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Statistik för/i en ny föränderlig tid



• Beskriva utvecklingen på arbetsmarknaden bland den svenska befolkningen. 

Statistiken visar på händelser och flöden kopplat till arbetsmarknadsstatusar 

(sysselsatt, arbetslös, studerande, pensionär, sjuka, övrigt). 

• BAS baseras på administrativa totalregister 

• Statistiken är ”aktuell” och kommer publiceras månads-, kvartals- och årsvis 

• Statistiken är nedbrytbarbar och möjliggör detaljerad nedbrytning och analys

• BAS finns med uppgifter från och med januari 2020 (utökas succesivt)

• Fångar många användarbehov 

Befolkningens arbetsmarknadsstatus



Ny statistik över arbetsmarknaden

• Ny registerinformation om månadsvisa utbetalda löneinkomster (AGI)

• Behov av kostnadseffektiva sätt att framställa statistik på 

- Dyrt och svårt att genomföra direktinsamling

• Delvis nya användarbehov

- Mer krav på detaljerad redovisning, samanalys, flexibilitet för att 

belysa omvärldshändelser men ändå stabila tidsserier 

• Behov att minska uppgiftslämnarbördan 

Under 2019-2021 
genomförde SCB ett 

omfattande 
utvecklingsarbete rörande 
arbetsmarknadsstatistiken

I maj 2021presenterades 
slutrapporten för 

Ämnesdesign 
Arbetsmarknad

Ett av huvudförslagen –
inför en registerbaserad 

arbetsmarknadsstatistik –
BAS 

https://www.scb.se/contentassets/4151635ea4b74b22a3ba8ecc0c81874f/amnesdesign-arbetsmarknad-slutrapport.pdf
https://www.scb.se/arbetsmarknad


Arbetsmarknadsträdet & FoT*

Befolkningen

Arbetskraften

Sysselsatta

Anställda Företagare

Arbetslösa

Ej i 

arbetskraften

Studerande Pensionärer Sjuka Övriga

* = förvärvsinkomster och transfereringar



Beslutshierarki 

1. 
Sysselsatt

2. 

Arbetslös

3. 
Studerande

4. 
Pensionär

5. 

Sjuk

6. 

Övrig

• Fått en utbetalning enligt AGI (inkl. tillfälligt frånvarande som kan kopplas till ett arbete) – SKV 

• Driver en aktiv näringsverksamhet – SKV (PrelInkDekl), BoV (Företrädareuppg.), SCB (Företagsregistret)

• Inskriven som öppet arbetslös eller sökande i program någon 

gång under månaden– AF

• Fått utbetalning från CSN (studiemedel, studiestöd, studiestartstöd, förlängd skolgång 

samt 15 och 16 åringar tills månaden de själva har rätt till studiestöd)

• Fått utbetalning från Pensionsmyndigheten kopplat till pension 

• Fått utbetalning från Försäkringskassan kopplat till 

ersättning för ”sjuk” (ex. sjukpenning, sjuk och 

aktivitetsersättning, rehab-, arbets- eller 

yrkesskadepenning) 

• Residual

Nordiska inkomster



Tre olika versioner av BAS

• Vissa information bygger på preliminära uppgifter

• Redovisning kommer att ske så snart som möjligt efter avslutad 
referensperiod

• Uppgifterna avser månad, kvartal (genomsnitt tre mån) och år 
(genomsnitt 12 mån)

Preliminär 
version

• Innehåller uppdaterade, och fler, uppgifter är de preliminära versionerna

• Redovisning kommer att ske november år t+1 

• Uppgifterna avser månad, kvartal (genomsnitt tre mån) och år 
(genomsnitt 12 mån)

Slutlig 
version

• Tas fram för att koppla ihop med andra register

• Redovisning av registret avse slutlig version av november månad 
respektive år

• Redovisning kommer att ske november år t+1 
Årsregister



• Befolkningen jan 2020-juni 2022 (15-74 år) i preliminär BAS efter:

• Arbetsmarknadsstatus

• Kön (totalt, kvinna, man)

• Ålder (femårsklasser, 16-64 år, 15-74 år, 20-64-år)

• Region (rike, län, kommun)

• Födelselandgrupp (in- resp. utrikes födda)

Tabell 1 och sedan en stegvis 
upptrappning av redovisning



• Tabellplan 2022-2023 (uppskalningstakt)

• månadspublicering

• nya tabeller

• Förbereda slutliga- och årsversioner (definitioner)

• Utveckling av statistiken 

• FoT:en, inkomstnivåer (RAKS)

• bransch

• yrkesställning

• redovisning av flöden

• ej folkbokförda

• andra tabeller …….

Registret utökas med nya variabler i den takt som ny statistik publiceras!

Utveckling


