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Bakgrund 

Införandet av EU:s nya ramlag (förordning 2019/1700) för den sociala 

statistiken innebär för AKU:s del vissa förändringar i definitionen av 

sysselsatta, av urval, målpopulation och i den ordning som frågorna 

ställs. En av de variabler som påverkas av dessa ändringar är variabeln 

sysselsatta. I samband med införandet av den nya ramlagen anpassas 

definitionen på sysselsatta till den definition som fastställts av ILO:s 

19:e resolution1. 

Enligt ILO:s 19:e resolution exkluderas vissa personer ur gruppen 

sysselsatta. Det rör sig om personer som av vissa frånvaroskäl är helt 

frånvarande från arbetet och där frånvaron är tre månader eller längre. 

Detta gäller bland annat helt tjänstlediga utan lön, permitterade, 

frånvarande pga. arbetsbrist, uppsagda utan arbetsplikt, föräldralediga 

som inte är berättigade till föräldrapenning samt säsongsarbetande som 

inte utför något arbete kopplat till detta under innevarande säsong. 

Även tidigare klassades personer som var uppsagda utan arbetsplikt 

som ej sysselsatta i AKU. Det går dessvärre inte att ta fram några 

uppgifter över hur vanligt förekommande det var. I samband med att 

uppgiftslämnarna svarade att orsaken till deras frånvaro från arbetet var 

att de var uppsagda utan arbetsplikt ledde det svaret till en så kallad 

omklassning. Intervjun gjordes då om som att de inte var sysselsatta 

och någon fråga om orsak till frånvaro ställdes då inte. För övriga 

grupper skiljer sig däremot den nya definitionen mot tidigare klassning.   

 

 

                                                             

 

1 ILO – Resolution from 19:th International Conference of Labour Statisticians 2013 



 

 

Konsekvens av 
definitionsförändringen 

Sammanställning av kvartalsutfallen 

Kvartal 2 2021 
Konsekvensen av definitionsförändringen blir, jämfört med tidigare 

definition, färre sysselsatta i och med att vissa grupper med längre 

frånvaro från arbete inte räknas med.  

Utfallet för AKU april och maj innebär en minskning i antalet sysselsatta 

som ligger runt 50 000 personer. För AKU juni är det 18 300 färre 

sysselsatta som en följd av ändringen i definitionen. Under det andra 

kvartalet 2021 uppgick antalet långtidsfrånvarande som inte längre 

klassas som sysselsatta till i genomsnitt 38 500 personer. 

Fördelningen efter kön skiljer sig markant mellan månaderna. Under 

april var cirka 60 procent av de långtidsfrånvarande som inte längre 

klassas som sysselsatta män. För maj och  juni månad var det däremot 

en större andel kvinnor än män, andelen kvinnor uppgick till cirka 

54 procent i maj och 77 procent i juni. Sett över hela det andra kvartalet 

2021 var 47 procent av de långtidsfrånvarande som inte klassas som 

sysselsatta män och 53 procent kvinnor. Den genomsnittliga 

könsfördelningen under det andra kvartalet 2021 var därmed jämn, på 

samma sätt som under det första kvartalet. 

Antal personer i åldern 15–74 år som förväntas vara frånvarande från 
arbetet under mer än tre månader och som därmed inte klassificeras 
som sysselsatta, efter kön. Kvartal 2 2021 
Kön Apr 2021 Maj 2021 Jun 2021 Kvartal 2 2021 

Män 28 200 25 600 4 300 18 200 
Kvinnor 18 400 30 000 14 000 20 300 

Totalt 46 500 55 600 18 300 38 500 

 

Även åldersfördelningen bland de långtidsfrånvarande ej sysselsatta 

varierar mellan mätmånaderna. Under andra kvartalet var cirka 

45 procent av de långtidsfrånvarande i åldern 25–44 år. 
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Antal personer i åldern 15–74 år som förväntas vara frånvarande från 
arbetet under mer än tre månader och som därmed inte klassificeras 
som sysselsatta, efter ålder. Kvartal 2 2021 
Ålder Apr 2021 Maj 2021 Jun 2021 Kvartal 2 2021 

15-24 7 700 7 200 1 100 5 000 
25-34 13 700 15 500 4 900 10 900 
35-44 3 600 10 700 5 100 6 400 
45-54 6 500 9 900 2 100 5 800 
55-64 8 300 3 600 700 3 900 
65-74 6 700 8 800 4 300 6 400 

Totalt 46 500 55 600 18 300 38 500 

 

I tabellen nedan redovisas kvartalsgenomsnitt för det andra kvartalet 

2021 vad gäller frånvaroskälen bland de långtidsfrånvarande som inte 

klassas som sysselsatta.  

Under det andra kvartalet 2021 bestod den största gruppen som inte 

längre klassificeras som sysselsatta av personer som varit frånvarande 

från arbetet som en följd av studier (15 100 personer). Andra vanliga 

skäl till frånvaro är tillfällig arbetsbrist (4 500 personer) samt lågsäsong 

för säsongsarbeten (2 000 personer).  

Uppgifterna för enskilda månader under kvartalet redovisas i avsnitten 

för de olika månadsutfallen.  

Antal personer i åldern 15–74 år som förväntas vara frånvarande från 
arbetet under mer än tre månader och som därmed inte klassificeras 
som sysselsatta, efter frånvaroskäl. Kvartal 2 2021 

Frånvaroskäl Kvartal 2 2021 

Studier (utan lön) 15 100 
Annan tjänstledighet (än föräldraledig och ledig för 
studier) 6 100 
Arbetsbrist, tillfällig (för person som inte går in under 
permitterad eller uppsagd) 4 500 
Lågsäsong för säsongsarbeten 2 000 
Permitterad under bestämd tidsperiod (har kvar sin 
tjänst) 1 700 
Uppsagd (får inte behålla sin tjänst efter 
uppsägningstidens slut) 900 
Annan anledning eller svar saknas 8 300 
Långtidsfrånvarande som inte klassas som 
sysselsatta 

38 500 

  



 

 

Kvartal 1 2021 
Konsekvensen av definitionsförändringen blir, jämfört med tidigare 

definition, färre sysselsatta i och med att vissa grupper med längre 

frånvaro från arbete inte räknas med.  

Tester som gjordes under delar av 2020 visade på en minskning av 

antalet sysselsatta med ungefär 30 000 som en följd av 

definitionsförändringen. Utfallet för AKU januari och februari innebär 

en minskning i antalet sysselsatta som är ungefär dubbelt så stor. För 

AKU mars är det ungefär 45 000 färre sysselsatta som en följd av 

ändringen i definitionen. Under det första kvartalet 2021 uppgick 

antalet långtidsfrånvarande som inte längre klassas som sysselsatta till i 

genomsnitt 53 000 personer. 

Fördelningen efter kön skiljer sig mellan månaderna. Under januari var 

ungefär 60 procent av de långtidsfrånvarande som inte längre klassas 

som sysselsatta män. För februari och mars månad är proportionen 

omvänd och andelen kvinnor låg under båda månader på drygt 60 

procent. Sett över hela det första kvartalet 2021 var 45 procent av de 

långtidsfrånvarande som inte klassas som sysselsatta män och 55 

procent kvinnor. 

Antal personer i åldern 15–74 år som förväntas vara frånvarande från 
arbetet under mer än tre månader och som därmed inte klassificeras 
som sysselsatta, efter kön. Kvartal 1 2021 
Kön Jan 2021 Feb 2021 Mar 2021 Kvartal 1 2021 

Män 37 200 21 800 15 500 24 100 
Kvinnor 24 000 34 000 29 300 29 100 
Totalt 61 200 55 900 44 800 53 200 

 

Även åldersfördelningen bland de långtidsfrånvarande ej sysselsatta 

varierar mellan mätmånaderna. Gemensamt för samtliga månader 

under första kvartalet är att cirka hälften av de långtidsfrånvarande är i 

åldern 25–44 år. 
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Antal personer i åldern 15–74 år som förväntas vara frånvarande från 
arbetet under mer än tre månader och som därmed inte klassificeras 
som sysselsatta, efter ålder. Kvartal 1 2021 
Ålder Jan 2021 Feb 2021 Mar 2021 Kvartal 1 2021 

15-24 3 200 7 500 8 100 6 400 
25-34 23 100 14 700 13 600 16 900 
35-44 6 400 14 500 7 100 9 200 
45-54 9 000 4 200 6 900 6 700 
55-64 10 600 5 300 5 000 6 800 
65-74 8 900 9 600 4 000 7 200 
Totalt 61 200 55 900 44 800 53 200 

 

I tabellen nedan redovisas kvartalsgenomsnitt för det första kvartalet 

2021 vad gäller frånvaroskälen bland de långtidsfrånvarande som inte 

klassas som sysselsatta.  

Under det första kvartalet 2021 bestod den största gruppen som inte 

längre klassificeras som sysselsatta av personer som varit frånvarande 

från arbetet som en följd av studier (18 000 personer). Andra vanliga 

skäl till frånvaro är tillfällig arbetsbrist (7 300 personer) samt lågsäsong 

för säsongsarbeten (4 200 personer).  

Uppgifterna för enskilda månader under kvartalet redovisas i avsnitten 

för de olika månadsutfallen.  

Antal personer i åldern 15–74 år som förväntas vara frånvarande från 
arbetet under mer än tre månader och som därmed inte klassificeras 
som sysselsatta, efter frånvaroskäl. Kvartal 1 2021 

Frånvaroskäl Kvartal 1 2021 

Studier (utan lön) 18 000 
Annan tjänstledighet (än föräldraledig och ledig för 
studier) 9 900 
Arbetsbrist, tillfällig (för person som inte går in under 
permitterad eller uppsagd) 7 300 
Lågsäsong för säsongsarbeten 4 200 
Permitterad under bestämd tidsperiod (har kvar sin 
tjänst) 3 300 
Uppsagd (får inte behålla sin tjänst efter 
uppsägningstidens slut) 2 800 
VAB (Vård av barn) 1 400 
Föräldraledig utan föräldrapenning 1 200 
Annan anledning eller svar saknas 5 200 
Långtidsfrånvarande som inte klassas som 
sysselsatta 

53 200 

  



 

 

Sammanställning av månadsutfallen 
I följande stycken presenteras mer detaljerade uppgifter gällande 

gruppen helt frånvarande från arbetet längre tid än tre månader. 

Uppgifterna redovisas för månadsutfallen under 2021. 

Observera att uppgifterna för enskilda månader endast baserar sig på ett 

begränsat antal observationer och dessa bör därmed tolkas med viss 

försiktighet. 

Juni 2021 
För AKU juni 2021 var det cirka 18 000 personer som varit helt 

frånvarande från sitt arbete under referensveckan och som inte klassas 

som sysselsatta. Antalet långtidsfrånvarande som inte klassas som 

sysselsatta ligger därmed på en betydligt lägre nivå under juni än under 

tidigare månader. 

I tabellen nedan redovisas hur den grupp som under juni månad har 

varit eller säger sig komma vara helt frånvarande från sitt arbete längre 

tid än tre månader, och som därmed inte längre klassificeras som 

sysselsatta i AKU, fördelar sig efter kön. Av de 18 300 som i juni inte 

längre klassades som sysselsatta var cirka 23 procent män och 

77 procent kvinnor. 

Antal personer i åldern 15–74 år som förväntas vara frånvarande från 
arbetet under mer än tre månader och som därmed inte klassificeras 
som sysselsatta, efter kön. Juni 2021 
Kön Antal 

Män 4 300 
Kvinnor 14 000 

Totalt 18 300 

I tabellen nedan redovisas hur den grupp som under juni månad har 

varit eller säger sig komma vara helt frånvarande från sitt arbete längre 

tid än tre månader, och som därmed inte längre klassificeras som 

sysselsatta i AKU, fördelar sig efter ålder. Cirka 55 procent är i åldern 

25–44 år. 
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Antal personer i åldern 15–74 år som förväntas vara frånvarande från 
arbetet under mer än tre månader och som därmed inte klassificeras 
som sysselsatta, efter ålder. Juni 2021 
Ålder Antal 

15-24 1 100 
25-34 4 900 
35-44 5 100 
45-54 2 100 
55-64 700 
65-74 4 300 

Totalt 18 300 

 

I tabellen nedan redovisas hur den grupp som under juni månad har 

varit eller säger sig komma vara helt frånvarande från sitt arbete längre 

tid än tre månader, och som därmed inte längre klassificeras som 

sysselsatta i AKU, fördelar sig utifrån skäl till frånvaron. 

Under juni 2021 bestod den största gruppen som inte längre 

klassificeras som sysselsatta av personer som varit frånvarande från 

arbetet som en följd av studier (6 200 personer). Andra vanliga skäl till 

frånvaro är tillfällig arbetsbrist (1 900 personer) samt lågsäsong för 

säsongsarbeten (1 200 personer). 

Antal personer i åldern 15–74 år som förväntas vara frånvarande från 
arbetet under mer än tre månader och som därmed inte klassificeras 
som sysselsatta, efter frånvaroskäl. Juni 2021 
Frånvaroskäl Antal 

Studier (utan lön) 6 200 
Annan tjänstledighet (än föräldraledig och ledig för 
studier) 3 900 
Arbetsbrist, tillfällig (för person som inte går in under 
permitterad eller uppsagd) 1 900 
Lågsäsong för säsongsarbeten 1 200 
Annan anledning eller svar saknas 5 000 
Långtidsfrånvarande som inte klassas som sysselsatta 18 300 

 

I tabellen nedan redovisas vilken arbetskraftstatus de cirka 18 300 

långtidsfrånvarande individerna som inte längre klassas som sysselsatta 

hade i AKU juni 2021. Den stora merparten, 15 000 personer, hamnar 

utanför arbetskraften medan 3 300 klassas som arbetslösa. 

  



 

 

Antal personer i åldern 15–74 år som förväntas vara frånvarande från 
arbetet under mer än tre månader och som därmed inte klassificeras 
som sysselsatta, efter arbetskraftstatus. Juni 2021 
Arbetskraftsstatus Antal 
Ej i arbetskraften 15 000 
Arbetslösa 3 300 
Långtidsfrånvarande som inte klassas som sysselsatta 18 300 

 

Av de 15 000 personer som hamnar utanför arbetskraften var det 800 

som var latent arbetssökande, dvs. personer som både hade velat och 

kunnat ta ett arbete under referensveckan men som inte sökt något 

arbete. 

I tabellen nedan redovisas uppgifter över vad de 15 000 personer som 

under maj 2021 hamnar utanför arbetskraften huvudsakligen betraktade 

sig som. Ungefär 37 procent av dessa, motsvarande 5 600 personer, 

betraktade sig i huvudsak som studerande eller skolelever. Cirka 

34 procent, motsvarande 5 100 personer, betraktade sig i huvudsak som 

arbetande och .29 procent, motsvarade 4 300 personer, ansåg sig 

huvudsakligen som pensionärer. 

Antal personer i åldern 15–74 år som förväntas vara frånvarande från 
arbetet under mer än tre månader och som är klassade som ej i 
arbetskraften, efter huvudsaklig verksamhet. Juni 2021 
Huvudsaklig verksamhet Antal 
Studerande eller är skolelev 5 600 
Arbetande 5 100 
Pensionär (ålders- eller avtalspensionär) 4 300 
Långtidsfrånvarande som klassas som ej i arbetskraften 15 000 

 

Maj 2021 
För AKU maj 2021 var det cirka 56 000 personer som varit helt 

frånvarande från sitt arbete under referensveckan och som inte klassas 

som sysselsatta. 

I tabellen nedan redovisas hur den grupp som under maj månad har 

varit eller säger sig komma vara helt frånvarande från sitt arbete längre 

tid än tre månader, och som därmed inte längre klassificeras som 

sysselsatta i AKU, fördelar sig efter kön. Av de 55 600 som i maj inte 

längre klassades som sysselsatta var cirka 46 procent män och 

54 procent kvinnor. 
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Antal personer i åldern 15–74 år som förväntas vara frånvarande från 
arbetet under mer än tre månader och som därmed inte klassificeras 
som sysselsatta, efter kön. Maj 2021 
Kön Antal 

Män 25 600 
Kvinnor 30 000 
Totalt 55 600 

I tabellen nedan redovisas hur den grupp som under maj månad har 

varit eller säger sig komma vara helt frånvarande från sitt arbete längre 

tid än tre månader, och som därmed inte längre klassificeras som 

sysselsatta i AKU, fördelar sig efter ålder. Närmare hälften är i åldern 

25–44 år. 

Antal personer i åldern 15–74 år som förväntas vara frånvarande från 
arbetet under mer än tre månader och som därmed inte klassificeras 
som sysselsatta, efter ålder. Maj 2021 
Ålder Antal 

15-24 7 200 
25-34 15 500 
35-44 10 700 
45-54 9 900 
55-64 3 600 
65-74 8 800 
Totalt 55 600 

I tabellen nedan redovisas hur den grupp som under maj månad har 

varit eller säger sig komma vara helt frånvarande från sitt arbete längre 

tid än tre månader, och som därmed inte längre klassificeras som 

sysselsatta i AKU, fördelar sig utifrån skäl till frånvaron. 

Under maj 2021 bestod den största gruppen som inte längre 

klassificeras som sysselsatta av personer som varit frånvarande från 

arbetet som en följd av studier (27 900 personer). Andra vanliga skäl till 

frånvaro är tillfällig arbetsbrist (5 100 personer) samt uppsägning 

(2 400 personer). 

  



 

 

Antal personer i åldern 15–74 år som förväntas vara frånvarande från 
arbetet under mer än tre månader och som därmed inte klassificeras 
som sysselsatta, efter frånvaroskäl. Maj 2021 
Frånvaroskäl Antal 

Studier (utan lön) 27 900 
Arbetsbrist, tillfällig (för person som inte går in under 
permitterad eller uppsagd) 5 100 
Annan tjänstledighet (än föräldraledig och ledig för 
studier) 3 600 
Uppsagd (får inte behålla sin tjänst efter 
uppsägningstidens slut) 2 400 
Lågsäsong för säsongsarbeten 2 000 
Permitterad under bestämd tidsperiod (har kvar sin tjänst) 1 800 
Annan anledning eller svar saknas 12 800 
Långtidsfrånvarande som inte klassas som sysselsatta 55 600 

 
I tabellen nedan redovisas vilken arbetskraftstatus de cirka 56 000 

långtidsfrånvarande individerna som inte längre klassas som sysselsatta 

hade i AKU maj 2021. Den stora merparten, 48 200 personer, hamnar 

utanför arbetskraften medan 7 400 klassas som arbetslösa. 

Antal personer i åldern 15–74 år som förväntas vara frånvarande från 
arbetet under mer än tre månader och som därmed inte klassificeras 
som sysselsatta, efter arbetskraftstatus. Maj 2021 
Arbetskraftsstatus Antal 
Ej i arbetskraften 48 200 
Arbetslösa 7 400 
Långtidsfrånvarande som inte klassas som sysselsatta 55 600 

 

Av de 48 200 personer som hamnar utanför arbetskraften var det 7 200 

som var latent arbetssökande, dvs. personer som både hade velat och 

kunnat ta ett arbete under referensveckan men som inte sökt något 

arbete. 

I tabellen nedan redovisas uppgifter över vad de 48 200 personer som 

under maj 2021 hamnar utanför arbetskraften huvudsakligen betraktade 

sig som. Ungefär 54 procent av dessa, motsvarande 26 100 personer, 

betraktade sig i huvudsak som studerande. Cirka 17 procent, 

motsvarande 8 100 personer, betraktade sig i huvudsak som 

pensionärer. 
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Antal personer i åldern 15–74 år som förväntas vara frånvarande från 
arbetet under mer än tre månader och som är klassade som ej i 
arbetskraften, efter huvudsaklig verksamhet. Maj 2021 
Huvudsaklig verksamhet Antal 
Studerande eller är skolelev  26 100 
Pensionär (ålders- eller avtalspensionär) 8 100 
Tar hand om egna barn eller sköter hemmet 4 100 
Arbetande 3 800 
Arbetssökande eller arbetslös 1 300 
Annat 4 800 
Långtidsfrånvarande som klassas som ej i arbetskraften 48 200 

 

April 2021 
För AKU april 2021 var det cirka 47 000 personer som varit helt 

frånvarande från sitt arbete under referensveckan och som inte klassas 

som sysselsatta. 

I tabellen nedan redovisas hur den grupp som under april månad har 

varit eller säger sig komma vara helt frånvarande från sitt arbete längre 

tid än tre månader, och som därmed inte längre klassificeras som 

sysselsatta i AKU, fördelar sig efter kön. Av de 46 500 som i april inte 

längre klassades som sysselsatta var cirka 61 procent män och 

39 procent kvinnor. 

Antal personer i åldern 15–74 år som förväntas vara frånvarande från 
arbetet under mer än tre månader och som därmed inte klassificeras 
som sysselsatta, efter kön. April 2021 
Kön Antal 

Män 28 200 
Kvinnor 18 400 
Totalt 46 500 

I tabellen nedan redovisas hur den grupp som under april månad har 

varit eller säger sig komma vara helt frånvarande från sitt arbete längre 

tid än tre månader, och som därmed inte längre klassificeras som 

sysselsatta i AKU, fördelar sig efter ålder.  Cirka 37 procent är i åldern 

25–44 år, vilket är en lägre andel än tidigare månader. 

  



 

 

Antal personer i åldern 15–74 år som förväntas vara frånvarande från 
arbetet under mer än tre månader och som därmed inte klassificeras 
som sysselsatta, efter ålder. April 2021 
Ålder Antal 

15-24 7 700 
25-34 13 700 
35-44 3 600 
45-54 6 500 
55-64 8 300 
65-74 6 700 
Totalt 46 500 

 

I tabellen nedan redovisas hur den grupp som under april månad har 

varit eller säger sig komma vara helt frånvarande från sitt arbete längre 

tid än tre månader, och som därmed inte längre klassificeras som 

sysselsatta i AKU, fördelar sig utifrån skäl till frånvaron. 

Under april 2021 bestod den största gruppen som inte längre 

klassificeras som sysselsatta av personer som varit frånvarande från 

arbetet som en följd av studier (13 200 personer). Andra vanliga skäl till 

frånvaro är tillfällig arbetsbrist (7 100 personer) samt permittering 

(3 800 personer). 

Antal personer i åldern 15–74 år som förväntas vara frånvarande från 
arbetet under mer än tre månader och som därmed inte klassificeras 
som sysselsatta, efter frånvaroskäl. April 2021 
Frånvaroskäl Antal 

Studier (utan lön) 13 200 
Annan tjänstledighet (än föräldraledig och ledig för 
studier) 11 300 
Arbetsbrist, tillfällig (för person som inte går in under 
permitterad eller uppsagd) 7 100 
Permitterad under bestämd tidsperiod (har kvar sin tjänst) 3 800 
Lågsäsong för säsongsarbeten 2 900 
Uppsagd (får inte behålla sin tjänst efter 
uppsägningstidens slut) 500 
Annan anledning eller svar saknas 7 700 
Långtidsfrånvarande som inte klassas som sysselsatta 46 500 

 
I tabellen nedan redovisas vilken arbetskraftstatus de cirka 47 000 

långtidsfrånvarande individerna som inte längre klassas som sysselsatta 

hade i AKU april 2021. Den stora merparten, 28 600 personer, hamnar 

utanför arbetskraften medan 17 900 klassas som arbetslösa. 
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Antal personer i åldern 15–74 år som förväntas vara frånvarande från 
arbetet under mer än tre månader och som därmed inte klassificeras 
som sysselsatta, efter arbetskraftstatus. April 2021 
Arbetskraftsstatus Antal 
Ej i arbetskraften 28 600 
Arbetslösa 17 900 
Långtidsfrånvarande som inte klassas som sysselsatta 46 500 

 

Av de 28 600 personer som hamnar utanför arbetskraften var det 4 200 

som var latent arbetssökande, dvs. personer som både hade velat och 

kunnat ta ett arbete under referensveckan men som inte sökt något 

arbete. 

I tabellen nedan redovisas uppgifter över vad de 28 600 personer som 

under april 2021 hamnar utanför arbetskraften huvudsakligen 

betraktade sig som. Ungefär 62 procent av dessa, motsvarande 17 800 

personer, betraktade sig i huvudsak som studerande. Cirka 17 procent, 

motsvarande 4 800 personer, betraktade sig i huvudsak som arbetande.  

Antal personer i åldern 15–74 år som förväntas vara frånvarande från 
arbetet under mer än tre månader och som är klassade som ej i 
arbetskraften, efter huvudsaklig verksamhet. April 2021 
Huvudsaklig verksamhet Antal 
Studerande eller är skolelev  17 800 
Arbetande 4 800 
Pensionär (ålders- eller avtalspensionär) 4 100 
Arbetssökande eller arbetslös 500 
Annat 1 400 
Långtidsfrånvarande som klassas som ej i arbetskraften 28 600 

 

Mars 2021 
För AKU mars 2021 innebär detta att cirka 45 000 personer som varit 

helt frånvarande från sitt arbete under referensveckan och som inte 

klassas som sysselsatta. 

I tabellen nedan redovisas hur den grupp som under mars månad har 

varit eller säger sig komma vara helt frånvarande från sitt arbete längre 

tid än tre månader, och som därmed inte längre klassificeras som 

sysselsatta i AKU, fördelar sig efter kön. Av de 44 800 som i mars inte 

längre klassades som sysselsatta var cirka 65 procent kvinnor och 

35 procent män. 

  



 

 

Antal personer i åldern 15–74 år som förväntas vara frånvarande från 
arbetet under mer än tre månader och som därmed inte klassificeras 
som sysselsatta, efter kön. Mars 2021 
Kön Antal 

Män 15 500 
Kvinnor 29 300 
Totalt 44 800 

 

I tabellen nedan redovisas hur den grupp som under mars månad har 

varit eller säger sig komma vara helt frånvarande från sitt arbete längre 

tid än tre månader, och som därmed inte längre klassificeras som 

sysselsatta i AKU, fördelar sig efter ålder. Omkring hälften är i åldern 

25–44 år.  

Antal personer i åldern 15–74 år som förväntas vara frånvarande från 
arbetet under mer än tre månader och som därmed inte klassificeras 
som sysselsatta, efter ålder. Mars 2021 
Ålder Antal 

15-24 8 100 
25-34 13 600 
35-44 7 100 
45-54 6 900 
55-64 5 000 
65-74 4 000 
Totalt 44 800 

 

I tabellen nedan redovisas hur den grupp som under mars månad har 

varit eller säger sig komma vara helt frånvarande från sitt arbete längre 

tid än tre månader, och som därmed inte längre klassificeras som 

sysselsatta i AKU, fördelar sig utifrån skäl till frånvaron. 

Under mars 2021 bestod den största gruppen som inte längre 

klassificeras som sysselsatta av personer som varit frånvarande från 

arbetet som en följd av studier (15 300 personer). Andra vanliga skäl till 

frånvaro är tillfällig arbetsbrist (7 900 personer) samt permittering 

(4 300 personer). 
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Antal personer i åldern 15–74 år som förväntas vara frånvarande från 
arbetet under mer än tre månader och som därmed inte klassificeras 
som sysselsatta, efter frånvaroskäl. Mars 2021 

Frånvaroskäl Antal 

Studier (utan lön) 15 300 
Annan tjänstledighet (än föräldraledig och ledig för 
studier) 12 200 
Arbetsbrist, tillfällig (för person som inte går in under 
permitterad eller uppsagd) 7 900 
Permitterad under bestämd tidsperiod (har kvar sin tjänst) 4 300 
Uppsagd (får inte behålla sin tjänst efter 
uppsägningstidens slut) 1 100 
Föräldraledig utan föräldrapenning 1 100 
Annan anledning eller svar saknas 2 900 
Långtidsfrånvarande som inte klassas som sysselsatta 44 800 

 
I tabellen nedan redovisas vilken arbetskraftstatus de cirka 45 000 

långtidsfrånvarande individerna som inte längre klassas som sysselsatta 

hade i AKU mars 2021. Den stora merparten, 34 800 personer, hamnar 

utanför arbetskraften medan 10 000 klassas som arbetslösa. 

Antal personer i åldern 15–74 år som förväntas vara frånvarande från 
arbetet under mer än tre månader och som därmed inte klassificeras 
som sysselsatta, efter arbetskraftstatus. Mars 2021 
Arbetskraftsstatus Antal 
Ej i arbetskraften 34 800 
Arbetslösa 10 000 
Långtidsfrånvarande som inte klassas som sysselsatta 44 800 

 

Av de 34 800 personer som hamnar utanför arbetskraften var det 5 300 

som var latent arbetssökande, dvs. personer som både hade velat och 

kunnat ta ett arbete under referensveckan men som inte sökt något 

arbete. 

I tabellen nedan redovisas uppgifter över vad de 34 800 personer som 

under mars 2021 hamnar utanför arbetskraften huvudsakligen 

betraktade sig som. Ungefär 70 procent av dessa, motsvarande 24 400 

personer, betraktade sig i huvudsak som studerande. Cirka 11 procent, 

motsvarande 4 000 personer, betraktade sig i huvudsak som 

pensionärer.  

  



 

 

Antal personer i åldern 15–74 år som förväntas vara frånvarande från 
arbetet under mer än tre månader och som är klassade som ej i 
arbetskraften, efter huvudsaklig verksamhet. Mars 2021 
Huvudsaklig verksamhet Antal 
Studerande eller är skolelev 24 400 
Pensionär (ålders- eller avtalspensionär) 4 000 
Arbetande 1 900 
Tar hand om egna barn eller sköter hemmet 1 100 
Annat 3 400 
Långtidsfrånvarande som klassas som ej i arbetskraften 34 800 

 

Februari 2021 
För AKU februari 2021 var det cirka 56 000 personer som varit helt 

frånvarande från sitt arbete under referensveckan och som inte klassas 

som sysselsatta.  

I tabellen nedan redovisas hur den grupp som under februari månad har 

varit eller säger sig komma vara helt frånvarande från sitt arbete längre 

tid än tre månader, och som därmed inte längre klassificeras som 

sysselsatta i AKU, fördelar sig efter kön. Av de 55 900 som i februari inte 

längre klassades som sysselsatta var cirka 60 procent kvinnor och 40 

procent män. 

Antal personer i åldern 15–74 år som förväntas vara frånvarande från 
arbetet under mer än tre månader och som därmed inte klassificeras 
som sysselsatta, efter kön. Februari 2021 
Kön Antal 

Män 21 800 
Kvinnor 34 000 
Totalt 55 900 

 

I tabellen nedan redovisas hur den grupp som under februari månad har 

varit eller säger sig komma vara helt frånvarande från sitt arbete längre 

tid än tre månader, och som därmed inte längre klassificeras som 

sysselsatta i AKU, fördelar sig efter ålder. Omkring hälften är i åldern 

25-44 år. 
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Antal personer i åldern 15–74 år som förväntas vara frånvarande från 
arbetet under mer än tre månader och som därmed inte klassificeras 
som sysselsatta, efter ålder. Februari 2021 
Ålder Antal 
15-24 7 500 
25-34 14 700 
35-44 14 500 
45-54 4 200 
55-64 5 300 
65-74 9 600 
Totalt 55 900 

I tabellen nedan redovisas hur den grupp som under februari månad har 

varit eller säger sig komma vara helt frånvarande från sitt arbete längre 

tid än tre månader, och som därmed inte längre klassificeras som 

sysselsatta i AKU, fördelar sig utifrån skäl till frånvaron. 

Under februari 2021 bestod den största gruppen som inte längre 

klassificeras som sysselsatta av personer som varit frånvarande från 

arbetet som en följd av studier (18 200 personer). Andra vanliga skäl till 

frånvaro är säsongsarbetande som inte utför något arbete kopplat till 

detta under innevarande säsong (9 100 personer) samt tillfällig 

arbetsbrist (8 700 personer). 

Antal personer i åldern 15–74 år som förväntas vara frånvarande från 
arbetet under mer än tre månader och som därmed inte klassificeras 
som sysselsatta, efter frånvaroskäl. Februari 2021 
Frånvaroskäl Antal 
Studier (utan lön) 18 200 
Annan tjänstledighet (än föräldraledig och ledig för studier) 9 600 
Lågsäsong för säsongsarbeten 9 100 
Arbetsbrist, tillfällig (för person som inte går in under 
permitterad eller uppsagd) 

8 700 

Föräldraledig utan föräldrapenning 2 400 
Uppsagd (får inte behålla sin tjänst efter uppsägningstidens 
slut) 

2 200 

Annan anledning eller svar saknas 5 600 
Långtidsfrånvarande som inte klassas som sysselsatta 55 900 

 

I tabellen nedan redovisas vilken arbetskraftstatus de cirka 56 000 

långtidsfrånvarande individerna som inte längre klassas som sysselsatta 

hade i AKU februari 2021. Den stora merparten, 49 400 personer, 

hamnar utanför arbetskraften medan 6 500 klassas som arbetslösa. 

  



 

 

Antal personer i åldern 15–74 år som förväntas vara frånvarande från 
arbetet under mer än tre månader och som därmed inte klassificeras 
som sysselsatta, efter arbetskraftstatus. Februari 2021 
Arbetskraftsstatus Antal 
Ej i arbetskraften 49 400 
Arbetslösa 6 500 
Långtidsfrånvarande som inte klassas som sysselsatta 55 900 

 

Av de 49 400 personer som hamnar utanför arbetskraften var det 9 200 

som var latent arbetssökande, dvs. personer som både hade velat och 

kunnat ta ett arbete under referensveckan men som inte sökt något 

arbete. 

I tabellen nedan redovisas uppgifter över vad de 49 400 personer som 

under februari 2021 hamnar utanför arbetskraften huvudsakligen 

betraktade sig som. Drygt 50 procent av dessa, motsvarande 24 800 

personer, betraktade sig i huvudsak som studerande. Cirka 20 procent, 

motsvarande 9 600 personer, betraktade sig i huvudsak som 

pensionärer.  

Antal personer i åldern 15–74 år som förväntas vara frånvarande från 
arbetet under mer än tre månader och som är klassade som ej i 
arbetskraften, efter huvudsaklig verksamhet. Februari 2021 
Huvudsaklig verksamhet Antal 
Studerande eller är skolelev 24 800 
Pensionär (ålders- eller avtalspensionär) 9 600 
Arbetande 6 900 
Arbetssökande eller arbetslös 2 400 
Tar hand om egna barn eller sköter hemmet 2 200 
Annat 3 500 
Långtidsfrånvarande som klassas som ej i arbetskraften 49 400 

 

Januari 2021 
För AKU januari 2021 var det cirka 61 000 personer som varit helt 

frånvarande från sitt arbete under referensveckan och som inte klassas 

som sysselsatta. 

I tabellen nedan redovisas hur den grupp som under februari månad har 

varit eller säger sig komma vara helt frånvarande från sitt arbete längre 

tid än tre månader, och som därmed inte längre klassificeras som 

sysselsatta i AKU, fördelar sig efter kön. Av de 61 200 som i januari inte 

längre klassades som sysselsatta var cirka 40 procent kvinnor och 60 

procent män. 
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Antal personer i åldern 15–74 år som förväntas vara frånvarande från 
arbetet under mer än tre månader och som därmed inte klassificeras 
som sysselsatta, efter kön. Januari 2021 
Kön Antal 

Män 37 200 
Kvinnor 24 000 
Totalt 61 200 

 

I tabellen nedan redovisas hur den grupp som under januari månad har 

varit eller säger sig komma vara helt frånvarande från sitt arbete längre 

tid än tre månader, och som därmed inte längre klassificeras som 

sysselsatta i AKU, fördelar sig efter ålder. Drygt en tredjedel var i åldern 

25–34 år.  

Antal personer i åldern 15–74 år som förväntas vara frånvarande från 
arbetet under mer än tre månader och som därmed inte klassificeras 
som sysselsatta, efter ålder. Januari 2021 
Ålder Antal 

15-24 3 200 
25-34 23 100 
35-44 6 400 
45-54 9 000 
55-64 10 600 
65-74 8 900 
Totalt 61 200 

 

Under januari 2021 bestod den största gruppen som inte längre 

klassificeras som sysselsatta av personer som varit frånvarande från 

arbetet som en följd av studier (21 100 personer). Andra vanliga skäl till 

frånvaro är att man varit uppsagd (5 500 personer), att man varit 

permitterad (5 300 personer) eller att man varit frånvarande hela 

referensveckan som en följd av tillfällig arbetsbrist (5 300 personer). 

Korttidspermitterade som är eller kommer vara helt frånvarande från 

arbetet tre månader eller mer klassas inte som sysselsatta. 

  



 

 

Antal personer i åldern 15–74 år som förväntas vara frånvarande från 
arbetet under mer än tre månader och som därmed inte klassificeras 
som sysselsatta, efter frånvaroskäl. Januari 2021 
Frånvaroskäl Antal 
Studier (utan lön) 21 100 
Annan tjänstledighet (än föräldraledig och ledig för studier) 7 300 
Uppsagd (får inte behålla sin tjänst efter uppsägningstidens 
slut) 

5 500 

Permitterad under bestämd tidsperiod (har kvar sin tjänst) 5 300 
Arbetsbrist, tillfällig (för person som inte går in under 
permitterad eller uppsagd) 

5 300 

Lågsäsong för säsongsarbeten 4 600 
VAB (Vård av barn) 4 600 
Annan anledning eller svar saknas 7 500 
Långtidsfrånvarande som inte klassas som sysselsatta 61 200 

 

I tabellen nedan redovisas vilken arbetskraftstatus de ca 61 000 

långtidsfrånvarande individerna som inte längre klassas som sysselsatta 

hade i AKU januari 2021. Den stora merparten, 50 600 personer, hamnar 

utanför arbetskraften medan 10 600 klassas som arbetslösa. 

Antal personer i åldern 15–74 år som förväntas vara frånvarande från 
arbetet under mer än tre månader och som därmed inte klassificeras 
som sysselsatta, efter arbetskraftstatus. Januari 2021 
Arbetskraftsstatus Antal 
Ej i arbetskraften 50 600 
Arbetslösa 10 600 
Långtidsfrånvarande som inte klassas som sysselsatta 61 200 

 

Av de 50 600 personer som hamnar utanför arbetskraften var det 8 700 

som var latent arbetssökande, dvs. personer som både hade velat och 

kunnat ta ett arbete under referensveckan men som inte sökt något 

arbete. 

I tabellen nedan redovisas uppgifter över vad de 50 600 personer som 

under januari 2021 hamnar utanför arbetskraften huvudsakligen 

betraktade sig som. Drygt 40 procent av dessa, motsvarande 20 800 

personer, betraktade sig i huvudsak som studerande. Cirka 17 procent, 

motsvarande 8 600 personer, betraktade sig i huvudsak som arbetande.  
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Antal personer i åldern 15–74 år som förväntas vara frånvarande från 
arbetet under mer än tre månader och som är klassade som ej i 
arbetskraften, efter huvudsaklig verksamhet. Januari 2021 
Huvudsaklig verksamhet Antal 
Studerande eller är skolelev 20 800 
Arbetande 8 600 
Pensionär (ålders- eller avtalspensionär) 8 600 
Tar hand om egna barn eller sköter hemmet 3 200 
Arbetssökande eller arbetslös 3 100 
Annat 6 300 
Långtidsfrånvarande som klassas som ej i arbetskraften 50 600 

 

 


