
34 | Sunt förnuft #2 2021

Våra skatter Så funkar det

Arbetslöshet, sysselsättning och ar-
betskraften. Det är begrepp som 
inte minst ledande politiker slänger 
sig med när verkligheten ska beskri-
vas och problem formuleras. Men 
hur hänger de egentligen ihop? Och 
vilket mått är viktigast? Vi reder 
stegvis ut begreppen som återigen 
tagit plats på den politiska scenen.

Inför valet 2014 utlovade Socialdemo-
kraterna och Stefan 
Löfven att Sverige 
skulle ha Europas 
lägsta arbetslöshet 
år 2020. Så här sju år 
senare har målet 

missats med råge. Sverige har gått från 
att ligga på den bättre halvan av skalan 
till att nu ha EU:s fjärde högsta arbets-
löshet. Finansministern låter dock inte 
det leda till dålig stämning, utan hänvi-
sar i stället till att Sverige har en hög 
sysselsättning och ett högt arbets-
kraftsdeltagande. Men bland oppositio-
nen hänvisas man ofta till arbetslöshet, 
och även självförsörjningsgrad. 

Så här hänger allt ihop. Den delen av 
Sveriges befolkning 
som anses vara i ar-
betsför ålder delas in 
i två undergrupper 
– i arbetskraften och 
utanför. De som är 

utanför arbetskraften är bland annat 
heltidsstudenter, pensionärer, långtids-
sjuka och andra övriga som inte vare 
sig arbetar eller söker arbete. Arbets-
kraften består i sin tur av dels syssel-
satta, dels arbetslösa. Arbetslös räknas 
man som om man söker jobb och står 
till arbetsmarknadens förfogande, det 
vill säga också kan börja jobba. Arbets-
löshet mäts både som absolut antal, 
och som i procent av arbetskraften. Ar-
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Befolkning  
i arbetsför ålder 

(15-74 år):

7,5 
miljoner

Frånvarande
hela veckan:

484 000
 

Under- 
sysselsatta:

334 000

I arbetskraften:

5,4 
miljoner

Sysselsatta

4,9
miljoner

Arbetande:

4,45 
miljoner

Ej i arbetskraften:

2,1
miljoner

Arbetslösa:

528 000

Befolkning:

10,4 
miljoner

Sifrorna gäller för första 
kvartalet 2021, enligt SCB:s 
AKU (arbetskraftsunder-

sökning). I januari 2021 an-
passades AKU till EU:s nya 
förordning för den sociala 
statistiken vilket har lett  
till vissa förändringar i 

nivåerna.
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på arbetsmarknaden och för att kunna 
jämföra med andra länder, eftersom det 
faktiskt mäter hur stor del av befolk-
ningen som vill arbeta men inte får 
möjlighet. Sysselsättningsmåttet är på 
sätt och vis lite trubbigare. Länder med 
stora grupper hemarbetande där man i 
större utsträckning förlitar sig på att en 
person i hushållet yrkesarbetar kommer 
ha lägre sysselsättning än länder där 
alla vuxna i ett hushåll förväntas arbeta. 
Samtidigt är det farligt att bara titta på 
arbetslöshetsmått och inte sysselsätt-
ning, eftersom det politiskt är relativt 
enkelt att sänka arbetslösheten genom 
att flytta bort folk ur arbetskraften ge-
nom att exempelvis förtidspensionera 
stora grupper. Så väl arbetskraftsdelta-
gande, sysselsättningsgrad och arbets-
löshet finns det internationella standar-
der för vilket gör dem jämförbara.

Kan då Sverige vara nöjt med en hög 
sysselsättning och 
ett högt arbetskrafts-
deltagande? Svaret 
är nej, den höga ar-
betslösheten är ett 
problem, hög syssel-

sättning till trots. Politiska mål om sys-
selsättning och arbetslöshet borde 
dock kompletteras med mål om arbeta-
de timmar eller självförsörjningsgrad. 
Att fler är sysselsatta räcker inte långt 
om många jobbar mindre än de vill och 
kan. Fler behöver helt enkelt få chansen 
att arbeta mer om Sverige ska bli rikare. 

betslösheten mäts alltså inte som andel 
av hela befolkningen. Tillhör man inte 
arbetskraften, så räknas man alltså inte 
som arbetslös. Vissa personer rör sig 
dock snabbt mellan dessa grupper. En 
student som börjar söka jobb går från 
att inte tillhöra arbetskraften till att räk-
nas som arbetslös direkt, även om hen 
fortfarande studerar. Åt andra hållet är 
det också så att en arbetssökande som 
slutar söka jobb slutar att räknas som 
arbetslös, och faller i stället ur arbets-
kraften.

Sysselsatta är då de som arbetar, eller 
tillfälligt är lediga 
från arbete för exem-
pelvis sjukdom, för-
äldraledighet eller 
semester. Att delta i 
olika arbetsmark-

nadspolitiska åtgärder gör även att 
man räknas som sysselsatt. Kraven på 
att räknas som sysselsatt är dock lågt 
ställda. Det räcker med att du arbetat 
en timme den senaste veckan för att 
klassas som sysselsatt i statistiken. Att 
man är sysselsatt betyder alltså inte att 
man är självförsörjande, utan man kan 
räknas som sysselsatt men likväl till 
största del vara i behov av bidrag och 
ersättningar för sitt uppehälle. Därför 
redovisas även andelen som är under-
sysselsatta. Det är de som skulle kunna 
och vill arbeta mer än de gör. Andelen 
undersysselsatta utgör i dag nästan sju 
procent av alla som klassas som syssel-

satta. Sysselsättning mäts i absoluta tal, 
och som andel av den arbetsföra be-
folkningen.

Vilket mått är då det viktiga för att 
bedöma utveckling-
en i Sverige? Svaret 
är att man behöver 
se på fler mått samti-
digt för att få en hel-
täckande bild. Det är 

relevant att veta hur stor andel av be-
folkningen som står till arbetsmarkna-
dens förfogande över huvud taget. Ar-
betskraftsdeltagandet är därmed 
viktigt. Om människor ger upp om att 
få ett arbete och inte söker jobb så fal-
ler de ifrån, och riskerar därmed att inte 
synas i arbetslöshetsstatistiken. Att föl-
ja utvecklingen av arbetskraftsdelta-
gandet blir därför viktigt när man utfor-
mar och utvärderar politik.

Sysselsättningen är viktig för att se 
hur stor andel av be-
folkningen som arbe-
tar, även om det är 
en haltande siffra 
med lågt ställda krav 
på hur mycket man 

faktiskt arbetar. Men såväl sysselsätt-
ningen som arbetslösheten är viktiga 
både för att kunna se utvecklingen i 
Sverige och för att kunna jämföra med 
andra länder. Arbetslöshetssiffror är ett 
bra mått för att kunna se utvecklingen 
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Nyckeltal för Sverige

Källa SCB (mars 2021)

Arbetskrafttalet,  
andel av befolkningen

Arbetslösheten
i Sverige

Andelen sysselsatta  
av befolkningen

73,1% 10,0% 65,8%


