa alla löner + fkass    (GRUPP 21-26) 

hellon blon + klon + arslon(mån-mark)        ’HEL’ = alla löner 

hflon hellon + flon                      summa inkomster   (GRUPP 27)  (här ej fkass) 

klon lon 01-12 + blank              ’K’ = kryss = helår 

kusers Belopp från kontrolluppgift från försäkringskassa 

mman  AKU-undersökning viss månad  t.ex. 0512 

tjomf Tjänstgöringens omfattning i % enligt lönestatistiken 

upprakman Uppräkningstal enligt AKU för viss månad 

syss Sysselsatt i AKU 
Sysselsatt i RAMS enligt Y-takvärdet 

aku-sy Sysselsatt i AKU 
Ej sysselsatt i RAMS enligt Y-takvärdet 

aku-EJ-sy Ej sysselsatt i AKU 
Sysselsatt i RAMS enligt Y-takvärdet 

ejsyss Ej sysselsatt i AKU 
Ej sysselsatt i RAMS enligt Y-takvärdet 

bruttofel b + c (aku-sy + aku-EJ-sy) 

 



Bilaga 2 Sysselsättningsavgränsning i RAMS 

48 Statistiska centralbyrån 

Bilaga 3 – Kontrolluppgiftens 
blankett 
Fem uppgifter används i RAMS: Identiteterna personnummer och 
organisationsnummer för företaget samt arbetsställenummer, tids-
markeringen ’Del av år’ samt inkomstbelopp. 

 
 


