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Begrepp och definitioner AKU
I det svenska arbetslöshetsbegreppet ingick tidigare inte heltidsstuderande som
sökt och kunnat ta ett arbete. Från och med AKU:s oktobermätning 2007
ändrades detta till internationell standard på så sätt att studenter, som aktivt söker
arbete och är beredda att ta ett arbete, räknas som arbetslösa. AKU har tidigare
redovisat åldersgruppen 16-64 år. Från och med oktobermätningen 2007
övergick AKU enligt EU:s förordningar till att redovisa åldersgruppen 15-74 år.
Tabellerna redovisar dock 16-64 år som en delgrupp. Under åren har ett flertal
större förändringar skett i AKU vilket har orsakat brott i tidsserierna. Data har
länkats tillbaka till 1970 respektive 1987. Läs mer under Länkade data på
produktsidan.

Sysselsatta omfattar följande grupper:
- personer som under en viss vecka (referensveckan) utförde något arbete
(minst en timme), antingen som avlönade arbetstagare, som egna
företagare (inklusive fria yrkesutövare) eller oavlönade medhjälpare i
företag tillhörande make/maka eller annan medlem av samma hushåll
(=sysselsatta, i arbete).
- personer som inte utförde något arbete enligt ovan, men som hade
anställning, arbete som medhjälpande hushållsmedlem eller egen
företagare (inklusive fria yrkesutövare) och var tillfälligt frånvarande
under hela referensveckan. Frånvaron räknas oavsett om den varit betald
eller inte (=sysselsatta, frånvarande från arbetet). Orsak till frånvaron kan
vara sjukdom, semester, tjänstledighet, (t.ex. för vård av barn eller
studier), värnpliktstjänstgöring, arbetskonflikt eller ledighet av annan
anledning.
- personer som deltar i vissa arbetsmarknadspolitiska program räknas som
sysselsatta. Det kan gälla t.ex. offentligt skyddat arbete, Samhall, start av
näringsverksamhet eller anställning med lönebidrag eller anställningsstöd.
Fast anställda omfattar personer med tillsvidareanställning.
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Tidsbegränsat anställda omfattar personer med vikariat, anställningsstöd,
säsongsarbete, provanställning eller objekts/projektanställning samt övriga
former av tidsbegränsade anställningar.
Undersysselsatta omfattar personer som är sysselsatta men som arbetar
mindre än de skulle vilja göra och som hade kunnat börja arbeta mer
under referensveckan eller inom 14 dagar från referensveckans slut.
Arbetslösa omfattar följande grupper:
- personer som var utan arbete under referensveckan men som sökt arbete
under de senaste fyra veckorna (referensveckan och tre veckor bakåt) och
kunde arbeta referensveckan eller börja inom 14 dagar från
referensveckans slut. Arbetslösa omfattar även personer som har fått ett
arbete som börjar inom tre månader, förutsatt att de skulle ha kunnat
arbeta referensveckan eller börja inom 14 dagar från referensveckans slut.
Relativa arbetslöshetstalet: Andelen (%) arbetslösa av antalet personer i
arbetskraften.

I arbetskraften omfattar personer som är antingen sysselsatta eller
arbetslösa.
Relativa arbetskraftstalet: Andelen (%) personer i arbetskraften av befolkningen 15-74 år.
Relativa arbetslöshetstalet: Andelen (%) arbetslösa av antalet personer i
arbetskraften.
Ej i arbetskraften omfattar:
- personer som varken är sysselsatta eller arbetslösa. Gruppen omfattar
bl.a. personer som är studerande (se dock ovan under arbetslöshetsmått
om heltidsstuderande som sökt och kan ta arbete), pensionärer,
hemarbetande, värnpliktiga eller långvarigt sjuka.
Latent arbetssökande: En delgrupp av "ej i arbetskraften" utgörs av de
latent arbetssökande. Det är personer som velat och kunnat ta arbete under
referensveckan men inte sökt något arbete. Till denna grupp hänfördes
också t.o.m. AKU september 2007 heltidsstuderande som sökt arbete.
Unga som varken arbetar eller studerar(NEET) omfattar:
- personer som under en given vecka (referensveckan) inte var sysselsatta,
och som inte heller deltagit i studier (under referensveckan eller de tre
veckorna som föregår referensveckan). Här avses såväl formella som
informella studier.
Andel ungdomar som varken arbetar eller studerar: Andelen (%) unga som
varken arbetar eller studerar av antalet personer i befolkningen för vilka uppgift
om eventuella studier finns.
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Befolkningen ej i arbete omfattar grupperna:
- sysselsatta som har varit frånvarande från arbetet minst en hel
kalendervecka, arbetslösa samt personer utanför arbetskraften. Gruppen
sysselsatta som har varit frånvarande från arbetet hela kalenderveckan delas
in efter orsak i under-grupperna sjuka, semester, föräldraledighet och övrigt.
Personer utanför arbets-kraften delas in i undergrupperna sjuka, studerande
heltid, pension och övriga.

Näringsgren
Kodningen av näringsgren är anpassad till SNI (Standard för Svensk
Närings-grensindelning) som utgår från EU:s näringsgrensstandard NACE
(Nomenclature Génerale des Activités Economiques dans les
Communautés Européennes). Perioden 1995–2002 användes SNI 1992
vid kodningen av AKU och perioden 2003–2008 användes SNI 2002.
Från och med AKU avseende januari 2009 infördes en ny
näringsgrensindelning, SNI 2007, i den löpande AKU-publiceringen. SNI
2007 baserar sig på EU:s nya näringsgrensstandard NACE Rev. 2. Antalet
arbetade timmar efter tidigare SNI-indelning finns omräknad till SNI 2007
och finns publicerade som säsongrensade tidsserier från och med 1987.
Mer om statistiken
Information om statistikens kvalitet, framtagning och detaljerat innehåll.

