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 I Arbetslöshetsrapporten 2016 vill vi   
 lyfta statistiken över arbetsmarknaden.  
 Det är viktig och central statistik  
eftersom den ligger till grund för många beslut 
– allt ifrån den enskildes om att studera vidare, 
till regeringens om åtgärder för att  
minska arbetslösheten.
KATARINA BENGTSON EKSTRÖM
KASSAFÖRESTÅNDARE
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 D
e allra flesta som kan och vill  
arbeta har möjlighet att göra  
det. Antalet och andelen  
sysselsatta ökade 2015 och 
Sverige hade den högsta sys-
selsättningen i EU. Men trots 
det är många, cirka 325 000, 

arbetslösa. I Arbetslöshetsrapporten 2016 vill vi 
lyfta statistiken över arbetsmarknaden. Det är 
viktig och central statistik eftersom den ligger 
till grund för många beslut – allt ifrån den 
enskildes om att studera vidare, till regeringens 
om åtgärder för att minska arbetslösheten. 

Hur stor andel av de sysselsatta var anställda 
respektive företagare och hur såg ungdomarna 
på sina framtida jobbchanser? Hur många var 
långtidsarbetslösa, hur stor var skillnaden i 
arbetslöshet mellan låg- och högutbildade och 
hur stor andel av de arbetslösa fick a-kassa? 
I Arbetslöshetsrapporten finns svar på dessa 
frågor och många fler. Vi riktar in oss på det 
senaste året men tittar också tillbaka på utveck-
lingen över tid. 

Vi på Akademikernas a-kassa vet vilken bety- 
delse jobbet har för människor, både när man 
har ett och när man saknar ett. Förutom att ett 
jobb ger oss möjlighet till försörjning ger det 
också många av oss viktiga sociala kontakter, 
möjlighet till fortbildning och en känsla av sam-
manhang som kan vara viktig för vår hälsa och 
vårt välbefinnande. 

Eftersom vi hanterar ett av samhällets 
skyddsnät – arbetslöshetsförsäkringen – studsar 
jag till på att det fortfarande är 3 av 10 i arbets-
kraften som inte är medlemmar i en a-kassa. 
Och ytterligare fundersam blir jag över statisti-
ken som visar att endast 56 procent av de som 
är arbetslösa är med i a-kassan. Att så många 
står utanför det som är tänkt att vara en hjälp 
under den tid som man saknar ett jobb väcker 
många frågor. Vilka funderingar får du när du 
bläddrar i rapporten?  
Hör gärna av dig och berätta. 
Katarina Bengtson Ekström  |  kabe@aea.se
Kassaföreståndare Akademikernas a-kassa

Vi ger dig  
perspektiv på  
arbetslösheten  
i Sverige
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5,6 miljoner personer i befolkningen är 20-64 år. Av dem har  
80 procent ett jobb, 6 procent är arbetslösa och 14 procent 
ingår inte i arbetskraften.
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80 procent av befolkningen är sysselsatt. Nio av tio är anställda och 
en av tio är företagare. Män har en högre sysselsättningsgrad än kvinnor 
och andelen kvinnor som arbetar deltid är nästan tre gånger så hög som 
andelen män. Att hitta ett jobb går lättare om man har kontakter –  
63 procent av nyanställningarna gick via kontakter.
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Etableringsuppdraget  ������������������������������������������������  3.13
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Långtidsarbetslösa per utbildningsnivå  �����������  3.16
Kostnader för arbetslösheten  ����������������������������������  3.17

325 000 personer har inte ett jobb att gå till och en tredjedel av 
dem har varit arbetslösa längre än ett halvår. I Malmö är arbetslöshe-
ten nästan dubbelt så hög som i Stockholm. Och lågutbildade löper en 
betydligt högre risk än högutbildade att bli arbetslösa.

3 Arbetslösheten SID 14–23

NEET – varken arbete eller studier  �������������������������  4.1
Ungdomsarbetslösheten i Europa  ��������������������������  4.2
Unga tror på sig själva   �������������������������������������������������  4.3
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Får man jobba med det man vill?  ����������������������������  4.5
Viktigt med fast jobb  �����������������������������������������������������  4.6
Kontakter – vanligaste kanalen  �������������������������������� 4.7
Lön är viktigast  �����������������������������������������������������������������  4.8

80 000 ungdomar varken arbetar eller studerar. Mer än hälften av dem 
har aldrig haft ett jobb. De unga har en realistisk och optimistisk bild av 
sina egna möjligheter, 36 procent svarar att de själva skulle ha lätt att 
få ett jobb. Och de vet också att utbildning spelar roll – de med högskoleut-
bildning anger i högre grad att de kan välja mellan jobberbjudanden.

4 Ungdomsarbetslösheten SID 24–27



ARBETSLÖSHETSRAPPORTEN 2016  3

Arbetslösa med a-kassa  ���������������������������������������  5.1
Arbetslösa med a-kassa, kön och ålder  �������  5.2
Ersättningstagare som fått  
a-kassa och aktivitetsstöd  ���������������������������������  5.3
Arbetslös och medlem i a-kassan  ������������������� 5.4

Medlemmar i a-kassan 2005 – 2015  ������������  5.5
Kompletterande försäkringar och avtal  ������ 5.6
Försörjningsstöd p.g.a. arbetslöshet  ������������  5.7
Inkomstbaserad ersättning �������������������������������� 5.8
Arbetslösa som fick 80 % av lönen  ����������������� 5.9

INDEX // KORTLÄSNING

n I rapporten används begreppet arbetskraft.  
Arbetskraften består av de personer i arbetsför ålder 
som vill och kan arbeta. Vi har valt att fokusera på 
personer mellan 20 och 64 år om inget annat anges. 
I EU har man bestämt att den officiella statistiken 
ska utgå från åldersspannet 15-74 år när det gäller 
arbetskraften. Vi tycker inte att den åldersindelningen 
fullt ut speglar dem som arbetar i Sverige, med tanke 

på skol- och pensionsålder. Statistiken visar hur det 
såg ut 2015, om något annat år har använts framgår 
det av texten. Vi har brutit siffrorna på kvinnor/män 
och ålder eftersom det är de uppgifter som finns 
tillgängliga. När vi använder begreppet akademiker 
avses personer 20-64 år med minst 3 års eftergym-
nasial utbildning.

80 % 80 000 29 % 

14 % 83 % 6,7 % 

61 000 59 % 33 % 

av befolkningen 20–64 år  
var sysselsatta.

ungdomar varken arbetade  
eller studerade.

av kvinnorna arbetade deltid.

ingick inte i arbetskraften. av ungdomarna tycker att det  
är viktigt med ett fast jobb.

av arbetskraften var arbetslös.

fler sysselsatta 2015 jämfört 
med 2014.

av de arbetslösa fick  
ingen a-kassa.

av de arbetslösa var  
långtidsarbetslösa.

Bra att veta när du läser statistiken

Arbetslöshetsersättningen ska vara ett ekonomiskt stöd i tiden mellan 
jobb. Men långt ifrån alla, endast 41 procent, av de arbetslösa får 
pengar från arbetslöshetsförsäkringen. Och andelen arbetslösa som 
valt att vara medlemmar i en a-kassa har sjunkit kraftigt.

5 Ersättning och a-kassa SID 28–32



”Den höga arbetslösheten förblir den främsta 
huvudvärken för många europeiska länder�
I synnerhet är den strukturella arbetslösheten hög�” 
Arbetsförmedlingens prognos för åren 2016 och 2017
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1. Arbetsmarknaden
5,6 miljoner av Sveriges befolkning är i åldern 20-64 år. De flesta,  
80 procent, av dem arbetar. 6 procent är arbetslösa och 14 procent ingår 
inte i arbetskraften. Så såg det ut år 2015. I den här rapporten har vi 
fokuserat på de två första grupperna – sysselsatta och arbetslösa.  
Det är de som ingår i arbetskraften – de vill och kan arbeta.

Andelen som arbetar, den sysselsatta delen av befolkningen, kallas 
för sysselsättningsgrad. Lägger man till andelen arbetslösa av befolk-
ningen får man Sveriges arbetskraftstal. 2015 var arbetskraftstalet 
86 procent – det vill säga så stor andel av befolkningen ville och 
kunde arbeta.

Sysselsatta Arbetslösa Inte i arbetskraften

48 % kvinnor

82 % inrikes

män 52 %

utrikes 18 %

Sysselsatta 
efter födelseland

6 % Arbetslösa
325 000 personer

14 % Utanför arbetskraften
777 000 personer

46 % kvinnor 58 % kvinnormän 54 % män 42 %

69 % inrikes utrikes 31 %

33 %
Långtidsarbetslösa

77 %
Fast anställda

9 %
Företagare

14 %
Tidsbegränsat
anställda

39 %
Sjuka

29 %
Studerande

9 %
Pensionärer

23 %
Gjorde annat 
t. ex. hemarbetande, latent 
arbetssökande, lediga

54 % inrikes utrikes 46 %

Arbetslösa 
efter födelseland

Inte i arbetskraften 
efter födelseland

80 % Sysselsatta
4 541 000 personer

ARBETSMARKNADEN 1



”Under en vecka utför kvinnor i genomsnitt cirka 26 timmar 
och män cirka 21 timmar obetalt arbete� I början av  
1990-talet utförde kvinnor i genomsnitt 33 timmar obetalt 
arbete per vecka och män 21 timmar�” 
På tal om kvinnor och män – Lathund om jämställdhet, SCB 2014
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2015 var 4 541 000 
sysselsatta (20–64 år)

2. Sysselsättningen
År 2015 hade drygt 4,5 miljoner av dem som var 20-64 år 
ett jobb. Det motsvarar en sysselsättningsgrad på cirka  
80 procent, vilken var den högsta i EU. Och den högsta  
sysselsättningsgraden hade akademikerna. Av de som  
arbetade var nio av tio anställda, på hel- eller deltid, och en 
av tio var företagare. Av kvinnorna var det 29 procent som 
arbetade deltid och av männen 11 procent – och de uppgav 
lite olika skäl till varför de arbetade deltid. 

2.1  Antalet sysselsatta
n 2015 var antalet sysselsatta 
4 541 000, en ökning med 61 000 
jämfört med år 2014. Utrikesfödda 
har stått för den största ökningen, 
43 000 av de 61 000 var födda 
i ett annat land. Sedan 2005 
har antalet sysselsatta ökat med 
392 000 personer, drygt 9 procent.  
Och antalet sysselsatta har ökat 
varje år med undantag för 2009 då 
antalet minskade med 2 procent. 
Drygt 1,5 miljoner av befolkningen 
var akademiker och av dem var det 
knappt 1,4 miljoner som var syssel-
satta. Antalet sysselsatta akademi-
ker har ökat med 58 procent 
på tio år.  

2.2  Sysselsättningsgraden
n Andelen sysselsatta, sysselsätt-
ningsgraden, var 80,5 procent 
2015 – en ökning med 0,6 procent-
enheter jämfört med året innan. 
Därmed är sysselsättningen för 
första gången på åtta år högre 
än den var innan den ekonomiska 
krisen 2008. Akademikernas  
sysselsättningsgrad ligger högst, 
2015 var den 90 procent.

SYSSELSÄTTNINGEN 2
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Stockholm

Sysselsättningsgrad

Totalt 82,8 %

81,0 % 84,5 %

Göteborg

Sysselsättningsgrad

Totalt 78,1 %

75,7 % 80,5 %

Malmö

Sysselsättningsgrad

Totalt 74,4 %

72,5 % 76,3 %

Övriga

Sysselsättningsgrad

Totalt 80,6 %

78,5 % 82,7 %

Sysselsättningsgraden i de största kommunerna

2.3  Sysselsatta per län
n Antalet sysselsatta ökade från till 4 480 000 till 4 541 000 mellan 2014 
och 2015. Stockholm stod för 41 procent av ökningen, 25 000 fler sysselsat-
tes där. Högst sysselsättningsgrad hade Hallands län och lägst Gävleborgs 
län. Halland var också det län som hade högst andel sysselsatta både bland 
kvinnorna och männen. Kvinnornas sysselsättningsgrad var lägst i  
Östergötlands län och männens var lägst i Gävleborgs län.

Hallands

Jönköpings

Kronobergs

Gotlands

Stockholms

Jämtlands

Västra Götalands

Kalmar

Uppsala

Dalarnas

Norrbottens

Västmanlands

Västernorrlands

Vösterbottens

Södermanlands

Skåne

Örebro

Värmlands

Blekinge

Östergötlands

Gävleborgs

Hela landet

85,7 %148 000 personer

162 000 personer

88 000 personer

25 000 personer

1 107 000 personer

56 000 personer

769 000 personer

105 000 personer

170 000 personer

124 000 personer

110 000 personer

117 000 personer

106 000 personer

120 000 personer

120 000 personer

587 000 personer

128 000 personer

120 000 personer

66 000 personer

196 000 personer

117 000 personer

4 541 000 personer

83,5 %

82,6 %

82,6 %

82,5 %

82,1 %

80,9 %

80,8 %

80,3 %

80,3 %

80,2 %

79,2 %

79,2 %

78,7 %

78,4 %

78,3 %

78,3 %

78,3 %

78,2 %

77,4 %

76,2 %

80,5 %

84,3 % 87,1 %

81,2 % 85,5 %

81,1 % 83,9 %

80,0 % 85,3 %

80,3 % 84,7 %

80,2 % 84,1 %

78,4 % 83,2 %

80,2 % 81,4 %

77,7 % 82,8 %

78,6 % 81,9 %

80,1 % 80,2 %

74,9 % 83,4 %

76,0 % 82,1 %

76,9 % 80,4 %

75,5 % 81,2 %

76,3 % 80,2 %

77,0 % 79,5 %

76,6 % 79,8 %

77,3 % 79,0 %

74,5 % 80,1 %

75,0 % 77,4 %

78,4 % 82,5 %

SYSSELSÄTTNINGEN2
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2.4  Sysselsättningsgraden i Europa
n Sverige hade den högsta sysselsättningsgraden i Europa 2014, lägst 
hade Grekland. Sysselsättningen mellan kvinnor och män skiljde sig stort i 
många länder. I Sverige var skillnaden jämförelsevis liten med knappt 
5 procentenheter. I till exempel Italien var andelen sysselsatta män nästan 
20 procentenheter högre än andelen sysselsatta kvinnor. Den genomsnitt-
liga sysselsättningsgraden för hela EU var 69,2 procent. EU:s mål är att 
sysselsättningen bland kvinnor och män mellan 20-64 år ska vara  
75 procent år 2020 – fler människor ska ut på arbetsmarknaden, i 
synnerhet kvinnor, unga, äldre, lågutbildade och invandrare.

EU:s mål är att sysselsättningen för män och kvinnor i arbetsför ålder 
(20-64 år) ska vara 75 % år 2020. 2014 var den genomsnittliga 
sysselsättningsgraden 69,2 %

Sverige

Norge

Tyskland

Storbritannien

Danmark

Nederländerna

Estland

Finland

Frankrike

Ungern

Polen

Rumänien

Bulgarien

Spanien

Italien

Grekland

EU*

80,0 % 77,6 % 82,2 %

77,1 % 81,9 %

73,1 % 82,2 %

70,6 % 81,9 %

72,2 % 79,5 %

69,7 % 81,1 %

70,6 % 78,3 %

72,1 % 74,0 %

66,2 % 73,7 %

60,2 % 73,5 %

59,4 % 73,6 %

57,3 % 74,0 %

62,0 % 68,1 %

54,8 % 65,0 %

50,3 % 69,7 %

44,3 % 62,6 %

63,5 % 75,0 %

79,6 %

77,7 %

76,2 %

75,9 %

75,4 %

74,3 %

73,1 %

69,9 %

66,7 %

66,5 %

65,7 %

65,1 %

59,9 %

59,9 %

53,3 %

69,2 %

4 479 000 personer

2 428 100 personer

37 872 700 personer

28 541 200 personer

2 487 700 personer

7 538 300 personer

595 300 personer

2 316 800 personer

25 749 600 personer

4 052 300 personer

15 507 500 personer

8 175 100 personer

2 916 400 personer

17 131 200 personer

21 738 900 personer

3 465 400 personer

209 476 000 personer

SYSSELSÄTTNINGEN 2



Ålder

65–74

55–64

45–54

35–44

25–34

20–24

15–19

020406080100 100806040200

12,2 % 20,8 %

72,3 %

85,3 %

85,8 %

78,7 %

60,4 %

26,0 %

77,0 %

88,9 %

90,3 %

84,6 %

60,7 %

18,9 %
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KÄLLA: SCB, AKU

KÄLLA: SCB, AKU

2.5  Sysselsatta indelat i kön och ålder

2.6 Sysselsättningsgrad per utbildningsnivå

2.7 Sysselsatta, heltid och deltid

n I åldersgruppen 20-64 år var 
det 78,4 procent av kvinnorna 
och 82,5 procent av männen som 
arbetade. Störst skillnad var det 
bland de äldsta, 65-74 år, där  
20,8 procent av männen och  
12,2 procent av kvinnorna arbetade 
efter pensionsåldern. 

n Sysselsättningsgraden skiljer sig 
stort beroende på hur lång utbild-
ning man har. Bland dem med 
endast förgymnasial utbildning 
hade ungefär 6 av 10 jobb, bland 
akademikerna var det 9 av 10.

n Den genomsnittliga arbetstiden 
var 38 timmar i veckan. 80 procent 
av alla sysselsatta arbetade heltid. 
Det vill säga 35 timmar eller mer 
per vecka. Nästan var tredje kvinna 
och var tionde man arbetade deltid. 
Bland akademikerna var det något 
lägre andel deltidsarbetande – på 
totalen 17 procent, bland kvinnorna 
22 procent och bland männen 
9 procent.

0

20

40

60

80

100

Förgymnasial 
utbildning

Gymnasial 
utbildning

Eftergymnasial 
utbildning

AKADEMIKER

58,6 %

81,1 % 85,4 % 90,0 %

29 % 1–34 tim/vecka (Akademiker 22 %)

11 % 1–34 tim/vecka (Akademiker 9 %)

2 174 000
kvinnor var 
sysselsatta

2 367 000
män var 
sysselsatta

70 % 
35– tim/vecka

(Akademiker 78 %)

89 % 
35– tim/vecka

(Akademiker 91 %)

SYSSELSÄTTNINGEN2
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Ålder

65–74

55–64

45–54

35–44

25–34

20–24

15–19
020406080100 100806040200

%%

6 %

13 %

7 %

12 %

71 %

31 %

23 %

28 %

28 %
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Har flera jobb

Vård av anhörig/släkting
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28 %
33 %
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12 %

10 %
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8 %

9 %
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5 %

2 %
1 %

7 %
10 %

8 %

3 %

15 %

12 %

KÄLLA: SCB, AKU

KÄLLA: SCB, AKU

2.8  Deltidsarbete, kön och ålder

2.9  Orsak till deltidsarbete

n Störst andel deltidsarbetande hittar man i den yngsta och den äldsta 
åldersgruppen. Det är framförallt kvinnorna som arbetar deltid och störst 
skillnad, 21 procentenheter, är det i åldersgrupperna 20-24 och 35-44 år. 
Bland 35-44-åringarna var det 28 procent av kvinnorna och 7 procent av 
männen som deltidsarbetade – en skillnad som bland annat kan förklaras 
av att det i högre utsträckning är kvinnorna som är föräldralediga och som 
utför oavlönat arbete i hemmet. 

n 28 procent av de deltidsarbetande kvinnorna och 33 procent av de 
deltidsarbetande männen skulle hellre vilja jobba heltid. De sökte heltids-
arbete men arbetade deltid för att de inte hittat ett lämpligt heltidsarbete. 
Kvinnor och män anger olika orsaker till varför de arbetar deltid. 19 procent 
av kvinnorna och 8 procent av männen arbetade deltid för att de vårdade 
barn. Männen uppgav i högre grad att de arbetade deltid på grund av 
sjukdom och studier.

Deltidsarbetande

29 % 
(20–64 år) 11 % 

(20–64 år)

SYSSELSÄTTNINGEN 2

ARBETSLÖSHETSRAPPORTEN 2016  11



Ålder

65–74

55–64

45–54

35–44

25–34

20–24

15–19

41%

86%

85%

85%

73%

44%

21%

30%

75%
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8%

10%

23%
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70%
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KÄLLA: SCB, AKU

KÄLLA: SCB, AKU
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2.10  Anställda och företagare

2.10.1 
Fast anställda

2.10.2
Tidsbegränsat 
anställda

2.10.3 
Företagare

n Fler än 9 av 10 som arbetar är 
anställda. De absolut flesta,  
77 procent av de sysselsatta, var 
fast anställda år 2015. 14 procent 
hade tidsbegränsade anställningar 
och resterande 9 procent var fö-
retagare. Bland akademikerna var 
det högre andel fast anställda, 82 
procent, och lägre andel av tidsbe-
gränsat anställda och företagare.

n 79 procent av kvinnorna och  
76 procent av männen i åldern 
20-64 år var fast anställda.  
Störst andel, med fast anställ-
ning fanns bland kvinnor i åldern 
55-64 år. Bland männen var det i 
åldern 35-44 år som andelen fast 
anställda var störst. 

n Bland ungdomarna är det 
vanligast med tidsbegränsade 
anställningar. Andelen minskar för 
varje åldersgrupp för att sedan öka 
efter pensionsåldern. Genomgå-
ende hade kvinnorna i högre grad 
tillfälliga anställningar än männen. 

n Bland männen är det dubbelt så 
stor andel som är företagare än 
bland kvinnorna, 12 procent jämfört 
med 6 procent (20-64 år). Störst 
andel hittar man bland pensionä-
rerna där 28 procent av de kvinnor 
och 50 procent av de män som 
arbetade gjorde det i sitt egna 
företag.

9 % Företagare (AKADEMIKER 7 %)

418 000 personer
77 % Fast anställda  (AKADEMIKER 82 %)

3 507 000 personer

14 % Tidsbegränsat anställda (AKADEMIKER 11 %)

616 000 personer

SYSSELSÄTTNINGEN2
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2.11  Nyanställningar

2.13  Rekryteringskanaler

n Under 2015 nyanställdes cirka 1,5 miljoner personer (15-74 år). 
Jämfört med 2014 är det en ökning med 4 procent, från 1 411 000 till 
1 473 000 personer. Och mellan 2006 och 2015 har nyanställningarna 
ökat med 8 procent. 52 procent av de nyanställda var kvinnor.

n Det allra vanligaste sättet att 
hitta ett jobb är via kontakter. 
Drygt 6 av 10 av dem (15-74 år) som 
nyanställdes hade fått kännedom 
om jobbet via kontakter, antingen 
direkt med arbetsgivaren eller via 
släkt och vänner. 

2.12  Nyanställningar under 2015
n 44 procent av de 1,5 miljoner 
(15-74 år) som nyanställdes hade 
varit anställd hos en annan arbets-
givare i direkt anslutning till den 
nya anställningen. 28 procent hade 
varit arbetslösa och lika stor andel 
hade stått utanför arbetskraften. 
Flest anställdes inom privat sektor, 
72 procent. Och tidsbegränsad an-
ställning var vanligast, 70 procent 
av alla nyanställningar. 42 procent 
av de nyanställda var i åldern 
15-24 år.

Cirka 1,5 miljoner
personer nyanställdes 2015,
52 procent av dem  
var kvinnor

28 % Utanför arbetskraften
416 000 personer

28 % Arbetslösa
412 000 personer

44 % Sysselsatta
646 000 personer

2SYSSELSÄTTNINGEN



”Arbetslösheten i Akademikernas a-kassa är låg, bara 
1,9 % jämfört med 6,7 % för riket totalt� Att den är så låg 
beror dels på att akademiker har en god arbetsmark-
nad, dels på att det är de som är mer väletablerade på 
arbetsmarknaden som är medlemmar�” 
Annika Stenberg, kommunikationschef på Akademikernas a-kassa
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3. Arbetslösheten
2015 var det varje månad i snitt 325 000 personer som var ar-
betslösa. Det motsvarar 6,7 procent av arbetskraften och är en 
minskning med knappt en halv procentenhet jämfört med 2014. 
Av dessa är det många som sökt jobb under lång tid – en tredjedel 
av de arbetslösa 2015 hade varit utan arbete i mer än ett halvår. 

3.1  Arbetslösheten 2005–2015
n Arbetslösheten sjönk något 2015 men är fortfarande kvar på en hög 
nivå. Den totala arbetslösheten var 6,7 procent. Fler män än kvinnor 
saknar ett jobb. Arbetslösheten sjönk något för båda grupperna - bland 
männen var arbetslösheten 6,9 procent och bland kvinnorna 6,4 procent. 
Av de 325 000 arbetslösa var 52 000 akademiker – 3,6 procent av det 
totala antalet akademiker i arbetskraften. Andelen arbetslösa akademiker 
var högre bland männen, 4,2 procent, än bland kvinnorna, 3,1 procent. 
För akademikerna har arbetslösheten minskat mer bland kvinnorna.

Efter krisen 2008 ökade anta-
let arbetslösa med 43 procent

2015 var den totala 
arbetslösheten 6,7 procent. 
Bland männen var arbets-
lösheten 6,9 procent och 
bland kvinnorna var den  
6,4 procent
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KÄLLA: SCB, AKU

KÄLLA: EUROSTAT

3.2  Arbetslösa efter utbildningsnivå

3.3  Arbetslösheten i Europa

n Arbetslösheten är betydligt högre bland dem som är lågutbildade, mer 
än tre gånger så hög än bland dem som har utbildat sig efter gymnasiet. 
Bland akademikerna var arbetslösheten lägst – 3,6 procent. 

n 2014 var drygt 23 miljoner i den 
europeiska arbetskraften arbets-
lösa. Den genomsnittliga arbetslös-
heten i de 28 EU-länderna var  
10,0 procent. Högst arbetslös-
het hade Grekland – där var 
ungefär var fjärde i arbetskraf-
ten arbetslös. Lägst hade Norge 
med 3,3 procent. Störst skillnad i 
arbetslöshet mellan kvinnor och 
män var det i Grekland. I flera av 
de länder där kvinnor har högre ar-
betslöshet än männen, till exempel 
Spanien, Grekland och Polen har 
kvinnorna också låg sysselsätt-
ningsgrad (se sid. 9).

Förgymnasial utbildning

Eftergymnasial utbildning AKADEMIKER

Gymnasial utbildning

16,5 % arbetslösa
70 000 personer

4,7 % arbetslösa
108 000 personer

3,6 % arbetslösa
52 000 personer

6,8 % arbetslösa
145 000 personer

83,5 % sysselsatta
354 000 personer

95,3 % sysselsatta
2 175 000 personer

96,4 % sysselsatta
1 397 000 personer

93,2 % sysselsatta
1 999 000 personer

Grekland
Spanien
Italien
Bulgarien
EU
Frankrike
Polen
Finland
Ungern
Estland
Sverige
Nederländerna
Rumänien
Danmark
Storbritannien
Tyskland
Norge

26,4 %
24,1 %

12,5 %

11,3 %

10,0 %
9,9 %

8,9 %

8,0 %

7,6 %
7,3 %
7,1 %

6,9 %

6,7 %
6,2 %

5,4 %
5,0 %

3,3 %

NOT: ETT URVAL AV EU:S MEDLEMSLÄNDER + NORGE. EU – AVSER SNITTET FÖR ALLA 28 MEDLEMSLÄNDER.
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Östergötlands
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Gävleborgs
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Västmanlands
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Västerbottens
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Jönköpings
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6,3 %   73 900 personer

 8,7 %   56 000 personer

 6,2 %   50 700 personer

 7,8 %   16 600 personer

 8,0 %   11 100 personer

 8,5 %   10 900 personer

 5,9 %   10 600 personer

 7,3 %   9 500 personer

 7,3 %   9 200 personer

 6,6 %   8 500 personer

 6,4 %   8 200 personer

 7,1 %   8 100 personer

 6,1 %   7 200 personer

 5,9 %   7 700 personer

 4,2 %   7 000 personer

 9,0 %   6 500 personer

 4,0 %   6 300 personer

 5,5 %   6 100 personer

 6,3 %   5 900 personer

 5,5 %   3 300 personer

 6,2 %   1 700 personer
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n År 2015 var det i snitt 325 000 personer varje månad som var arbetslösa. 
Arbetslösheten varierade stort mellan länen. Högst arbetslöshet hade Blekinge 
län med 9,0 procent och den var mer än dubbelt så hög som i Hallands län 
som hade den lägsta arbetslösheten, där var 4,0 procent av arbetskraften 
arbetslös. Blekinge hade också tillsammans med Skåne den högsta arbetslös-
heten bland kvinnor, 8,1 procent. Lägst arbetslöshet hade kvinnorna i Hallands 
län, 3,4 procent. Även bland männen var arbetslösheten högst i Blekinge län, 
9,8 procent, och Jönköping var det län som hade lägst arbetslöshet bland 
männen, 4,2 procent.

3.4  Arbetslösheten per län

Blekinge län hade högst arbetslöshet med 9 % 
(6 500 personer). Mer än dubbelt så hög jämfört 
med Hallands län som hade lägst arbetslöshet 
med 4 % (6 300 personer).

Skillnaden i antalet arbetslösa mellan  
Stockholm som har flest och Gotland 
som har färst är stor. Men tittar man 
istället på andelen arbetslösa – är det  
i stort sett ingen skillnad. 

56 % av de arbetslösa bor i  
något av storstadslänen.

ARBETSLÖSHETEN 3



KÄLLA: SCB, AKU

KÄLLA: SCB, AKU

KÄLLA: SCB, AKU

3.7  Arbetslösheten för utrikes födda
n Ungefär 1 miljon, en femtedel 
av arbetskraften (15-74 år), är 
född utomlands och bland dem är 
arbetslösheten nästan tre gånger 
så hög som för inrikes födda. Den 
högsta arbetslösheten har de som 
är födda i Afrika, nästan var tredje 
person i den gruppen var arbetslös.

Stockholm
Arbetslösheten

Totalt 6,3 %

6,2 % 6,4 %

Göteborg
Arbetslösheten

Totalt 7,6 %

7,7 % 7,4 %

Malmö
Arbetslösheten

Totalt 12,0 %

10,6 % 13,2 %

Övriga
Arbetslösheten

Totalt 6,4 %

6,1 % 6,7 %

Riket
Arbetslösheten

Totalt 6,7 %

6,4 % 6,8 %

5,2 % 5,5 % Totalt 5,4 %

5,2 % 5,2 % Totalt 5,2 %

9,1 % 8,5 % Totalt 8,8 %

8,5 % 13,4 % Totalt 10,9 %

8,9 % 8,6 % Totalt 8,7 %

8,8 % 8,6 % Totalt 8,7 %

7,0 % 9,4 % Totalt 8,2 %

23,1 % 23,7 % Totalt 23,4 %

Inrikes födda (Sverige)

Norden

EU28 utom Norden*

Afrika

Asien

Övriga länder

Europa

Nordamerika

Sydamerika

33,1 % 29,0 % Totalt 30,7 %

3.6  Arbetslösheten i storstadsområdena

3.5  Arbetslösheten per ålder och kön

n Arbetslösheten skiljer sig stort i Sveriges tre storstadsområden. I Malmö 
var arbetslösheten nästan dubbelt så hög som i Stockholm, 12,0 procent 
jämfört med 6,3. Störst skillnad mellan kvinnors och mäns arbetslöshet var 
det i Malmö.

n Arbetslösheten är olika stor i olika 
åldersgrupper. Lägst arbetslös-
het har kvinnor och män i åldern 
45-54 år. Ungdomarna har den 
högsta arbetslösheten men här är 
det viktigt att komma ihåg att i den 
gruppen är en stor andel, närmare 
hälften, av de arbetslösa heltids-
studerande som söker extrajobb.

NOT: UTRIKES FÖDDA EU28 UTOM DANMARK OCH FINLAND

4,6 % 6,0 %

4,5 % 4,8 %

5,6 % 5,0 %

7,3 % 7,6 %

14,3 % Totalt 15,8 %17,1 %20-24

25-34

35-44

45-54

55-64
Ålder

Totalt 7,5 %

Totalt 5,3 %

Totalt 4,6 %

Totalt 5,3 %
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3.8  Varslade 2005–2015
n En arbetsgivare är skyldig att meddela Arbetsförmedlingen när minst 
5 medarbetare i ett län riskerar att bli uppsagda på grund av arbetsbrist. 
2014 varslades totalt 47 100 personer om uppsägning. För två tredjedelar 
av dessa genomfördes uppsägningen. Efter uppsägningen fick de flesta ett 
nytt jobb, 17 procent av de som varslades blev arbetslösa inom 9 månader. 

Andel uppsagda

Antal varsel

Andel av varslade som blivit 
arbetslösa inom 9 månader 
efter varslet

2008

66 %

36 %

2009

31 %

69 %

2010

21 %

71 %

2011

23 %

68 %

2012

24 %

69 %

2013

22 %

70 %

2014

17 %

68 %

2015

19 %

66 %

2007

59 %

18 %

2006

56 %

19 %

2005

51 700
35 700 27 100

56 %

23 %

90 700 104 400

40 200 41 900 67 200 52 300
47 100

40 800

KÄLLA: ARBETSFÖRMEDLINGEN

KÄLLA: ARBETSFÖRMEDLINGEN

3.9  Inskrivna på Arbetsförmedlingen
n Under 2015 var i snitt 664 000 personer (16-64 år) inskrivna på Ar-
betsförmedlingen. Drygt hälften av dem, 371 000, räknades som arbets-
lösa – de var antingen öppet arbetslösa eller deltog i något program med 
aktivitetsstöd. Resten av de inskrivna var till exempel deltidsarbetslösa, 
hade lönebidrag eller nystartsjobb.

194 000 personer
29 % Öppet arbetslösa
(de som söker och kan ta ett jobb direkt)

91 000 personer
14 % Arbete med stöd
(arbetsgivaren får ekonomiskt stöd för att anställa någon som har svårt att få reguljärt 
arbete. Här ingår även stöd, bl.a. lönebidrag, för personer med funktionsnedsättning som 
medför nedsatt arbetsförmåga)

176 000 personer
27 % I program med aktivitetsstöd
(jobb- och utvecklingsgarantin, arbetsmarknads-
utbildning och arbetspraktik med flera)

99 000 personer
15 % Arbete utan stöd
(deltidsarbetslösa, tillfälligt 
timanställda och personer som vill ha 
nytt jobb, sk ombytessökande)

58 000 personer
9 % Övriga inskrivna
(de som inte aktivt söker arbete)

46 000 personer
7 % Nystartsjobb
(arbetsgivare får ekonomisk
ersättning motsvarande 
arbetsgivaravgiften)

NOT: UTFALL AV VARSEL T.O.M. JULI 2015

ARBETSLÖSHETEN 3
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Gävleborgs län

Blekinge län

Södermanlands län

Skåne län

Västmanlands län

Västernorrlands län

Östergötlands län

Värmlands län

Kronobergs län

Örebro län

Kalmar län

Gotlands län

Jämtlands län

Norrbottens län

Västra Götalands län

Dalarnas län

Västerbottens län

Jönköpings län

Stockholms län

Hallands län

Uppsala län

Hela landet

11,4 %52 % 10,5 % 12,1 %   (1,6 %)

54 % 10,8 % 9,6 % 11,8 %   (1,6 %)

50 % 10,6 % 9,9 % 11,2 %   (1,7 %)

56 % 10,0 % 9,2 % 10,8 %   (2,6 %)

51 % 9,3 % 8,8 % 9,8 %   (1,5 %)

56 % 9,1 % 8,0 % 10,1 %   (1,7 %)

54 % 9,0 % 8,4 % 9,6 %   (1,6 %)

60 % 8,5 % 7,5 % 9,4 %   (1,9 %)

49 % 8,4 % 7,9 % 8,9 %   (1,5 %)

7,1 % 7,9 %   (2,6 %)65 % 7,5 %

55 % 8,3 % 7,3 % 9,2 %   (1,5 %)

55 % 7,5 % 6,3 % 8,6 %   (2,2%)

51 % 7,6 % 6,9 % 8,3 %   (1,6 %)

62 % 7,2 % 6,5 % 7,8 %   (1,7 %)

53 % 7,1 % 6,0 % 8,1 %   (1,3 %)

55 % 7,2 % 6,5 % 7,7 %   (1,7 %)

60 % 6,9 % 5,9 % 7,8 %   (2,1 %)

51 % 6,7 % 6,4 % 6,9 %   (1,2 %)

59 % 6,2 % 5,8 % 6,6 %   (1,7 %)

62 % 6,3 % 6,3 % 6,3 %   (1,9 %)

58 % 5,5 % 5,0 % 5,9 %   (2,0 %)

56 % 7,8 % 7,2 % 8,3 %   (1,9 %)
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KÄLLA: ARBETSFÖRMEDLINGEN, AKADEMIKERNAS A-KASSA

ÖPPET ARBETSLÖSA OCH I PROGRAM SOM ANDEL AV EN REGISTERBASERAD ARBETSKRAFT

ANDEL ARBETSLÖSA SOM ÄR MEDLEMMAR I EN A-KASSA

AKADEMIKER. ANDEL ARBETSLÖSA MEDLEMMAR I AKADEMIKERNAS A-KASSA

Öppet arbetslösa + i program Andel arbetslösa som är medlemmar i a-kassan

(Andel arbetslösa i AKADEMIKERNAS)

Gävleborgs län har högst an-
del arbetslösa, 11,4 %.
Uppsala län har lägst andel 
arbetslösa, 5,5 %. 
Gotlands län har flest 
arbetslösa som också är med 
i a-kassan.

3.10  Arbetslöshet, Arbetsförmedlingen och a-kassan
n Arbetsförmedlingens mått på arbetslöshet är summan av de som är 
öppet arbetslösa och de som deltar i program med aktivitetsstöd  
(16-64 år) relaterat till en registerbaserad arbetskraft. 2015 var det i 
snitt 371 000 (7,8 procent) personer som var inskrivna i öppen arbetslös-
het eller i program. Högst andel inskrivna arbetslösa hade Gävleborgs län 
med 11,4 procent och lägst Uppsala län med 5,5 procent. 

Av de arbetslösa var 56 procent medlemmar i en a-kassa. Långt ifrån 
alla arbetslösa får ersättning från a-kassan, läs mer om detta på sid. 29. 
Högst andel arbetslösa som också var med i a-kassan hade Gotlands län,  
65 procent och lägst hade Kronobergs län, 49 procent. Andelen arbetslösa 
akademiker var högst i Gotlands och Skåne län och lägst i Jönköpings län. 

ARBETSLÖSHETEN3
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NOT: SJUKPENNINGTALET. ERSÄTTNING SOM INGÅR ÄR SJUKPENNING OCH REHABILITERINGSPENNING. 
MÅTTET BASERAS PÅ ANTALET UTBETALDA NETTODAGAR (16-64 ÅR)

KÄLLA: ARBETSFÖRMEDLINGEN

Jämtlands län
Västernorrlands län
Västerbottens län
Örebro län
Västra Götalands län
Dalarnas län
Södermanlands län
Västmanlands län
Gävleborgs län
Kalmar län
Värmlands län
Jönköpings län
Norrbottens län
Kronobergs län
Uppsala län
Hallands län
Blekinge län
Gotlands län
Skåne län
Stockholms län
Östergötlands län
Hela landet

18,5 9,413,8

17,9 9,013,3

16,5 8,1

15,9 8,3

12,2 

12,0 

15,4 8,211,7

15,3 8,011,6

15,0 8,011,4

14,9 8,011,4

14,9 7,911,3

14,2 8,111,0

14,5 7,610,9

13,8 7,610,6

14,6 7,010,6

13,9 7,310,5

13,0 7,310,1

12,8 7,09,9

12,9 6,79,7

12,8 6,79,7

12,2 6,59,3

12,3 6,69,4

11,2 6,28,6

13,7 7,310,5

JOB

Totalt 105 000
inskrivna personer

Fas 3

39 000 (37 %)
i sysselsättningsfasen

34 % med förgymnasial utbildning
45 % med gymnasial utbildning

21 % med eftergymnasial utbildning

14 000 av dessa hade 
varit i sysselsättnings-
fasen mer än 450 dagar 

KÄLLA: FÖRSÄKRINGSKASSAN

Kvinnorna hade nästan 
dubbelt så högt sjukpen-
ningtal som männen.

3.12  Jobb- och utvecklingsgarantin (JOB)
n Det största programmet på 
Arbetsförmedlingen är Jobb- och 
Utvecklingsgarantin (JOB). Fram till 
den 1 februari 2016 har den bestått 
av Fas 1, Fas 2 och Sysselsättnings-
fasen (Fas 3) som nu är avskaffad.
I slutet av december 2015 var cirka 
105 000 personer inskrivna i JOB, 
av dem var 37 procent i sysselsätt-
ningsfasen, där drygt en tredjedel 
hade varit i mer än 450 dagar. 

3.11  Sjukpenningtal
n Av dem som inte ingår i arbetskraften är den största andelen,  
39 procent, sjuka. Skillnaden är stor i landet när det gäller sjukpenningtalet 
(antal dagar med sjukpenning och rehabiliteringspenning).  
Flest antal dagar med sjukpenning hade personer i Jämtlands län, 13,8 
dagar och lägst i Östergötlands län, 8,6 dagar. Kvinnorna hade nästan 
mer än dubbelt så högt sjukpenningtal som männen. 

3ARBETSLÖSHETEN
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KÄLLA: SCB, AKU

2015 var det en tredjedel av 
alla arbetslösa (106 000 per-
soner) som inte hade arbetat 
på över ett halvår.

I december 2015 omfattades 
totalt  54 000 personer av  
etableringsuppdraget.

3.14  Långtidsarbetslösa 2005-2015

3.13  Etableringsuppdraget

n Under tioårsperioden 2005-2015 har antalet långtidsarbetslösa ökat 
från 93 000 till 106 000 personer. Som andel av de arbetslösa har de 
pendlat mellan cirka 30 och 40 procent. 2015 var det en tredjedel av alla 
arbetslösa som inte hade arbetat på över ett halvår och en femtedel hade 
varit utan arbete i ett år eller mer. Den genomsnittliga tiden i arbetslöshet 
var 38 veckor. 

n Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag omfattar personer som är 
mellan 20 och 65 år och har uppehållstillstånd som flykting, kvotflykting, 
skyddsbehövande eller som är anhörig till någon av dessa. Personer som 
fyllt 18 men inte 20 år och saknar föräldrar i Sverige har också rätt till 
dessa insatser. Syftet är att de så snabbt som möjligt ska lära sig svenska, 
komma närmare arbetsmarknaden och klara sin egen försörjning i landet. 
Under två års tid kan de ta del av olika insatser, som utbildning eller praktik. 
Asylsökande som väntar på beslut om uppehållstillstånd kan inte delta i 
etableringsuppdraget. 
Antalet har ökat kontinuerligt och i december 2015 var det drygt 50 000 
som deltog i etableringsuppdraget. Den kraftiga flyktingtillströmningen 
under 2015 kommer innebära fler deltagare och den ökningen kommer att 
visa sig hos Arbetsförmedlingen 2017-2018 när personerna fått beslut 
om uppehållstillstånd.

NOT: LÅNGTIDSARBETSLÖSA > 6 MÅN

ARBETSLÖSHETEN3
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 Utfall 2014 Prognos 2015 Utfall 2015

Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader* 6,9 miljarder 7,4 miljarder 7,5 miljarder

A-kassa* 13,4 miljarder 13,3 miljarder 12,5 miljarder

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning* 14,4 miljarder 14,7 miljarder 14,1 miljarder

Arbetsmarknadspolitiska program* 8,7 miljarder 9,4 miljarder 8,9 miljarder

Bidrag till administration av grundbeloppet* 54,3 miljoner 54,5 miljoner 54,5 miljoner

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen* 60,4 miljoner 61,8 miljoner 64,3 miljoner

A-kassornas administration** 1,5 miljarder Ingen prognos

Försörjningsstöd på grund av arbetslöshet*** cirka 5 miljarder Ingen prognos

KÄLLA: SCB, AKU

KÄLLA: SCB, AKU

* REGERINGEN, BUDGETPROPOSITIONEN FÖR 2016 OCH STATENS ÅRSREDOVISNING
** A-KASSORNAS SAMORGANISATION (SO)
*** SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING (SKL)

15-24

Ålder

25-54

55-64

14 veckor

40 veckor

64 veckor
56 veckor

70 veckor

35 veckor

44 veckor

13 veckor

15 veckor

3.16  Långtidsarbetslösa per utbildningsnivå

3.15  Arbetslöshetens längd

n Andelen långtidsarbetslösa är högre bland lågutbildade än bland 
högutbildade. Nästan 40 prcent av de arbetslösa med en förgymnasial 
utbildning hade varit arbetslösa längre än ett halvår, vilket kan jämföras 
med dem med akademisk utbildning där nästan 30 procent var långtidsar-
betslösa. Förgymnasialt utbildade var arbetslösa i genomsnitt 46 veckor, 
gymnasieutbildade i 40 veckor och eftergymnasialt utbildade i 32 veckor. 
Bland de eftergymnasialt utbildade hade akademikerna en genomsnittligt 
längre arbetslöshetstid – 36 veckor.

n Arbetslösheten är högre bland 
männen än bland kvinnorna. Det 
är också större andel av männen 
än av kvinnorna som är långtidsar-
betslösa, 35 procent av de arbets-
lösa männen och 30 procent av 
kvinnorna hade varit arbetslösa 
längre än ett halvår. 
I genomsnitt var männen arbets-
lösa i 42 veckor och kvinnorna i 
34 veckor. Ungdomar (15-24 år) 
hade kortast arbetslöshet, i ge-
nomsnitt 14 veckor.

3.17  Kostnader för arbetslösheten
n 2015 fick 252 000 personer någon gång a-kassa och totalt betalades 
12,7 miljarder kronor ut. Kommunerna betalade cirka 5 miljarder i försörj-
ningsstöd till arbetslösa. Här redovisas statens, a-kassornas och kommu-
nernas kostnader. 

Förgymnasial utbildning Eftergymnasial utbildning
AKADEMIKER 31,1 %

Gymnasial utbildning

38,7 % 33,1 % 28,3 %

3ARBETSLÖSHETEN
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”Att myten om att äldre skulle stå i vägen för yngre på 
arbetsmarknaden är just en myt framgår också  
empiriskt� Länder med en hög sysselsättning bland äldre 
har också en hög sysselsättning bland ungdomar�” 
Långtidsutredningen 2015



20-24 år
61 000

46 %

54 %

15-19 år
18 000

48 %

52 %

Totalt
15-24 år

80 000

47 %

53 %

53 % av NEETarna har aldrig arbetat

Italien

Bulgarien

Grekland

Spanien

Rumänien

Ungern

EU

Polen

Storbritannien

Estland

Frankrike

Finland

Tyskland

Danmark

Nederländerna

Norge

22,1 %

20,2 %

19,1 %

17,1 %

17,0 %

13,6 %

12,5 %

12,0 %

11,9 %

11,7 %

11,4 %

10,2 %

6,4 %

5,7 %

5,5 %

5,5 %
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KÄLLA: SCB, AKU

KÄLLA: EUROSTAT

Sverige 7,2 %

4 Ungdomsarbetslösheten
Ungdomsarbetslösheten i Sverige och Europa är hög. Enligt den officiella statisti-
ken från SCB var 20,3 procent av arbetskraften 15-24 år arbetslösa. Men då in-
går även de som studerar på heltid och samtidigt söker jobb, och de utgör hälften 
av alla arbetslösa ungdomar. Ett mer rättvisande sätt att mäta ungdomsarbets-
lösheten är därför att titta på hur många av de unga i befolkningen som varken 
arbetar eller studerar.

4.1  NEET – varken arbete eller studier
n 2015 var det i snitt 80 000, eller 6,7 procent, av alla ungdomar 15-24 
år som varken arbetade eller studerade, så kallade NEET. 3,5 procent av 
befolkningen 15-19 år och 9,3 procent av befolkningen 20-24 år tillhörde 
gruppen NEET. Enligt en rapport från ESO (Expertgruppen för studier i 
offentlig ekonomi) är det inte mer problematiskt nu än för 10 år sedan att 
komma in på arbetsmarknaden, problemen med ungdomsarbetslösheten är 
framför allt koncentrerade till tre grupper: unga med funktionsnedsättningar, 
unga med utländsk bakgrund och unga utan fullständiga gymnasiebetyg.

n 2015 var det 6,7 procent av de 
svenska ungdomarna som varken 
arbetade eller studerade. Det är 
en minskning jämfört med 2014 då 
andelen var 7,2 procent. I hela EU 
ingick drygt var tionde ungdom i 
gruppen NEET. Störst andel hade 
Italien, 22,1 procent, och lägst 
Norge med 5,5 procent. I EU finns 
en ungdomsgaranti som innebär 
att alla under 25 år ska erbjudas 
jobb, lärlingsplats, praktik eller 
utbildning senast fyra månader 
efter att de avslutat en utbildning 
eller blivit arbetslösa. Länderna 
planerar själva hur man ska arbeta 
med ungdomsgarantin.

4.2  Ungdomsarbetslösheten i Europa

NOT: NEET – NOT IN EMPLOYMENT, EDUCATION OR TRAINING

NOT: ETT URVAL AV EU:S MEDLEMSLÄNDER + NORGE. EU – AVSER SNITTET FÖR ALLA 28 MEDLEMSLÄNDER.

UNGDOMSARBETSLÖSHETEN 4
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Hur jag upplever det för egen del

Grundskola Gymnasium Högskola/Universitet

Vad jag tror om andra unga

27 % 

30 % 
29 % 

36 % 

58 % 

11 % 

Det är svårt

Det är varken lätt 
eller svårt

Det är lätt

Vilket av följande alternativ stämmer bäst överens med hur 
du känner inför möjligheten att få jobb?

4.3 Unga tror på sig själva

4.4 Utbildningen spelar roll

4.5 Får man jobba med det man vill?

n En undersökning av ungas (16-30 
år) syn på jobb och arbetsmarknad 
som gjorts på uppdrag av bland 
andra Akademikernas a-kassa 
visar att unga har en mer realistisk 
och optimistisk bild av sina egna 
möjligheter på en framtida arbets-
marknad än vad de har om unga 
som grupp. Till exempel svarar 
11 procent att gruppen unga har 
lätt för att få jobb medan drygt 
tre gånger så många, 36 procent, 
anger att de själva skulle ha lätt att 
få ett jobb.

n Nästan 8 av 10 ungdomar svarar 
att de får jobb när de söker. Och 
en tredjedel säger till och med att 
de kan välja mellan olika jobber-
bjudanden. Ungdomarna är också 
medvetna om att utbildning spelar 
roll. Bland dem med en högskole-
utbildning svarar 42 procent att de 
kan välja mellan jobberbjudanden, 
motsvarande siffror för dem med 
gymnasieutbildning och grundsko-
leutbildning var 29 respektive 17 
procent.

n Frågar man de unga hur de tror 
att arbetsmarknaden ser ut inom 
det område de vill arbeta svarar 
45 procent att den ser bra ut och 
24 procent att den ser dålig ut. 21 
procent svarar att den varken ser 
bra eller dålig ut och 9 procent vet 
inte. Här finns en tydlig koppling 
mellan utbildningsnivån och upp-
fattningen att man kommer att 
kunna jobba med det man vill.  
Fler än hälften av dem med hög-
skoleutbildning svarar att arbets-
marknaden ser bra ut, bland dem 
med endast grundskola är det 
31 procent.

Jag får jobb men inte 
det jobb jag vill ha Totalt 43 %

Totalt 33 %

Totalt 10 %

Totalt 15 %

Jag kan välja mellan 
olika jobberbjudanden

Jag får inte jobb även 
om jag är beredd att ta 
vilket jobb som helst

Tveksam, vet ej

Anser du att det är lätt eller svårt att få ett jobb?

45 % Bra
Utbildningsnivå av de 
som svarade ”bra”:
51 % Högskola/Universitet
43 % Gymnasium
31 % Grundskola

9 % Tveksam/vet ej24 % Dålig

21 % Varken bra eller dålig

Hur tror du att arbetsmarknaden ser ut för det som du skulle vilja jobba med?

UNGDOMSARBETSLÖSHETEN4
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Hur viktigt är ett fast jobb för dig?

Vilka av följande kanaler använder du dig främst av när du  
söker ett jobb?

Vilka av följande alternativ är viktigast för dig när du söker jobb?

SAMTLIGA GRAFER DETTA UPPSLAG

KÄLLA: 1 000 INTERVJUER BLAND UNGA 16-30 ÅR, GENERATION JOBB, RAPPORT FRÅN INSIGHT 

INTELLIGENCE PÅ UPPDRAG AV AKADEMIKERNAS A-KASSA, TCO, THULE GROUP OCH BOTKYRKA KOMMUN (2015)

Ansökan direkt till den 
arbetsplats där jag 
söker jobb

39 %

36 %

35 %

Arbetsförmedlingen

Jobbsidor på internet

Vänner och familj

Bekanta

47 %

54 %

4.6 Viktigt med fast jobb

4.7 Kontakter – vanligaste kanalen

4.8 Lön är viktigast

n Ungdomar tycker det är viktigt 
med trygghet och en viktig del i 
detta är att ha en fast anställning. 
8 av 10 anser att ett fast jobb är 
viktigt. Endast 5 procent tycker att 
det inte alls är viktigt. Bland dem 
med grundskoleutbildning tycker 69 
procent att ett fast jobb är viktigt, 
jämfört med 89 procent bland dem 
som har en högskoleutbildning.

n Precis som för hela arbetskraf-
ten (jmfr. sid. 13) är det även för 
ungdomar vanligast att man söker 
jobb via kontakter. Det vanli-
gaste sättet är att direkt kontakta 
arbetsgivare. Därefter kommer 
Arbetsförmedlingen - som kommer 
betydligt högre upp på ungas än på 
hela arbetskraftens lista. Jobbsidor 
på internet, vänner och familj och 
bekanta har ungefär lika stor andel. 
Bemanningsföretag och Sociala 
medier är långt ifrån lika vanligt, 
12 respektive 11 procent.

n När de unga får ange vad som är 
viktigast när de söker jobb svarar 
de att lönen är det som de sätter 
främst. Bland dem med grundskola 
är lönen viktigare, 46 procent, än 
bland dem som har högskoleut-
bildning, 34 procent. Lön är också 
viktigare för män, 40 procent, än 
för kvinnor, 30 procent.

83 % 
Viktigt

26 % 
Att jag får arbeta med frågor
som jag brinner för

35 % 
Lön

11 % 
Varken viktigt eller oviktigt

1 % 
Tveksam, vet ej

5 % 
Inte viktigt

14 % 
Karriärmöjligheter, möjlighet 
att klättra inom företaget

17 % 
Arbetskollegor24 % 

Arbetsmiljö

UNGDOMSARBETSLÖSHETEN 4



”Arbetslöshetsförsäkringen kan utgöra ett skyddsnät vid ar-
betslöshet som gör att individer är beredda att söka sig till 
mindre trygga, men mer produktiva arbeten i nya branscher� 
En väl fungerande arbetslöshetsförsäkring kan också för-
bättra matchningen på arbetsmarknaden genom att ge en 
arbetssökande tid att försöka få ett arbete som motsvarar 
hans eller hennes produktivitet�”
Långtidsutredningen 2015
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41 % (69 %)
45 % (73 %)

33 % (68 %)
35 % (70 %)

12 % (37 %) (AKADEMIKERNAS A-KASSA)

Ålder

12 % (31 %)

KÄLLA:  ARBETSFÖRMEDLINGEN

KÄLLA: ARBETSFÖRMEDLINGEN
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5 Ersättning och a-kassa
För att få a-kassa baserad på sin inkomst när man blir arbetslös 
måste man vara medlem i en a-kassa och 2015 var det 70 procent 
av arbetskraften som var det. Men av de arbetslösa var det endast 
41 procent, 99 000, som fick arbetslöshetsersättning. Dessutom 
var det 124 000 personer som på grund av sin arbetslöshet 
behövde söka ekonomiskt stöd hos sin kommun.

5.1  Arbetslösa med a-kassa
n Av de i snitt 243 000 (16-64 år) 
som varje månad under 2015 var 
öppet arbetslösa, deltidsarbetslösa 
eller hade en tillfällig timanställ-
ning (möjliga ersättningstagare) 
var det endast 41 procent som fick 
a-kassa. För tio år sedan var mot-
svarande siffra 72 procent. En av 
orsakerna är att de inte uppfyller 
arbetsvillkoret som innebär att man 
för att få a-kassa ska ha arbetat 
sex månader eller mer med minst 
80 timmar arbete per månad det 
senaste året. Andelen arbetslösa 
som var medlemmar i Akademiker-
nas a-kassa och som fick a-kassa 
har också sjunkit men inte alls lika 
mycket, från 83 till 71 procent.

5.2  Arbetslösa med a-kassa, kön och ålder
n Andelen arbetslösa (16-64 år) 
på Arbetsförmedlingen som får 
a-kassa är större i de äldre ålders-
grupperna. Bland ungdomarna var 
det ungefär en av tio arbetslösa 
som fick a-kassa. För dem som var 
60 år och äldre var det sju av tio 
som fick ersättning. Andelen män 
som fick a-kassa var något högre 
än andelen kvinnor. 
I Akademikernas a-kassa är det 
genomgående större andel av 
de arbetslösa medlemmarna 
som får a-kassa.

ERSÄTTNING OCH A-KASSA 5
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5.3  Ersättningstagare som fått a-kassa 
 och aktivitetsstöd
n De som deltar i program på 
Arbetsförmedlingen får ersätt-
ning i form av aktivitetsstöd. 
Antalet deltagare i programmen, 
och därmed också antalet som får 
aktivitetsstöd, har om man ser på 
hela tioårsperioden ökat. De senaste 
två åren har det dock minskat. 
Antalet som får a-kassa har på tio 
år minskat med 66 procent. 2015 
var det 139 000 som fick aktivitets-
stöd och 97 000 som fick a-kassa. 
(I aktivitetsstöd ingår också utveck-
lingsersättning). Antalet arbetslösa 
i Akademikernas a-kassa har också 
minskat, 2015 var det i snitt 8 000 
medlemmar som fick a-kassa och 
knappt 5 000 som fick aktivitetsstöd.

5.4  Arbetslös och medlem i a-kassan
n Andelen av de arbetslösa (16-64 år) som får a-kassa har minskat 
(se 5.1). Dessutom har andelen arbetslösa som är medlemmar i en a-kassa 
minskat. För att få ersättning måste man bland annat ha varit medlem i 
minst ett år och uppfylla ett arbetsvillkor. På tio år har andelen av de ar-
betslösa som var medlem i en a-kassa sjunkit från 85 till 56 procent. Bland 
ungdomarna (18-24 år) har andelen minskat med nästan hälften, från 59 
till 30 procent. Men till skillnad mot den totala andelen så har andelen  
arbetslösa ungdomar som är med i a-kassan det senaste året ökat från 
27 till 30 procent.

Personer 18–24 årSamtliga personer 16–64 år

Får a-kassa

Får aktivitetsstöd

AKADEMIKERNAS A-KASSA
Antal med a-kassa
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5.6  Kompletterande försäkringar och avtal

KÄLLA: IAF OCH SCB

KÄLLA: SOCIALSTYRELSEN

ERSÄTTNING OCH A-KASSA 5

5.5  Medlemmar i a-kassan 2005–2015
n I december 2015 var 3 532 000 
med i en a-kassa. Det betyder att 
ungefär 70 procent av arbets-
kraften (16-64 år) var arbetslös-
hetsförsäkrad. För 10 år sedan 
var det 82 procent. 2007 valde 
många att lämna a-kassan på 
grund av avgiftshöjningar, därefter 
har medlemsantalet ökat något 
men arbetskraften har också ökat. 
Ungefär en femtedel, 687 000, av 
samtliga medlemmar är med i  
Akademikernas a-kassa.

5.7  Försörjningsstöd på grund av arbetslöshet

n A-kassa, omställningsavtal och in-
komstförsäkringar är tidsbegränsade 
lösningar som tillsammans ska täcka 
inkomstförlusten vid arbetslöshet. 
A-kassan ger som mest 20 020 kronor 
i månaden. Omkring 80 procent av ar-
betstagarna har ett omställningsavtal 
via sin arbetsgivare som kompletterar 
a-kassan och som kan ge inkomstut-
fyllnad upp till 80 procent för dem som 
uppfyller villkoren. Många fackförbund 
erbjuder också inkomstförsäkringar 
som kan fylla upp till 80 procent.

n År 2014 fick 255 000 personer 
försörjningsstöd från kommunen. 
Nästan hälften, 124 000, fick det 
på grund av arbetslöshet. Var 
fjärde person med försörjnings-
stöd fick ingen ersättning från vare 
sig a-kassan eller Försäkringskas-
san. De flesta av dem som fick stöd 
på grund av arbetslösheten var 
ensamstående män utan barn, 
39 procent. Näst största gruppen 
var par med barn, 20 procent, och 
därefter ensamstående kvinnor 
utan barn, 19 procent.

Inkomstförsäkring 
Kan ge kompensation på upp till  
80 procent vid inkomstbortfall

Omställningsavtal 
Kan ge kompensation på upp till  
80 procent vid inkomstbortfall

A-kassa
Betalas av staten och kan som mest 
ge 20 020 kronor i månaden

Totalt 49 % fick försörjningsstöd 
p.g.a. arbetslöshet

26 % Arbetslös – ingen ersättning

19 % Arbetslös – otillräcklig ersättning

3 % Arbetslös – väntar på ersättning

2 % Flykting alt. anhörig i introduktion
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5.8  Inkomstbaserad ersättning
n Arbetslöshetsersättningen är indelad i två delar; grundbelopp och 
inkomstbaserad ersättning. Grundbelopp kan alla få som uppfyller ar-
betsvillkoret.* För inkomstbaserad ersättning krävs dessutom att man varit 
medlem i en a-kassa i minst 12 månader. Totalt var det 252 000 individer 
som någon gång under 2015 fick ersättning från a-kassan. Merparten av 
dem fick ersättning baserad på sin tidigare inkomst. Knappt 10 procent fick 
enbart grundbeloppet.

NOT: ARBETAT 80 TIMMAR PER MÅNAD I MINST 6 MÅNADER UNDER DET SENASTE ÅRET.

8 % av kvinnorna och
10 % av männen fick 
ersättning i form av grundbelopp

223 000 
fick a-kassa baserad på 
tidigare inkomst

23 000 
fick grundbelopp

6 000 
fick först grundbelopp och sedan 
inkomstbaserad a-kassa

n Den som är arbetslös kan som 
mest få 80 procent av sin lön i er-
sättning men med en begränsning 
på 910 kronor per dag de första 
hundra dagarna och därefter 760 
kronor. Hösten 2015 höjdes maxer-
sättningen och andelen heltidsan-
ställda som fick 80 procent av sin 
lön när de blev arbetslösa ökade 
från 9 till 30 procent. I Akademi-
kernas a-kassa fick 20 procent av 
de arbetslösa 80 procent av sin lön 
efter höjningen. Genomsnittlig tid 
med a-kassa är 83 dagar. Tittar 
man på de 100 första dagarna för 
samtliga ersättningstagare var det 
37 procent som fick 80 procent av 
sin lön.

5.9  Arbetslösa som fick 80 % av lönen

NOT: ANDELEN HELTID SOM FÅR RESPEKTIVE INTE FÅR 80 PROCENT REDOVISAS 
FR.O.M. 2007. DÄRAV VALET AV ÅR.

ERSÄTTNING OCH A-KASSA5
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