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72% av deltidsarbetarna är kvinnor

86%  ingår i arbetskraften

41% av de arbetslösa ungdomarna ser sig inte som arbetslösa

 70% är medlemmar i a-kassan
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Inledning
2012 började det åter skälva i den svenska ekonomin. I början av året fanns 
flera tecken på att konjunkturen skulle vända uppåt och hushållens och 
företagens förtroende för ekonomin stärktes. Men de inledningsvis ljusa 
prognoserna blev mörkare under hösten. Företagen varslade, sysselsättningen 
stannade av och arbetslösheten ökade. Länderna i Europa hade tuffa 
ekonomiska utmaningar, med Grekland som det mest turbulenta exemplet. 
 I denna rapport har vi samlat statistik från SCB, Arbetsförmedlingen, IAF  
och Eurostat för att ge en komplett bild av arbetslösheten i Sverige 2012. 
Arbetslösheten var 7,1 procent - 335 000 personer hade inte ett jobb att gå till. 
Av dem som arbetade deltid var 72 procent kvinnor. Var fjärde ungdom 
i arbetskraften var arbetslös men nästan hälften av dem studerade. Fler äldre 
fortsatte att jobba efter 65. De lågutbildade hade tre gånger så hög arbets-
löshet än dem som studerat på gymnasium och högskola. Arbetslösheten 
bland de utrikesfödda var betydligt högre än bland dem som var födda i Sverige. 
Andelen långtidsarbetslösa sjönk och antalet medlemmar i a-kassan ökade.   
 Arbetslöshetsrapporten 2013 innehåller detta och mycket mer. 

BRA ATT VETA INNAN DU LÄSER!
Begreppet arbetskraften används genom hela rapporten. Arbetskraften består av de personer i arbetsför 
ålder som vill och kan arbeta. I denna rapport har vi valt att fokusera på personer mellan 20 och 64 år 
om inget annat anges. I Europa 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.
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Arbetsmarknaden
2012
2012 var runt 5,5 miljoner av Sveriges befolkning i arbetsför ålder. 
Av dessa var det drygt 4,7 miljoner som kunde och ville arbeta. 
Sysselsättningsgraden var 79,4 procent. Ungefär 7 procent hade 
inget arbete att gå till, vilket betyder att det i snitt var 335 000 
personer som var arbetslösa varje månad. De som arbetade mest 
var män mitt i livet. Kvinnor arbetade mer deltid än män. Av alla  
som arbetade hade tre av fyra en fast anställning. Av dem som inte 
kunde arbeta var de flesta studerande eller sjuka. 

”Det rör sig på arbetsmarknaden 
              även när läget är som svartast”

Ej i arbetskraften 
805 000

Arbetslösa 
335 000

Sysselsatta
4 396 000

ARBETSMARKNADEN
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7 av 10 som deltidsarbetar är kvinnor
Sysselsättningsgraden skiljer sig mellan könen. Om man dessutom 
tittar på hur mycket kvinnor och män arbetar framträder en ännu 
större skillnad. Hela 72 procent av dem som jobbar mindre än 35 
timmar per vecka är kvinnor. Av alla arbetande kvinnor är 31 
procent deltidsarbetande. För männen är deltidssiffran endast 11 
procent. Det är kvinnorna som tar ut mest föräldraledighet och 
kvinnorna utför dessutom mest oavlönat arbete. Under en vecka 
lägger kvinnor 26 timmar på hushållsarbete jämfört med männens 
21 timmar.

Tre av fyra har en fast anställning
75 procent av de sysselsatta i gruppen 15-74 år har en fast anställ-
ning att gå till. 15 procent har tidsbegränsade anställningar och 
resterande 10 procent är företagare. I EU är snittet för tidsbe-
gränsade anställningar 14 procent. Störst andel tidsbegränsade 
anställningar återfinns bland ungdomarna, 54 procent av dem 
har tillfälliga jobb. Av dem som väljer att fortsätta jobba efter 65 
år är gruppen företagare störst

Var femte anställd arbetar övertid
Arbetslösheten är hög, men de som har ett arbete arbetar mer. 
2012 var antalet övertidstimmar 4,7 miljoner, det motsvarar 118 000 
heltidsarbeten. Antalet övertidstimmar har, med undantag för 2009, 
stigit sedan 2005. Nästan var femte anställd arbetar övertid. Mer 
än hälften av dem, 57 procent, är män. 2012 var 73 procent av 
övertiden betald.

Arbetskraften per kön

Källa: SCB, AKU. Appendix 1.0     
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Sysselsättningsgraden i Europa
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Antal sysselsatta och sysselsättningsgrad
Det är viktigt att följa sysselsättningen ur två perspektiv. Det ena
är antalet sysselsatta och det andra är andelen sysselsatta av  
befolkningen, den så kallade sysselsättningsgraden. Under 2012 
var 4,4 miljoner sysselsatta och sysselsättningsgraden var 79,4 pro-
cent i åldersgruppen 20-64 år. Av 15-74-åringarna var 4,7 miljoner 
sysselsatta och sysselsättninggraden 65,5 procent. Att mäta syssel-
sättningsgraden i åldersintervallet 15-74 år innebär att den växande 
gruppen äldre drar ned sysselsättningsgraden, eftersom de flesta i 
Sverige slutar arbeta efter 65 år. När man gör internationella 
jämförelser används också begreppet sysselsättningsgrad, eftersom 
det är relaterat till befolkningen.

Sverige i Europatoppen
Sverige hade den högsta sysselsättningsgraden i Europa 2012. I 
botten återfanns Grekland. Sysselsättningen mellan könen skiljde
sig stort åt i flera länder. I Sverige var skillnaden jämförelsevis låg
med drygt 5 procentenheter, i Italien hela 22 procentenheter. Det
beror bland annat på att den sociala infrastrukturen (vård, skola,
omsorg) i många länder är otillräcklig för ett jämställt arbetsmark-
nadsdeltagande. Kvinnor arbetar mer oavlönat, de tar till exempel 
hand om barn, äldre och sjuka i högre utsträckning.

Mitt i livet arbetar man
I åldern 25-54 år är arbetskraftsdeltagandet och sysselsättnings-
graden som högst. I den åldern vill och kan mer än 90 procent 
arbeta. Efter 65 år sjunker arbetskraftsdeltagandet kraftigt – de 
allra flesta väljer då att lämna arbetslivet. Trots det ökade syssel-
sättningsgraden mest för de äldre, från 13,4 procent år 2011 till 
14,9 procent år 2012. Sysselsättningsgraden bland ungdomarna 
15-24 år minskade med 0,8 procentenheter.

Männen arbetar i högre utsträckning
Trots att Sverige är ett av världens mest jämställda länder finns 
det skillnader mellan kvinnor och män på arbetsmarknaden. Fler 
män befinner sig i arbetskraften, 89 procent, jämfört med 82 procent 
av kvinnorna, och fler män arbetar, 82 jämfört med 77 procent. 
Skillnaden återfinns i alla åldrar. Förutom att männen i högre grad 
är sysselsatta jobbar de dessutom i större utsträckning heltid.

0

20

40

60

100

80

Deltidsarbete, skillnad män och kvinnor

Källa: SCB, AKU

Procent

28%

11% 31%

Not: Avser både betald och obetald övertid. 2012 var 73% av övertiden betald.
Källa: SCB, AKU. Appendix 1.4    
 

Övertid antal timmar (15-74 år)
Timmar

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 År
2 000 000
2 500 000
3 000 000
3 500 000
4 000 000
4 500 000
5 000 000

Övertidsarbetet 
motsvarar 118 000 

heltidsarbeten



ARBETSLÖSHETSRAPPORTEN 2013 ARBETSLÖSHETSRAPPORTEN 2013

8 9

Man kan grovt dela in arbetskraftsinvandrarna 
i tre grupper: 

Från Norden
Fri rörlighet. Inga tillstånd behövs.

Från EU/EES-länder 
Fri rörlighet. Efter tre månader ska man registrera sig hos Migra-
tionsverket och få så kallad uppehållsrätt. 2012 registrerades knappt 
10 000 uppehållsrätter för arbetstagare från EU/EES-länder.

Från tredjeland
Länder utanför EU/EES. Krav på arbetstillstånd och efter tre 
månader även uppehållstillstånd. Arbetsgivaren bedömer behovet 
av arbetskraftsinvandring. Anställningsvillkoren ska inte vara sämre 
än de villkor som gäller för arbetstagare i Sverige. Drygt 17 000 
arbetstagare från tredjeland beviljades tillstånd under 2012. Bär-
plockare från Thailand var den största gruppen arbetstagare och 
därefter dataspecialister från framförallt Indien och Kina.

De fem länder (tredjeland) som det kommer 
flest arbetskraftsinvandrare från
(antal beviljade tillstånd 2012)
Thailand  5780
Indien  2730
Kina  890
Turkiet  550
Iran  520

De fem vanligaste yrkesgrupperna
(antal beviljade tillstånd 2012)
Medhjälpare inom jordbruk, 
trädgård, skogsbruk och fiske   5700
Dataspecialister    3260
Storhushålls- och restaurangpersonal  860
Köks- och restaurangbiträden   570
Civilingenjörer, arkitekter m.fl.   560

Källa: Migrationsverket

Fler jobb än sökanden inom sjukvården
Inom flera yrken bedömer Arbetsförmedlingen att det kommer 
finnas brist på sökande. Ett område är hälso- och sjukvården, vilket 
bland annat beror på fler äldre i befolkningen. Antalet utbildade 
i den sektorn står inte i relation till behoven, och pensionsavgång-
arna är stora. Därför behöver man rekrytera från utlandet. Till 
exempel är nästan en tredjedel av de yrkesverksamma läkarna 
födda utanför landet. 

Yrken och grupper med störst brist eller 
överskott på sökande (5-10 års sikt)

Brist
Teknikyrken
Datayrken
Läkare
Vidareutbildade sjuksköterskor
Undersköterskor
Dentala yrken
Flertalet byggyrken
Kvalificerade yrkesarbetare inom tillverkningsarbete
Flera läraryrken

Överskott
Vaktmästare
Försäljningsyrken
Flera yrken inom hotell och restaurang
Vårdbiträden
Yrken inom kultur och media
Montörsyrken
Vissa maskinoperatörsyrken
Flera administrativa yrken

Källa: Arbetsförmedlingen. Var finns jobben? Bedömning för 2013 och en långsiktig utblick.

2012 anmälde 
arbetsgivarna 664 000 jobb

Direktrekrytering vanligast
Det rör sig på arbetsmarknaden även i tider när läget är som svartast. 
2012 anmäldes 664 000 jobb till Arbetsförmedlingen. Under 2012 
nyanställdes i medeltal 1,3 miljoner. Drygt 70 procent av dessa 
anställningar var tidsbegränsade. Av dem som anställdes kom runt 
540 000 personer från en tidigare anställning, 394 000 hade varit 
arbetslösa och 394 000 hade stått utanför arbetsmarknaden. 
 När arbetsgivaren sökte arbetskraft var det vanligast att företaget 
anställde direkt utan att ha någon ansökningstid för tjänsten, så kallad 
direktrekrytering. Näst vanligast var handplockning utan annonse-
ring (anbudsrekrytering) och därefter rekrytering via annonser med 
ansökningstid (urvalsrekrytering). 
 Det vanligaste sättet att hitta ett ledigt jobb på var via kontakter 
eller att den arbetssökande hörde av sig direkt till arbetsgivaren. Endast 
9 procent av dem som fick jobb under 2012 fick veta att jobbet var 
ledigt via Arbetsförmedlingen.

De som står utanför arbetskraften
2012 var det 805 000 personer som inte kunde eller ville arbeta.
Av dem var 40 procent sjuka och 28 procent studerade. Av kvinnorna 
var det hela 18 procent av befolkningen i arbetsför ålder som stod 
utanför arbetskraften och av männen 11 procent. Kvinnorna är 
överrepresenterade i alla grupper som står utanför arbetskraften, 
förutom i gruppen pensionärer där det är ungefär lika många 
kvinnor som män. I gruppen hemarbetande är 94 procent kvinnor.
 13 procent av befolkningen som är födda i Sverige står utanför 
arbetskraften, av dem är 57 procent kvinnor. I den utrikesfödda 
befolkningen står 22 procent utanför och andelen kvinnor är 67 
procent.
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Ej i arbetskraften 20-64 år  (805 000)

Källa: SCB, AKU
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Nyanställningar 2012
REKRYTERINGSFORM

Direktrekrytering 36%
Anbudsrekrytering 24%

Urvalsrekrytering 23%
Annan rekrytering 14% 

Uppgift saknas 3%

KANAL
Arbetssökanden tog kontakt 24% 

Arbetsgivaren tog kontakt 23%
Anhöriga/vänner/bekanta 19%

Arbetsförmedlingen 9%
Annons 7%

Övriga kanaler 3%
Uppgift saknas 15%

Arbetskraftsinvandring
Befolkningstillväxten inom EU är inte lika stor som i andra delar 
av världen och antalet pensionärer ökar i förhållande till den 
arbetande befolkningen. För att upprätthålla välfärden behövs  
det därför fler som arbetar. Inom de närmaste åren kommer det  
att bli brist på arbetskraft i ett flertal sektorer på olika nivåer.  
Det finns därför behov av arbetskraftsinvandring.  
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Arbetslöshet

”Långt ifrån alla varsel 
             leder till arbetslöshet”

Outnyttjad 
arbetskraft

 682 000

285 000

Arbetslösa Vill arbeta mer Vill arbeta men
söker inte jobb

62 000

335 000

OUTNYTTJAD ARBETSKRAFT PER MÅNAD

Under 2012 var det totalt 682 000 personer som saknade 
ett jobb eller ville jobba mer än vad de gjorde. Arbetslösheten 
var kvar på en hög nivå och ökade något 2012. I snitt var 
335 000 helt arbetslösa varje månad. Det motsvarar 7,1 procent 
av arbetskraften. Allt fler var arbetslösa långa perioder, mer än 
var tredje hade varit utan jobb i över ett halvår. I snitt var man 
arbetslös 39 veckor.
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690 000 inskrivna på Arbetsförmedlingen
Ett krav för att kunna få ersättning från a-kassan och aktivitets-
stöd är att vara inskriven på Arbetsförmedlingen. Under 2012 
var i snitt 690 000 personer inskrivna per månad. 31 procent av 
dem var öppet arbetslösa, det vill säga de deltog inte i något program 
eller annan insats. Den näst största gruppen, 26 procent, deltog i 
program med aktivitetsstöd.
 Arbetsförmedlingens mått på antal arbetslösa är summan av 
de öppet arbetslösa och de i program, totalt 57 procent av de  
inskrivna. Resten av de inskrivna var till exempel deltidsarbets-
lösa, hade lönebidrag eller nystartsjobb.

Långtidsarbetslösheten sjunker
Den som varit arbetslös längre än sex månader räknas som lång-
tidsarbetslös. Under 2012 var mer än en tredjedel av alla arbetslösa 
långtidsarbetslösa. I snitt var man arbetslös 39 veckor. Ökningen 
av långtidsarbetslösa har varit kraftig. Sedan 2007 har antalet 
ökat med hela 65 procent, från 71 000 till 117 000 personer. Som 
andel av de arbetslösa är ökningen inte lika dramatisk, från 30,6 
procent till 34,8 procent av de arbetslösa. Och de senaste åren 
har andelen sjunkit. Den som står långt från arbetsmarknaden 
riskerar att hamna ännu längre ifrån. 34 procent av de arbetslösa 
på Arbetsförmedlingen har varit arbetslösa längre än ett år och 
17 procent längre än 2 år.

Långtidsarbetslösheten högre i Europa
Långtidsarbetslösheten har ökat kraftigt i Sverige men vi har i 
förhållande till andra länder i Europa en låg andel långtidsarbets-
lösa. Irland toppar i EU – där har 62 procent av de arbetslösa 
varit utan jobb i mer än ett år.

Arbetslösheten skiljer 
10 procentenheter mellan 
inrikes- och utrikesfödda

34,8 procent är 
långtidsarbetslösa

Arbetslösheten är hög
Sverige befinner sig i lågkonjunktur. Arbetslösheten håller sig kvar 
på en hög nivå och har inte hämtat sig efter den kraftiga ökningen 
mellan 2008-2009. Då steg antalet arbetslösa med 43 procent, från 
233 000 till 334 000.
 Under 2012 var i snitt 335 000 personer arbetslösa varje månad, 
vilket motsvarar 7,1 procent av arbetskraften. Det är en ökning 
med 4 procent jämfört med 2011. Vid den förra lågkonjunkturen 
ökade männens arbetslöshet mest. 2012 var det endast männens 
arbetslöshet som ökade, kvinnornas var oförändrad. Det är de 
traditionellt mansdominerade yrkena som har drabbats hårdast 
av den ekonomiska nedgången. Männen hade under året en arbets-
löshet på 7,5 procent jämfört med 6,6 procent för kvinnorna.
 Förutom de som var arbetslösa på heltid var det 285 000 per-
soner som ville arbeta mer än vad de gjorde. I den gruppen ingår 
även personer som arbetar heltid, men ändå vill arbeta mer. Det 
finns också en grupp utanför arbetskraften, de latent arbetssökande. 
De vill och kan arbeta men söker inga jobb. 2012 fanns 62 000 
latent arbetssökande. Totalt fanns det ett outnyttjat arbetskrafts-
utbud på 18 miljoner timmar per vecka. Det motsvarar 450 000 
heltidsarbeten.

Utrikesfödda män har högst arbetslöshet
De som är födda utanför Sverige har en betydligt högre arbetslöshet 
än dem som är födda i Sverige, 15,3 procent jämfört med 5,3 procent. 
Det gäller både kvinnor och män. Antalet utrikesfödda män som 
är arbetslösa är färre än antalet arbetslösa män födda i Sverige. Men 
om man ställer antalet i relation till hur många som ingår i arbets-
kraften i respektive grupp är skillnaden markant. De utrikesfödda 
männen har en nästan tre gånger så hög arbetslöshet än män 
födda i Sverige. För kvinnorna är relationen nästan densamma, 
endast marginellt lägre.

26 miljoner arbetslösa i Europa
Under 2012 fortsatte arbetslösheten att öka i Europa och i maj 
passerade världsdelen för första gången 25 miljoner arbetslösa, 
och vid årsskiftet 2013 kunde ännu en miljon adderas.
 Arbetslösheten i Europa (15-74 år) varierar kraftigt mellan län-
derna, från 3 procent i Norge till 26 procent i Spanien och Grekland. 
Snittet för hela EU var 10,5 procent. Och blickar man utanför 
Europa hade USA en nästan dubbelt så hög arbetslöshet som Japan, 
8,1 jämfört med 4,2 procent.

Varsel leder oftast inte till arbetslöshet
I oktober varslades 10 300 personer om uppsägning, jämfört med 
5 700 i oktober 2011. Under hela året varslades 71 000 personer 
på 3 400 arbetsställen.
 Långt ifrån alla varsel leder till arbetslöshet. För att ta reda på
hur många som faktiskt blev arbetslösa efter varsel kan man titta
på 2011. Av de 42 000 personer som varslades då blev 68 procent
uppsagda och 23 procent arbetslösa. De flesta som blir uppsagda
hittar alltså ett nytt jobb innan uppsägningen träder i kraft.
 Undersökningar visar att det är svårare för dem som blivit  
arbetslösa efter varsel och uppsägning att komma tillbaka in på 
arbetsmarknaden. De är inskrivna som arbetssökande hos Arbets-
förmedlingen längre. Det handlar främst om äldre, lågutbildade 
eller personer som har varit hos samma arbetsgivare länge och 
som har företagsspecifik kunskap.
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Långtidsarbetslöshet  i Sverige (20-64 år)  

Långtidsarbetslöshet i Sverige (20-64 år)  

Antal

2007 2008 2009 2010 2011 2012
Not: Långtidsarbetslöshet = 6 månader eller längre. Källa: SCB, AKU. Appendix 2.6
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150 000 32,6%

30,6% 29,6%

37,5%
36,2% 34,8%

18%

31%

7%

12%

26%

6%

Fördelningen av arbetssökande hos Arbetsförmedlingen 
 

Källa: Arbetsförmedlingen
Appendix 2.5

Öppet arbetslösa
I program med 
aktivitetsstöd
Arbete utan stöd

Arbete med stöd

Övriga inskrivna

Nystartsjobb

Arbetslösheten i Europa, Japan och USA (15-74 år)

Procent

EU Japan USA
Not: Tredje kvartalet 2012. EU avser snittet för alla 27 medlemsländer. Källa: Eurostat. 
Appendix 2.3

0

20

10,5%
4,2% 8,1%

Långtidsarbetslöshet i Europa (20-64 år)  

Länder

Not: Tredje kvartalet 2012. Länder i EU innan utvidgningen 2004 (EU15) + Norge. EU avser snittet för alla 
27 medlemsländer. Långtidsarbetslöshet = 12 månader eller längre. Källa: Eurostat  

Irland
Grekland

Italien
Portugal
Tyskland

EU
Spanien
Belgien

Frankrike
Storbritanien

Nederländerna
Danmark
Österrike

Finland
Norge

Luxemburg
Sverige

62,0%
61,4%

55,5%
51,4%

48,2%
46,4%
45,3%
44,9%

42,0%
37,6%
37,4%

31,5%
28,5%

23,7%
22,9%
22,8%
22,3%
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Fler och fler i Fas 3
Ersättningen från a-kassan räcker drygt ett år. Om man fortfa-
rande är arbetslös när året har passerat får man delta i ett arbets-
marknadspolitiskt program på Arbetsförmedlingen. 
 Andelen arbetslösa som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt 
program har ökat. 2012 deltog 46 procent jämfört med 45 procent 
året innan. För 10 år sedan var motsvarande siffra 35 procent. 
Det största programmet är Jobb- och utvecklingsgarantin; i  
december 2012 deltog 97 000 personer. Sannolikheten att få ett 
jobb är störst strax efter inskrivningen i programmets första fas, 
Fas 1. Därefter blir oddsen allt sämre att komma ut på arbets-
marknaden igen. Av dem som i december 2012 var i Fas 3 hade 
25 procent varit där längre än 2 år. Fas 3 bytte 2012 namn till 
Sysselsättningsfasen.
 I Fas 3 är det vanligast med sysselsättningsplatser inom admi-
nistration, butik och försäljning, vaktmästeri, och vård, skola och 
omsorg. Nästan hälften av sysselsättningsplatserna, 45 procent, 
finns hos stiftelser och ideella föreningar. 39 procent är hos privata 
arbetsgivare, 13 procent är kommuner och knappt en procent hos 
landstingen. 
 Under 2012 var det 36 600 personer som lämnade Fas 1 och 2 
för att de fick ett arbete. Det är en minskning med 7 procent 
jämfört med året innan. Det var 9 100 personer som lämnade  
Fas 3 tack vare arbete, vilket är 47 procent fler än år 2011. 

Introduktion för sjuka och arbetslösa
Den som blir sjuk och inte kan gå tillbaka till sitt jobb erbjuds, när 
sjukpenningdagarna tagit slut, att delta i programmet Arbetslivs-
introduktion på Arbetsförmedlingen. Programmet pågår i tre 
månader. Där utreds vilka förutsättningar personen har att ta del 
av Arbetsförmedlingens aktiviteter. Det finns inget krav på hur 
mycket personen ska delta. Aktivitetsnivån varierar, många har 
en låg aktivitetsnivå på kanske ett par timmar i veckan och en del 
deltar inte alls aktivt. Cirka 70 procent av deltagarna är kvinnor 
och de flesta är i åldersspannet 34-55 år. Deltagarna har varit 
sjuka under lång tid och har också ofta långa perioder med  
arbetslöshet. I snitt har de varit borta från arbetsmarknaden i 
elva av de 21 senaste åren. När programmet tagit slut får de flesta 
fortsätta i någon annan aktivitet via Arbetsförmedlingen. 

Öppet arbetslösa, arbetslösa i program, jobb- och 
utvecklingsgarantin, Fas 1-3

Not: Antal i december 2012. Källa: Arbetsförmedlingen

Arbetslösa
Arbetsförmedlingen

414 000

Öppet 
arbetslösa

223 000

I program med 
aktivitetsstöd

191 000

Jobb- och 
utvecklings-

garantin 
97 000

Fas 1
31 000

Fas 2
32 500

Fas 3
33 500

Fas 1: 
kartläggning, jobbsökaraktiviteter med coachning 

och förberedande insatser. 
Efter 150 dagar (5 ersättningsdagar/vecka) 

vidare till:

Fas 2: 
arbetspraktik, arbetsträning och förstärkt arbetsträning. 
Efter sammanlagt 450 dagar (5 ersättningsdagar/vecka)

vidare till: 

Fas 3:
sysselsättning hos arbetsgivare

Jobb- och utvecklingsgarantin

Källa: Arbetsförmedlingen.

Ungdomar 
och utbildning

55-64 år 
65 veckor

25-54 år 
40 veckor

15-24 år 
16 veckor

GENOMSNITTLIGT ANTAL VECKOR I ARBETSLÖSHET

I Sverige är 23,7 procent av ungdomarna i arbetskraften arbetslösa. 
Det är en mycket hög siffra. Men långt ifrån alla av dessa ungdomar 
är utan sysselsättning, nästan hälften studerar på heltid. De som 
studerar har bättre chans att få jobb i framtiden. Arbetslösheten 
bland personer med eftergymnasial utbildning är 5 procent, jämfört 
med 15 procent bland dem som endast har grundskoleutbildning. 
Ungdomarna är i snitt arbetslösa i 16 veckor, vilket är betydligt kortare 
än för andra åldersgrupper.

Efter 1 år är:

Källa: Arbetsförmedlingen

I arbete eller utbildning

Fortfarande inskrivna 
på Arbetsförmedlingen

Avaktualiserade från 
Arbetsförmedlingen
av annan anledning än 
arbete eller utbildning 
(de har bland annat gått 
tillbaka till sjukförsäkringen)

16%

47%

37%
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Sverige har högst arbetslöshet i Norden
Av de nordiska länderna har Sverige den högsta andelen arbets-
lösa ungdomar. Spannet är stort mellan Norge, 8,7 procent, och
Sverige, 23,9 procent (tredje kvartalet 2012). Grekland har den 
högsta ungdomsarbetslösheten i Europa tätt följd av Spanien. 
Sverige ligger också över snittet för hela EU, till skillnad mot om
man tittar på arbetslösheten totalt, då ligger Sverige under snittet.

Utbildning minskar risken för arbetslöshet
Den svenska befolkningen skaffar sig allt längre utbildningar.  
Andelen med högre utbildning fortsätter öka. Enligt den senaste sta-
tistiken från 2011 hade cirka 33 procent av befolkningen i åldern 
16-74 år en eftergymnasial utbildning. 2002 var motsvarande siffra 
27 procent och 1992 var den 19 procent. I Sverige har hela 87 
procent av befolkningen 25-64 år lägst en gymnasieutbilning, vilket 
är långt över det internationella snittet (OECD, 2010) på 74 procent.
 Av arbetskraften har 10 procent endast förgymnasial utbildning, 
47 procent är gymnasieutbildade och resterande 43 procent har 
eftergymnasial utbildning. Arbetslösheten bland dem med endast 
förgymnasial utbildning är tre gånger högre än bland personer 
med eftergymnasial utbildning, 14,6 procent jämfört med 5,1 procent.

Yrkesval spelar roll
Vilken utbildning man väljer spelar roll - vissa yrkesinriktningar 
har högre arbetslöshet än andra. Störst andel arbetslösa har de som 
studerat inom konst och media. 14,7 procent av dem är arbets-
lösa. Ganska högt ligger också naturvetenskapliga inriktningar. Lägst 
andel arbetslösa har de som har läst inom hälso- och sjukvård, 
2,3 procent. Dessa yrkesinriktningar återfinns också i grupperna 
”mindre goda utsikter” respektive ”goda utsikter” när Arbetsför-
medlingen undersöker vilka jobb som kommer att vara efterfrågade 
på 5-10 års sikt. De som studerat kultur och media kommer att 
vara fler än vad det finns jobb och de som söker sig till hälso- och 
sjukvården behöver inte konkurrera om jobben, snarare kommer 
det att finnas för få sökanden.

Varannan arbetslös studerar
Ungdomsarbetslösheten 2012 var 23,7 procent. 153 000 ungdomar 
i åldern 15-24 år sökte och kunde ta ett jobb. 25 procent av de unga 
männen i arbetskraften var arbetslösa. Motsvarande siffra för de 
unga kvinnorna var 22,3 procent. 
 En stor del av ungdomarna ingår inte arbetskraften eftersom de 
studerar och inte söker jobb. Även bland de ungdomar som räknas 
som arbetslösa är det många som studerar på heltid. 2012 var de 
68 000, alltså närmare hälften. För 15-19-åringarna var andelen 
studerande 59 procent och för 20-24-åringarna 34 procent. De 
räknas som arbetslösa för att de, samtidigt som de studerar, söker 
och kan ta jobb. Det kan till exempel handla om ett extrajobb. När 
SCB frågade dem som var arbetslösa och heltidsstuderande vad 
de huvudsakligen betraktade sig som svarade 94 procent av 
15-19-åringarna och 91 procent av 20-24-åringarna att de såg sig 
som heltidsstuderande. Det innebär att 41 procent av de arbetslösa 
ungdomarna inte såg sig som arbetslösa.

De som varken arbetar eller studerar
I gruppen ”ej i arbetskraften” finns också ungdomar som säger att 
de vill och kan arbeta men som inte sökt något jobb, de så kallade 
latent arbetssökande, 76 000 år 2012. Totalt var det runt 217 000 
ungdomar som under 2012 varken arbetade eller studerade. Det 
motsvarar knappt 18 procent av den unga befolkningen.
 Temagruppen Unga i arbetslivet har tagit fram en analysmodell 
för att mer precist ringa in de ungdomar som varken arbetar eller 
studerar. De har räknat ungdomar som under ett år

• inte haft inkomster över ett basbelopp,
• inte haft studiemedel
• inte varit utbildningsregistrerad 
• inte studerat vid SFI mer än 60 timmar
• inte har arbetspendlat till Norge/Danmark

Enligt den definitionen var det 120 000 ungdomar i åldrarna 16-25 
som var inaktiva under 2010 (senast undersökta år). För nästan en 
tredjedel av dem har man ingen uppgift om hur de sysselsatte sig. 
De andra hade stöd från Arbetsförmedlingen, sin kommun eller 
Försäkringskassan i mer än sju månader under året. Och många 
hade stöd från flera aktörer samtidigt.

Många arbetslösa men inte länge
Ungdomar har i snitt kortare arbetslöshetstid än andra ålders-
grupper. Snittet för samtliga var 39 veckor, medan de unga hade
ett snitt på 16 veckor. 37 procent av ungdomarna var arbetslösa 
som längst fyra veckor. Lika stor andel var arbetslösa från fem 
veckor upp till ett halvår. 14 procent var långtidsarbetslösa, vilket
var betydligt lägre än för alla arbetslösa där 35 procent var långtids-
arbetslösa. 10 000 ungdomar hade varit arbetslösa längre än ett år.

Totalt

Hälso- och sjukvård

Pedagogik och lärare

Socialt arbete och omsorg

Djursjukvård

Övrig utbildning

Teknik och teknisk industri

Juridik och rättsvetenskap

Samhällsbyggnad och byggnadsteknik

Samhälls- och beteendevetenskap

Matematik och övrig naturvetenskap

Företagsekonomi, handel, administration

Lantbruk, trädgård, skog och �ske

Humaniora

Journalistik och information

Data

Biologi och miljövetenskap

Material och tillverkning

Fysik, kemi och geovetenskap

Konst och media

Andel arbetslösa med minst två års eftergymnasial utbildning 
(16-64 år)  

Källa: Saco arbetsmarknadsdata, december 2012

14,7%
11,3%
11%

10,7%
10,2%

7,4%
7,4%
7,1%
6,9%

6,0%
5,7%
5,6%

4,3%
4,2%
3,9%

3,1%
3,3%

2,7%
2,3%

4,8%

Andel arbetslösa av arbetskraften i resp. 
grupp (Arbetsförmedlingens mått)

Ungdomsarbetslösheten

Befolkningen 15-24 år = 1 235 000
Arbetskraften = 648 000

Sysselsatta = 494 000
Ej i arbetskraften = 587 000

Arbetslösa -  de som 
betraktar sig som 

studerande 
= 90 000

(15,4 % av arbetskraften)

Arbetslösa
153 000

15-19 år
64 000

20-24 år
89 000

Arbetslös och 
heltidsstuderande

38 000

Betraktar sig som
 studerande 94%
Betraktar sig som

arbetssökande
3,3%

Betraktar sig som 
studerande 91%

Betraktar sig som 
arbetssökande

6,0%

Arbetslös och 
heltidsstuderande

30 000

Källa: SCB, AKU. Appendix 3.2

Förgymnasial utbildning Eftergymnasial utbildning

Skillnaden i arbetslöshet mellan personer med 
förgymnasial respektive eftergymnasial utbildning

Arbetslösa Källa: SCB, AKU.  Appendix 3.1    

14,6%
5,1%

Unga som varken arbetade eller studerade 2010

Källa: Temagruppen unga i arbetslivet, 2012 års uppföljning av unga 
som varken arbetar eller studerar, 2012:4

30,8%

22%

17%

10,7%

5,2%

7,4%

6,9%
Kommunalt stöd/åtgärder

(>7 mån)

Invandrat under året 

Omvårdnad av barn (>7 mån)

Sjukdom eller funktions-
nedsättning (> 7 mån)

Kombination av stöd
1-12 månader

Statliga arbets-
marknadsåtgärder (>7 mån)

Ingen känd aktivitet

Arbetslösa, antal veckor (15-24 år) 

Not: avser pågående arbetslöshetsperioder
Källa: SCB, AKU. Appendix 3.3  
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Ungdomsarbetslöshet, Europa 15-24 år

Not: Tredje kvartalet 2012. Länder i EU innan utvidgningen 2004 (EU15) + Norge. EU avser snittet för alla 
27 medlemsländer. Säsongrensade data. Källa: Eurostat

56,8%

54,1%

39,1%

35,2%

30,6%

25,1%
23,9%

23,0%

20,4%

19,4%

18,8%

18,0%
13,3%
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Försörjning

”De som har trygga 
anställningar har dessutom 

ofta dubbla försäkringar”

Hur man klarar ekonomin är en central fråga för den som blir 
arbetslös. Flertalet av de anställda på arbetsmarknaden omfattas 
av olika trygghetslösningar. Det finns a-kassa, omställningsavtal 
och inkomstförsäkringar. 2012 fick endast 40 procent av de 
arbetslösa ersättning från a-kassan. För en del är den enda 
lösningen att söka socialbidrag – arbetslöshet är den vanligaste 
orsaken till att man kontaktar socialtjänsten.

Inkomstförsäkring

Omställningsavtal

A-kassa
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Trygg är tryggast
Många omfattas alltså av flera olika trygghetslösningar. De som 
har trygga anställningar med långa uppsägningstider har också 
ofta dubbla försäkringar och den första tiden i arbetslöshet blir 
inte lika kännbar. Den trygge är tryggare.
 Exempel på dubbla försäkringar är a-kassa, omställningsavtal 
och inkomstförsäkringar. De som omfattas av dessa kan få upp till
80 procent av hela sin lön. Perioden med ersättning från a-kassan
och omställningsavtal tar ofta slut efter 300 dagar. För den som 
inte har hittat ett nytt jobb då kan fallet bli högt.
 Den som kan få a-kassa men inte något från omställningsavtal
och inkomstförsäkring får som mest 14 960 kronor i månaden. 
Den som inte är medlem i a-kassan men som ändå har arbetat 
tillräckligt mycket kan som mest få 7 040 kronor i månaden från
Alfa-kassan.

Arbetslöshet
– vanligaste orsaken till socialbidrag
Den som inte kan få a-kassa eller annat stöd från Arbetsförmed-
lingen kan vända sig till kommunen för att söka socialbidrag.  
Enligt den senaste statistiken från 2011 fick 264 000 vuxna social-
bidrag. 122 000 av dem var arbetslösa. 28 procent av de arbetslösa 
som sökte stöd hade otillräcklig ersättning (a-kassa eller aktivitets-
stöd), 4 procent väntade på ersättning och 55 procent hade ingen 
ersättning alls. Resterande 12 procent utgjordes av flyktingar  
under introduktion. 
 Den näst vanligaste orsaken, 11 procent av dem som fick social-
bidrag, var arbetshinder på grund av sociala skäl vilket betyder 
att de hade nedsatt eller inte klarlagd arbetsförmåga.

Socialbidrag istället för aktivitetsstöd i Fas 3
För att få socialbidrag när man är arbetslös kan kommunen kräva
att man är anmäld vid Arbetsförmedlingen och aktivt söker arbete. 
Man ska också vara beredd att ta de arbeten och arbetsmarknads-
åtgärder som man blir erbjuden. Även kommunen kan erbjuda 
olika typer av åtgärder. 
 Personer som deltar i olika arbetsmarknadspolitiska program 
och inte har rätt till a-kassa kan få aktivitetsstöd på som mest 223 
kronor om dagen.
 Efter 450 dagar i Jobb- och aktivitetsgarantin upphör aktivitets-
stödet och då börjar Fas 3. Detta innebär att den som uppfyller 
villkoren för a-kassa kan få aktivitetsstöd för obegränsad tid i Fas 3, 
medan den som inte uppfyller villkoren deltar utan ersättning. I  
december 2012 var det 3 000, knappt 10 procent, som inte fick 
aktivitetsstöd. Har de ingen möjlighet att försörja sig på annat sätt 
får de söka socialbidrag.

Allt färre får a-kassa
I november 2012 var cirka 700 000 personer inskrivna på Arbets-
förmedlingen. 288 000 av dem skulle kunna få ersättning från  
a-kassan, det vill säga de var öppet arbetslösa, deltidsarbetslösa och 
deltog inte i något program eller hade något annat stöd. 41 procent 
av dem fick ersättning från a-kassan. Andelen ersättningstagare har 
nästan halverats sedan 2005 då 72 procent fick ersättning. 
 En av orsakerna till halveringen är ändrade regler, bland annat 
skärpta villkor för att ha rätt till ersättning. Avskaffandet av möjlig-
heten att få sin a-kasseperiod förlängd med ytterligare 300 dagar 
har också inneburit att fler snabbare går från a-kassa till ett program 
med aktivitetsstöd.

Aktivitetsstöd istället för a-kassa
Den som har förbrukat sina 300 dagar med ersättning från a-kassan 
kan delta i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Det finns också 
vissa möjligheter att börja ett program innan ersättningsperioden 
har tagit slut. Det vanligaste programmet är Jobb- och utvecklings-
garantin. Försäkringskassan betalar ut ersättning i form av aktivi-
tetsstöd till den som deltar i program. A-kassan räknar fram en 
genomsnittlig inkomst som ligger till grund för nivån på aktivitets-
stödet. Om dagarna med a-kassa är slut får man 65 procent av inkomsten, 
max 680 kronor om dagen. Går man in i programmet innan de 
300 dagarna med a-kassa är slut gäller samma nivåer som för a-
kassan, det vill säga 80 eller 70 procent av lönen. Endast personer 
med en tidigare månadslön på mindre än 23 015 kronor påverkas 
av de olika nivåerna.

Exempel:

EN PERSON SOM HAFT EN MÅNADSLÖN PÅ 17 000 KR

A- kassa eller aktivitetsstöd: 
dag 1-200: 80 procent av lönen, max 13 600 kr per månad
A-kassa eller aktivitetsstöd: 
dag 201-300: 70 procent av lönen, max 11 900 kr per månad
Aktivitetsstöd: dag 301- (i program): 
65 procent av lönen, max 11 050 kr per månad 

Föräldrar till barn under 18 år kan få 450 dagar.

Långtidsarbetslösheten har ökat och därmed också antalet delta-
gare i de arbetsmarknadspolitiska programmen. I diagrammet kan 
man tydligt se hur antalet personer som får a-kassa har minskat medan 
antalet som får aktivitetsstöd har ökat.

3,1 miljoner har omställningsavtal
78 procent av de 4 miljonerna anställda har omställningsavtal via 
sina arbetsgivare. Dessa 3,1 miljoner har trygghetspaket från något 
av de 13 olika trygghetsråd som finns i Sverige. De fyra största är 
Omställningsfonden, Trygghetsfonden (TSL), Trygghetsrådet (TRR), 
och Trygghetsstiftelsen. De omfattar tillsammans nästan 95 procent 
av de anställda med omställningsavtal. 
 Avtalen skiljer sig åt i utformning. Förutom ekonomiskt stöd  
erbjuder trygghetsråden rådgivning och hjälp i att hitta ny syssel-
sättning. Det ekonomiska stödet läggs ovanpå ersättningen från  
a-kassan. En del trygghetsråd kompenserar bara för den del som 
överstiger a-kasseersättningen, medan andra står för hela kom-
pensationen.

Inkomstförsäkring från facket
Flera fackförbund erbjuder en inkomstförsäkring till sina medlem-
mar. Inkomstförsäkringen finansieras genom medlemsavgiften.  
Kravet för att få ersättning från fackets inkomstförsäkring är att 
man ska ha arbetat och varit medlem i ett år. En del kräver 18 
månaders medlemskap. 
 Hur mycket man får från inkomstförsäkringen beror på villkor, 
premie och tidigare lön. Som regel får man 80 procent av sin in-
komst i 100-200 dagar. Maxbeloppet sträcker sig från 80 procent 
av 35 000 och uppåt.
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För grundbelopp:

Arbetslös och anmäld på arbetsförmedlingen.
Klara arbetsvillkoret, 80 timmar/månad i 6 månader

För inkomstrelaterad ersättning :
Ovanstående krav + medlemskap i en a-kassa i minst 12 månader

300 (450 för föräldrar till barn <18 år) dagar
80% i 200 dagar, 70% i 100 dagar. Max 680 kr om dagen

Trygghetsstiftelsen 
Statliga avtalsområdet

Varit tillsvidareanställd och blivit uppsagd på grund av arbetsbrist 
och haft en eller �era anställningar under sammanlagt minst ett år

Varit tidsbegränsat anställd och haft en eller �era anställningar under 
sammanlagt minst tre år under de senaste fyra åren

Anmäld på arbetsförmedlingen
80% i 200 dagar, 70% i 100 dagar

Omställningsfonden
Kommunala och landstingskommunala området

Varit tillsvidareanställd och blivit uppsagd på grund av arbetsbrist
Varit anställd hos arbetsgivaren i minst ett år 

och arbetat minst 40 procent
Anmäld på arbetsförmedlingen

80% i 200 dagar, 70% i 100 dagar

Trygghetsrådet, TRR
Privata avtalsområdet

Ha fyllt 40 år
Blivit uppsagd på grund av arbetsbrist och ha arbetat mer än fem år 

sammanhängande (arbetstid minst fem timmar/vecka) 
i ett företag som är anslutet till TRR

Anmäld på arbetsförmedlingen
 70% i 6 mån, beroende på ålder ytterligare 6 eller 12 månader med 50 %

Inkomstförsäkringar, fackförbunden
Medlem i förbundet 12-18 månader

Rätt till a-kassa
80% i 100-200 dagar, inkomsttak 35 000-
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Not: Antal möjliga ersättningstagare (öppet arbetslösa, deltidsarbetslösa och de med tillfällig 
timanställning) och ersättningstagare i november respektive år. Källa: Arbetsförmedlingen, 
bearbetat av AEA. Appendix 4.2     
    

Andelen ersättningstagare 
av de arbetslösa har minskat 

kraftigt de senaste åren

Personer som fått a-kassa och aktivitetsstöd 

Antal

Not: Antal som fått a-kassa resp. aktivitetsstöd i november respektive år  
Källa: IAF och Försäkringskassan. Appendix 4.3   
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FAKTA SOCIALBIDRAG

Socialbidraget (försörjningsstödet) består dels av en norm för livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och 
hygien samt dagstidning, telefon och tv-avgift, och dels av skäliga kostnader för boende , hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring samt 
medlemskap i fackförening och a-kassa. När det gäller normen beslutar regeringen varje år om en skälig nivå genom riksnormen.

Källa: Socialstyrelsen, Statistik över försörjningshinder och ändamål med ekonomiskt bistånd 2011. Appendix 4.4
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A-kassa 
– en grundtrygghet 
för allt färre

82 % 70 %
2005 2012

MEDLEMMAR I A-KASSAN I FÖRHÅLLANDE 
TILL ARBETSKRAFTEN (16-64 ÅR)

I Sverige finns 29 a-kassor med sammanlagt 3,4 miljoner medlemmar. 
Av arbetskraften (16-64 år) är 70 procent medlemmar i en a-kassa. 
Ett medlemskap i a-kassan är ingen garanti för att få ersättning vid 
arbetslöshet, medlemmen måste bland annat ha klarat ett arbets-
villkor. Antalet arbetslösa som får ersättning från a-kassan har minskat 
kraftigt, de senaste tio åren med mer än hälften. Maxbeloppet från 
a-kassan är 14 960 kronor i månaden, vilket innebär att ersättningen 
för de allra flesta inte speglar den lön man hade före arbetslösheten. 
Endast en av tio får 80 procent av sin tidigare lön.

”Endast var tionde får 
         80 procent av lönen i a-kassa”
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Var tionde får 80 procent av lönen
För mer än 10 år sedan, 1 juli 2002, höjdes dagpenningen i  
a-kassan från 580 till 680 kronor och man införde en förhöjd dag-
penning på 730 kronor för de första 100 dagarna. 2007 togs den 
förhöjda nivån bort. 2012 är den högsta dagpenningen fortfarande
680 kronor. Eftersom lönerna höjts under dessa tio år och dag-
penningen varit oförändrad är det allt färre som får 80 procent av 
sin lön i ersättning. 2002 var den genomsnittliga månadslönen  
22 100 kronor och enligt den senaste statistiken från 2011 var den 
29 000 kronor, en ökning med 31 procent. 2002 fick 75 procent 
av de arbetslösa 80 procent av sin inkomst. 2012 fick endast  
11 procent ersättning som motsvarade 80 procent av sin tidigare 
inkomst. A-kassans maxbelopp är 14 960 kronor i månaden.

Många får mindre än 50 procent 
från a-kassan
Uppställningen visar exempel på hur stor andel av den genom-
snittliga månadslönen som olika yrkesgrupper får vid arbetslöshet 
från arbetslöshetsförsäkringen. Utöver arbetslöshetsförsäkringen har 
många grupper kompletterande omställningsavtal och försäkringar.

EXEMPEL PÅ HUR STOR ANDEL
OLIKA YRKEN FÅR I A-KASSA

Yrke  Genomsnittlig  Max andel av  
 lön  lön i a-kassa

Vaktmästare                                 21 000  71%

Vårdbiträde  22 600  66%

Fritidsledare                                  23 300  64%

Försäljare, fackhandel  24 100  62%

Grundskollärare  26 300  57%

Bibliotekarie                                  27 200 55%

Byggnadsträarbetare  27 300  55%

Skådespelare                                27 300 55%

Socialsekreterare                        27 800 54%

Rörmokare                                    28 900 52%

Administrativa assistenter  28 400  53%

Barnmorska                                   31 800 47%

Arkitekt                                          35 700 42%

Universitets- och högskolelärare  35 500  42%

Banktjänsteman  36 300  41%

Systemerare och programmerare  39 500  38%

Civilingenjör (el och tele)        43 100 35%

Företagsjurist  45 800  33%

Flygledare                                      56 700 26%

VD                                                     80 200 19%

Källa: SCB och AEA 

Antalet medlemmar ökar
2007 gjordes omfattande förändringar kring medlemskapet och  
ersättningen. Närmare en halv miljon medlemmar gick ur a-kassan. 
Organisationsgraden i a-kassorna, det vill säga andelen medlemmar 
i förhållande till arbetskraften, var före den stora medlemsminsk-
ningen 82 procent. 2012 är den 70 procent. Sedan 2008 har 
antalet medlemmar långsamt ökat.

Antalet ersättningstagare har 
mer än halverats
2003 var det i snitt 262 000 personer som fick ersättning från  
a-kassan varje månad. Motsvarande siffra 2012 var 112 000. Antalet 
ersättningstagare påverkas dels av arbetslöshetens utveckling, dels 
av regelförändringar. Till exempel har möjligheten att få ersätt-
ningsperioden förlängd tagits bort och möjligheten att få a-kassa på 
deltid begränsats.
 Med undantag för 2009 och 2010, då lågkonjunkturen drabbade 
den mansdominerade industrin hårt, har det under den senaste 
tioårsperioden varit fler kvinnor än män som fått ersättning. En 
förklaring är att det är dubbelt så många kvinnor som män som 
får ersättning från a-kassan på deltid. 2012 fick 20 000 kvinnor 
och 10 000 män deltidsersättning.

Max 14 960 kronor i månaden
Arbetslöshetsförsäkringen är indelad i två delar, grundbelopp och
inkomstrelaterad ersättning. Grundbeloppet (max 320 kr/dag) 
kan alla få som uppfyller ett arbetsvillkor. För att få inkomstrela-
terad ersättning (max 680 kr/dag) krävs, förutom ett arbetsvillkor, 
att man varit medlem i en a-kassa i minst 12 månader. Hur mycket 

man får beror på hur mycket man arbetat och tjänat de 12 senaste 
månaderna innan man blev arbetslös. En ersättningsperiod är 300 
dagar (450 för dem som har barn under 18 år). De första 200 
ersättningsdagarna får man 80 procent av det man tjänat och dag 
201-300 (450) får man 70 procent. Maxbeloppet från a-kassan är 
680 kronor om dagen fem dagar i veckan.
 Av de 300 eller 450 dagarna kan maximalt 75 kombineras med
arbete, den så kallade deltidsbegränsningen. Antalet personer som 
får a-kassa på deltid har minskat kraftigt sedan regleringen infördes.

Inkomstrelaterad ersättning vanligast
Totalt var det 286 000 personer som någon gång fick ersättning 
under 2012. Av dem fick 39 000 grundbelopp och 254 000  
inkomstrelaterad ersättning. Bland de unga ersättningstagarna var 
det större andel som fick grundbeloppet än i andra åldersgrupper.

Antalet medlemmar den 31 december respektive år. Källa: IAF. Appendix 5.1 

Antalet medlemmar
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Källa: A-kassornas Samorganisation (SO). Appendix 5.3
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2003 var det i snitt 262 000 
personer som fick arbets-

löshetsersättning. Motsvarande 
siffra 2012 var 112 000.

Ett vårdbiträde får 
66 procent av sin lön från 
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en jurist får 33 procent
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Not: En person kan ha fått både grundbelopp och inkomstrelaterad ersättning.
Källa: IAF
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A-kassan - en försäkring, en organisation 
och pengar i handen
Arbetslöshetskassan är formellt sett en förening. Verksamheten är 
myndighetsutövning och besluten kan överklagas till förvaltnings-
domstolen. Medlemsavgiften fungerar som en försäkringspremie. 
Alla som är arbetslösa och klarar arbetsvillkoret kan få grundbelopp, 
för ersättning baserad på lönen krävs också minst tolv månaders 
medlemskap.   
 Ramarna för a-kassorna framgår av lagen om arbetslöshetskassor. 
Arbetet med handläggning och att lämna information om reglerna 
för arbetslöshetsersättning är myndighetsutövning och då gäller 
reglerna i offentlighets- och sekretesslagen. Den som vill ha en arbets-
löshetsförsäkring men inte vill vara medlem i en a-kassa kan ansluta 
sig till Alfa-kassan och mot en avgift få inkomstrelaterad a-kassa 
därifrån. 
 Om någon är missnöjd med a-kassans beslut om ersättning eller 
medlemskap kan man begära att a-kassan omprövar ärendet. Blir 
man inte nöjd med omprövningsbeslutet kan man överklaga det till 
förvaltningsrätt, kammarrätt och slutligen Högsta förvaltningsdomstolen.
 Medlemsavgiften är försäkringspremien och beror på hur stor 
arbetslösheten i a-kassan är, hur många medlemmar a-kassan har 
och storleken på kassans administrationskostnader. Varje månad 
betalar a-kassan in finansierings- och arbetslöshetsavgift till staten 
som en delfinansiering av kostnaderna för arbetslöshetsersättningen. 
Förutom via kassornas medlemsavgifter finansierar staten kostna-
derna för arbetslöshetsersättningen via en del av arbetsgivaravgiften.
 För varje utbetalning som a-kassan gör, begär man statsbidrag 
från Arbetsförmedlingen som exakt motsvarar det belopp som  
a-kassan ska betala ut till sina arbetslösa medlemmar. 
 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, är tillsynsmyn-
dighet för a-kassorna och för Arbetsförmedlingen och utfärdar bland 
annat föreskrifter för lagen om arbetslöshetsförsäkring och granskar 
kassornas verksamhet. 
 Alla som uppfyller villkoren i lagen om arbetslöshetsförsäkring 
(ALF) kan få ersättning vid arbetslöshet vare sig man är medlem 
eller inte. Det finns en allmän grundförsäkring och en frivillig in-
komstbortfallsförsäkring. 
 För att ha rätt till a-kassa ska den sökande vara anmäld som ar-
betssökande hos arbetsförmedlingen, vara aktivt arbetssökande 
och kunna och vilja ta lämpliga arbeten i minst 17 timmar per vecka. 
 För att klara arbetsvillkoret krävs minst sex månaders arbete 
med minst 80 timmar arbete per månad under de senaste tolv må-
naderna. Den som har studerat, arbetat eller vårdat barn kan ändå 
klara arbetsvillkoret om han eller hon arbetade längre tillbaka i tiden. 
Den som uppfyller arbetsvillkoret kan få a-kassa med grundbeloppet 
på max 320 kronor om dagen. För att kunna få ersättning som 
baseras på lönen, max 680 kronor om dagen, krävs att man varit 
medlem i a-kassan i minst tolv månader och att man klarat arbets-
villkoret under medlemstiden.
Hur stor ersättning man kan få beror på den sökandes tidigare ar-
bete, på den kompensationsnivå på 80 respektive 70 procent som 
finns i försäkringen och på dagpenningtaket på 680 kronor. 
 A-kassan är en omställningsförsäkring: A-kassan ska ge försörjning 

under en begränsad tid. Därför måste den som är arbetslös vara 
beredd att ta alla lämpliga arbeten och anstränga sig för att så snabbt 
som möjligt bryta sin arbetslöshet. En ersättningsperiod är i grunden 
som längst 300 ersättningsdagar och högsta dagpenning är 680 
kronor före skatt. 
Arbetsvillkoret är grunden för ersättningen: Först kontroller 
a-kassan att personen uppfyller arbetsvillkoret. Därefter räknas en 
genomsnittlig normalarbetstid och normalinkomst fram som grund 
för hur mycket personen kan få från a-kassan och från eventuella 
kompletterande inkomstförsäkringar och trygghetsavtal. 
Alla beslut meddelas skriftligt: När a-kassan fattat beslut får 
den sökande ett skriftligt beslut om sin rätt till ersättning. Alla beslut 
som a-kassan fattar kan omprövas och överklagas.
Kassakort: Varannan vecka redovisar den som är arbetslös  
antalet timmar som man har varit arbetslös. Om man har arbetat, 
varit sjuk eller föräldraledig eller på annat sätt varit förhindrad att 
söka arbete ska det också noteras på kassakorten. 
Utbetalning: Kassan betalar ut ersättning utifrån de uppgifter 
som den arbetslöse lämnar på kassakorten. Kassakorten avser alltid 
två veckor och tidpunkten för utbetalning beror på när kassakorten 
kommer in till kassan. Ersättningen är skattepliktig och pensions-
grundande.
Kontroller: Ersättningen betalas ut löpande utifrån redovisningen 
på kassakorten. AEA gör regelmässiga och slumpmässiga kontrol-
ler för att försäkra sig om att rätt personer får rätt ersättning. 

Arbetslöshetsstatistik – olika mått
Det finns två huvudaktörer för den svenska arbetslöshetsstatistiken: 
Statistiska Centralbyrån (SCB) och Arbetsförmedlingen. SCB:s  
undersökning, baseras på intervjuer medan Arbetsförmedlingens 
siffror är registerbaserade. Eftersom de två myndigheterna använder 
olika sätt att inhämta statistiken är uppgifterna inte direkt jämför-
bara. SCB ansvarar för den officiella arbetslöshetsstatistiken och 
vid jämförelser med andra länders statistik är det alltid den statistiken 
som ska användas. A-kassorna använder också i sin verksamhet 
kompletterande statistik från Inspektionen för arbetslöshetsförsäk-
ringen (IAF) över ersättningstagare. 

SCB:s statistik
SCB genomför varje månad en arbetskraftsundersökning, AKU, 
som visar förhållandena på arbetsmarknaden med tonvikt på såväl 
antal som andel sysselsatta respektive arbetslösa. Undersökningen 
bygger på intervjuer framförallt via telefon. 29 500 personer i ål-
dern 15-74 år tillfrågas och av dem ställer cirka 75-80 procent upp 
på att bli intervjuade. De får svara på frågor om sin arbetsmark-
nadssituation under en specifik vecka i referensmånaden. 
 De senaste åren har statistiken ändrats i olika delar för att över-
ensstämma med EU:s regelverk. Bland annat ingår numera även 
heltidsstuderande som sökt och kunnat ta arbete i gruppen arbets-
lösa. Tidigare redovisades de som ”ej i arbetskraften”. Även ålders-
indelningen har ändrats till att omfatta intervallet 15-74 år, från att 
tidigare ha varit 16-64 år (Arbetsförmedlingen mäter i åldersspannet 
16-64 år). Harmoniseringen innebär att det blir lättare att jämföra 

den svenska statistiken med andra länders arbetskraftsundersök-
ningar. SCB redovisar AKU för varje månad, kvartal och år.

KORT BESKRIVNING AV DE OLIKA GRUPPERNA I AKU:
Befolkningen: Samtliga personer i åldern 15-74 år. 
I arbetskraften: Alla som är antingen sysselsatta eller arbetslösa. 
Sysselsatta: De som under en viss vecka arbetade minst en timme 
eller som hade ett arbete som de var frånvarande från, till exempel 
på grund av sjukdom. Även personer som får lön när de deltar i 
arbetsmarknadspolitiska program räknas som sysselsatta. 
Arbetslösa: Arbetssökande som inte har något arbete under refe-
rensperioden. Man måste också kunna utföra arbete under under-
sökningsperioden. Här ingår också heltidsstuderande som sökt och 
kunnat arbeta. Den arbetslöshet som SCB redovisar regelbundet, 
det så kallade relativa arbetslöshetstalet, utgörs av andelen arbets-
lösa av arbetskraften.
Ej i arbetskraften: Personer som varken är sysselsatta eller arbets-
lösa. Här ingår bland annat studerande (dock ej heltidsstuderande 
som sökt arbete och kunnat arbeta, som räknas som arbetslösa) och 
pensionärer. 

ARBETSFÖRMEDLINGEN

Arbetsförmedlingen redovisar varje vecka och månad statistik över 
arbetslösheten. Statistiken hämtas från Arbetsförmedlingens ope-
rativa förmedlingssystem och innehåller uppgifter om dem som är 
inskrivna vid Arbetsförmedlingen. 
 Statistiken är uppdelad i sökandestatistik och platsstatistik. I sök-
andestatistiken finns bland annat uppgifter om hur många som är 
öppet arbetslösa och hur många som deltar i arbetsmarknadspoli-
tiska program. Åldersintervallet för denna statistik är 16-64 år. 
Platsstatistiken visar det rekryteringsbehov som arbetsgivare har 
anmält till Arbetsförmedlingen. 
 Sedan september 2011 redovisar Arbetsförmedlingen andelen 
inskrivna arbetssökande i relation till en registerbaserad arbets-
kraft. Den registerbaserade arbetskraften består av tre delar:
Den förvärvsarbetande nattbefolkningen (enligt SCB:s registerba-
serade arbetsmarknadsstatistik Rams) som består av alla som bor i 
en kommun och som jobbar i kommunen eller som pendlar till ett 
jobb i en annan kommun. 
 Öppet arbetslösa (inskrivna på Arbetsförmedlingen).
 Sökande i program med aktivitetsstöd (inskrivna på Arbetsför-
medlingen).

KORT BESKRIVNING AV DE OLIKA KATEGORIERNA:
Öppet arbetslös: Saknar arbete, söker aktivt och kan direkt ta ett 
arbete. Deltar inte i något program. 
I program med aktivitetsstöd: Deltar i exempelvis arbetsmark-
nadsutbildning, arbetspraktik, stöd till start av näringsverksamhet, 
jobbgaranti för ungdomar, arbetslivsintroduktion eller jobb- och 
utvecklingsgarantin. 
Arbete utan stöd: I denna grupp ingår deltidsarbetslösa, de som 
har tillfälligt arbete och de som vill byta arbete (så kallat ”ombytes-
sökande”).

Arbete med stöd: Arbetsgivaren får ekonomiskt stöd vid anställ-
ning av personer som har svårt att få ett reguljärt arbete. Här ingår 
också särskilda insatser för funktionshindrade, till exempel lönebidrag. 
Nystartsjobb: Arbetsgivaren får ersättning motsvarande arbetsgi-
varavgiften vid anställning av personer som varit arbetslösa länge 
och för nyanlända invandrare. Det finns även särskilt nystartsjobb 
och nystartsjobb för deltidsarbetslösa. 
Övriga inskrivna: Bland annat sökande som inte aktivt söker  
arbete och/eller inte kan ta ett arbete direkt och arbetslösa som 
reser till ett annat EU/EES-land för att söka arbete, så kallade tre-
månaderssökande. 

STATISTIK FRÅN A-KASSORNA
Varje månad redovisar Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 
(IAF) uppgifter om antal medlemmar i arbetslöshetskassorna, över 
ersättningstagare och utbetald ersättning. Uppgifterna om med-
lemsutvecklingen baseras på uppgifter som arbetslöshetskassorna 
rapporterar in till IAF. Uppgifterna om utbetald ersättning och  
ersättningstagare hämtas från IAF: s databas A-stat som i sin tur 
grundas på de uppgifter som arbetslöshetskassorna registrerar i sitt 
gemensamma besluts- och utbetalningssystem (Äga). 
Statistik över medlemsutvecklingen
IAF:s uppgifter om hur många medlemmar  a-kassorna har är pre-
liminära eftersom kassorna har möjlighet att, utifrån handläggnings-
resultat, revidera dem tolv månader tillbaka i tiden. 
Statistik över arbetslöshetsersättning
IAF redovisar bland annat uppgifter om antal ersättningstagare, 
genomsnittligt antal ersättningsdagar, genomsnittlig dagpenning 
och antal ersättningstagare som fått grundersättning respektive in-
komstrelaterad ersättning. Statistiken publiceras med olika fördröjning 
beroende på när IAF anser att statistiken är tillförlitlig. Statistik om 
antalet ersättningstagare och utbetald ersättning, som baseras på 
när ersättningen utbetalades, uppdateras med två veckors fördröjning. 
De uppgifter som redovisas i Arbetslöshetsrapporten baseras på 
utbetalningsdatum och är således av IAF att betrakta som tillförlitlig.
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Arbetsmarknaden

1.0 ARBETSMARKNAD

Ålder Befolkningen Sysselsatta Arbetslösa Arbets- Ej i arbets- Arbets- Arbets- Sysselsättnings
    kraften kraften löshetstal kraftstal grad 

15-74 7 115 000 4 657 000 403 000 5 060 000 2 055 000 8,0 71,1 65,5
Män 3 599 000 2 442 000 218 000 2 660 000 939 000 8,2 73,9 67,9
Kvinnor 3 516 000 2 215 000 185 000 2 400 000 1 116 000 7,7 68,3 63,0

20-64 5 536 000 4 396 000 335 000 4 731 000 805 000 7,1 85,5 79,4
Män 2 810 000 2 302 000 186 000 2 488 000 322 000 7,5 88,5 81,9
Kvinnor 2 726 000 2 094 000 149 000 2 243 000 483 000 6,6 82,3 76,8

Källa: SCB, AKU        

1.1 ARBETSKRAFTSTILLHÖRIGHET EFTER ÅLDER

 15-24 år 25-54 år 55-64 år 65-74 år Totalt 15-74 år

Totalt befolkningen 1 235 000 3 711 000 1 165 000 1 004 000 7 115 000
Arbetskraften 648 000 3 362 000 898 000 153 000 5 060 000
Arbetskraftstal 52,4% 90,6% 77,1% 15,3% 71,1%
Sysselsatta 494 000 3 162 000 851 000 149 000 4 657 000
Sysselsättningsgrad 40,0% 85,2% 73,1% 14,9% 65,5%
Arbetslösa 153 000 199 000 47 000   403 000
Arbetslöshetstal 23,7% 5,9% 5,2%  8,0%
Ej i arbetskraften 587 000 350 000 267 000 851 000 2 055 000

Not: Antal arbetslösa i gruppen 65-74 år är lågt och inte statistiskt säkerställt men ingår i totalen. Källa: SCB, AKU

Förklaring: 
Arbetskraftstal = arbetskraften / befolkningen   Sysselsättningsgrad = sysselsatta / befolkningen   Arbetslöshetstal = arbetslösa /arbetskraften

1.3 SYSSELSATTA EFTER ANSTÄLLNINGSFORM

     Totalt 

 15-24 år 25-54 år 55-64 år 65-74 år 15-74 år

Fast anställda
Kvinnor 89 000 1 232 000 354 000 23 000 1 698 000
 36% 82% 87% 41% 77%
Män 124 000 1 298 000 342 000 25 000 1 789 000
 50% 78% 77% 27% 73%

Totalt antal fast anställda 
 213 000 2 530 000 696 000 48 000 3 487 000
 43% 80% 82% 32% 75% 

Tidsbegränsat anställda
Kvinnor 156 000 189 000 22 000 19 000 386 000
 63% 13% 5% 34% 17%
Män  113 000 146 000 23 000 17 000 29 8 000
 46% 9%  5% 18% 12%

Totalt antal tidsbegränsat anställda 
 269 000 335 000 45 000 35 000 684 000
 54% 11% 5% 23% 15% 

Företagare
Kvinnor 4 000 83 000 30 000 14 000 131 000
 2% 6% 7% 25% 6%
Män 9 000 214 000 81 000 52 000 355 000
 4% 13% 18% 55% 15%

Totalt antal företagare 
 13 000 297 000 110 000 66 000 487 000
 3% 9% 13% 44% 10%

Totalt antal sysselsatta
Kvinnor 249 000 1 504 000 406 000 56 000 2 215 000
Män 245 000 1 659 000 445 000 94 000 2 442 000

Sysselsatta totalt
 494 000 3 162 000 851 000 149 000 4 657 000

Not: Procentsiffran avser andelen av totalt antal sysselsatta i respektive åldersgrupp  
och kön. T ex är 36% av de sysselsatta kvinnorna i åldern 15-24 år fast anställda.
Källa: SCB, AKU

1.4 SYSSELSATTA, EFTER ARBETSTID   
      Genom- 
      snittlig
      överensk.
   därav   arbetstid
20-64 år Sysselsatta 1-19 tim. 20-34 tim. 35- tim. timmar  

    

Män  2 302 000 70 000 179 000 2 048 000 39,9
Kvinnor 2 094 000 103 000 551 000 1 437 000 35,9
Totalt 4 396 000 173 000 730 000 3 486 000 38,0
Källa: SCB, AKU

1.4 ÖVERTID ANTAL TIMMAR    

År  Timmar

2005 4 413 000
2006 4 560 000 
2007 4 572 000
2008 4 594 000
2009 4 183 000
2010 4 524 000
2011 4 563 000
2012 4 677 000

Källa: SCB, AKU 

1.2 SYSSELSÄTTNINGSGRADEN, EUROPA  
 

15-74 år 

Norge  69,4
Nederländerna 67,2
Sverige  66,8
Österrike  65,2
Danmark  64,2
Tyskland  63,9
Storbritannien 63,6
Finland  62,3
Luxemburg  59,6
EU  57,6
Frankrike  57,3
Portugal  56,6
Belgien  55,1
Irland  54,6
Italien  49,9
Spanien  49,7
Grekland  44,9

20-64 år

 
Norge 80,2
Nederländerna 77,3
Sverige 80,9
Österrike 76,4
Danmark 75,6
Tyskland 77,1
Storbritannien 74,4
Finland 74,9
Luxemburg 72,1
EU 68,9
Frankrike 69,6
Portugal 66,6
Belgien 67,4
Irland 63,8
Italien 61,0
Spanien 59,4
Grekland 54,9

Män Kvinnor

82,8 78,3
82,4 77,6
83,5 72,1
82,2 71,7
78,6 70,7
82,4 72,5
80,5 73,4
76,4 68,5
78,6 65,3
75,2 65,2
74,3 62,6
69,9 62,0
72,8 63,4
68,5 59,1
72,0 50,2
64,8 54,0
64,9 44,8

Appendix

Not: Tredje kvartalet 2012. Länder i EU innan 
utvidgningen 2004 (EU15) + Norge. 
EU avser snittet för alla 27 medlemsländer.
Källa: Eurostat

Arbetslöshet

2.0 OUTNYTTJAD ARBETSKRAFT

Arbetslösa
15-74 år  403 000 personer (8,0% av arbetskraften)
20-64 år  335 000 personer (7,1% av arbetskraften)

Undersysselsatta
15-74 år  310 000 personer
20-64 år  285 000 personer

 
Latent arbetssökande
15-74 år  130 000 personer (15-24 år 76 000)
20-64 år  62 000 personer

Outnyttjad arbetskraft, totalt
15-74 år  843 000 personer el. 21 miljoner timmar/vecka
20-64 år  681 000 personer el. 18 miljoner timmar/vecka
Källa: SCB, AKU

2.1 ARBETSLÖSA 20-64 ÅR
(Antal och andel av arbetskraften)

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Totalt 305’ 273’ 233’ 233’ 334’ 351’ 322’ 335’
(tusental) 
 6,8% 6,1% 5,1% 5,1% 7,3% 7,6% 6,9% 7,1%

Män  165’ 144’ 119’ 119’ 186’ 190’ 174’ 186’
(tusental) 
 7,1% 6,1% 5,0% 4,9% 7,7% 7,8% 7,0% 7,5%

Kvinnor 139’ 129’ 114’ 114’ 148’ 161’ 148’ 149’
(tusental)

 6,6% 6,0% 5,3% 5,3% 6,8% 7,4% 6,7% 6,6%

Källa: SCB, AKU

Där inget annat anges är presenterade siffror medeltal för 2012. 
På grund av avrundningar stämmer inte alltid summeringarna.
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2.2 ARBETSLÖSA INRIKES OCH UTRIKES FÖDDA 20-64 ÅR 
    Andel av 
 Arbetslösa Arbetskraften arbetskraften

Inrikes födda  
Män 116 000 2 052 000 5,6%
Kvinnor 92 000 1 851 000 5,0%
Totalt 208 000 3 903 000 5,3%

 
Utrikes födda  
Män 70 000 436 000 16,2%
Kvinnor 56 000 392 000 14,4%
Totalt 127 000 828 000 15,3%

Källa: SCB, AKU

2.3 ARBETSLÖSHETEN I EUROPA, JAPAN OCH USA 

15-74 ÅR  
 % Män Kvinnor

Grekland 25,5 22,6 29,4
Spanien 25,5 25,3 25,8
Portugal 16,1 16,5 15,7
Irland 14,8 17,8 11,0
Italien 10,7 9,9 11,9
EU 10,5 10,5 10,6
Frankrike 10,3 10,1 10,5
Sverige 8,0 8,3 7,8
Finland 7,8 8,4 7,1
Storbritannien 7,8 8,2 7,3
Belgien 7,4 7,4 7,3
Danmark 7,4 7,5 7,3
Tyskland 5,4 5,7 5,1
Nederländerna 5,3 5,4 5,3
Luxemburg 5,0 4,5 5,6
Österrike 4,5 4,5 4,5
Norge 3,1 3,4 2,7

 
Japan 4,2 4,5 3,9
USA 8,1 8,2 7,8

Not: Tredje kvartalet 2012. Länder i EU innan utvidgningen 2004 (EU15) + Norge. 
EU avser snittet för alla 27 medlemsländer. Källa: Eurostat

2.7 ARBETSLÖSA PER LÄN 20-64 ÅR    

 Antal  Andel av
 arbetslösa arbetskraft. Män Kvinnor

 
Stockholms 64 000 5,8% 6,0%  5,6%
Uppsala 9 000 5,3% 5,6%  5,1%
Södermanlands 11 000 8,7% 9,6%  7,6%
Östergötlands 17 000 8,3% 8,8%  7,7%
Jönköpings 11 000 6,3% 5,9%  6,7%
Kronobergs 6 000 6,3% 6,6%  6,1%
Kalmar 8 000 7,6% 8,2%  6,8%
Gotlands 2 000 6,1% 7,4%  4,6%
Blekinge 6 000 8,9% 10,3% 7,2%
Skåne 53 000 8,5% 8,8%  8,2%
Hallands 8 000 5,3% 5,1%  5,5%
Västra Götalands 58 000 7,2% 7,9%  6,4%
Värmlands 10 000 7,8% 8,0%  7,5%
Örebro 11 000 8,6% 8,7%  8,6%
Västmanlands 9 000 7,5% 7,8%  7,2%
Dalarnas 9 000 6,4% 6,2%  6,6%
Gävleborgs 13 000 9,7% 9,9%  9,3%
Västernorrlands 9 000 7,8% 9,4%  6,1%
Jämtlands 4 000 6,6% 7,8%  5,2%
Västerbottens 9 000 7,0% 7,7%  6,3%
Norrbottens 8 000 6,6% 7,4%  5,6%
Hela riket 335 000 7,1% 7,5%  6,6%

Källa: SCB, AKU    

2.6 LÅNGTIDSARBETSLÖSHET SVERIGE 20-64 ÅR

 Antal Andel av arbetslösa
 

2007 71 000 30,6%
2008 69 000 29,6%
2009 109 000 32,6%
2010 132 000 37,5%
2011 117 000 36,2%
2012 117 000 34,8%

Källa: SCB, AKU

2.5 FÖRDELNINGEN AV ARBETSSÖKANDE 
HOS ARBETSFÖRMEDLINGEN  

Öppet arbetslösa 212 900 31%
I program med aktivitetsstöd 179 600 26%
Arbete utan stöd 122 500 18%
Arbete med stöd 80 500 12%
Övriga inskrivna 50 900 7%
Nystartsjobb 42 800 6%
Totalt 689 300

Källa: Arbetsförmedlingen

Ungdomar och utbildning

3.0 GENOMSNITTLIGT ANTAL VECKOR I ARBETSLÖSHET

 15-24 år 25-54 år 55-64 år Totalt 20-64 år

Män 18  44  62  41 
Kvinnor 13  35  68  35 
Totalt 16 40  65  39 

Källa: SCB, AKU

 

3.1 ARBETSLÖSA EFTER UTBILDNINGSNIVÅ 20-64 ÅR
    Andel 
 Arbetslösa I arbetskraften arbetslösa

 
Samtliga utbildningsnivåer 
Män 186 000 2 488 000 7,5%
Kvinnor 149 000 2 243 000 6,6%
Totalt 335 000 4 731 000 7,1%

Förgymnasial utbildning 
Män 44 000 314 000 14,0%
Kvinnor 27 000 175 000 15,6%
Totalt 71 000 489 000 14,6%

Gymnasial utbildning 
Män 89 000 1 229 000 7,2%
Kvinnor 71 000 975 000 7,3%
Totalt 160 000 2 205 000 7,2%

Eftergymnasial utbildning 
Män 53 000 940 000 5,6%
Kvinnor 50 000 1 091 000 4,6%
Totalt 103 000 2 031 000 5,1%

Uppgift om utbildningsnivå saknas 
Totalt 1 000 6 000 

Källa: SCB, AKU   

 

3.3 ARBETSLÖSA, ANTAL VECKOR

         1 vecka 2 veckor 3-4 veckor 5-26 veckor 27- veckor Uppgift Summa  därav 52 veckor 
      saknas  eller längre

15-24 21 000 11 000 24 000 57 000 22 000 18 000 153 000 10 000  
25-54 10 000 7 000 14 000 78 000 75 000 16 000 199 000 44 000  
55-64 1 000 1 000 2 000 16 000 24 000 3 000 47 000 16 000  

Not: avser pågående arbetslöshetsperioder. Källa: SCB, AKU           

2.4 ARBETSLÖSHETSTID I VECKOR PER KÖN     
         Medelvärde
 1 2 3-4 5-26 27- Uppgift Summa Därav för arbets-
      saknas  52- löshetstiden*

Män 9 700 7 100 15 200 70 200 69 400 14 400 186 000 40 900 41,2
Kvinnor 10 800 6 600 12 500 58 400 47 100 13 200 148 700 27 500 35,1
Totalt 20 500 13 700 27 700 128 600 116 500 27 600 334 600 68 400 38,5

Not: avser pågående arbetslöshetsperioder.   * Antal veckor    Källa: SCB, AKU        
 

3.2 UNGDOMAR 15-24 ÅR      
  Sysselsatta Arbetslösa Därav Arbets- Andel Ej i
   heltidsstud. kraften arbetslösa arbetskraften

15-19 år      
Män  47 000 30 000 15 000 78 000 39,1 218 000
Kvinnor 65 000 34 000 22 000 99 000 34,5 180 000
Totalt 112 000 64 000 38 000 176 000 36,5 399 000

20-24 år      
Män  198 000 51 000 16 000 249 000 20,6 89 000
Kvinnor 185 000 37 000 14 000 222 000 16,8 100 000
Totalt 383 000 89 000 30 000 471 000 18,8 189 000

Källa: SCB, AKU      
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Försörjning

4.0 TRYGGHETSRÅDEN SOM HANTERAR OMSTÄLLNINGSAVTALEN:
  Antal anställda 
Trygghetsråd Område som omfattas

Omställningsfonden Kommun- och landstingsanställda 1,1 miljoner
Trygghetsrådet, TRR Privatanställda tjänstemän 700 000
Trygghetsfonden, TSL Privatanställda arbetare 900 000
Trygghetsstiftelsen Statligt anställda 250 000
Trygghetsfonden BAO Anställda inom bank och finans 45 000
Trygghetsrådet TRS Anställda inom ideell- och idéburen sektor 
 och kulturområdet 41 000
Svenska kyrkans trygghetsråd Anställda inom svenska kyrkan 22 000
Trygghetsrådet Fastigo, TRF Anställda i fastighetsbranschen (Saco och TCO) 9 000
Trygghetsfonden Fastigo LO Anställda i fastighetsbranschen (LO) 11 000
KFS Trygghetsfond Anställda inom KFS-företagen (samhällsnyttiga företag) 35 000
3 trygghetsfonder som 
förvaltas av Folksam För medlemmar i Handels som är anställda
 inom kooperationen, ABF och andra delar av arbetarrörelsen 23 000

Totalt  Ca 3,1 miljoner

Totalt antal anställda i arbetskraften (15-74 år)* Ca 4,2 miljoner

Källa: TCO-tidningen, 5 november 2012, www.tcotidningen.se, *SCB, AKU 2012

4.1 FACKFÖRBUND SOM ERBJUDER KOLLEKTIVA INKOMSTFÖRSÄKRINGAR

Saco (17 av 22 förbund)* TCO (10 av 15 förbund) LO (7 av 15 förbund)

Akademikerförbundet SSR ST Elektrikerförbundet
Civilekonomerna Farmaciförbundet GS
DIK Finansförbundet Handelsanställdas förbund
Förbundet Sveriges arbetsterapeuter FTF Kommunalarbetareförbundet
Jusek Lärarförbundet  Livsmedelarbetareförbundet
Kyrkans akademikerförbund Journalistförbundet SEKO
Legitimerade sjukgymnasters riksförbund SLF Transportarbetareförbundet
Lärarnas riksförbund Unionen 
Naturvetarna Vision 
Saco-förbundet Trafik och järnväg Vårdförbundet 
SRAT  
Sveriges arkitekter  
Sveriges farmacevtförbund  
Sveriges ingenjörer  
Sveriges läkarförbund  
Sveriges psykologförbund  
Sveriges skolledarförbund

*En del Saco-förbund har också upphandlat inkomstförsäkringar som den enskilde kan teckna individuellt
Källa: Riksdagens utredningstjänst

 

4.2 ANDEL ERSÄTTNINGSTAGARE (A-KASSA)          
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012  

 
Möjliga ersättningstagare 384 700 323 400 270 100 261 600 343 900 291 800 277 500 287 900  
   
Ersättningstagare 275 100 217 200 160 100 136 200 175 700 123 100 116 700 117 600  
 
 72% 67% 59% 52% 51% 42% 42% 41%

Not: Antal möjliga ersättningstagare (öppet arbetslösa, deltidsarbetslösa och de med tillfällig timanställning) och ersättningstagare som var inskrivna på 
Arbetsförmedlingen den sista november respektive år. Källa: Arbetsförmedlingen, bearbetat av AEA

4.3 ANTAL SOM FÅTT A-KASSA ELLER AKTIVITETSSTÖD

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

A-kassa 265 000 273 000 266 000 222 000 164 000 122 000 165 000 119 000 101 000 115 000

Aktivitetsstöd 64 000 97 000 89 000 96 000 41 000 51 000 114 000 162 000 146 000 156 000

 Not: Antal som fått a-kassa eller aktivitetsstöd i november respektive år. Källa: IAF och Försäkringskassan 

4.4 RIKSNORM FÖR PERSONLIGA KOSTNADER (SOCIALBIDRAG) (2013) 

Hemmavarande barn och skolungdom
Ålder 0 år 1–2 år 3 år 4–6 år 7–10 år 11–14 år 15–18 år 19–20 år

Summa personliga kostnader 1740 kr 1980 kr 1730 kr 1980 kr 2410 kr 2840 kr 3250 kr 3280 kr
Utan lunch 1610 kr 1800 kr 1550 kr 1730 kr    

Vuxna Ensamstående Sambo 
Summa personliga kostnader 2950 kr 5320 kr (sammanlagt)

Gemensamma hushållskostnader inom norm
Antal personer 1 2 3 4 5 6 7

Summa gemensamma kostnader 930 kr 1040 kr 1310 kr 1490 kr 1710 kr 1950 kr 2120 kr

Källa: Socialstyrelsen

    

          
     

32 33



ARBETSLÖSHETSRAPPORTEN 2013 ARBETSLÖSHETSRAPPORTEN 2013

34 0

5.1 ANTALET MEDLEMMAR 

År Totalt
 

2003 3 800 000
2004 3 806 000
2005 3 807 000
2006 3 779 000
2007 3 390 000
2008 3 324 000
2009 3 360 000
2010 3 370 000
2011 3 398 000
2012 3 423 000

Not: Antalet medlemmar den 31 december respektive år. Källa: IAF 

5.2 MEDLEMMAR I A-KASSAN PER ÅLDERSGRUPP  

  
 -24 år 25-34 år 35-44 år 45-54 år 55-64 år Totalt

 182 000 662 000 934 000 914 000 704 000 3 396 000

Not: Antal medlemmar den 31 december 2011 med undantag för två a-kassor som 
rapporterade för mars 2012.

5.3 KOMPENSATIONSGRAD I A-KASSAN

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Får 80% 54% 75% 67% 60% 55% 51% 37% 25% 13% 12% 12% 11%  
 

Får inte 80%  46% 25% 33% 40% 45% 49% 63% 75% 87% 88% 88% 89% 

Not: Andelen som får 80 procent och andelen som får mindre än 80 procent av tidigare inkomst. Från 2007 visas andelen heltid som får respektive inte får 80 procent. Vecka 35 respektive år.
Källa: A-kassornas samorganisation, SO

5.4 ERSÄTTNINGSTAGARE, TOTALT OCH PER KÖN

År Kvinnor Män Totalt

2003 142 000 120 000 262 000
2004 159 000 136 000 295 000
2005 160 000 127 000 287 000
2006 143 000 109 000 252 000
2007 113 000 79 000 192 000
2008 81 000 54 000 135 000
2009 80 000 80 000 160 000
2010 71 000 73 000 144 000
2011 59 000 52 000 111 000
2012 57 000 56 000 112 000

Källa: IAF , bearbetat av AEA

5.5 ERSÄTTNINGSTAGARE 
- PERSONER SOM TAGIT UT DELTIDSDAGAR  
   2009 2010 2011 2012

 
Män 15 000 13 000 10 000 10 000
Kvinnor 35 000 27 000 21 000 20 000

Källa: IAF, bearbetat av AEA    

A-kassa

5.0 MEDLEMMAR I A-KASSAN I FÖRHÅLLANDE TILL ARBETSKRAFTEN (16-64 ÅR)      
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Medlemmar 3 807 000 3 779 000 3 390 000 3 324 000 3 360 000 3 370 000 3 398 000 3 423 000
Arbetskraften 4 622 000 4 671 000 4 736 000 4 778 000 4 782 000 4 812 000 4 873 000 4 895 000
Andel medlemmar av arbetskraften 82,4% 80,9% 71,6% 69,6% 70,3% 70,0% 69,7% 69,9%

Källa: IAF och SCB , bearbetat av AEA        

Har du frågor om rapporten?
Kontakta oss på 08-412 33 00

eller fakta@aea.se

AKADEMIKERNAS A-KASSA MAJ 2013
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