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0 Allmänna uppgifter 

0.1 Ämnesområde 
Arbetsmarknad 

0.2 Statistikområde 
Lönesummor 

0.3 SOS-klassificering 
Tillhör (SOS)  Ja, statistiken ingår. 

 
För undersökningar som ingår i Sveriges officiella statistik gäller 
särskilda regler när det gäller kvalitet och til lgänglighet, se Förordningen 
om den officiella statistiken (2001:100). 

0.4 Statistikansvarig 
Myndighet/organisation: Statistiska Centralbyrån 
Postadress:       701 89 Örebro 
Besöksadress:  Klostergatan 23 
Kontaktperson:  Maria Nilsson 
Telefon:  019 – 17 60 78 
E-post:  fornamn.enamn@scb.se 

0.5 Statistikproducent 
Myndighet/organisation:  Statistiska Centralbyrån 
Postadress:  701 89 Örebro 
Besöksadress:  Klostergatan 23 
Kontaktperson:  Maria Nilsson 
Telefon:  019 – 17 60 78 
E-post:  fornamn.enamn@scb.se 

0.6 Uppgiftsskyldighet 

Uppgifterna samlas in från Skatteverket (SKV) och det föreligger ingen 
skyldighet för SKV att lämna ut dessa till SCB. Däremot föreligger 
skyldighet för arbetsgivare att lämna de efterfrågade uppgifterna på 
skattedeklarationen till SKV. 

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). Vid 
automatiserad behandling av personuppgifter gäller reglerna i personuppgifts-
lagen (1998:204). På statistikområdet finns dessutom särskilda regler för 
personuppgiftsbehandling i lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om den 
officiella statistiken. 
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0.8 Gallringsföreskrifter 
Under utredning. 

0.9 EU-reglering 
Det finns ingen EU-reglering som påverkar undersökningen för 
närvarande. 

0.10 Syfte och historik 
Statistiken avser att för hela arbetsmarknaden kvartalsvis belysa nivå och 
utveckling av lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt. 
SCB har gjort bearbetningar av material från SKV från och med 1980. 
Redovisningen har sett likartad ut fr.o.m. 1988 då resultaten började 
publiceras i Statistiska meddelanden. Ursprungligen samlades uppgifter 
om lönesumma och preliminär A-skatt in från uppbördsdeklarationer. 
Fr.o.m. 1985 samordnades uppbörden av källskatt (preliminär A-skatt och 
kvarskatt) med uppbörden av arbetsgivaravgifter. 1998 ersattes uppbörds- 
och momsdeklarationerna av en gemensam skattedeklaration. Fr.o.m. 
2006 separerades blanketten till en skatte- och en momsdeklaration. 

0.11 Statistikanvändning 
Statistiken används för konjunkturbedömningar av SCB:s enhet för 
nationalräkenskaper, Finansdepartementet, Konjunkturinstitutet, 
Riksbanken samt Riksgäldskontoret. 

0.12 Uppläggning och genomförande 
Undersökningen är en totalundersökning som baseras på 
skattedeklarationer från arbetsgivare. Uppgifter avseende lönesummor, 
arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt överförs elektroniskt, varje 
månad, från SKV till SCB. 

0.13 Internationell rapportering 
Ingen internationell rapportering sker. 

0.14 Planerade förändringar i kommande 
undersökningar 

Inga planerade förändringar finns för undersökningen just nu. 
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1 Översikt 

1.1 Observationsstorheter 
Företaget/organisationen är undersökningsobjektet. 
 
Variabler som samlas in är: 
Lönesumma (bruttolön) 
Denna skall omfatta hela den kontanta bruttolönen/bruttoersättningen till 
de personer som skall tas med i redovisningen av skattedeklarationen.  
Arbetsgivaravgift 
Arbetsgivaren betalar in en avgift som beräknas procentuellt av 
bruttolönen till Skatteverket. Denna avgift bekostar bl.a. pensioner och 
sjukförsäkringar. 
Preliminär A-skatt 
Arbetsgivare gör skatteavdrag från lön till arbetstagare som har A-skatt. 
Statistik om preliminär A-skatt kan delas upp i två delar: en del som 
redovisats av arbetsgivare och uppdragsgivare och en del som avser A-
skatt från diverse sociala utbetalningar. 
Bransch 
Uppgift om bransch för företaget hämtar från Företagsdatabasen (FDB) 
Sektor 
Uppgift om sektor hämtas också från FDB. 
 

1.2 Statistiska målstorheter 
 
Objektgrupp Variabel Mått 

Population Indelning i 
redovisnings
grupper 

  

Alla företag som är 
skyldiga att betala 
arbetsgivaravgifter och 
göra avdrag för 
preliminär A-skatt. 

Sektor, 
bransch 

Lönesumma Total 

Alla företag som är 
skyldiga att betala 
arbetsgivaravgifter och 
göra avdrag för 
preliminär A-skatt. 

Sektor, 
bransch 

Arbetsgivaravgift Total 

Alla företag som är 
skyldiga att betala 
arbetsgivaravgifter och 
göra avdrag för 
preliminär A-skatt. 

Sektor, 
bransch 

Prel. A-skatt Total 
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1.3 Utflöden: statistik och mikrodata 
Statistiken presenteras i publikationen Statistiska Meddelanden (SM AM 
61, Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från 
skattedeklarationer) en gång per kvartal samt i Sveriges statistiska 
databaser (SSD), som nås via SCB:s webbplats, www.scb.se/ AM0206. På 
webbplatsen finns även en kort presentation av undersökningen, länk till 
pressmeddelande samt utvalda tabeller och diagram från den senaste 
undersökningen.  
 

Publiceringen avser aggregeringar av lönesummor, arbetsgivaravgifter 
och preliminär A-skatt redovisade på branscher och sektorer. De 
aggregerade summorna gäller ett kvartal. Tillsammans med dessa 
redovisas även förändringsskattningar i procent mot samma kvartal 
föregående år.  
 

1.4 Dokumentation och metadata 
 

Undersökningen är dokumenterad i Metaplus och i Beskrivning av 
statistiken. Den finns även beskriven i ett Bakgrundsfakta: 
 
SCB (2001): Bakgrundsfakta till arbetsmarknadsstatistiken 2001:1. 
Avvikelser i lönesummestatistiken – en jämförelse mellan LAPS och 
LSUM. 

http://www.scb.se/
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2 Uppgiftsinsamling 

2.1 Ram och ramförfarande 
 
Företagens skattedeklarationer, som SCB får via Skatteverket, utgör 
ramen för registret. Skyldigheten att lämna uppgifter via 
skattedeklarationen är fastställd i skattelagstiftningen. De 
skattedeklarationsuppgifter som inkommer till SCB efter bryttidpunkten, 
för respektive månadsintag, betraktas som bortfall och påverkar 
slutresultaten i mycket liten utsträckning.  

 

2.2 Urvalsförfarande 
 

Ej aktuellt. 

 

2.3 Mätinstrument 
 
Undersökningen är en totalundersökning som baseras på 
skattedeklarationer.  
Företagen lämnar in skattedeklarationerna till de lokala skattekontoren 
som granskar och kompletterar dem. Därefter sammanställer SKV ett 
register som skickas elektroniskt till SCB. Det är svårt att uppskatta hur 
mätinstrumentet påverkar kvalitén. De enstaka fel som upptäckts av SCB 
är av karaktären decimalfel som rättas upp. Skattedeklarationen är välkänd 
hos arbetsgivarna då den återkommer varje månad. Uppgiftslämnarna 
torde därför ha mycket god kännedom om blanketten och fasta rutiner för 
att lämna de efterfrågade uppgifterna. 

2.4 Insamlingsförfarande 

Insamlingen sker genom elektronisk överföring av data från Skatteverket. 
Material kommer till SCB en gång i månaden. En uppgiftslämnares 
skattedeklaration har möjlighet att inkomma under de två påföljande 
månaderna för att inte bortfall ska uppstå för första månaden i kvartalet. 
För andra kvartalsmånaden kan en skattedeklaration vara försenad en 
månad utan att bortfall sker och för sista kvartalsmånaden redovisas 
endast de skattedeklarationer som inkommit i tid till skattemyndigheten. 
Imputeringar görs i de fall då enskilda arbetsgivares deklarationer saknas 
som påverkar redovisningen i stor utsträckning t.ex. för en viss 
näringsgren. 

2.5 Databeredning 
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Underlaget för kvartalsresultaten som publiceras inom ramen för den 
officiella statistiken består av en månadsfil som har upprättats två gånger 
med nya uppgifter från SKV, en månadsfil med en upprättning samt en 
månadsfil utan upprättning. Granskning och viss bearbetning sker av de 
månads- och kvartalsfiler som inte är upprättade. Om stora förändringar 
har skett i sektorer och näringsgrensaggregat jämfört med motsvarande 
kvartal föregående år undersöks enskilda arbetsgivare. I de fall där större 
arbetsgivare inte har inkommit i tid med skattedeklarationen uppskattas en 
månads- eller kvartalsuppgift för den enskilda arbetsgivaren med 
historiska uppgifter som grund.   
 
Uppgifterna som kommer från Skatteverket granskas efter matchningen 
med SCB:s företagsdatabas (FDB). Matchningen mot FDB avser att 
fördela arbetsgivare efter sektor och näringsgren. Företag som inte kan 
klassificeras efter näringsgren eller som inte finns i FDB förs till klassen 
näringsgren okänd. Det går däremot alltid att klassificera en arbetsgivare 
efter sektortillhörighet via organisationsnumret. Lönesummeandelen för 
arbetsgivare med okänd näringsgrenskod uppgår till drygt 1 procent av 
lönesumman för privat sektor. Vid stora avvikelser på förväntade värden 
på näringsgren granskas enskilda företag för att klargöra eventuell 
förändring av huvudsaklig näringsgren. Bearbetningsfelen bedöms totalt 
sett som små. 
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3 Statistisk bearbetning och redovisning 

 

3.1 Skattningar: antaganden och 
beräkningsformler 

 

Undersökningen är en totalundersökning. Variablerna lönesumma, 
arbetsgivaravgift och preliminär A-skatt inkommer på företagsnivå men 
summeras til l totaler. 

3.2 Redovisningsförfaranden 
 

Efter varje kvartal redovisas uppgifterna i ett Statistiskt meddelande (SM 
AM 61) och i SSD. Ett  pressmeddelande, gemensamt med uppgifter om 
den kortperiodiska sysselsättningsstatistiken samt statistik över vakanser, 
publiceras också efter varje kvartal. 
 
Lönesummorna m.m. redovisas till bl.a. Nationalräkenskaperna, 
Riksbanken och Finansdepartementet. 
 
På uppdragsbasis görs specialbearbetningar som kan levereras i form av 
tabeller eller som olika typer av datamatriser. 
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4 Slutliga observationsregister 

4.1 Produktionsversioner 
 

I det här dokumentet (SCBDOK) har framtagningen av nedanstående slutliga 
observationsregister beskrivits. 

Register Lönesummestatistik, kvartal  

 Registervariant Lönesummestatistik, kvartal 

 Registerversion Kvartal 1, 2001 - kvartal 1, 2013 

 

Fortsatt dokumentation, av registrens detaljerade innehåll, finns på SCB:s 
webbplats. Där beskrivs alla variabler och värdemängder m.m. Dokumentationen 
hittar du här: https://www.h2.scb.se/metadata . Klicka dig fram m.h.a. namnen på 
Register, Registervariant och Registerversion som är angivna i ovanstående 
tabell. 

4.2 Arkiveringsversioner 
 

4.3 Erfarenheter från senaste 
undersökningsomgången 
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