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Arbetskraftsundersökningarna (AKU)

• Syftet är att beskriva aktuella arbetsmarknads-
förhållanden för befolkningen 15-74 år och att ge 
information om utvecklingen på 
arbetsmarknaden. 

• Sveriges officiella arbetslöshetstal

• Enda källan som löpande ger en sammanhållen 
bild av om arbetsmarknaden; sysselsättning, 
arbetslösheten, arbetade timmar och 
befolkningen utanför arbetskraften



AKU:s användare

• Finansdepartementet, 
Arbetsmarknadsdepartementet, 
Konjunkturinstitutet, Riksbanken, 
Arbetsförmedlingen. Arbetsmarknadens parter, 
massmedia m.m.

• Internt NR och arbetskraftsanalyser och 
prognoser



Kort om AKU…

• Startade på Arbetsmarknadsstyrelsen 1959, kom till 
SCB 1961

• Månadsundersökning. Redovisar månad, kvartal 
och år

• Urval 29 500 individer per månad

• Panelundersökning –
varje person intervjuas upp till 8 ggr under 2 år
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Kort om AKU…

• Uppbyggd kring referensveckor
En AKU-månad = 4–5 referensveckor 

• Telefonintervjuer

• Två dataleverantörer:   DIH 80 % 
EVRY 20%

• Flera blanketter; första intervjun noggrann 
kartläggning av arbetsmarknadssituationen
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Kort om AKU…

• Publicering kort efter referensperiodens slut.

• Exempel på indikatorer t.ex.
- Sysselsatta
- Arbetslösa
- Arbetstid -arbetade timmar, övertid, 
frånvaro

- Undersysselsatta 
- Anställningsform
- Unga som varken arbetar eller studerar 
(NEET)
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Arbetet med kvalitetsdeklarationen

• Nya föreskrifter om kvalitet… (SCB-FS 2016:17) 
hösten 2016

• AKU en av de tre första produkterna – exempel

• Arbetsgrupp: Produktansvarig, 2 personer ämne, 
metodansvarig (läsgrupp) + PMU

• Arbetet främst utfört av ämnes-/dokumenta-
tionsansvarig med stöd metod (PMU)



Kvalitetsdeklarationen
• Relevans

• Ändamål
• Statistikens innehåll

• Tillförlitlighet
• Totalt
• Osäkerhetskällor

• Aktualitet och punktlighet
• Tillgänglighet och tydlighet
• Jämförbarhet och samanvändbarhet



Så gjorde vi…

• Utgått från ”Beskrivning av statistiken”

• Använt handboken och mallen

• Skalat bort texter som inte rör kvalitet 
Exempel historik och annan allmän 
information

• Från ca 32 sidor till 20
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Statistikanvändares informationsbehov -
AKU
1 Relevans
1.1 Ändamål och informations behov
1.1.1 Statistikens ändamål  …Syftet
1.1.2 Statistikanvändares informationsbehov

- Utgångspunkt i ILO:s rekommendationer och följer EU-
krav
- underlag för arbetsmarknads-, sysselsättnings och 
ekonomiska politiken
- bedöma samhällsutvecklingen från ekonomiska, 
sociala m.m. aspekter. 
- viktiga underlag för allmänna konjunkturbedömningar 
och internationella jämförelser 
-användarna är…



Statistikens innehåll

1.2 Statistikens innehåll
1.2.1 Variabler

- AKU innehåller 600 variabler.
- Valt de viktigaste målvariablerna (5 st)
- Även definitionerna för dessa
- Beskrivning av relationerna svår pga
omfattningen – text om observations-
variablerna (intervjufrågorna), målvariabler 
härleds ofta av fler frågor, stor skillnad mellan  
mål- och observationsvariabler.



Jämförbarhet och samanvändbarhet

5.1 Jämförbarhet över tid
- Beskrivning av större förändringar i AKU
- Förändringar i klassificeringar (SUN2000,  

SNI2007, SSYK2012 osv.)

5.3 Samanvändbarhet i övrigt
- Översiktlig beskrivning om skillnader AKU - RAMS,                                

NR, AF:s statistik. Även med andra länder.
- Pekar på skillnader i definitioner, metoder, 
referenstider osv.
- Vi beskriver objektivt och användaren får avgöra 
utifrån de olika kvalitetsdeklarationerna och syfte!



Att ta med om kvalitet
• Fokus kvalitet
• AKU gör beskrivningar av kvalitet och 

studier som redovisas i serien 
”Bakgrundsfakta”

• Beskrivs kort i ”deklarationen” med 
hänvisning till rapporten

• Viktig information för användaren i sin 
bedömning av kvaliteten!



Några råd…på vägen!

• Från ”Beskrivning av statistiken” till Kvalitets-
deklaration ca 2 månaders arbete – tar tid

• Ta hjälp av experter..(PMU)

• Samarbete ämne och metod 

• Metodansvarig eller motsvarande ha ansvar över 
metodtunga delar

• Även chefer bör läsa, särskilt vid stora förändringar



Tack!


