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AM 12 SM 2101 

Arbetsmarknadssituationen för hela befolkningen 

15-74 år, AKU 2020 
  

I korta drag 
Under 2020 präglades hela det svenska samhället av utbrottet av covid-19, och 

arbetsmarknaden var inget undantag. Pandemin har gjort ett tydligt avtryck i ar-

betsmarknadsstatistiken när året summeras, men det har också varit stor variat-

ion under årets gång. Under våren försämrades läget på arbetsmarknaden kraf-

tigt och nådde en botten under sommaren. Resten av året skedde en viss åter-

hämtning. För en bild av hur arbetsmarknaden förändrats under året så hänvisas 

till AKU:s månads- och kvartalsvisa publiceringar på www.scb.se/aku. 

Befolkningen i åldern 15-74 år uppgick till i genomsnitt 7 537 000 personer un-

der 2020. Arbetskraften uppgick till 5 523 000, vilket motsvarar ett arbetskrafts-

tal på 73,3 procent. 

Sysselsättningsgraden minskade för första gången sedan finanskrisen 

Coronapandemin har förändrat beteenden i samhället och har slagit hårt mot 

vissa branscher och särskilt de unga på arbetsmarknaden. I genomsnitt var 

5 064 000 personer sysselsatta under 2020. Jämfört med 2019 är det en minsk-

ning med 67 000 personer, varav 51 000 var ungdomar i åldern 15-24 år. Anta-

let sysselsatta män uppgick till 2 675 000 medan antalet sysselsatta kvinnor 

minskade med 49 000 till 2 389 000. Bland inrikes födda uppgick antalet sys-

selsatta till 4 022 000, en minskning med 62 000 varav 47 000 var kvinnor. An-

talet sysselsatta som var utrikes födda uppgick till 1 043 000. 

Sysselsättningsgraden, andelen sysselsatta av befolkningen, uppgick till 67,2 

procent, vilket var en minskning med 1,1 procentenheter jämfört med föregå-

ende år. Det var första året sedan 2010 som sysselsättningsgraden minskade. 

För män var den 69,8 procent och för kvinnor 64,5 procent. Sysselsättningsgra-

den minskade bland både inrikes och utrikes födda. Bland inrikes födda mins-

kade sysselsättningsgraden med 0,8 procentenheter till 69,5 procent. För utrikes 

födda minskade den med 1,9 procentenheter och uppgick till 59,7 procent. 

Sysselsättningen är högre bland männen än bland kvinnorna för både inrikes 
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och utrikes födda. Skillnaden mellan könen är dock betydligt större bland utri-

kes födda. 

Under 2020 uppmättes en del förändringar i sysselsättningen inom de olika nä-

ringsgrenarna. Det gäller inte minst branscher som varit särskilt påverkade av 

restriktioner till följd av pandemin. Antalet sysselsatta inom näringsgrenen 

Transport, som bland annat omfattar kollektivtrafik och taxitjänster, minskade 

med 15 000 personer och uppgick till 227 000. Inom Hotell och restaurang 

skedde en minskning med 24 000 personer till 138 000. Under året fortsatte an-

talet sysselsatta inom Information och kommunikation att öka. Ökningen var 

15 000 personer, och näringsgrenen uppgick totalt till 268 000 personer.  

Bland de sysselsatta i åldern 15-74 år var 319 000 undersysselsatta, vilket är en 

ökning med 36 000 personer jämfört med året innan. Av de undersysselsatta var 

161 000 män, en ökning med 18 000, och 158 000 var kvinnor, en ökning med 

19 000.  

Störst minskning bland tidsbegränsat anställda 

Antalet fast anställda uppgick till i genomsnitt 3 858 000 under 2020, varav 

1 991 000 var män och 1 867 000 var kvinnor. Antalet tidsbegränsat anställda 

uppgick i genomsnitt till 704 000 personer. Det var en minskning med 62 000 

personer jämfört med föregående år, av vilka 28 000 var män och 34 000 var 

kvinnor. Bland ungdomar i åldern 15-24 år minskade antalet tidsbegränsat an-

ställda med 25 000 personer, varav 21 000 var kvinnor.  

Under 2020 arbetade 67,1 procent av de anställda inom privat sektor och 25,8 

procent inom kommunal sektor. Resterande 7,1 procent arbetade inom statlig 

sektor. Inom den privata sektorn var i genomsnitt 3 029 000 anställda, en 

minskning med 48 000 personer jämfört med 2019. Antalet anställda inom 

kommunal sektor uppgick till 1 164 000, en minskning med 29 000 och inom 

statlig sektor var 318 000 personer anställda. 

Stor nedgång i antalet arbetade timmar 

Det totala antalet arbetade timmar per vecka uppgick i genomsnitt till 147,6 mil-

joner timmar under 2020, en minskning med 4,6 procent jämfört med 2019. Det 

var den största minskningen mellan två år sedan 2001, vilket är så långt tillbaka 

i tiden som det finns jämförbara uppgifter för de i åldern 15-74 år. 

Antalet arbetade timmar har främst minskat inom branscher som påverkats av 

reserestriktionerna och uppmaningarna om social distansering till följd av pan-

demin. Störst var minskningen inom branschen Hotell och restaurang, där an-

talet arbetade timmar minskade med 25,0 procent jämfört med föregående år. 

Inom branschen Personliga och kulturella tjänster, som bland annat innehål-

ler kultur, nöje och religiös verksamhet, var minskningen med 11,8 procent, och 

inom Transport med 10,3 procent. Även inom Tillverkning och utvinning, 

energi och miljö samt inom branscherna Handel och Utbildning skedde 

minskningar. 

Arbetslösheten har inte varit så hög sedan finanskrisen 

Utbrottet av covid-19 under 2020 påverkade den svenska arbetsmarknaden och 

arbetslösheten ökade, i synnerhet bland ungdomar och utrikes födda. Under 

2020 var 459 000 personer i åldern 15-74 år arbetslösa, en ökning med 86 000 

jämfört med 2019. Antalet arbetslösa kvinnor ökade med 35 000 till 216 000 

och antalet arbetslösa män ökade med 50 000 till 243 000. 

Under 2020 var arbetslösheten i genomsnitt 8,3 procent, en ökning med 1,5 pro-

centenheter jämfört med föregående år. Arbetslösheten har inte varit på en så 

hög nivå sedan 2010. Arbetslösheten bland både kvinnor och män uppgick till 

8,3 procent, en ökning för kvinnor på 1,4 och män 1,6 procentenheter. 
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Antalet arbetslösa inrikes födda ökade med 32 000 till 218 000 personer. Bland 

utrikes födda uppgick antalet arbetslösa till 241 000, vilket var en ökning med 

54 000 personer. Arbetslösheten bland inrikes födda ökade med 0,7 procenten-

heter till 5,1 procent, och bland utrikes födda ökade den med 3,7 procentenheter 

till 18,8 procent. Det var första året sedan 2010 som en statistiskt signifikant ök-

ning av årsgenomsnittet för utrikes föddas arbetslöshetstal registrerades, och 

den högsta nivån som uppmätts sedan 2005, vilket är så långt tillbaka i tiden 

som det finns jämförbara uppgifter. 

Antalet arbetslösa ungdomar i åldern 15-24 år ökade jämfört med 2019 med 

17 000 personer och uppgick till 144 000. Av de unga arbetslösa var 80 000 hel-

tidsstuderande. Andelen unga arbetslösa ökade med 4,0 procentenheter och upp-

gick i genomsnitt till 24,0 procent. 

Antalet långtidsarbetslösa, de som varit arbetslösa 27 veckor eller mer, var i ge-

nomsnitt 109 000 under 2020 bland personer i åldern 15-74 år, vilket var en ök-

ning med 17 000 personer.  

Högsta nivån av antalet heltidsstuderande och latent arbetssökande 

Under 2020 var 2 014 000 personer utanför arbetskraften i åldern 15-74 år. An-

talet män utanför arbetskraften uppgick till 917 000 och antalet kvinnor var 

1 096 000, vilket var en ökning med 26 000. Bland inrikes födda uppgick anta-

let till 1 550 000 och bland utrikes födda var antalet 464 000.  

Av personerna utanför arbetskraften var 921 000 pensionärer, en minskning 

med 18 000 personer. Antalet personer utanför arbetskraften på grund av sjuk-

dom minskade med 21 000 till 235 000. Det är sjätte året i rad som antalet sjuka 

minskade. Antalet heltidsstuderande uppgick under året till 572 000, en ökning 

med 29 000 personer. Det var den högsta nivån och den största ökningen av an-

talet heltidsstuderande sedan 2005, vilket är så långt tillbaka i tiden som jämför-

bara uppgifter finns för antalet heltidsstuderande. De personer som kan och 

skulle vilja arbeta, men som inte söker arbete, kallas latent arbetssökande. Anta-

let latent arbetssökande uppgick till 165 000 personer under 2020. Det var den 

högsta nivån sedan 2001, för vilket det finns jämförbara data för personer i ål-

dern 15-74 år, och en ökning med 34 000 personer jämfört med 2019. Antalet 

latent arbetssökande män ökade med 12 000 till 80 000 och antalet kvinnor 

ökade med 22 000 till 85 000. Antalet bland personer i åldern 15-24 år ökade 

med 25 000 till 93 000. 

Vanligare att externrekrytera yngre än äldre  

Bland personer i åldern 15-74 år externrekryterades 339 000 personer per kvar-

tal i genomsnitt under 2020, vilket kan jämföras med 2019 då 386 000 externre-

kryterades. Antalet externrekryterade män och kvinnor var 164 000 respektive 

176 000 per kvartal. Det var vanligare att externrekrytera män inom privat sek-

tor, och inom offentlig sektor var det vanligare att rekrytera kvinnor. Bland de 

externrekryterade var cirka 38 procent, eller 131 000, ungdomar i åldern 15-24 

år. Det var vanligare att yngre än äldre externrekryteras. Under 2020 blev i ge-

nomsnitt 85 000 personer per kvartal internrekryterade, och antalet var jämnt 

fördelat mellan könen.  
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Statistiken med kommentarer 

Om Arbetskraftsundersökningarna 

Syftet med arbetskraftsundersökningarna (AKU) är att beskriva den aktuella ar-

betsmarknadssituationen för befolkningen i åldern 15–74 år, samt att ge inform-

ation om utvecklingen på arbetsmarknaden. AKU:s uppgift om arbetslösa är det 

officiella arbetslöshetstalet. Definitionerna i AKU följer ILO:s (International 

Labour Organization) rekommendationer och EU:s riktlinjer. 

Undersökningarna baseras på ett representativt urval. Bruttourvalet under 2020 

var cirka 213 0001 personer, varav knappt 107 000 svarande. Datainsamlingen 

sker genom telefonintervjuer. 

För mer ingående beskrivning av Arbetskraftsundersökningarna och definit-

ioner, se avsnitt Fakta om statistiken. 

 

Diagram 1. Arbetsmarknaden för hela befolkningen, år 2020 

I åldrarna 15-74 år 

 

 

  

                                                      

1 Alla siffror i texten är hämtade från AKU:s grundtabeller för år. Dessa hittas på SCB:s hemsida: 

www.scb.se/aku 

 
De gråmarkerade rutorna visar vilka undergrupper som ingår i gruppen Personer ej i arbete. Siff-

rorna inom parentes visar förändring jämfört med föregående år. 

 

Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU). 

 

file:///C:/Users/scbkrna/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/YVOLDNMN/www.scb.se/aku
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Befolkningen efter arbetskraftsstatus 

I detta avsnitt redovisas befolkningen indelad efter arbetskraftsstatus.2 För ända-

målet används årsmedeltal för befolkningen i åldern 15-74 år och jämförelser 

görs mot föregående år om inget annat anges. 

Befolkningen 

Befolkningen i åldern 15-74 år uppgick i genomsnitt till 7 537 000 under 2020. 

Antalet män var 3 835 000 och antalet kvinnor 3 701 000. Antalet ungdomar i 

åldersgruppen 15-24 år var 1 154 000. I åldersgruppen 25-54 år var det 

4 085 000 personer, i åldersgruppen 55-64 år 1 203 000 personer och i ålders-

gruppen 65-74 år 1 095 000 personer. 

Diagram 2. Befolkningen efter kön, ålder och arbetskraftsstatus, procent, 

2020. 

 

Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 

I diagram 2 redovisas befolkningen efter kön och arbetskraftsstatus, i olika ål-

dersgrupper. I diagrammet framgår att arbetskraftsdeltagandet varierar mellan 

åldersgrupperna.  

Arbetskraften 

Arbetskraften utgörs av sysselsatta och arbetslösa och uppgick i åldersgruppen 

15-74 år i genomsnitt till 5 523 000 personer under 2020. Arbetskraften bestod 

av 5 064 000 sysselsatta och 459 000 arbetslösa personer.  

Antalet män i arbetskraften ökade jämfört med 2019 med 32 000 till 2 918 000 

och antalet kvinnor uppgick till 2 605 000. Antalet ungdomar i åldern 15-24 år i 

arbetskraften minskade med 33 000 personer till 598 000, medan antalet perso-

ner i åldern 55-64 år i arbetskraften ökade med 31 000 personer till 993 000. 

Arbetskraftstalet, det vill säga arbetskraftens andel av befolkningen, uppgick till 

73,3 procent under 2020. För männen var arbetskraftstalet 76,1 procent och för 

kvinnorna 70,4 procent. Bland ungdomar i åldern 15-24 år minskade arbets-

kraftstalet med 2,8 procentenheter till 51,9 procent.  

Sysselsatta  

Coronapandemin har förändrat beteendena i samhället och har slagit hårt mot 

vissa branscher och särskilt de unga på arbetsmarknaden. Under 2020 minskade 

                                                      

2 Antal och andel av befolkningen efter arbetskraftsstatus återfinns i tabell 1 och 2 som finns på sidorna 17 och 

18. 
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antalet sysselsatta i åldern 15-74 år med 67 000 till 5 064 000 personer i jämfö-

relse med 2019. Antalet sysselsatta män uppgick till 2 675 000 medan antalet 

kvinnor minskade med 49 000 till 2 389 000 personer. Bland ungdomar i åldern 

15-24 år minskade antalet sysselsatta med 51 000 personer till 455 000 syssel-

satta. I åldersgruppen 25-54 år minskade antalet sysselsatta med 44 000 perso-

ner till 3 471 000, och i åldersgruppen 55-64 år ökade sysselsättningen med 

18 000 personer till 935 000. 

Sysselsättningsgraden anger andelen sysselsatta av befolkningen och uppgick i 

åldersgruppen 15-74 år till 67,2 procent, en minskning med 1,1 procentenheter 

jämfört med föregående år. Det var första året sedan 2010 som sysselsättnings-

graden minskade. Bland männen uppgick den till 69,8 procent och bland kvin-

norna 64,5 procent, en minskning med 0,7 respektive 1,6 procentenheter. 

Sysselsättningsgraden bland ungdomar i åldern 15-24 år var 39,4 procent, en 

minskning med 4,4 procentenheter. 

Sysselsättning efter näringsgren  

Under 2020 uppmättes en del förändringar i sysselsättningen inom de olika nä-

ringsgrenarna. Det gäller inte minst branscher som varit särskilt påverkade av 

restriktioner till följd av coronapandemin. Antalet sysselsatta inom näringsgre-

nen Transport, som bland annat omfattar kollektivtrafik och taxitjänster, mins-

kade med 15 000 personer och uppgick till 227 000. Inom Hotell och restau-

rang skedde en minskning med 24 000 personer till 138 000. Under året fort-

satte antalet sysselsatta inom Information och kommunikation att öka. Ök-

ningen var 15 000 personer, och näringsgrenen uppgick totalt till 268 000 perso-

ner.  

I arbete och frånvarande  

Av de sysselsatta var i genomsnitt 83,5 procent, eller 4 229 000 personer, i ar-

bete under 2020. Det innebär att de har arbetat minst en timme under en given 

kalendervecka. Det var en minskning med 110 000 personer jämfört med 2019. 

I AKU skattas antalet personer som varit frånvarade3 från sin huvudsyssla hela 

eller del av veckan efter huvudsakligt frånvaroskäl, under 2020 uppgick de till 

1 926 000 personer. Antalet personer som var frånvarande hela veckan ökade 

med 41 000 jämfört med föregående år och uppgick till 849 000 personer. Det 

var den högsta uppmätta nivån sedan 2001, för vilket det finns jämförbara data 

för personer i åldern 15-74 år. Av dessa var 402 000 frånvarande på grund av 

semester, en minskning med 28 000 personer jämfört med 2019. Antalet perso-

ner som var frånvarande på grund av sjukdom ökade med 31 000 till 147 000 

personer. Antalet frånvarande hela veckan på grund av permittering var 19 000 

och motsvarande antal som uppgav arbetsbrist var 27 000, vilket var en ökning 

med 16 000 jämfört med föregående år. Antalet frånvarande kvinnor uppgick 

till 452 000 och motsvarande siffra bland män var 397 000.  

Andelen frånvarande hela veckan uppgick till 16,8 procent av de sysselsatta. 

Andelen bland kvinnor var 18,9 procent och motsvarande siffra bland män var 

14,8 procent. 

Bland personer som är frånvarande på grund av arbetsbrist eller permittering är 

det vanligt med frånvaro delar av veckan. Det totala antalet som var frånvarande 

under hela eller del av veckan på grund av permittering uppgick till 106 000. 

Antalet personer som angav arbetsbrist som huvudsakligt frånvaroskäl var 

71 000. 

 

 

                                                      

3 Frånvarande i huvudsysslan efter frånvaroorsak och kön återfinns i tabell 10 på sidan 24.  
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Anställda 

Av de sysselsatta i åldern 15-74 år var 4 562 000 anställda under 2020, vilket 

motsvarar 90,1 procent. Det är en minskning med 64 000 personer. Övriga 9,9 

procent utgjordes av företagare och medhjälpande hushållsmedlemmar, vilka 

uppgick till 502 000 personer. Antalet anställda män var 2 309 000 och antalet 

anställda kvinnor minskade med 47 000 till 2 253 000. 

Antalet fast anställda uppgick i genomsnitt till 3 858 000, varav 1 991 000 var 

män och 1 867 000 var kvinnor. Antalet tidsbegränsat anställda uppgick till 

704 000 personer, en minskning med 62 000 personer. Antalet tidsbegränsat an-

ställda män minskade med 28 000 till 318 000 och kvinnorna minskade med 

34 000 till 386 000. Bland ungdomar i åldern 15-24 år minskade antalet fast an-

ställda med 22 000 personer till 206 000. Antalet tidsbegränsat anställda i 

samma åldersgrupp minskade med 25 000 personer till 240 000.  

Under 2020 arbetade 67,1 procent av de anställda inom privat sektor och 25,8 

procent inom kommunal sektor. Resterande 7,1 procent arbetade inom den stat-

liga sektorn. I privat sektor minskade antal anställda med 48 000 personer sedan 

2019 till i genomsnitt 3 029 000 anställda. Antalet män inom privat sektor var 

1 846 000 och antalet kvinnor var 1 183 000. Inom kommunal sektor var antalet 

anställda 1 164 000, en minskning med 29 000 personer. Av dessa var 875 000 

kvinnor, en minskning med 33 000 personer och 288 000 var män. Antalet an-

ställda inom statlig sektor uppgick till 318 000 personer, varav 177 000 var 

kvinnor och 142 000 var män.  

Överenskommen arbetstid 

Majoriteten av de sysselsatta hade en överenskommen arbetstid på 35 timmar 

eller mer, så kallad heltid. Under 2020 arbetade 3 944 000 personer heltid, vil-

ket är en minskning med 71 000 jämfört med året innan. Antalet heltidsarbe-

tande män minskade med 42 000 och var i genomsnitt 2 253 000 och antalet 

heltidsarbetande kvinnor minskade med 29 000 och var 1 691 000. Totalt arbe-

tade 334 000 personer kort deltid (1-19 timmar) och 769 000 arbetade lång del-

tid (20-34 timmar).  

I genomsnitt hade män en överenskommen arbetstid på 38,3 timmar per vecka, 

en minskning med 0,4 timmar jämfört med 2019 medan arbetstiden bland kvin-

nor var 35,5 timmar per vecka. Genomsnittet för båda könen var 37,0 timmar 

per vecka, en minskning med 0,2 timmar jämfört med 2019. Sett över tid har 

mäns och kvinnors genomsnittliga arbetstid närmat sig varandra. 

Undersysselsatta 

Bland de sysselsatta finns personer som vill och kan arbeta mer än vad de vanli-

gen gör, så kallade undersysselsatta. Gruppen utgör en del av det outnyttjade ar-

betskraftsutbudet och visar hur många sysselsatta det finns vars arbetskraft inte 

tas tillvara fullt ut. 

Bland de sysselsatta i åldern 15-74 år var 319 000 undersysselsatta under 2020, 

vilket var en ökning med 36 000 personer jämfört med året innan. Antalet un-

dersysselsatta män ökade med 18 000 till 161 000 och antalet kvinnor ökade 

med 19 000 till 158 000. Undersysselsatta utgjorde 6,3 procent av de syssel-

satta. 

Arbetade timmar   

Det totala antalet arbetade timmar per vecka uppgick i genomsnitt till 147,6 mil-

joner timmar under 2020, en minskning med 4,6 procent jämfört med 2019.4 

Det var den största minskningen mellan två år sedan 2001, vilket är så långt till-

baka i tiden som det finns jämförbara uppgifter för personer i åldern 15-74 år. 

                                                      

4 Totalt antal faktiskt arbetade timmar återfinns i tabell 11 på sidan 25.  
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Bland män uppgick det totala antalet arbetade timmar till i genomsnitt 83,4 mil-

joner per vecka, en minskning med 5,0 procent, och bland kvinnor var det 64,2 

miljoner per vecka, en minskning med 4,0 procent. 

Antalet arbetade timmar har främst minskat inom branscher som påverkats av 

reserestriktionerna och uppmaningarna om social distansering till följd av co-

vid-19-pandemin. Störst var minskningen inom branschen Hotell och restau-

rang, där antalet arbetade timmar minskade med 25,0 procent jämfört med före-

gående år. Inom branschen Personliga och kulturella tjänster, som bland an-

nat innehåller kultur, nöje och religiös verksamhet, var minskningen med 11,8 

procent, och inom Transport med 10,3 procent. Även inom Tillverkning och 

utvinning, energi och miljö samt inom branscherna Handel och Utbildning 

skedde minskningar. 

Antalet övertidstimmar i huvudsysslan minskade med 13,5 procent jämfört med 

2019 och uppgick till 3,8 miljoner timmar. 2,7 miljoner av dessa timmar var 

övertid med ersättning, en minskning med 16,3 procent. Antalet övertidstimmar 

utan ersättning uppgick till 1,1 miljoner. 

Arbetslösa 

Utbrottet av covid-19 under 2020 påverkade den svenska arbetsmarknaden och 

arbetslösheten ökade, i synnerhet bland ungdomar och utrikes födda. Under 

2020 var 459 000 personer arbetslösa i åldern 15-74 år, en ökning med 86 000 

personer jämfört med 2019. Antalet arbetslösa män uppgick till 243 000, en ök-

ning med 50 000 personer, medan antalet arbetslösa kvinnor uppgick till 

216 000, en ökning med 35 000.  

Arbetslöshetstalet anger andelen arbetslösa av arbetskraften. Under 2020 var ar-

betslösheten i genomsnitt 8,3 procent, en ökning med 1,5 procentenheter jäm-

fört med 2019. Arbetslösheten har inte varit på en så hög nivå sedan 2010. Ar-

betslösheten bland både män respektive kvinnor var 8,3 procent, en ökning för 

män på 1,6 procentenheter och för kvinnor på 1,4 procentenheter. 

Antalet arbetslösa ungdomar i åldern 15-24 år ökade jämfört med 2019. Av 

ungdomarna var 144 000 arbetslösa, vilket är en ökning med 17 000. Av dessa 

var 80 000 heltidsstuderande. Det innebär att omkring 56 procent av de arbets-

lösa ungdomarna samtidigt var heltidsstuderande. Andelen unga arbetslösa 

ökade med 4,0 procentenheter och uppgick i genomsnitt till 24,0 procent.  

Antalet långtidsarbetslösa i åldern 15-74 år, det vill säga de som har haft en ar-

betslöshetstid på 27 veckor eller mer, var i genomsnitt 109 000 under 2020, en 

ökning med 17 000 personer jämfört med 2019. Antalet långtidsarbetslösa män 

uppgick till 59 000 och bland kvinnor uppgick antalet till 50 000. Av de arbets-

lösa var 26,4 procent långtidsarbetslösa. Antalet långtidsarbetslösa ungdomar 

uppgick till 11 000 personer. Detta motsvarar 7,6 procent av de arbetslösa ung-

domarna. 

Personer ej i arbetskraften 

I gruppen ej i arbetskraften ingår personer som varken är sysselsatta eller ar-

betslösa. Gruppen består framförallt av pensionärer, heltidsstuderande och 

sjuka. 

Under 2020 uppgick gruppen ej i arbetskraften i åldern 15-74 år till 2 014 000 

personer. Av personerna ej i arbetskraften var 917 000 män och 1 096 000 kvin-

nor, en ökning med 26 000 kvinnor jämfört med 2019.  

Av personerna utanför arbetskraften var 921 000 pensionärer, en minskning 

med 18 000 personer jämfört med 2019. Antalet personer utanför arbetskraften 

på grund av sjukdom minskade med 21 000 till 235 000. Det är sjätte året i rad 

som antalet sjuka minskade. Antalet heltidsstuderande uppgick under året till 

572 000, en ökning med 29 000 personer jämfört med 2019.  
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Latent arbetssökande 

Personer som inte sökt ett arbete under de senaste fyra veckorna men som velat 

och kunnat ta ett arbete räknas inte som arbetslösa. Dessa redovisas istället som 

latent arbetssökande och utgör en del av det outnyttjade arbetskraftsutbudet. 

Antalet latent arbetssökande uppgick till 165 000 personer under 2020, den 

högsta nivån sedan 2001, vilket är så långt tillbaka i tiden som det finns jämför-

bara uppgifter för personer i åldern 15-74 år. Det var en ökning med 34 000 per-

soner jämfört med 2019. Antalet män ökade med 12 000 till 80 000 och antalet 

kvinnor ökade med 22 000 till 85 000.  

Antalet personer i åldern 15-24 år som var latent arbetssökande ökade med 

25 000 till 93 000. Bland männen var ökningen med 11 000 till 48 000 och 

bland kvinnorna med 14 000 till 45 000. 
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Inrikes och utrikes födda 

Befolkningen 

Antalet utrikes födda i befolkningen i åldern 15-74 år uppgick till i genomsnitt 

1 747 000 under 2020. Antalet män uppgick till 877 000 och antalet kvinnor var 

870 000. Antalet inrikes födda uppgick till 5 789 000, varav 2 958 000 var män 

och 2 831 000 var kvinnor.5 

Arbetskraften  

Bland utrikes födda var i genomsnitt 1 283 000 personer i arbetskraften under 

2020. Jämfört med föregående år är det en ökning med 49 000. Antalet utrikes 

födda män i arbetskraften ökade med 26 000 till 693 000 och antalet utrikes 

födda kvinnor ökade med 23 000 till 590 000. Bland inrikes födda minskade an-

talet personer i arbetskraften med 30 000 till 4 239 000. Antalet inrikes födda 

kvinnor i arbetskraften minskade med 37 000 till 2 015 000 och antalet män var 

2 225 000. 

Arbetskraftstalet, andelen av befolkningen som antingen är sysselsatt eller ar-

betslös, uppgick under 2020 till 73,5 procent bland utrikes födda. Bland utrikes 

födda män var siffran 79,0 procent och för kvinnor var den 67,8 procent. Bland 

inrikes födda var arbetskraftstalet 73,2 procent. Andelen inrikes födda kvinnor i 

arbetskraften minskade med 0,9 procentenheter till 71,2 procent och andelen 

män var 75,2 procent. 

Sysselsatta  

Sysselsättningsgraden bland utrikes födda har minskat kraftigare än bland inri-

kes födda under coronapandemin. Detta beror på att utrikes födda i högre grad 

arbetar i vissa branscher som drabbats extra hårt i samband med pandemin, 

såsom hotell och restaurang. 

Bland utrikes födda var i genomsnitt 1 043 000 sysselsatta under 2020. Av 

dessa var 570 000 män och 473 000 kvinnor. Bland inrikes födda minskade an-

talet sysselsatta med 62 000 till 4 022 000 personer. Inrikes födda sysselsatta 

kvinnor minskade med 47 000 till 1 916 000 och antalet män var 2 106 000. 

Sysselsättningen är högre bland männen än bland kvinnorna för både inrikes 

och utrikes födda. Skillnaden mellan könen är betydligt större bland utrikes 

födda. 

Sysselsättningsgraden anger andelen sysselsatta av befolkningen. Bland utrikes 

födda uppgick sysselsättningsgraden till 59,7 procent, vilket var en minskning 

med 1,9 procentenheter jämfört med 2019. Sysselsättningsgraden minskade för 

både utrikes födda män och kvinnor med 1,9 procentenheter, och uppgick till 

64,9 procent för män och 54,4 procent för kvinnor. Även bland inrikes födda 

minskade sysselsättningsgraden, det var en minskning med 0,8 procentenheter 

till 69,5 procent. Det var första året sedan 2009 som sysselsättningsgraden för 

inrikes födda minskade. För inrikes födda kvinnor minskade sysselsättningsgra-

den med 1,3 procentenheter till 67,7 procent, och sysselsättningsgraden för inri-

kes födda män var 71,2 procent.  

Anställda 

Under 2020 var 956 000 utrikes födda i åldern 15-74 år anställda. Det innebär 

att 91,7 procent av de sysselsatta som är utrikes födda var anställda. Övriga 8,3 

procent utgjordes av företagare och medhjälpande hushållsmedlemmar, och de 

uppgick till 87 000 personer. Bland inrikes födda uppgick antalet anställda till 

                                                      

5 Antal och andel inrikes och utrikes födda återfinns i tabell 3 på sidan 19. 
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3 606 000, vilket innebär att 89,7 procent av de sysselsatta inrikes födda var an-

ställda. Resterande 10,3 procent utgjordes av företagare och medhjälpande hus-

hållsmedlemmar. 

Arbetslösa 

Antalet arbetslösa ökade bland både inrikes och utrikes födda. Bland utrikes 

födda i åldern 15-74 år var 241 000 arbetslösa under 2020, vilket var en ökning 

med 54 000 sedan 2019. Antalet utrikes födda arbetslösa män ökade med 

28 000 till 124 000 och antalet kvinnor ökade med 26 000 till 117 000. Bland 

inrikes födda ökade antalet arbetslösa med 32 000 till 218 000 personer. Antalet 

arbetslösa män ökade med 22 000 till 119 000 och antalet kvinnor ökade med 

10 000 till 99 000.  

Arbetslöshetstalet anger andelen arbetslösa av arbetskraften. Under 2020 ökade 

arbetslösheten kraftigt bland utrikes födda i samband med utbrottet av covid-19. 

Arbetslösheten bland utrikes födda i åldern 15-74 år var i genomsnitt 18,8 pro-

cent, vilket var en ökning med 3,7 procentenheter jämfört med 2019. Det var 

första året sedan 2010 som en statistiskt signifikant ökning av årsgenomsnittet 

för utrikes föddas arbetslöshetstal registrerades, och den högsta nivån som upp-

mätts sedan 2005, vilket är så långt tillbaka i tiden som det finns jämförbara 

uppgifter. Bland utrikes födda män ökade arbetslöshetstalet med 3,5 procenten-

heter till 17,8 procent, och bland kvinnor ökade det med 3,7 procentenheter till 

19,8 procent. Bland inrikes födda ökade arbetslöshetstalet med 0,7 procenten-

heter till 5,1 procent. För inrikes födda män ökade andelen med 0,9 procenten-

heter till 5,3 procent och för kvinnor ökade den med 0,6 procentenheter till 4,9 

procent. 

Bland utrikes födda ungdomar i åldern 15-24 år uppgick arbetslösheten till 36,6 

procent och bland inrikes födda ungdomar ökade den med 3,3 procentenheter 

till 20,3 procent. 

Personer ej i arbetskraften 

I gruppen ej i arbetskraften ingår personer som varken är sysselsatta eller ar-

betslösa. Denna grupp utgörs framförallt av pensionärer, heltidsstuderande och 

långvarigt sjuka. 

Under 2020 var 464 000 utrikes födda i åldern 15-74 år utanför arbetskraften. 

Av dessa var 184 000 män och 280 000 kvinnor. Bland inrikes födda i åldern 

15-74 år var 1 550 000 utanför arbetskraften. Av dessa var 733 000 män. Anta-

let inrikes födda kvinnor utanför arbetskraften ökade med 24 000 till 817 000.  
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Regional fördelning 

Sysselsatta 

De tre till befolkningen sett största länen – Stockholms, Västra Götalands och 

Skåne län – utgör tillsammans drygt hälften av befolkningen i åldern 15-74 år i 

Sverige. Data presenteras därför för dessa län och utöver det lyfts statistiskt sä-

kerställda förändringar jämfört med 2019 på länsnivå. Sett till hela riket mins-

kade sysselsättningen under 2020. I Stockholms län var 1 275 000 sysselsatta 

under 2020. I Västra Götalands län var 863 000 sysselsatta, vilket var en minsk-

ning med 20 000 personer. I Skåne län var 645 000 sysselsatta.6  

Karta 1. Sysselsatta i procent av befolkningen i åldern 15-74 år, 2020 

Map 1. Employment rate, population aged 15-74 year, 2020 

 

 

 

Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 

 

I karta 1 redovisas sysselsättningsgraden för kvinnor och för män, fördelat efter 

län i Sverige. I kartan framgår att det finns stora variationer i sysselsättningsgra-

den mellan kön och län. Sysselsättningsgraden var högst för både män och kvin-

nor i Stockholms län, 74,2 procent för män och 70,0 för kvinnor. I Västra Göta-

lands län var den 71,4 för män och 64,8 för kvinnor, vilket var en minskning 

med 2,9 procentenheter jämfört med 2019. I Skåne län var motsvarande siffra 

67,6 för män och 61,2 för kvinnor. Sysselsättningsgraden minskade med 5,9 

procentenheter bland män i både Kronobergs och Västmanlands län, och upp-

gick till 65,6 respektive 65,2 procent. Bland kvinnor minskade sysselsättnings-

graden i Uppsala län med 5,3 procentenheter och uppgick till 61,8 procent. 

                                                      

6 Antal och andel sysselsatta av befolkningen efter kön och län återfinns i tabell 4 på sidan 20. 

Kvinnor Män 

Sysselsatta i procent av befolkningen 
Avser befolkning 15-74 år (AKU), 2020

70,0 - 74,2%
67,5 - 68,8%
64,8 - 66,8%
61,2 - 63,7%
56,5 - 59,5%
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Arbetslösa 

Arbetslösheten ökade i riket under 2020. I Stockholms län var antalet arbetslösa 

106 000, en ökning med 23 000 personer jämfört med 2019. I Västra Götalands 

län ökade antalet arbetslösa med 13 000 till 72 000 personer och i Skåne län 

med 12 000 till 76 000. Antalet arbetslösa ökade även i Södermanlands, Upp-

sala, Hallands, Värmlands, Örebro och Kalmar län.7  

Karta 2. Arbetslösa i procent av arbetskraften i åldern 15-74 år, 2020 

Map 2. Unemployment rate, population aged 15-74 year, 2020 

 

Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 

I karta 2 redovisas arbetslöshetstalet för kvinnor och för män, fördelat efter län i 

Sverige. I kartan framgår att det finns stora variationer i arbetslösheten mellan 

kön och län. Arbetslösheten var högst i Södermanlands län under 2020, bland 

både män och kvinnor. För männen ökade arbetslösheten med 4,8 procenten-

heter till 12,1 procent och för kvinnorna var arbetslösheten 12,4 procent. Den 

lägsta arbetslösheten bland männen fanns i Jämtlands, Västerbottens och Norr-

bottens län, där 6,6 procent av männen var arbetslösa. För kvinnorna uppmättes 

den lägsta arbetslösheten i Norrbottens län, på 4,9 procent. Jämfört med 2019 

ökade arbetslösheten bland både män och kvinnor i Stockholms län. Bland män 

var ökningen med 1,4 procentenheter till 7,6 procent, och bland kvinnor med 

1,9 procentenheter till 7,8 procent. I Västra Götalands län ökade den med 1,9 

procentenheter till 7,8 procent bland män, och bland kvinnor uppgick arbetslös-

heten till 7,5 procent. I Skåne län var motsvarande siffra 9,7 procent bland män 

och bland kvinnor ökade den med 2,0 procentenheter till 11,4 procent. Arbets-

lösheten ökade mest bland män i Södermanlands län, med 4,8 procentenheter 

till 12,1 procent. Bland män noterades ökningar även i Uppsala, Jönköpings, 

Hallands, Örebro och Jämtlands län. Bland kvinnor ökade arbetslösheten mest i 

Blekinge län, med 6,4 procentenheter till 12,1 procent. Ökningar noterades 

bland kvinnor även i Kalmar, Hallands och Värmlands län. 

                                                      

7 Antal och andel arbetslösa efter kön och län återfinns i tabell 5 på sidan 21. 

Arbetslösa i procent av arbetskraften
Avser befolkning 15-74 år (AKU), 2020

11,4 - 12.4%
9,2 - 10,3%
7,5 - 8,4%
6,5 - 7,3%
4,9 - 5,8%

Saknar information

Kvinnor Män 
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Rekryteringar 

Rekryteringsstatistiken syftar till att belysa nyanställningar på den svenska ar-

betsmarknaden.8 Utgångspunkten är gruppen nyanställda ett visst kvartal, det 

vill säga personer som påbörjat en ny anställning från ett kvartal till ett annat. 

Skattningar för året redovisas som ett genomsnitt per kvartal.9  

Externrekryterade 

Det är flödet av nyanställningar som – tillsammans med flödet av avgångar – 

kopplar ihop utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden. Externa rekryteringar 

kan definieras och mätas som övergångar från ej anställning till anställning samt 

byten av arbetsgivare.  

Bland personer i åldern 15-74 år externrekryterades 339 000 personer per kvar-

tal i genomsnitt under 2020, vilket kan jämföras med 2019 då 386 000 externre-

kryterades. Antalet externrekryterade män och kvinnor var 164 000 respektive 

176 000 per kvartal under 2020. Bland de externrekryterade var 38,5 procent el-

ler 131 000 personer i åldern 15-24 år. Det är vanligare att yngre än äldre ex-

ternrekryteras. 

Av de externrekryterade var 42,7 procent sysselsatta under föregående kvartal, 

29,7 procent var arbetslösa och de resterande 27,5 procenten var ej i arbetskraf-

ten. Både för externrekryterade män och kvinnor var det vanligast att vara sys-

selsatt under föregående kvartal. 

Det sker fler externrekryteringar till privat sektor än till offentlig sektor, bland 

både kvinnor och män. Under 2020 externrekryterades 230 000 personer till pri-

vat sektor, och 102 000 personer till offentlig sektor i genomsnitt per kvartal. 

Fler män än kvinnor externrekryteras till privat sektor, och omvänt så externre-

kryteras fler kvinnor än män till offentlig sektor.  

Det finns i huvudsak tre olika rekryteringsformer: 

 Direktrekrytering - rekrytering där det inte finns någon bestämd ansök-

ningstid för den aktuella anställningen.  

 Urvalsrekrytering - det finns en uppsatt ansökningstid för arbetet som 

söks. Annonsering är följaktligen en nödvändig del av denna rekryte-

ringsform.  

 Anbudsrekrytering - arbetsgivaren kontaktar den arbetssökande, och er-

bjuder honom eller henne arbetet direkt. 

Den vanligaste externa rekryteringsformen är direktrekrytering. Under 2020 di-

rektrekryterades 119 000 personer. Urvalsrekrytering uppgick till 96 000 och 

anbudsrekrytering till 69 000. I offentlig sektor är urvalsrekrytering vanligast, 

medan direktrekrytering är den vanligaste externa rekryteringsformen i privat 

sektor. 

Internrekryterade 

Med internrekrytering avses internt arbetsbyte, det vill säga byte av arbetsupp-

gifter eller arbetsplats hos samma arbetsgivare. 

Under 2020 blev 85 000 personer internrekryterade i genomsnitt per kvartal och 

antalet var jämnt fördelat mellan könen. Inom privat sektor internrekryterades 

52 000 personer och inom offentlig sektor 32 000 personer. Det var vanligare att 

internrekrytera män inom privat sektor, och inom offentlig sektor var det vanli-

gare att internrekrytera kvinnor. Män utgjorde 60,0 procent av den totala intern-

rekryteringen inom privat sektor, och kvinnor utgjorde 68,7 procent av internre-

kryteringen inom offentlig sektor under 2020. 

                                                      

8 För mer information om rekryteringsstatistiken, se bakgrundsfakta 2010:2 www.scb.se/publikation/14565 

9 Siffror om rekryteringar återfinns i tabell 6-9 på sidorna 22 och 23. 

http://www.scb.se/publikation/14565
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Tabeller 

1. Befolkningen 15-74 år efter arbetskraftsstatus, år 2020 och 2019 

1. Population aged 15-74 years by labour force status, year 2020 and 
2019 

 

Uppgifterna i tabellen kommer från AKU:s Grundtabeller 1, 2, 8, 16 och 18. I dessa ta-

beller finns mer utförliga uppgifter (t.ex. uppdelning på ålder).   

[1] Andelen undersysselsatta anges i procent av antalet sysselsatta och andelen arbetslösa 

anges i procent av antalet personer i arbetskraften.  

 

  

År Andel År Andel Föränd. Minimi-

2020 proc 2019 proc sedan krav för 

Antal Antal År föränd-

1000-tal 1000-tal 2019 ring **

Antal

1. Befolkningen (=2+3) 7 537       100,0   7 510       100,0   27    

Män 3 835       100,0   3 821       100,0   15    

Kvinnor 3 701       100,0   3 689       100,0   12    

                             

2. Arbetskraften (=2a+2b) 5 523 ± 23   73,3   5 504 ± 27   73,3   18   30

Män 2 918 ± 17   76,1   2 886 ± 19   75,5   32 * 22

Kvinnor 2 605 ± 17   70,4   2 619 ± 21   71,0   -14   23

                             

2a. Sysselsatta 5 064 ± 24   67,2   5 132 ± 28   68,3   -67 * 31

Män 2 675 ± 18   69,8   2 693 ± 21   70,5   -18   24

Kvinnor 2 389 ± 18   64,5   2 438 ± 22   66,1   -49 * 24

     Anställda 4 562 ± 26       4 626 ± 31       -64 * 34

     Män 2 309 ± 20       2 326 ± 24       -17   26

     Kvinnor 2 253 ± 19       2 300 ± 23       -47 * 25

          Fast anst. 3 858 ± 26       3 860 ± 32       -2   34

          Män 1 991 ± 21       1 980 ± 25       11   27

          Kvinnor 1 867 ± 20       1 880 ± 23       -14   26

          Tidsbegränsat anst. 704 ± 19       766 ± 24       -62 * 26

          Män 318 ± 13       346 ± 16       -28 * 17

          Kvinnor 386 ± 14       420 ± 17       -34 * 19

     Undersysselsatta
 [1]

319 ± 15   6,3   282 ± 16   5,5   36 * 19

     Män 161 ± 10   6,0   143 ± 11   5,3   18 * 13

     Kvinnor 158 ± 11   6,6   139 ± 11   5,7   19 * 14

     I arbete 4 229 ± 22       4 338 ± 26       -110 * 29

     Män 2 285 ± 16       2 342 ± 19       -57 * 21

     Kvinnor 1 944 ± 17       1 996 ± 20       -53 * 22

                             

2b. Arbetslösa
 [1]

459 ± 12   8,3   373 ± 13   6,8   86 * 17

     därav heltidsstuderande 141 ± 8       132 ± 9       10   11

Män 243 ± 9   8,3   192 ± 10   6,7   50 * 13

Kvinnor 216 ± 9   8,3   181 ± 10   6,9   35 * 13

     Långtidsarbetslösa 109 ± 7       92 ± 7       17 * 10

     Män 59 ± 6       52 ± 6       8   8

     Kvinnor 50 ± 5       40 ± 5       9 * 7

                             

3. Ej i arbetskraften 2 014 ± 23       2 006 ± 27       8   30

Män 917 ± 17       935 ± 19       -18   22

Kvinnor 1 096 ± 17       1 070 ± 21       26 * 23

     Latent arbetssökande 165 ± 12       131 ± 13       34 * 15

     Män 80 ± 9       68 ± 9       12 * 11

     Kvinnor 85 ± 8       63 ± 10       22 * 11

                             

Arbetade timmar (miljoner) 147,6 ± 1,1       154,7 ± 1,1       -7,1 * 1,4

Män 83,4 ± 0,8       87,8 ± 0,9       -4,4 * 1,1

Kvinnor 64,2 ± 0,8       66,9 ± 0,8       -2,7 * 1,0
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2. Befolkningen 15-24 år efter arbetskraftsstatus, år 2020 och 2019 

2. Population aged 15-24 years by labour force status, year 2020 and 
2019 

 

Uppgifterna i tabellen kommer från AKU:s Grundtabeller 1, 2, 8, 16 och 18. I dessa ta-

beller finns mer utförliga uppgifter (t.ex. uppdelning på ålder).   

[1] Andelen undersysselsatta anges i procent av antalet sysselsatta och andelen arbetslösa 

anges i procent av antalet personer i arbetskraften.  

  

År Andel År Andel Föränd. Minimi-

2020 proc 2019 proc sedan krav för 

Antal Antal År föränd-

1000-tal 1000-tal 2019 ring **

Antal

1. Befolkningen (=2+3) 1 154       100,0   1 154       100,0   -1    

Män 605       100,0   605       100,0   0    

Kvinnor 549       100,0   549       100,0   0    

                             

2. Arbetskraften (=2a+2b) 598 ± 13   51,9   632 ± 16   54,7   -33 * 17

Män 314 ± 9   52,0   324 ± 11   53,6   -10   12

Kvinnor 284 ± 9   51,7   307 ± 12   55,9   -23 * 12

                             

2a. Sysselsatta 455 ± 13   39,4   505 ± 16   43,8   -51 * 17

Män 236 ± 9   39,0   258 ± 11   42,7   -23 * 12

Kvinnor 219 ± 9   39,9   247 ± 11   45,0   -28 * 12

     Anställda 445 ± 13       492 ± 16       -47 * 17

     Män 228 ± 9       249 ± 11       -21 * 12

     Kvinnor 217 ± 9       243 ± 11       -26 * 12

          Fast anst. 206 ± 11       227 ± 14       -22 * 14

          Män 113 ± 8       130 ± 10       -17 * 10

          Kvinnor 92 ± 7       97 ± 9       -5   9

          Tidsbegränsat anst. 239 ± 10       265 ± 13       -25 * 14

          Män 114 ± 7       119 ± 9       -5   9

          Kvinnor 125 ± 8       146 ± 10       -21 * 10

     Undersysselsatta
 [1]

83 ± 8   18,3   80 ± 8   15,9   3   10

     Män 41 ± 5   17,6   41 ± 5   16,0   0   7

     Kvinnor 42 ± 6   19,1   39 ± 7   15,8   3   7

     I arbete 390 ± 10       447 ± 13       -58 * 14

     Män 205 ± 7       233 ± 9       -28 * 10

     Kvinnor 185 ± 8       214 ± 9       -29 * 10

                             

2b. Arbetslösa
 [1]

144 ± 7   24,0   126 ± 8   20,0   17 * 10

     därav heltidsstuderande 80 ± 6       76 ± 7       4   8

Män 79 ± 5   25,1   66 ± 6   20,4   12 * 7

Kvinnor 65 ± 5   22,8   60 ± 6   19,5   5   7

     Långtidsarbetslösa 11 ± 2       9 ± 3       1   3

     Män 7 ± 2       7 ± 2       0   3

     Kvinnor 4 ± 1       3 ± 1       1   1

                             

3. Ej i arbetskraften 555 ± 13       523 ± 16       33 * 17

Män 290 ± 9       281 ± 11       10   12

Kvinnor 265 ± 9       242 ± 12       23 * 12

     Latent arbetssökande 93 ± 9       68 ± 10       25 * 12

     Män 48 ± 7       37 ± 7       11 * 9

     Kvinnor 45 ± 6       31 ± 7       14 * 8

                             

Arbetade timmar (miljoner) 11,2 ± 0,4       13,0 ± 0,4       -1,8 * 0,5

Män 6,4 ± 0,3       7,3 ± 0,3       -1,0 * 0,4

Kvinnor 4,8 ± 0,3       5,6 ± 0,3       -0,8 * 0,4
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3. Inrikes och utrikes födda, jämförelse. Befolkningen 15-74 år efter 
arbetskraftsstatus, år 2020 och 2019 

3. People born in Sweden and foreign born, comparison. Population 
aged 15-74 years by labour force status, year 2020 and 2019 

 

Uppgifterna i tabellen kommer från AKU:s Grundtabeller 31A och 32B. I dessa tabeller 

finns mer utförliga uppgifter (t.ex. uppdelning på ålder).   

[1] Andelen arbetslösa anges i procent av antalet personer i arbetskraften.  

  

År Andel År Andel Föränd. Minimi-

2020 proc 2019 proc sedan krav för 

Antal Antal År föränd-

1000-tal 1000-tal 2019 ring **

Antal

1. Befolkningen (=2+3)

Totalt 7 537           7 510           27    

     Inrikes födda 5 789 ± 1       5 809 ± 0       -20 * 2

     Män 2 958 ± 17       2 964 ± 20       -6   21

     Kvinnor 2 831 ± 17       2 845 ± 20       -13   21

     Utrikes födda 1 747 ± 1       1 701 ± 0       46 * 2

     Män 877 ± 17       856 ± 20       21   21

     Kvinnor 870 ± 17       845 ± 20       25 * 21
                             

2. Arbetskraften (=2a+2b)                              

Totalt 5 523 ± 23   73,3   5 504 ± 27   73,3   18   30

     Inrikes födda 4 239 ± 21   73,2   4 270 ± 25   73,5   -30 * 28

     Män 2 225 ± 20   75,2   2 218 ± 23   74,8   7   26

     Kvinnor 2 015 ± 19   71,2   2 052 ± 23   72,1   -37 * 25

     Utrikes födda 1 283 ± 17   73,5   1 235 ± 20   72,6   49 * 21

     Män 693 ± 16   79,0   667 ± 19   77,9   26 * 20

     Kvinnor 590 ± 16   67,8   567 ± 18   67,2   23 * 21
                             

2a. Sysselsatta                              

Totalt 5 064 ± 24   67,2   5 132 ± 28   68,3   -67 * 31

     Inrikes födda 4 022 ± 22   69,5   4 084 ± 26   70,3   -62 * 29

     Män 2 106 ± 20   71,2   2 121 ± 24   71,6   -16   26

     Kvinnor 1 916 ± 19   67,7   1 962 ± 23   69,0   -47 * 25

     Utrikes födda 1 043 ± 17   59,7   1 048 ± 20   61,6   -5   22

     Män 570 ± 15   64,9   572 ± 18   66,8   -2   20

     Kvinnor 473 ± 15   54,4   476 ± 17   56,3   -3   20

                             

2b. Arbetslösa
 [1]

                             

Totalt 459 ± 12   8,3   373 ± 13   6,8   86 * 17

     Inrikes födda 218 ± 8   5,1   186 ± 9   4,4   32 * 12

     Män 119 ± 6   5,3   97 ± 7   4,4   22 * 9

     Kvinnor 99 ± 5   4,9   89 ± 7   4,3   10 * 8

     Utrikes födda 241 ± 10   18,8   187 ± 10   15,1   54 * 14

     Män 124 ± 7   17,8   95 ± 7   14,3   28 * 10

     Kvinnor 117 ± 8   19,8   91 ± 8   16,1   26 * 11

                             

3. Ej i arbetskraften                              

Totalt 2 014 ± 23       2 006 ± 27       8   30

     Inrikes födda 1 550 ± 21       1 539 ± 25       11   28

     Män 733 ± 16       746 ± 18       -13   21

     Kvinnor 817 ± 16       793 ± 19       24 * 21

     Utrikes födda 464 ± 17       467 ± 20       -3   22

     Män 184 ± 12       189 ± 14       -5   16

     Kvinnor 280 ± 13       277 ± 16       2   17
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4. Antal och andel sysselsatta av befolkningen efter kön och län, år 
2020 och 2019 

4. The number of employed persons and the employment rate by sex 
and county, year 2020 and 2019 

 

Uppgifterna i tabellen kommer från AKU:s Grundtabeller 19. 

[1] Sysselsättningsgraden anges i procent av antalet personer i befolkningen. 

År Andel År Andel Föränd. Minimi-

2020 proc
[1]

2019 proc sedan krav för 

Antal Antal År föränd-

1000-tal 1000-tal 2019 ring **

Antal

Sysselsatta Län

Båda Könen

Stockholms 1 275 ± 16   72,1   1 274 ± 19   72,7   1   20

Uppsala 184 ± 7   64,7   192 ± 8   68,4   -8   9

Södermanlands 131 ± 7   61,8   133 ± 8   62,8   -2   9

Östergötlands 224 ± 8   66,1   228 ± 8   67,4   -4   10

Jönköpings 181 ± 6   69,5   185 ± 8   70,9   -3   8

Kronobergs 95 ± 4   66,0   100 ± 6   69,3   -5   6

Kalmar 111 ± 5   63,3   114 ± 7   64,9   -3   7

Gotlands 28 ± 2   64,6   30 ± 3   68,2   -1   3

Blekinge 70 ± 3   61,7   73 ± 4   63,9   -3   5

Skåne 645 ± 13   64,4   645 ± 16   64,8   0   17

Hallands 169 ± 6   70,6   171 ± 7   72,1   -2   8

Västra Götalands 863 ± 14   68,2   883 ± 16   70,0   -20 * 18

Värmlands 131 ± 6   64,5   137 ± 8   67,1   -6   8

Örebro 142 ± 6   64,3   145 ± 8   66,0   -4   8

Västmanlands 126 ± 6   63,3   130 ± 7   65,7   -5   8

Dalarnas 130 ± 6   63,4   134 ± 8   64,7   -3   8

Gävleborgs 129 ± 6   62,4   135 ± 7   65,0   -6   8

Västernorrlands 114 ± 5   64,8   114 ± 6   64,6   0   7

Jämtlands 62 ± 3   65,2   63 ± 3   66,2   -1   3

Västerbottens 132 ± 5   66,4   129 ± 6   64,9   3   7

Norrbottens 121 ± 5   66,2   116 ± 7   62,9   5   7

Hela riket 5 064 ± 24   67,2   5 132 ± 28   68,3   -67 * 31

                             

Män                              

Stockholms 661 ± 11   74,2   652 ± 14   74,2   9   15

Uppsala 97 ± 5   67,7   98 ± 6   69,8   -1   6

Södermanlands 71 ± 4   65,9   71 ± 5   66,6   0   6

Östergötlands 118 ± 5   66,8   121 ± 6   69,4   -3   7

Jönköpings 98 ± 4   72,5   99 ± 6   76,6   -1   6

Kronobergs 49 ± 3   65,6   54 ± 4   71,5   -5 * 4

Kalmar 62 ± 4   67,5   61 ± 5   67,2   1   5

Gotlands 16 ± 1   72,9   16 ± 2   71,0   0   2

Blekinge 38 ± 2   65,1   39 ± 3   65,0   -1   3

Skåne 338 ± 9   67,6   337 ± 12   66,9   1   12

Hallands 89 ± 4   73,4   91 ± 5   76,8   -2   5

Västra Götalands 463 ± 10   71,4   471 ± 12   72,2   -8   13

Värmlands 69 ± 4   65,4   71 ± 5   66,9   -3   6

Örebro 73 ± 4   65,5   76 ± 6   67,5   -3   5

Västmanlands 66 ± 4   65,2   70 ± 5   71,1   -3   6

Dalarnas 68 ± 4   64,9   69 ± 6   64,8   -1   5

Gävleborgs 70 ± 4   65,2   72 ± 5   68,0   -2   5

Västernorrlands 61 ± 4   66,7   61 ± 4   66,9   0   5

Jämtlands 32 ± 2   66,6   32 ± 2   66,5   -1   2

Västerbottens 72 ± 4   70,9   69 ± 5   67,1   3   5

Norrbottens 66 ± 4   68,8   63 ± 5   66,4   3   5

Hela riket 2 675 ± 18   69,8   2693 ± 21   70,5   -18   24

                             

Kvinnor                              

Stockholms 614 ± 11   70,0   622 ± 14   71,1   -8   15

Uppsala 87 ± 5   61,8   94 ± 6   67,1   -7 * 6

Södermanlands 60 ± 5   57,6   62 ± 6   58,9   -2   6

Östergötlands 106 ± 5   65,3   107 ± 7   65,2   0   7

Jönköpings 83 ± 4   66,2   85 ± 5   65,2   -2   6

Kronobergs 46 ± 3   66,3   46 ± 4   66,9   0   4

Kalmar 49 ± 4   58,6   54 ± 5   62,5   -4   5

Gotlands 12 ± 2   56,5   14 ± 2   65,1   -1   2

Blekinge 32 ± 2   57,9   34 ± 3   62,8   -2   3

Skåne 307 ± 9   61,2   308 ± 11   62,6   -1   12

Hallands 80 ± 5   67,8   81 ± 5   67,5   0   6

Västra Götalands 400 ± 9   64,8   412 ± 12   67,7   -11   12

Värmlands 63 ± 4   63,7   66 ± 5   67,3   -3   5

Örebro 68 ± 4   63,0   69 ± 6   64,3   -1   6

Västmanlands 60 ± 4   61,3   61 ± 5   60,4   -1   5

Dalarnas 62 ± 4   61,9   64 ± 5   64,6   -2   5

Gävleborgs 60 ± 4   59,5   64 ± 5   62,0   -4   5

Västernorrlands 53 ± 3   62,7   53 ± 4   62,1   0   4

Jämtlands 30 ± 2   63,7   30 ± 3   66,0   0   3

Västerbottens 60 ± 3   61,7   60 ± 4   62,6   0   5

Norrbottens 55 ± 4   63,3   53 ± 5   59,2   2   5

Hela riket 2 389 ± 18   64,5   2438 ± 22   66,1   -49 * 24
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5. Antal och andel arbetslösa efter kön och län, år 2020 och 2019 

5. The number of unemployed persons and the unemployment rate by 
sex and county, year 2020 and 2019 

 

Uppgifterna i tabellen kommer från AKU:s Grundtabeller 19. 

[1] Andelen arbetslösa anges i procent av antalet personer i arbetskraften. 

År Andel År Andel Föränd. Minimi-

2020 proc
[1]

2019 proc sedan krav för 

Antal Antal År föränd-

1000-tal 1000-tal 2019 ring **

Antal

Arbetslösa Län

Båda Könen

Stockholms 106 ± 7   7,7   82 ± 7   6,1   23 * 9

Uppsala 18 ± 3   8,9   11 ± 2   5,6   6 * 5

Södermanlands 18 ± 3   12,2   11 ± 4   7,7   7 * 5

Östergötlands 21 ± 3   8,4   21 ± 3   8,3   0   4

Jönköpings 13 ± 2   6,6   10 ± 2   5,2   3   3

Kronobergs 10 ± 2   9,2   9 ± 2   8,6   0   2

Kalmar 10 ± 2   8,4   7 ± 2   6,0   3 * 2

Gotlands 2 ± 0   6,4   2 ± 1   4,9   0   1

Blekinge 8 ± 1   10,1   6 ± 2   8,0   1   2

Skåne 76 ± 5   10,5   64 ± 7   9,0   12 * 8

Hallands 14 ± 2   7,6   9 ± 3   4,8   5 * 3

Västra Götalands 72 ± 6   7,7   59 ± 6   6,2   13 * 8

Värmlands 11 ± 2   7,4   7 ± 2   5,1   3 * 3

Örebro 14 ± 2   9,2   12 ± 2   7,4   3 * 2

Västmanlands 12 ± 3   9,0   10 ± 2   7,2   2   4

Dalarnas 11 ± 2   7,6   12 ± 3   8,1   -1   3

Gävleborgs 12 ± 2   8,8   13 ± 2   8,6   0   3

Västernorrlands 10 ± 2   8,1   7 ± 2   6,1   3   3

Jämtlands 4 ± 1   6,6   5 ± 1   7,6   -1   1

Västerbottens 9 ± 2   6,6   10 ± 2   6,9   0   2

Norrbottens 7 ± 1   5,8   6 ± 2   5,1   1   2

Hela riket 459 ± 12   8,3   373 ± 13   6,8   86 * 17

                             

Män                              

Stockholms 54 ± 5   7,6   43 ± 5   6,2   11 * 7

Uppsala 10 ± 2   9,8   6 ± 2   5,9   4 * 3

Södermanlands 10 ± 2   12,1   6 ± 2   7,3   4 * 3

Östergötlands 12 ± 2   9,2   11 ± 2   8,3   1   3

Jönköpings 8 ± 2   7,3   4 ± 2   3,7   4 * 2

Kronobergs 6 ± 1   10,3   5 ± 2   7,8   1   2

Kalmar 5 ± 1   7,7   3 ± 1   5,3   2   2

Gotlands .. ± ..   ..   .. ± ..   ..   ..   ..

Blekinge 4 ± 1   8,4   4 ± 1   10,0   -1 * 1

Skåne 36 ± 4   9,7   32 ± 5   8,6   5   5

Hallands 7 ± 2   7,3   4 ± 2   4,7   2 * 2

Västra Götalands 39 ± 5   7,8   30 ± 4   5,9   10 * 6

Värmlands 6 ± 2   8,1   4 ± 2   5,8   2   2

Örebro 8 ± 1   9,9   7 ± 1   7,9   1 * 1

Västmanlands 7 ± 2   9,4   5 ± 1   6,1   2   3

Dalarnas 6 ± 1   8,1   6 ± 2   8,0   0   2

Gävleborgs 6 ± 1   8,1   7 ± 2   8,5   -1   2

Västernorrlands 6 ± 1   8,3   4 ± 1   6,9   1   2

Jämtlands 2 ± 1   6,6   3 ± 1   9,4   -1 * 1

Västerbottens 5 ± 1   6,6   4 ± 1   6,0   1   2

Norrbottens 5 ± 1   6,6   3 ± 2   5,0   1   2

Hela riket 243 ± 9   8,3   192 ± 10   6,7   50 * 13

                             

Kvinnor                              

Stockholms 52 ± 5   7,8   39 ± 5   5,9   12 * 7

Uppsala 7 ± 3   7,9   5 ± 1   5,4   2   4

Södermanlands 9 ± 3   12,4   6 ± 3   8,2   3   4

Östergötlands 9 ± 2   7,6   10 ± 2   8,3   -1   3

Jönköpings 5 ± 1   5,8   6 ± 1   6,8   -1   2

Kronobergs 4 ± 1   8,1   5 ± 1   9,6   -1   1

Kalmar 5 ± 1   9,3   4 ± 2   6,6   1 * 1

Gotlands .. ± ..   ..   .. ± ..   ..   ..   ..

Blekinge 4 ± 1   12,1   2 ± 1   5,7   2 * 2

Skåne 40 ± 4   11,4   32 ± 6   9,4   8 * 6

Hallands 7 ± 2   8,0   4 ± 2   5,0   3 * 2

Västra Götalands 32 ± 3   7,5   29 ± 5   6,6   3   5

Värmlands 5 ± 1   6,7   3 ± 1   4,2   2 * 1

Örebro 6 ± 1   8,4   5 ± 2   6,8   1   2

Västmanlands 5 ± 2   8,4   6 ± 1   8,3   0   3

Dalarnas 5 ± 1   7,0   6 ± 2   8,1   -1   2

Gävleborgs 6 ± 2   9,6   6 ± 1   8,6   0   2

Västernorrlands 4 ± 1   7,8   3 ± 2   5,2   2   2

Jämtlands 2 ± 1   6,5   2 ± 0   5,7   0   1

Västerbottens 4 ± 1   6,6   5 ± 1   7,8   -1   2

Norrbottens 3 ± 1   4,9   3 ± 1   5,3   0   1

Hela riket 216 ± 9   8,3   181 ± 10   6,9   35 * 13
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6. Externrekryterade fördelade efter ålder och kön, år 2020 och 
2019 (1000-tal per kvartal) 

6. Externally recruited persons by age and sex, year 2020 and 2019 
(Thousands per quarter) 

Uppgifterna i tabellen kommer från AKU:s Rekryteringstabeller 1. 

 

 

7. Externrekryterade efter arbetskraftsstatus föregående kvartal 
samt efter den nya anställningens sektorstillhörighet och kön, från 
föregående kvartal till aktuellt kvartal, årsmedeltal 2020 och 2019 
(1000-tal per kvartal) 

7. Externally recruited persons by labour force status of the previous 
quarter as well as for the new employment sector and sex - From previ-
ous quarter to current quarter - Annual average 2020 and 2019 (Thou-
sands per quarter) 

 

Uppgifterna i tabellen kommer från AKU:s Rekryteringstabeller 2. 

  

2020 2019

Män Kvinnor Samtliga Män Kvinnor Samtliga

15-24 år 63,9 66,7 130,6 67,8 79,0 146,7

25-34 år 47,2 48,8 96,0 56,1 53,1 109,2

35-44 år 21,8 24,3 46,1 26,9 27,9 54,8

45-54 år 17,1 19,7 36,8 19,7 20,8 40,5

55-64 år 10,0 11,6 21,6 12,2 12,5 24,6

65-74 år 3,9 4,4 8,3 4,5 5,3 9,9

15-74 år 163,8 175,6 339,4 187,2 198,6 385,8

Kön 1000-tal

Till

2020 2019

Från Offentlig Privat Uppgift 

saknas

Samtliga Offentlig Privat Uppgift 

saknas

Samtliga

Båda könen

Sysselsatta 42,1 100,3 2,5 144,9 49,3 124,1 4,3 177,7

Arbetslösa 29,2 69,5 2,2 100,9 23,3 74,4 2,8 100,5

Ej i arbetskraften 31,0 60,1 2,4 93,5 30,8 75,1 1,7 107,6

Samtliga 102,3 230,0 7,0 339,4 103,5 273,6 8,7 385,8

Män

Sysselsatta 12,6 56,7 1,8 71,1 14,4 71,8 2,2 88,4

Arbetslösa 11,3 37,5 1,0 49,9 7,6 39,8 1,4 48,8

Ej i arbetskraften 9,3 32,0 1,6 42,8 10,2 39,1 0,7 50,0

Samtliga 33,1 126,2 4,5 163,8 32,2 150,8 4,2 187,2

Kvinnor

Sysselsatta 29,6 43,6 0,6 73,8 35,0 52,3 2,1 89,3

Arbetslösa 17,9 32,0 1,1 51,0 15,7 34,6 1,4 51,7

Ej i arbetskraften 21,7 28,1 0,8 50,7 20,6 36,0 1,0 57,6

Samtliga 69,2 103,8 2,6 175,6 71,2 122,8 4,5 198,6
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8. Externrekryterade fördelade efter rekryteringsform, nya 
anställningens sektorstillhörighet och kön, årsmedeltal 2020 och 
2019 (1000-tal per kvartal) 

8. Externally recruited persons by recruitment type, new employment 
sector and sex. Annual average 2020 and 2019 (Thousands per quarter) 

 

Uppgifterna i tabellen kommer från AKU:s Rekryteringstabeller 4. 

 

9. Internrekryterade fördelade efter sektor och kön, årsmedeltal 
2019 och 2018 (1000-tal) 

9. Internally recruited persons by sector and sex, annual average 2019 
and 2018 (Thousands) 

 

Uppgifterna i tabellen kommer från AKU:s Rekryteringstabeller 8.  

 

 

 

 

  

2020 2019

Rekryteringsform
Offentlig Privat Uppgift saknas Samtliga Offentlig Privat Uppgift saknas Samtliga

Båda könen

Direktrekrytering 31,1 86,0 2,0 119,2 31,3 104,5 3,8 139,5

Urvalsrekrytering 40,2 53,4 2,1 95,7 40,2 70,3 2,2 112,7

Anbudsrekrytering 15,2 52,5 1,3 69,0 16,5 56,2 1,6 74,4

Annan rekrytering 11,6 26,7 1,3 39,6 10,7 30,0 0,9 41,6

Uppgift saknas 4,3 11,3 0,3 15,9 4,7 12,6 0,3 17,5

Samtliga 102,3 230,0 7,0 339,4 103,5 273,6 8,7 385,8

Män

Direktrekrytering 9,3 48,2 1,2 58,7 8,9 59,1 1,9 69,9

Urvalsrekrytering 12,6 26,2 1,1 39,9 11,4 34,2 0,7 46,3

Anbudsrekrytering 5,0 31,0 1,0 36,9 6,4 34,3 1,0 41,7

Annan rekrytering 4,1 14,6 1,1 19,8 3,8 16,3 0,6 20,7

Uppgift saknas 2,1 6,2 0,1 8,4 1,7 7,0

Samtliga 33,1 126,2 4,5 163,8 32,2 150,8 4,2 187,2

Kvinnor

Direktrekrytering 21,8 37,8 0,8 60,4 22,3 45,4 1,9 69,6

Urvalsrekrytering 27,6 27,2 1,0 55,8 28,8 36,1 1,5 66,4

Anbudsrekrytering 10,2 21,5 0,4 32,1 10,1 22,0 0,6 32,7

Annan rekrytering 7,4 12,2 0,2 19,8 6,9 13,7 0,3 20,9

Uppgift saknas 2,2 5,1 0,2 7,5 3,0 5,6 0,3 8,9

Samtliga 69,2 103,8 2,6 175,6 71,2 122,8 4,5 198,6

2020 2019

Offentlig Privat Uppgift 

saknas

Samtliga Offentlig Privat Uppgift 

saknas

Samtliga

Män 9,9 31,4 0,5 41,8 9,7 28,1

Kvinnor 21,7 20,9 0,8 43,4 21,0 23,3 0,1 44,4

Båda könen 31,6 52,3 1,3 85,2 30,7 51,5 0,1 82,2
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10. Frånvarande i huvudsysslan efter frånvaroorsak och kön, 15-74 
år, år 2020 och 2019 

10. Absent from the principal occupation according to reason for ab-
sence and sex, year 2020 and 2019 
 

 
 

Uppgifterna i tabellen kommer från AKU:s Grundtabeller 12. 

 

 

 

  

År Andel År Föränd. Minimi-

2020 proc 2019 sedan krav för 

Antal Antal År föränd-

1000-tal 1000-tal 2019 ring **

Antal

Summa frånvarande hela eller delar av referensveckan 1 926 ± 18 100,0 1 834 92 * 25

Män 970 ± 13 902 68 * 18

Kvinnor 956 ± 13 931 25 * 18

     varav frånvarande hela referensveckan 849 ± 13 808 41 * 18

     Män 397 ± 9 358 39 * 12

     Kvinnor 452 ± 9 450 2 13

Frånvarande på grund av sjukdom 284 ± 11 14,7 258 26 * 15

Män 121 ± 7 111 10 10

Kvinnor 163 ± 8 148 15 * 11

     varav frånvarande hela referensveckan 147 ± 8 117 30 * 11

     Män 63 ± 5 47 16 * 7

     Kvinnor 84 ± 6 70 14 * 8

Semester 579 ± 7 30,1 652 -73 * 9

Män 289 ± 5 320 -31 * 6

Kvinnor 290 ± 5 332 -42 * 7

     varav frånvarande hela referensveckan 402 ± 4 5

     Män 207 ± 3 4

     Kvinnor 195 ± 2 3

Permittering 106 ± 6 5,5 8

Män 64 ± 4 6

Kvinnor 42 ± 3 5

     varav frånvarande hela referensveckan 19 ± 2 3

     Män 12 ± 2 2

     Kvinnor 7 ± 1 2

Arbetsbrist 71 ± 5 3,7 32 39 * 7

Män 46 ± 4 21 25 * 6

Kvinnor 24 ± 3 10 14 * 5

     varav frånvarande hela referensveckan 27 ± 4 11 16 * 5

     Män 16 ± 3 6 10 * 4

     Kvinnor 11 ± 2 5 6 * 3

Övriga frånvaroskäl 887 ± 13 46,1 891 -4 18

Män 450 ± 9 451 -1 13

Kvinnor 437 ± 9 440 -3 12

     varav frånvarande hela referensveckan 254 ± 9 250 4 12

     Män 99 ± 6 92 7 8

     Kvinnor 156 ± 7 158 -2 10
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11. Totalt antal arbetstimmar (faktiskt arbetad tid i huvud- o 
bisyssla) per vecka för sysselsatta i Sverige och utomlands, år 
2020 och 2019 

11. Total numbers of working hours (actual time worked in principal- and 
side occupation) per week for employed persons in Sweden and abroad, 
year 2020 and 2019 

 
 

Uppgifterna i tabellen kommer från AKU:s Grundtabeller 7. 

 

 

 

 

 

 

Teckenförklaring 

Explanation of symbols 

 

*

Anger att förändringen är 

statistiskt säkerställd på 

ett års sikt, 95 procents 

signifikansnivå.

Denotes a statistically 

significant change in one 

year time, 95 % level of 

significance

**

Anger minimikrav i antal 

för att förändringen skall 

vara statistiskt säkerställd 

på ett års sikt, 95 

procents signifikansnivå

Denotes the minimum 

change required to obtain 

a statistically significant 

change in one year time, 

95 % level of significance.
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Kartor 

3. Sysselsatta i procent av befolkningen, 15-74 år, 2020 

3. Employment rate, population aged 15-74 year, 2020 

 

 

 

Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 

  

Sysselsatta i procent av befolkningen 
Avser befolkning 15-74 år (AKU), 2020

70,6 - 72,1%
68,2 - 69,5%
66,0 - 66,4%
64,3 - 65,2%
61,7 - 63,4%
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4. Arbetslösa i procent av arbetskraften, 15-74 år, 2020 

4. Unemployment rate, population aged 15-74 year, 2020 

 

 

 

Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 

Arbetslösa i procent av arbetskraften
Avser befolkning 15-74 år (AKU), 2020

10,1 - 12,2%
8,8 - 9,2%
8,1 - 8,4%
7,4 - 7,7%
5,8 - 6,6%
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Fakta om statistiken 

Detta omfattar statistiken 

Målpopulationen i AKU var ursprungligen 16-64 år. Från och med 2001 ändra-

des målpopulationen till att omfatta åldersintervallet 15-74 år, men redovisning-

arna fortsatte att omfatta åldrarna 16-64 år. Från och med oktober 2007 omfattar 

även redovisningarna åldersgruppen 15-74 år.  

De statistiska storheter/parametrar som primärt skattas redovisar antal och andel 

personer med olika arbetsmarknadsförhållanden för Sveriges folkbokförda be-

folkning i åldrarna 15-74 år. Exempel är sysselsatta, arbetslösa, relativa arbets-

löshetstal, arbetskraftstal, antal utförda arbetstimmar, frånvarotimmar. Dessu-

tom redovisas osäkerhetstal för skattningarna. 

Personer i AKU intervjuas en gång per kvartal under en tvåårsperiod. Genom att 

utnyttja denna panelansats kan man beräkna flöden mellan två kvartal, som vi-

sar övergångar mellan olika tillstånd på arbetsmarknaden (t.ex. olika arbets-

kraftstillhörighet). När det gäller rekryteringsstatistiken är det huvudsakligen 

flödet från "ej anställd" till "anställd", samt från "sysselsatt/anställd" till "an-

ställd hos ny arbetsgivare" som undersöks. 

Resultaten publiceras i form av statistiknyheter, Statistiska meddelanden (SM) 

m.m. De mest detaljerade redovisningarna publiceras i månads-, kvartals- och 

årsvisa grundtabeller. Dessutom framställs ett antal tilläggstabeller för kvartal 

och år. För kvartal finns även flödestabeller. Tilläggs- och flödestabellerna ingår 

inte i Sveriges officiella statistik. Från och med april 2005 är statistiken till-

gänglig på Internet via SCB:s hemsida www.scb.se/aku. Regionala data present-

eras kvartals- och årsvis. Statistik över inrikes-/utrikes födda presenteras fortlö-

pande. 

Från och med tredje kvartalet 2008 ges kvartalsvis en fördjupad redovisning av 

arbetsmarknaden i form av ”Tabeller avseende befolkningen ej i arbete”. Tabel-

lerna beskriver den aktuella situationen för dem som inte arbetar samt fördel-

ningen över tid. Redovisningen sker efter bakgrundsvariablerna ålder, utbild-

ningsnivå respektive efter inrikes-/utrikes födda. Tabeller avseende befolk-

ningen ej i arbete finns framtagna kvartalsvis från och med andra kvartalet 

2005.  

I AKU undersöks samtliga veckor under året. Varje undersökningsmånad inne-

håller således 4 eller 5 mätveckor och varje kvartal 13 mätveckor. Årsgenom-

snittet baseras på alla veckor under året. 

Vissa tekniska data om AKU 2020: 

Referensperioden för 2020 omfattade veckorna under 30 december 2019 – 3 ja-

nuari 2021, totalt 53 veckor. 

Resultaten baseras på omkring 107 000 intervjuer. Bortfallet vid fältarbetet 

(dvs. den andel av nettourvalet för vilken intervjuuppgifter ej kunnat erhållas) 

var totalt 49,0 procent. Andelen som avböjt medverkan var 16,0 procent och 

31,2 procent av urvalspersonerna var oanträffbara. Bortfall på grund av annat 

skäl uppgick till 1,9 procent. 

http://www.scb.se/aku
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Definitioner och förklaringar i Arbetskraftsundersökningarna 

I april 2005 infördes en ny EU-anpassad Arbetskraftsundersökning, vilket med-

för att vissa av nedanstående definitioner inte är jämförbara med de definit-

ioner som använts till och med mars 2005. I oktober 2007 ändrades den svenska 

officiella arbetslöshetsdefinitionen till att, i enlighet med ILO:s definitioner och 

EU:s förordningar, även omfatta heltidsstuderande som sökt och kunnat arbeta. 

Även åldersgruppen är ändrad i AKU till att avse 15-74 år mot tidigare 16-64 

år. För mer information om detta se www.scb.se/aku. 

Nedanstående figur visar sambandet mellan några centrala begrepp i AKU. Av 

figuren framgår också uppdelningen av ”befolkningen ej i arbete” på olika grup-

per vilka är gråmarkerade. 

 

De gråmarkerade rutorna visar vilka undergrupper som ingår i gruppen Befolkningen 

ej i arbete. 

Sysselsatta omfattar följande grupper: 

-personer som under en viss vecka (mätveckan) 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 mätveckan. 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 ledig-

het av annan anledning.  

Personer som deltar i vissa arbetsmarknadspolitiska program räknas som syssel-

satta, t.ex. offentligt skyddat arbete, Samhall, start av näringsverksamhet eller 

anställning med lönebidrag eller anställningsstöd. 

Fast anställda omfattar personer med tillsvidareanställning. 

Tidsbegränsat anställda omfattar personer med vikariat, anställningsstöd, sä-

songsarbete, 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 mätveckan 

eller inom 14 dagar från mätveckans slut. 

http://www.scb.se/aku


SCB 30 AM 12 SM 2101 

 

 

 
 

Arbetslösa omfattar följande grupper: 

-personer som var utan arbete under mätveckan men som sökt arbete under de 

senaste fyra veckorna (mätveckan och tre veckor bakåt) och kunde arbeta mät-

veckan eller börja inom 14 dagar från mätveckans slut. Arbetslösa omfattar även 

personer som har fått ett arbete som börjar inom tre månader, förutsatt att de 

skulle ha kunnat arbeta mätveckan eller börja inom 14 dagar från mätveckans 

slut. 

Relativa arbetslöshetstalet: Andelen (%) arbetslösa av antalet personer i arbets-

kraften.  

I arbetskraften omfattar personer som är antingen sysselsatta eller arbetslösa.  

Relativa arbetskraftstalet: Andelen (%) personer i arbetskraften av befolk-

ningen.  

Ej i arbetskraften omfattar: 

-personer som varken är sysselsatta eller arbetslösa. Gruppen omfattar bl.a. per-

soner som är studerande som inte har eller sökt arbete, pensionärer, hemarbe-

tande, värnpliktiga eller långvarigt sjuka. Deltagare i de arbetsmarknadspolitiska 

program som betraktas som utbildning, t.ex. arbetspraktik och arbetsmarknads-

utbildning, ingår också i gruppen.  

Latent arbetssökande ingår i ”ej i arbetskraften” och består av personer som ve-

lat och kunnat arbeta mätveckan, men som inte sökt arbete. Till denna grupp 

hänfördes också t.o.m. AKU september 2007 heltidsstuderande som sökt arbete.  
Gruppen personer ej i arbete består av följande tre undergrupper: 

-sysselsatta som varit frånvarande från arbetet hela mätveckan 

-arbetslösa 

-personer ej i arbetskraften 

Näringsgren 

Näringsgren bestäms för personer i arbetskraften med utgångspunkt av verksam-

heten vid det arbetsställe där personen huvudsakligen är, eller senast varit, sys-

selsatt.  

Kodningen av näringsgren är anpassad till SNI (Standard för Svensk Närings-

grensindelning) som utgår från EU:s näringsgrensstandard NACE (Nomencla-

ture Génerale des Activités Economiques dans les Communautés Européennes). 

Under perioden 1995-2002 användes SNI1992 vid kodningen av AKU och un-

der perioden 2003-2008 användes SNI2002. Under 2009 har en ny standard för 

klassificering av näringsgren, SNI 2007, tagits i bruk. 

Sektor (för anställda) 

Vid klassificeringen av de anställda efter sektorstillhörighet (statlig, kommunal 

och privat) tillämpar AKU från och med januari 2001 en harmoniserad sektor-

redovisning utifrån Standarden för institutionell sektorindelning 2000. Klassifi-

cering görs utifrån företagets sektortillhörighet.  

Yrke 

Från och med 1997 klassas yrke enligt Standard för svensk yrkesklassifice-

ring (SSYK), den svenska versionen av EU:s yrkesklassificering ISCO_88 

(COM).  

Utbildning 

Uppgifter om utbildning hämtas från SCB:s register Befolkningens utbildning, 

där utbildningarna är klassificerade enligt Svensk utbildningsnomenklatur 

(SUN). Från och med år 2020 används standarden SUN 2020. 
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Så görs statistiken 

AKU är en månatlig urvalsundersökning där antalet personer i urvalet varje må-

nad har varierat över tiden. Under perioden oktober 2004 till och med mars 

2005 skedde en tillfällig urvalsneddragning i samband med dubbelinsamling 

med ny intervju-blankett som underlag för länkning inför omläggning av AKU 

april 2005. Mellan 1996 och 2000 var urvalsstorleken 17 000 men utökades suc-

cessivt under 2001 till 21 000 personer för att därefter från och med februari 

2004 minska till 19 500. Mellan 2006 och 2009 var 21 500 personer med i urva-

let varje månad . Från och med januari 2010 utökades urvalet till att omfatta 

29 500 personer per månad. På grund av brister i datakvalitén reducerades urva-

let från och med juli 2018 till ca 14 750 personer. Detta innebar ökad osäkerhet 

i skattningarna och färre redovisningsgrupper. 

Som urvalsram används registret över totalbefolkningen (RTB). Tre separata ur-

val används; ett för varje månad i kvartalet. I princip förnyas (roteras) vart och 

ett av urvalen med en åttondel mellan två på varandra efterföljande undersök-

ningstillfällen. Det innebär att varje urvalsperson intervjuas sammanlagt åtta 

gånger under en tvåårsperiod. Urvalet räknas upp till befolkningstotaler. Datain-

samlingen sker huvudsakligen genom datorstödda standardiserade telefoninter-

vjuer. Kodning av näringsgren och sektortillhörighet görs dels genom att ut-

nyttja administrativa register (SCB:s Företagsdatabas FDB) med datorstöd, dels 

genom manuell kodning. Vid kodning av yrke och socioekonomisk gruppering 

används dels automatkodning genom matchning mot ”lexikon”, dels manuell 

kodning av intervjusvar. 

Statistikens tillförlitlighet 

De presenterade AKU-resultaten är skattningar behäftade med en viss osäker-

het på grund av olika felkällor som urvalsfel, bortfallsfel och mätfel. Felen kan 

vara slumpmässiga eller systematiska. De senare påverkar resultaten i en viss 

riktning. 

Den slumpmässiga osäkerheten beroende på bl.a. urvalsfel och slumpmässiga 

mätfel kan uttryckas i form av konfidensintervall som beräknas med hjälp av 

skattningens standardavvikelse. I flera tabeller anges uppgifterna med osäker-

hetstal i form av 95-procentiga konfidensintervall. Genom att beräkna konfi-

densintervall går det att få en uppfattning om hur stora skillnader mellan exem-

pelvis närliggande månad och år som kan förklaras av slumpmässiga fel. 

De systematiska felens storlek kan anges först efter särskilda kvalitetsstudier. 

Ett studium av de olika felkällorna i AKU har visat att bortfallet och mätfelen är 

de felkällor som i första hand orsakar systematiska fel.  

Genom användande av hjälpinformation (fr.o.m. 1993) vid skattningsförfaran-

det har bortfallsfelet reducerats betydligt jämfört med tidigare skattningsförfa-

rande. SCB genomförde 2012/2013 en så kallad återintervjustudie för att få en 

uppfattning om mätfel och deras eventuellt snedvridande effekt. Studien visar 

att uppgifterna från AKU inte är behäftade med några stora (netto) mätfel. Brut-

tofelet (det vill säga felaktigt medtagna och felaktigt uteslutna enheter) för ar-

betskraftsstatus (sysselsatta, arbetslösa, ej i arbetskraften) uppgår till 2 procent 

och för variabeln anknytningsgrad (fast-, lös-, utan anknytning) till 6 procent. 

En studie kring bortfallets effekter på skattningarna och resultaten publicerades 

i form av ett bakgrundsfakta under 201710. Resultaten visade att på en aggrege-

rad nivå så uppgick den relativa bortfallsbiasen för sysselsatta till 1,1 (±0,4) 

procent, för arbetslösa till 2,9 (±4,9) procent och för ej i arbetskraften -2,7 

                                                      

10 https://www.scb.se/publikation/32401 

https://www.scb.se/publikation/32401
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(±0,9) procent. Storleken på bortfallsbiasen varierar över olika redovisnings-

grupper, högst nivåer uppvisas då indelning görs efter utbildningsnivå.  

Ramtäckning: En viss övertäckning föreligger i AKU beroende på att en del 

personer, som är födda utomlands, lämnar Sverige utan att anmäla det till 

svenska myndigheter. Undertäckningen i AKU bedöms vara högst obetydlig. 

Exempel på användning av osäkerhetstal 

Antalet sysselsatta under 2020 var i genomsnitt 5 064 000 (24 000) enligt 

grundtabell 1. Det innebär att det sanna värdet med 95 procents säkerhet ligger 

i intervallet 5 040 000 – 5 088 000 om andra fel än slumpfelen är försumbara. 

Av grundtabell 1 framgår också att antalet i arbetskraften under 2020 i genom-

snitt var 5 523 000 och året innan 5 504 000. Osäkerhetstalet för förändringen 

på ett års sikt är 30 000 vilket innebär att förändringen mellan de två tidpunk-

terna skall vara minst 30 000 för att förändringen skall vara statistiskt säker-

ställd. Eftersom förändringen mellan 2020 och 2019 av antalet i arbetskraften är 

mindre än osäkerhetstalet är förändringen inte statistiskt säkerställd. 

Bra att veta 

Annan statistik 

Uppgifter om sysselsättningen redovisas, förutom i AKU, även i andra under-

sökningar som registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS), företagsbase-

rad sysselsättningsstatistik (KS) samt undersökningen av levnadsförhållanden 

(ULF). Dessa är dock inte jämförbara med AKU, huvudsakligen beroende på 

skillnader i undersökningsmetod, definitioner och mättidpunkt. 

Arbetsförmedlingen redovisar varje månad uppgifter om antal personer, som är 

registrerade vid arbetsförmedlingarna och kan ta ett arbete direkt (antalet arbets-

sökande). Denna statistik är ett bra komplement till AKU t.ex. genom månads-

vis redovisning av arbetssökande på regional nivå. 

Mer information om statistiken och dess kvalitet ges i en särskild Kvalitetsde-

klaration på SCB:s webbplats, www.scb.se. 

https://www.scb.se/contentassets/c12fd0d28d604529b2b4ffc2eb742fbe/am0401_kd_2020_lj_200218.pdf
https://www.scb.se/contentassets/c12fd0d28d604529b2b4ffc2eb742fbe/am0401_kd_2020_lj_200218.pdf
file://///scb.intra/data/Prod/BV/AKU/Rapporter_och_Publikationer/Statistiska_meddelanden/År/2020/www.scb.se
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In English 

In 2020, the whole of Swedish society was marked by the coronavirus (COVID-

19) outbreak, and the labour market was no exception. The pandemic has had a 

clear effect on labour market statistics as we sum up the year; however, there 

has also been significant variation throughout the year. In the spring, the labour 

market situation deteriorated sharply and reached a low point during the sum-

mer, but recovered somewhat during the rest of the year. For an overview of 

how the labour market situation has changed over the year, see the monthly and 

quarterly publications on www.scb.se/aku.  

There were on average 7 537 000 persons aged 15-74 in the population in 2020. 

There were 5 523 000 people in the labour force, which corresponds to a labour 

force participation rate of 73.3 percent. 

Employment rate fell for the first time since the financial crisis 

The coronavirus (COVID-19) pandemic has led to changes in behaviour in soci-

ety and has had a severe impact on some industries, as well as young people on 

the labour market. There were on average 5 064 000 employed persons in 2020, 

which is a decrease of 67 000 people compared with 2019, of whom 51 000 

were young persons aged 15-24 years. There were 2 675 000 employed men, 

while the number of employed women decreased by 49 000 to 2 389 000. 

Among Swedish born persons, there were 4 022 000 employed persons, a de-

crease of 62 000, of whom 47 000 were women. There were 1 043 000 em-

ployed foreign born persons.  

The employment rate, that is, the proportion of employed people in the popula-

tion, was 67.2 percent, down by 1.1 percentage points compared with the previ-

ous year. This was the first year since 2010 that the employment rate decreased. 

Among men, the employment rate was 69.8 percent, and among women it was 

64.5 percent. The employment rate decreased among both Swedish born persons 

and foreign born persons. Among Swedish born persons the rate decreased by 

0.8 percentage points and amounted to 69.5 percent and among foreign born 

persons the rate decreased by 1.9 percentage points and amounted to 59.7 per-

cent. The employment rate is higher among men than among women for both 

Swedish born and foreign born persons. However, the difference between the 

sexes is significantly larger among foreign born persons.  

In 2020, some changes in employment were noted in various industries, not 

least among industries particularly affected by restrictions related to the 

COVID-19 pandemic. The number of employed persons in the transport indus-

try, which includes public transport and taxi services, decreased by 15 000 and 

amounted to 227 000 people. In the hotels and restaurants industry, the num-

ber of employed persons decreased by 24 000 people and amounted to 138 000. 

The number of employed persons continued to increase in the information and 

communication industry throughout the year, and after an increase of 15 000 

people, amounted to 268 000 employed persons.  

Among persons in employment aged 15-74, 319 000 were underemployed, 

which is 36 000 more than a year earlier. Among the underemployed persons, 

161 000 were men, an increase of 18 000, and 158 000 were women, an in-

crease of 19 000. 

Largest decrease was among temporary employees  

There were 3 858 000 permanent employees on average in 2020, of whom 

1 991 000 were men and 1 867 000 were women. There were 704 000 tempo-

rary employees on average. Compared with the previous year, this is a decrease 

of 62 000 people, of whom 28 000 were men and 34 000 women. Among young 
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persons aged 15-24 years the number of temporary employees decreased by 

25 000 people, of whom 21 000 were women.  

In 2020, 67.1 percent of employees worked in the private sector and 25.8 per-

cent worked in the municipal sector. The remaining 7.1 percent were employed 

in the government sector. There were 3 029 000 employees on average in the 

private sector, a decrease of 48 000 people compared with 2019. In the munici-

pal sector, there were 1 164 000 employees, a decrease of 29 000, and in the 

government sector, the corresponding figure was 318 000. 

Large decline in the number of hours worked 

In 2020, the total average number of hours worked per week was 147.6 million 

hours, down by 4.6 percent compared with 2019. This was the largest decrease 

between two years since 2001, which is as far back in time as comparable data 

is available for people aged 15-74 years.  

The number of hours worked decreased mainly in the industries affected by 

travel restrictions and measures related to social distancing as a result of the 

COVID-19 pandemic. The largest decrease was noted in the hotels and restau-

rants industry, in which the number of hours worked decreased by 25.0 percent 

compared with the previous year. In the personal and cultural services indus-

try, which includes culture, entertainment and religious activities, there was a 

decrease of 11.8 percent and in the transport industry the decrease was 10.3 

percent. Decreases were also noted in manufacturing, mining and quarrying, 

energy and environment, retail trade and education. 

Unemployment at the highest level since the financial crisis  

The coronavirus (COVID-19) outbreak in 2020 affected the Swedish labour 

market and unemployment increased, particularly among young people and for-

eign born persons. In 2020, 459 000 persons aged 15-74 were unemployed, 

which is 86 000 more than in 2019. The number of unemployed women in-

creased by 35 000 to 216 000, and the number of unemployed men increased by 

50 000 to 243 000. 

In 2020, the average unemployment rate was 8.3 percent, an increase of 1.5 per-

centage points compared with the previous year. Unemployment has not been at 

such a high level since 2010. The unemployment rate was 8.3 percent among 

both women and men, an increase of 1.4 percentage points for women and 1.6 

percentage points for men.  

The number of unemployed Swedish born persons increased by 32 000 to 

218 000 people, and the number of unemployed foreign born persons increased 

by 54 000 to 241 000 people. The unemployment rate increased by 0.7 percent-

age points to 5.1 percent among Swedish born persons, and by 3.7 percentage 

points to 18.8 percent among foreign born persons. This was the first year since 

2010 that a statistically significant increase was noted in the annual unemploy-

ment rate among foreign born persons, and the highest level recorded since 

2005, which is the furthest back in time that data is available. 

There were 144 000 unemployed young persons aged 15-24, 17 000 more than 

in 2019. Among young unemployed persons, 80 000 were full-time students. 

Youth unemployment increased by 4.0 percentage points and amounted to 24.0 

percent on average. 

The average number of long-term unemployed persons, that is, people who have 

been unemployed for 27 weeks or longer, was 109 000 in 2020, which is an in-

crease of 17 000 people. 

 

 

Highest level of full-time students and latent jobseekers 
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In 2020, 2 014 000 persons aged 15-74 were not in the labour force. Among 

those not in the labour force, 917 000 were men and 1 096 000 were women, 

which is an increase of 26 000 people. There were 1 550 000 Swedish born per-

sons and 464 000 foreign born persons who were not in the labour force.  

Among persons not in the labour force, 921 000 were retired, a decrease of 

18 000 people. The number of people not in the labour force due to illness de-

creased by 21 000 people and amounted to 235 000. The number of persons not 

in the labour force due to illness has dropped for the sixth consecutive year. 

There were 572 000 full-time students on average during the year, an increase 

of 29 000 people. This was the highest level and the largest increase in the num-

ber of full-time students since 2005, which is as far back as comparable data is 

available. People who can and would like to work, but who are not looking for 

work, are called latent jobseekers. There were 165 000 latent jobseekers in 

2020. This was the highest level since 2001, for which comparable data for per-

sons aged 15-74 years is available, and an increase of 34 000 people compared 

with 2019.  Among men the number of latent job seekers increased by 12 000 to 

80 000 and among women the number increased by 22 000 and amounted to 

85 000. Among young persons aged 15-24 the number of latent jobseekers in-

creased by 25 000 and amounted to 93 000. 

More common to externally recruit young than older people 

Among persons aged 15-74, 339 000 on average were externally recruited per 

quarter in 2020. This can be compared with 2019, when 386 000 were exter-

nally recruited. The number of externally recruited men and women per quarter 

was 164 000 and 176 000 respectively. It was more common to externally re-

cruit men within the private sector, while in the public sector it was more com-

mon to recruit women. Among externally recruited persons, about 38 percent, 

which corresponds to 131 000 people, were young people aged 15-24. It was 

more common to externally recruit young people than older people. In 2020, 

85 000 persons were internally recruited on average per quarter, and the propor-

tion was evenly distributed between men and women. 
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List of terms 

 

arbetslösa  unemployed persons 

anställda  employees  

faktiskt arbetade timmar hours actually worked 

båda könen  

befolkningen 

both sexes 

the population  

bruttoflöden 

deltid  

gross flows 

part time  

därav  of which  

ej i arbetskraften  not in the labour force  

fast anställd  permanent employee 

frånvarande från arbetet  absent from work  

frånvarande från arbetet hela 

veckan  

frånvarande pga. föräldraledigt 

frånvarande pga. semester 

frånvarande pga. sjukdom 

frånvarande pga. övriga skäl 

absent from work the entire week 

 

absent due to parental leave 

absent due to holiday 

absent due to sickness 

absent due to other reasons 

företagare  self-employed  

heltid  

heltidsstuderande 

full time  

full-time students 

i arbetskraften  in the labour force  

i arbete  

icke säsongrensade data 

inrikes född 

at work  

non seasonally adjusted data 

Swedish born 

kvinnor  women  

latent arbetssökande  

långtidsarbetslöshet 

persons available to work but not seeking 

longterm unemployment  

län  county  

medelarbetstid  average working time 

medhjälpande familjemedlem  family worker  

mer än vanligt  more than usual  

månad/månadsvis  month/monthly  

män  

nettoflöde 

men  

net flow 

näringsgren  economic activity (NACE) 

offentlig sektor  public sector 
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osäkerhetstal  measure of uncertainty (margin of 

uncertainty; 1.96 *estimated sampling 

error) 

outnyttjat arbetskraftsutbud  

pensionärer 

labour underutilization  

retired persons 

privat sektor  private sector  

relativt arbetskraftstal  activity rate/labour force participation rate  

relativt arbetslöshetstal  unemployment rate  

relativt frånvarotal  absence rate  

riksområde  NUTS 2 

sektortillhörighet  

sjuka 

sector of employment  

sick persons  

sysselsatta  employed persons 

sysselsättningsgrad  employment rate  

säsongrensade och utjämnade 

data 

smoothed and seasonally adjusted data  

tidsbegränsat anställd  temporary employee 

tjänstemän  white collar workers 

undersysselsatta 

utrikes född  

vanligen arbetade timmar 

underemployed persons 

foreign born 

hours usually worked 

varken arbetar eller studerar neither employed nor in education (NEET) 

yrke  occupation  

ålder  age  

övertid inklusive mertid  

övriga 

overtime inclusive additional time 

other/others 
 

 


