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Sammanfattning  

Konsekvenserna av covid-19 fortsatte att påverka det svenska samhället 

under 2021 och arbetsmarknaden var inget undantag. Året präglades av 

flera smittspridningsvågor. Smittspridningen var låg under sommaren 

och tidig höst, och många av restriktionerna togs bort i slutet av 

september med anledning av den höga vaccinationstäckningen. I slutet 

av november upptäcktes omikronvarianten i Sverige och 

smittspridningen ökade återigen. Det ledde till att restriktioner och 

rekommendationer återinfördes i december.  

Den här rapporten syftar till att ge en ögonblicksbild av 

arbetsmarknaden 2021 baserat på icke-säsongrensade data. Tidigare år 

har jämförelser mot föregående tidsperioder beskrivits, detta är inte 

möjligt för det aktuella året på grund av tidsseriebrott i januari 2021. 1 

Under 2022 pågår ett arbeta med att länka centrala serier över tid. I 

rapporten görs vid vissa tillfällen jämförelser under 2021, dessa 

jämförelser baseras på säsongrensade och utjämnade data.  

Arbetskraftstalet uppgick till 73,8 procent  
Befolkningen i åldern 15–74 år uppgick till i genomsnitt 7 512 000 

personer under 2021. Av dessa var 3 818 000 män och 3 695 000 kvinnor.  

Arbetskraften uppgick till 5 547 000, av dessa var 2 928 00 män och 

2 620 00 kvinnor. Arbetskraftstalet uppgick till 73,8 procent. För män 

var det 76,7 procent och för kvinnor var det 70,9 procent.  

Sysselsättningsgraden uppgick till 67,3 procent  
I genomsnitt var 5 059 000 personer sysselsatta i åldern 15-74 år under 

2021. Av dessa var 2 678 000 män och 2 381 000 var kvinnor. Antalet 

sysselsatta bland inrikes födda var 3 984 000 och bland utrikes födda var 

antalet 1 074 000.  

Sysselsättningsgraden, andelen sysselsatta av befolkningen, uppgick till 

67,3 procent. För män var sysselsättningsgraden 70,1 procent och för 

kvinnor 64,4 procent. Sysselsättningen är högre bland männen än för 

kvinnorna för både inrikes och utrikes födda. För inrikes födda män var 

sysselsättningsgraden 71,5 procent, och för inrikes födda kvinnor var 

den 67,3 procent. Sysselsättningsgraden för utrikes födda män var 65,9 

procent, och för utrikes födda kvinnor var den 55,3 procent.  

 

 

1 Uppdaterad information om ramlagsanpassningen finns på AKU:s produktsida, 

Arbetskraftsundersökningarna (AKU) (scb.se). 

https://scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/arbetsmarknad/arbetskraftsundersokningar/arbetskraftsundersokningarna-aku/
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Bland de sysselsatta finns personer som vill och kan arbeta mer än vad 

de vanligen gör, så kallade undersysselsatta. Bland de sysselsatta i 

åldern 15–74 år var 319 000 undersysselsatta under 2021. Antalet 

undersysselsatta män uppgick till 160 000 och antalet kvinnor uppgick 

till 159 000. Undersysselsatta utgjorde 6,3 procent av de sysselsatta. 

Andelen sysselsatta kvinnor inom Utbildning var 71,1 procent  
Den största näringsgrenen var Finansiell verksamhet, företagstjänster 

där 900 000 personer var sysselsatta under 2021. Den andra största 

näringsgrenen var Vård och omsorg med 750 000 sysselsatta och den 

tredje största näringsgrenen var Utbildning med 570 000 sysselsatta. I 

näringsgrenen Vård och omsorg var 76,1 procent kvinnor och i 

näringsgrenen Utbildning var 71,1 procent var kvinnor. Den minsta 

näringsgrenen var Jordbruk, skogsbruk och fiske där 87 000 personer var 

sysselsatta under 2021.   

Antalet fast anställda uppgick till 3 864 000 

Under 2021 uppgick antalet anställda till 4 558 000. Av dessa var 

2 310 000 män och 2 249 000 kvinnor. Antalet fast anställda uppgick till 

i genomsnitt 3 864 000, varav 2 002 000 var män och 1 862 000 var 

kvinnor. Antalet tidsbegränsat anställda uppgick i genomsnitt till 

694 000 personer. Av de tidsbegränsat anställda var 308 000 män och 

386 000 kvinnor. 

Under 2021 arbetade 65,9 procent av de anställda inom privat sektor, 

25,6 procent inom kommunal sektor och 7,4 procent arbetade inom den 

statliga sektorn. I privat sektor var antalet anställda 3 004 000. Antalet 

anställda inom kommunal sektor uppgick till 1 169 000, och inom statlig 

sektor var 339 000 personer anställda. 

Antalet arbetade timmar uppgick i genomsnitt till 151,9 miljoner 
timmar  
Det totala antalet arbetade timmar per vecka uppgick i genomsnitt till 

151,9 miljoner timmar under 2021. I genomsnitt arbetade män 85,7 

miljoner timmar i veckan under 2021 och kvinnor arbetade i genomsnitt 

66,3 miljoner timmar. 

Arbetslöshetstalet uppgick till 8,8 procent under 2021 
Under 2021 var i genomsnitt 489 000 personer arbetslösa i åldern 15–74 

år, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 8,8 procent. Arbetslösheten 

var högre bland kvinnor än män under 2021. Arbetslöshetstalet bland 

män var 8,5 procent, och bland kvinnor var det 9,1 procent. Bland 

utrikes födda uppgick arbetslöshetstalet till 19,5 procent och för inrikes 

födda uppgick det till 5,4 procent. 

1 965 000 personer var utanför arbetskraften 
Under 2021 uppgick gruppen ej i arbetskraften i åldern 15–74 år till  

1 965 000 personer. Av personerna ej i arbetskraften var 890 000 män 

och 1 075 000 kvinnor.  
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Antalet latent arbetssökande uppgick till 269 000 personer under 2021 

för personer i åldern 15–74 år. Antalet latent arbetssökande män var i 

genomsnitt 135 000 och antalet kvinnor var 134 000.  
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Statistiken med 
kommentarer 

Om Arbetskraftsundersökningarna 
Syftet med arbetskraftsundersökningarna (AKU) är att beskriva den 

aktuella arbetsmarknadssituationen för befolkningen i åldern 15–74 år, 

samt att ge information om utvecklingen på arbetsmarknaden. 

AKU:s uppgift om arbetslösa är det officiella arbetslöshetstalet. 

Definitionerna i AKU följer ILO:s (International Labour Organization) 

rekommendationer och EU:s riktlinjer. 

I januari 2021 anpassades AKU till EU:s nya förordning för den sociala 

statistiken. För mer information gå till www.scb.se/aku. 

Undersökningarna baseras på ett representativt urval. Bruttourvalet 

under 2021 var cirka 170 000 personer, varav knappt 80 000 svarande. 

Datainsamlingen sker genom telefonintervjuer. 

Diagram 1. Arbetsmarknaden för hela befolkningen, år 2021 
Figure 1. Labour market for the whole population, 2021 

 
Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU). 

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

Befolkningen efter arbetskraftsstatus  
I detta avsnitt redovisas befolkningen indelad efter arbetskraftsstatus.2 

Om inget annat anges så är siffrorna årsmedeltal i åldern 15–74 år. 

 

 

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

sidorna 20 och 21. 

I januari 2021 anpassades AKU 
till EU:s nya förordning för den 
sociala statistiken. För mer 
information gå till 
www.scb.se/aku  

http://www.scb.se/aku
http://www.scb.se/aku
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Befolkningen  
Befolkningen i åldern 15–74 år uppgick till 7 512 000 under 2021. 

Antalet män var 3 818 000 och antalet kvinnor 3 695 000. Antalet 

ungdomar i åldersgruppen 15–24 år var 1 147 000. I åldersgruppen 25–

54 år var det 4 070 000 personer, i åldersgruppen 55–64 år 1 218 000 

personer och i åldersgruppen 65–74 år 1 077 000 personer.  

I diagram 2 redovisas befolkningen efter kön och arbetskraftsstatus i 

olika åldersgrupper. I diagrammet framgår det att 

arbetskraftsdeltagandet varierar mellan åldersgrupperna.  

Diagram 2. Befolkningen efter kön, ålder och arbetskraftsstatus, procent, 2021 
Figure 2. Population per gender, age and labour force status, percent, 2021 

 
Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 

Arbetskraften  
Arbetskraften utgörs av sysselsatta och arbetslösa och uppgick i 

åldersgruppen 15–74 år i genomsnitt till 5 547 000 personer under 2021. 

Arbetskraften bestod av 5 059 000 sysselsatta och 489 000 arbetslösa 

personer. Antalet personer i arbetskraften visar på en succesiv ökning 

över året enligt säsongrensade och utjämnade data. 

Antalet män i arbetskraften uppgick till 2 928 000 och antalet kvinnor 

uppgick till 2 620 000. Antalet ungdomar i åldern 15–24 år i 

arbetskraften uppgick till 620 000, antalet personer i åldern 25–54 år 

var 3 707 00 och i åldern 55–64 år uppgick antalet till 1 006 000. 

Arbetskraftstalet, det vill säga arbetskraftens andel av befolkningen, 

uppgick till 73,8 procent under 2021. Arbetskraftstalet för män är 

vanligtvis högre än det för kvinnor. Det gäller även under 2021, då var 
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arbetskraftstalet 76,7 procent för män och 70,9 procent för kvinnor. 

Bland ungdomar i åldern 15–24 år var arbetskraftstalet 54,0 procent.   

Sysselsatta  
Antalet sysselsatta var i genomsnitt 5 059 000 personer i åldern 15–74 

år under 2021. Antalet sysselsatta män uppgick till 2 678 000 och 

antalet kvinnor var 2 381 000. Bland ungdomar i åldern 15–24 år var 

antalet sysselsatta 466 000. I åldern 25–54 år var antalet 3 448 000 och i 

åldern 55–64 år uppgick antalet till 938 000. I åldersgruppen 65–74 år 

var antalet sysselsatta 207 000. Antalet sysselsatta ökade kontinuerligt 

under 2021 enligt säsongrensade och utjämnade data. 

Sysselsättningsgraden anger andelen sysselsatta av befolkningen och 

uppgick i åldersgruppen 15–74 år till 67,3 procent under 2021. Bland 

männen uppgick den till 70,1 procent och bland kvinnorna till 64,4 

procent. Sysselsättningsgraden bland ungdomar i åldern 15–24 år var 

40,6 procent. En förklaring till att sysselsättningsgraden är lägre bland 

unga än övriga åldersgrupper är att en stor del av de unga studerar. För 

de i pensionsålder, 65–74 år, var sysselsättningsgraden 19,2 procent.   

Sysselsättning efter näringsgren  
Antalet sysselsatta varierar mellan olika näringsgrenar, och det finns 

även stor variation i andelen sysselsatta män respektive kvinnor. Den 

största näringsgrenen var Finansiell verksamhet, företagstjänster där 

900 000 personer var sysselsatta under 2021. Den andra största 

näringsgrenen var Vård och omsorg med 750 000 sysselsatta, och den 

tredje största näringsgrenen var Utbildning med 570 000 sysselsatta. 

Den minsta näringsgrenen var Jordbruk, skogsbruk och fiske där 87 000 

personer var sysselsatta under 2021.   

I flera av näringsgrenarna är det stora skillnader mellan andelen 

sysselsatta män respektive kvinnor. Andelen sysselsatta män var som 

högst inom Byggverksamhet, 88,9 procent, följt av Tillverkning av 

verkstadsvaror där andelen män uppgick till 79,1 procent. Andelen 

kvinnor var högst inom Vård och omsorg, 76,1 procent, följt av 

Utbildning där andelen kvinnor var 71,1 procent.  

I diagram 3 redovisas antal sysselsatta, i 1000-tal, fördelat på 

näringsgren och kön. De tre största näringsgrenarna är Finansiell 

verksamhet, företagstjänster, Vård och omsorg och Utbildning.  
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Diagram 3. Antal sysselsatta efter näringsgren och kön, 1000-tal, 2021 
Figure 3. The number of employed per industry and gender, 1000s, 2021 

 

Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 

I arbete och frånvarande  
Av de sysselsatta var i genomsnitt 85,1 procent, eller 4 305 000 

personer, i arbete under 2021. Det innebär att de har arbetat minst en 

timme under en given kalendervecka.3 

I AKU skattas antalet personer som varit frånvarade4 från sin 

huvudsyssla hela eller del av veckan efter huvudsakligt frånvaroskäl, 

under 2021 uppgick det till i genomsnitt 1 728 000 personer. Antalet 

personer som var frånvarande hela veckan uppgick till 762 000 

personer. Antalet frånvarande män uppgick till 354 000, och 

motsvarande siffra bland kvinnor var 408 000. 

Fram till september 2021 var stödet för korttidsarbetet förstärkt på 

grund av covid-19.5 Under 2021 var 20 000 personer frånvarande från 

sin huvudsyssla hela eller delar av veckan på grund av permittering. Av 

dessa var 11 000 män och 9 000 kvinnor. Frånvaro, hela eller del av 

veckan, på grund av arbetsbrist uppgick till 19 000. Av dessa var 11 000 

män och 8 000 kvinnor.  

 

 

3 Definition av sysselsatta baseras på FN-organet ILO:s rekommendationer. 

4 Frånvarande i huvudsysslan efter frånvaroorsak och kön återfinns i tabell 6 på sidan 25.  

5 Korttidsarbete - Regeringen.se 
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https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-arbete-med-coronapandemin/foretag/om-forslaget-korttidspermittering/
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Andelen frånvarande hela veckan uppgick till 15,1 procent av de 

sysselsatta. Frånvaron var högre bland kvinnor än bland män, andelen 

bland män var 13,2 procent och motsvarande siffra bland kvinnor var 

17,1 procent. Av de som var frånvarande hela referensveckan var 

399 000 frånvarande på grund av semester, och antalet personer som 

var frånvarande på grund av sjukdom uppgick till 136 000 personer.   

Andelen frånvarande del av veckan uppgick till 19,1 procent av de 

sysselsatta. Motsvarande siffra för män var 18,7 procent, och för 

kvinnor var den 19,5 procent.  

Anställda 
Under 2021 var 4 558 000 anställda i åldern 15 – 74 år, vilket motsvarar 

90,1 procent av de sysselsatta. Övriga 9,9 procent utgjordes av 

företagare och medhjälpande familjemedlem. Totalt uppgick övriga till 

500 000 personer. Antalet anställda män var 2 310 000 och antalet 

anställda kvinnor var 2 249 000. 

Antalet fast anställda uppgick i genomsnitt till 3 864 000, varav  

2 002 000 var män och 1 862 000 var kvinnor. Antalet tidsbegränsat 

anställda uppgick till 694 000 personer. Antalet tidsbegränsat anställda 

män uppgick till 308 000 och antalet kvinnor var 386 000. Bland 

ungdomar i åldern 15–24 år uppgick antalet fast anställda till 214 000. 

Antalet tidsbegränsat anställda i samma åldersgrupp var 240 000.  

Diagram 4 visar anknytningsgrad i procent av sysselsatta. Andelen 

tidsbegränsat anställda var som högst i åldersgruppen 15–24 år, och 

andelen fast anställda var som högst i åldersgruppen 25–54 år. Andelen 

företagare var som högst för män i åldersgruppen 55–74 år.  

Diagram 4.  Anknytningsgrad efter kön och ålder, procent, 2021 
Figure 4. Attachment to the labour market per gender and age, percent, 2021 
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Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 

Under 2021 arbetade 65,9 procent av de anställda inom privat sektor, 

25,6 procent inom kommunal sektor och 7,4 procent arbetade inom den 

statliga sektorn. I privat sektor var antalet anställda 3 004 000. Antalet 

män inom privat sektor var 1 810 000 och antalet kvinnor var 1 194 000. 

Inom kommunal sektor var antalet anställda 1 169 000. Av dessa var 

311 000 var män och 857 000 kvinnor. Antalet anställda inom statlig 

sektor uppgick till 339 000 personer, varav 155 000 män och 184 000 

kvinnor.  

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

de vanligen gör, så kallade undersysselsatta. Gruppen utgör en del av 

det outnyttjade arbetskraftsutbudet och visar hur många sysselsatta det 

finns vars arbetskraft inte tas tillvara fullt ut. 

Bland de sysselsatta i åldern 15–74 år var 319 000 undersysselsatta 

under 2021. Antalet undersysselsatta män uppgick till 160 000 och 

antalet kvinnor uppgick till 159 000. Undersysselsatta utgjorde 6,3 

procent av de sysselsatta. 

Arbetade timmar  
Det totala antalet arbetade timmar per vecka uppgick i genomsnitt till 

151,9 miljoner timmar under 2021.6 Bland män uppgick det totala 

antalet arbetade timmar till i genomsnitt 85,7 miljoner per vecka, och 

bland kvinnor var det 66,3 miljoner per vecka. 

Antalet övertidstimmar i huvudsysslan uppgick till 3,1 miljoner timmar. 

Av dessa var 2,2 miljoner timmar övertid med ersättning och antalet 

övertidstimmar utan ersättning uppgick till 0,9 miljoner. 

Arbetslösa 
Under 2021 var i genomsnitt 489 000 personer arbetslösa i åldern 15–74 

år. Antalet arbetslösa män uppgick till 250 000 medan antalet arbetslösa 

kvinnor uppgick till 239 000.  

Arbetslöshetstalet anger andelen arbetslösa av arbetskraften. Under 

2021 var arbetslösheten i genomsnitt 8,8 procent. Arbetslösheten var 

högre bland kvinnor än män. Arbetslöshetstalet bland män var 8,5 

procent, och bland kvinnor var det 9,1 procent. Detta förhållande kan 

även observeras i övriga EU-länder. Arbetslöshetstalet ökade i början av 

året för att sedan minska från och med april till och med slutet av året 

enligt säsongrensade och utjämnade data. 

 

 

6 Totalt antal faktiskt arbetade timmar återfinns i tabell 7 på sidan 26.  
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Antalet arbetslösa ungdomar i åldern 15–24 år var 154 000. Av dessa var 

90 000 heltidsstuderande. Det innebär att 58,4 procent av de arbetslösa 

ungdomarna samtidigt var heltidsstuderande. Arbetslöshetstalet för de 

unga var 24,8 procent.  

Personer ej i arbetskraften  
I gruppen ej i arbetskraften ingår personer som varken är sysselsatta 

eller arbetslösa. Gruppen består framförallt av pensionärer, 

heltidsstuderande och sjuka. 

Under 2021 uppgick gruppen ej i arbetskraften i åldern 15–74 år till  

1 965 000 personer. Av personerna ej i arbetskraften var 890 000 män 

och 1 075 000 kvinnor.  

Av personerna utanför arbetskraften var 892 000 pensionärer. Antalet 

personer utanför arbetskraften på grund av sjukdom var 249 000 och 

antalet utanför arbetskraften på grund av heltidsstudier uppgick under 

året till 569 000. Antalet arbetssökande ej i arbetskraften7 uppgick till 

57 000 och antalet hemarbetande8 till 43 000.  

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

som velat och kunnat ta ett arbete räknas inte som arbetslösa. Dessa 

redovisas i stället som latent arbetssökande och utgör en del av det 

outnyttjade arbetskraftsutbudet. Antalet latent arbetssökande uppgick 

till 269 000 personer under 2021 för personer i åldern 15–74 år. Antalet 

män uppgick till 135 000, och antalet kvinnor var 134 000.  

Antalet personer i åldern 15–24 år som var latent arbetssökande var 

128 000. Av dessa var 67 000 män och 61 000 kvinnor. Av de latent 

arbetssökande var 47,5 procent i åldern 15–24 år. 

Inrikes och utrikes födda  

Befolkningen  
Antalet utrikes födda i befolkningen i åldern 15–74 år uppgick till i 

genomsnitt 1 771 000 under 2021. Antalet män uppgick till 896 000 och 

antalet kvinnor var 875 000. Antalet inrikes födda uppgick till 5 741 000, 

varav 2 922 000 var män och 2 819 000 var kvinnor.9 

 

 

7 Personer som betraktar sig som arbetssökande men inte uppfyller kraven för att definieras som 

arbetslösa. 

8 Personer som tar hand om hem/barn.  

9 Antal och andel inrikes och utrikes födda återfinns i tabell 3 på sidan 22. 
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Arbetskraften  
Bland utrikes födda var i genomsnitt 1 334 000 personer i arbetskraften 

under 2021. Antalet utrikes födda män var 715 000 och antalet utrikes 

födda kvinnor var 619 000. Bland inrikes födda var i genomsnitt 

4 214 000 personer i arbetskraften. Antalet inrikes födda män var 

2 213 000 och antalet kvinnor var 2 000 000.  

Arbetskraftstalet, andelen av befolkningen som antingen är sysselsatt 

eller arbetslös, uppgick under 2021 till 75,3 procent bland utrikes födda. 

Bland utrikes födda män var siffran 79,7 procent och för kvinnor var den 

70,7 procent. Bland inrikes födda var arbetskraftstalet 73,4 procent. 

Andelen inrikes födda män i arbetskraften uppgick till 75,8 procent och 

andelen kvinnor var 71,0 procent. 

Sysselsatta  
Bland utrikes födda var i genomsnitt 1 074 000 sysselsatta under 2021. 

Av dessa var 590 000 män och 484 000 kvinnor. Bland inrikes födda var 

antalet sysselsatta 3 984 000 personer. Inrikes födda sysselsatta män 

uppgick till 2 088 000 och antalet inrikes födda kvinnor var 1 897 000. 

Sysselsättningsgraden anger andelen sysselsatta av befolkningen. Bland 

utrikes födda uppgick sysselsättningsgraden till 60,6 procent. 

Sysselsättningsgraden för utrikes födda män och kvinnor uppgick till 

65,9 respektive 55,3 procent. Bland inrikes födda var 

sysselsättningsgraden 69,4 procent. För inrikes födda män uppgick 

sysselsättningsgraden till 71,5 procent, och för inrikes födda kvinnor var 

den 67,3 procent.  

Diagram 5 redovisar sysselsättningsgraden och arbetskraftstalet efter 

kön och inrikes- respektive utrikesfödd. Sysselsättningsgraden är högre 

bland männen än bland kvinnorna för både inrikes och utrikes födda. 

Skillnaden i sysselsättningsgraden mellan könen är större bland 

utrikesfödda.  
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Diagram 5. Sysselsättningsgrad och arbetskraftstal efter kön och inrikes respektive 
utrikesfödd, procent, 2021 
Figure 5. Employment rate and labour force participation rate per gender, Swedish born 
and foreign born, percent, 2021  

 
Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 

Anställda  
Under 2021 var 990 000 utrikes födda i åldern 15-74 år anställda. Det 

innebär att 92,2 procent av de sysselsatta som är utrikes födda var 

anställda. Övriga 7,8 procent utgjordes av företagare och medhjälpande 

familjemedlem, och de uppgick till 84 000 personer. Bland inrikes födda 

uppgick antalet anställda till 3 568 000, vilket innebär att 89,6 procent 

av de sysselsatta inrikes födda var anställda. Resterande 10,4 procent 

utgjordes av företagare och medhjälpande familjemedlem. 

Arbetslösa 
Bland utrikes födda i åldern 15–74 år var 260 000 arbetslösa under 2021. 

Antalet utrikes födda arbetslösa män var 125 000 och antalet utrikes 

födda kvinnor var 135 000. Bland inrikes födda var antalet 229 000 

personer. Antalet inrikes födda arbetslösa män uppgick till 126 000 och 

antalet inrikes födda kvinnor var 104 000.  

Arbetslöshetstalet anger andelen arbetslösa av arbetskraften. 

Arbetslösheten bland utrikes födda i åldern 15–74 år var i genomsnitt 

19,5 procent år 2021. Bland utrikes födda män var arbetslöshetstalet 

17,4 procent, och bland kvinnor uppgick det till 21,8 procent. Bland 

inrikes födda var arbetslöshetstalet 5,4 procent. För inrikes födda män 

var andelen 5,7 procent och för kvinnor var den 5,2 procent.  

Bland utrikes födda ungdomar i åldern 15–24 år uppgick arbetslösheten 

till 37,4 procent och bland inrikes födda var den 20,7 procent. 
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Diagram 6. Arbetslöshetstal efter kön och inrikes- och utrikesfödd, procent, 2021 
Figure 6. Unemployment rate per gender, Swedish born and foreign born, percent, 2021 

Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 

Personer ej i arbetskraften  
I gruppen ej i arbetskraften ingår personer som varken är sysselsatta 

eller arbetslösa. Denna grupp utgörs framförallt av pensionärer, 

heltidsstuderande och långvarigt sjuka. 

Under 2021 var 438 000 utrikes födda i åldern 15–74 år utanför 

arbetskraften. Av dessa var 182 000 män och 256 000 kvinnor. Bland 

inrikes födda i åldern 15–74 år var 1 527 000 utanför arbetskraften. Av 

dessa var 709 000 män och 819 000 var kvinnor.  

Regional fördelning  

Sysselsatta  
De tre till befolkningen sett största länen – Stockholms, Västra 

Götalands och Skåne län – utgör tillsammans drygt hälften av 

befolkningen i åldern 15–74 år i Sverige. Sett till hela riket uppgick 

antalet sysselsatta under 2021 år till 5 059 000. I Stockholms län var 

1 282 000 sysselsatta under 2021. I Västra Götalands län var 855 000 

sysselsatta och i Skåne län var 654 000 sysselsatta.10  

I karta 1 redovisas sysselsättningsgraden för kvinnor och för män, 

fördelat efter län i Sverige. I kartan framgår att det finns stora 

variationer i sysselsättningsgraden mellan kön och län. 

Sysselsättningsgraden var högst för både män och kvinnor i Stockholms 

 

 

10 Antal och andel sysselsatta av befolkningen efter kön och län återfinns i tabell 4 på sidan 23. 
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län, 74,3 procent för män och 70,4 procent för kvinnor. I Västra 

Götalands län var den 71,2 procent för män och 64,2 procent för kvinnor 

och i Skåne län var motsvarande siffra 67,3 procent för män och 63,0 

procent för kvinnor.  

Karta 1. Sysselsatta i procent av befolkningen i åldern 15–74 år, 2021 
Map 1. Employment rate, population aged 15-74 year, 2021 

 

Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 

 

Arbetslösa 
Karta 2 redovisar arbetslöshetstalet för kvinnor och för män, fördelat 

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

arbetslösheten mellan kön och län. Arbetslösheten för män var högst i 

Blekinge län under 2021, och uppgick till 11,8 procent. För kvinnor var 

den högst i Gävleborgs län och uppgick till 14,6 procent. Den lägsta 

arbetslösheten bland männen fanns i Norrbottens län, där 5,6 procent 

av männen var arbetslösa. För kvinnorna uppmättes den lägsta 

arbetslösheten i Västernorrlands län, och uppgick till 6,3 procent.11  

 

 

11 Antal och andel arbetslösa av arbetskraften efter kön och län återfinns i tabell 5 på sidan 24. 
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Karta 2. Arbetslösa i procent av arbetskraften i åldern 15–74 år, 2021 
Map 2. Unemployment rate, population aged 15-74 year, 2021 

 

Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU)  

 

I de tre största länen var antalet arbetslösa 114 000 i Stockholms län, 

80 000 i Västra Götalands län och 83 000 i Skåne län. I Stockholms län 

var arbetslöshetstalet för män 8,0 procent och 8,3 procent för kvinnor. I 

Västra Götalands län var arbetslösheten 7,9 procent bland män, och 

bland kvinnor uppgick arbetslöshetstalet till 9,4 procent. I Skåne län var 

motsvarande siffra 10,8 procent bland män, och bland kvinnor var den 

11,7 procent.  
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Tabeller  

1.Befolkningen 15–74 år efter arbetskraftsstatus, år 2021 
1.Population aged 15-74 years by labour force status, year 2021 

            
  År       Andel 
  2021       proc 
  Antal         
  1000-tal         
            
1. Befolkningen (=2+3) 7 512 ±  7    100,0 
Män 3 818 ±  6    100,0 
Kvinnor 3 694 ±  5    100,0 
                 
2. Arbetskraften (=2a+2b) 5 547 ±  26    73,8 
Män 2 928 ±  20    76,7 
Kvinnor 2 620 ±  21    70,9 
                 
2a. Sysselsatta 5 059 ±  25    67,3 
Män 2 678 ±  21    70,1 
Kvinnor 2 381 ±  22    64,4 
     Anställda 4 558 ±  29       
     Män 2 310 ±  24       
     Kvinnor 2 249 ±  23       
          Fast anst. 3 864 ±  32       
          Män 2 002 ±  26       
          Kvinnor 1 862 ±  25       
          Tidsbegränsat anst. 694 ±  22       
          Män 308 ±  15       
          Kvinnor 386 ±  17       
     Undersysselsatta [1] 319 ±  17    6,3 
     Män 160 ±  12    6,0 
     Kvinnor 159 ±  12    6,7 
     I arbete 4 305 ±  24       
     Män 2 328 ±  19       
     Kvinnor 1 977 ±  20       
                 
2b. Arbetslösa [1] 489 ±  14    8,8 
     därav heltidsstuderande 167 ±  10       
Män 250 ±  11    8,5 
Kvinnor 239 ±  11    9,1 
     Långtidsarbetslösa 164 ±  9       
     Män 88 ±  7       
     Kvinnor 76 ±  6       
                 
3. Ej i arbetskraften 1 965 ±  27       
Män 890 ±  20       
Kvinnor 1 075 ±  21       
     Latent arbetssökande 269 ±  17       
     Män 135 ±  12       
     Kvinnor 134 ±  12       
                 
Arbetade timmar (miljoner) 151,9 ±  1,2       
Män 85,7 ±  1,0       
Kvinnor 66,3 ±  0,9       

Uppgifterna i tabellen kommer från AKU:s Grundtabeller 1, 2, 8, 16 och 18. I dessa tabeller finns mer 

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

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

procent av antalet personer i arbetskraften.  

  



 

  SCB – Arbetsmarknadssituationen för befolkningen, 15–74 år. AKU 2021 21 

2.Befolkningen 15–24 år efter arbetskraftsstatus, år 2021 
2.Population aged 15-24 years by labour force status, year 2021 

  År       Andel 
  2021       proc 
  Antal         
  1000-tal         
            
1. Befolkningen (=2+3) 1 147 ±  5    100,0 
Män 598 ±  4    100,0 
Kvinnor 549 ±  3    100,0 
                 
2. Arbetskraften (=2a+2b) 619 ±  14    54,0 
Män 318 ±  11    53,2 
Kvinnor 301 ±  11    54,8 
                 
2a. Sysselsatta 466 ±  13    40,6 
Män 237 ±  10    39,7 
Kvinnor 228 ±  11    41,6 
     Anställda 454 ±  13       
     Män 229 ±  10       
     Kvinnor 225 ±  11       
          Fast anst. 214 ±  14       
          Män 119 ±  10       
          Kvinnor 95 ±  10       
          Tidsbegränsat anst. 240 ±  13       
          Män 110 ±  9       
          Kvinnor 130 ±  10       
     Undersysselsatta [1] 81 ±  9    17,5 
     Män 41 ±  7    17,3 
     Kvinnor 40 ±  6    17,7 
     I arbete 413 ±  11       
     Män 212 ±  9       
     Kvinnor 202 ±  9       
                 
2b. Arbetslösa [1] 154 ±  9    24,8 
     därav heltidsstuderande 90 ±  7       
Män 81 ±  6    25,4 
Kvinnor 73 ±  7    24,2 
     Långtidsarbetslösa 14 ±  3       
     Män 8 ±  2       
     Kvinnor 7 ±  2       
                 
3. Ej i arbetskraften 528 ±  15       
Män 280 ±  11       
Kvinnor 248 ±  11       
     Latent arbetssökande 128 ±  11       
     Män 67 ±  8       
     Kvinnor 61 ±  8       
                 
Arbetade timmar (miljoner) 11,8 ±  0,5       
Män 6,6 ±  0,4       
Kvinnor 5,2 ±  0,4       

Uppgifterna i tabellen kommer från AKU:s Grundtabeller 1, 2, 8, 16 och 18. I dessa tabeller finns mer 

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

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

procent av antalet personer i arbetskraften.  

  



 

SCB – Arbetsmarknadssituationen för befolkningen, 15–74 år. AKU 2021  22 

3.Inrikes och utrikes födda, jämförelse. Befolkningen 15–74 år efter arbetskraftsstatus, 
år 2021 
3.People born in Sweden and foreign born, comparison. Population aged 15-74 years by 
labour force status, year 2021 

  År       Andel   
  2021       proc   
  Antal           
  1000-tal           
              
1. Befolkningen (=2+3)             
Totalt 7 512 ±  7          
     Inrikes födda 5 741 ±  6          
     Män 2 922 ±  22          
     Kvinnor 2 819 ±  22          
     Utrikes födda 1 771 ±  4          
     Män 896 ±  21          
     Kvinnor 875 ±  21          

                    
2. Arbetskraften (=2a+2b)                   
Totalt 5 547 ±  26    73,8    
     Inrikes födda 4 214 ±  26    73,4    
     Män 2 213 ±  24    75,8    
     Kvinnor 2 000 ±  24    71,0    
     Utrikes födda 1 334 ±  20    75,3    
     Män 715 ±  20    79,7    
     Kvinnor 619 ±  20    70,7    

                    
2a. Sysselsatta                   
Totalt 5 059 ±  25    67,3    
     Inrikes födda 3 984 ±  26    69,4    
     Män 2 088 ±  24    71,5    
     Kvinnor 1 897 ±  24    67,3    
     Utrikes födda 1 074 ±  20    60,6    
     Män 590 ±  19    65,9    
     Kvinnor 484 ±  19    55,3    

                    
2b. Arbetslösa [1]                   
Totalt 489 ±  14    8,8    
     Inrikes födda 229 ±  11    5,4    
     Män 125 ±  7    5,7    
     Kvinnor 104 ±  8    5,2    
     Utrikes födda 260 ±  11    19,5    
     Män 124 ±  9    17,4    
     Kvinnor 135 ±  8    21,8    

                    
3. Ej i arbetskraften                   
Totalt 1 965 ±  27          
     Inrikes födda 1 527 ±  26          
     Män 708 ±  20          
     Kvinnor 819 ±  20          
     Utrikes födda 438 ±  20          
     Män 181 ±  15          
     Kvinnor 256 ±  15          

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

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

[1] Andelen arbetslösa anges i procent av antalet personer i arbetskraften. 
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4.Antal och andel sysselsatta av befolkningen efter kön och län, år 2021 
4.The number of employed persons and the employment rate by sex and county, year 
2021 

  År       Andel 
  2021       proc 
  Antal         
  1000-tal         
            
Sysselsatta Län           
           
Båda Könen           
Stockholms 1 282 ±  19    72,4 
Uppsala 185 ±  8    65,1 
Södermanlands 133 ±  8    63,1 
Östergötlands 223 ±  9    66,5 
Jönköpings 179 ±  8    68,9 
Kronobergs 99 ±  5    69,1 
Kalmar 108 ±  7    61,8 
Gotlands 28 ±  3    64,8 
Blekinge 67 ±  5    59,6 
Skåne 654 ±  16    65,1 
Hallands 169 ±  8    70,7 
Västra Götalands 855 ±  17    67,7 
Värmlands 128 ±  8    63,3 
Örebro 143 ±  7    65,9 
Västmanlands 123 ±  8    62,5 
Dalarnas 133 ±  7    64,8 
Gävleborgs 123 ±  7    59,8 
Västernorrlands 115 ±  6    66,6 
Jämtlands 64 ±  3    67,9 
Västerbottens 131 ±  6    65,9 
Norrbottens 117 ±  6    65,0 
Hela riket 5 059 ±  25    67,3 
                 
Män                
Stockholms 667 ±  14    74,3 
Uppsala 97 ±  6    67,8 
Södermanlands 71 ±  6    66,3 
Östergötlands 116 ±  6    68,3 
Jönköpings 99 ±  5    73,8 
Kronobergs 55 ±  4    72,9 
Kalmar 62 ±  5    66,1 
Gotlands 15 ±  2    70,6 
Blekinge 37 ±  3    63,6 
Skåne 337 ±  11    67,3 
Hallands 89 ±  5    72,9 
Västra Götalands 455 ±  12    71,2 
Värmlands 70,0 ±  5    67,4 
Örebro 72,0 ±  5    66,2 
Västmanlands 65 ±  5    64,7 
Dalarnas 72 ±  5    68,4 
Gävleborgs 68,0 ±  5    63,9 
Västernorrlands 61 ±  4    70,4 
Jämtlands 34 ±  2    70,5 
Västerbottens 71,0 ±  5    70,7 
Norrbottens 64 ±  5    68,2 
Hela riket 2 678 ±  21    70,1 
                 
Kvinnor                
Stockholms 614 ±  14    70,4 
Uppsala 88,0 ±  6    62,4 
Södermanlands 63 ±  5    59,9 
Östergötlands 107 ±  6    64,7 
Jönköpings 80,0 ±  5    63,8 
Kronobergs 44 ±  4    64,8 
Kalmar 46 ±  4    56,9 
Gotlands 13,0 ±  2    58,9 
Blekinge 30 ±  3    55,4 
Skåne 317 ±  12    63,0 
Hallands 80,0 ±  6    68,5 
Västra Götalands 400 ±  12    64,2 
Värmlands 58 ±  5    59,0 
Örebro 71,0 ±  5    65,5 
Västmanlands 58 ±  5    60,1 
Dalarnas 60 ±  5    60,9 
Gävleborgs 55,0 ±  5    55,4 
Västernorrlands 53 ±  4    62,8 
Jämtlands 30 ±  2    65,2 
Västerbottens 59,0 ±  4    60,9 
Norrbottens 53 ±  4    61,5 
Hela riket 2 381 ±  22    64,4 

Uppgifterna i tabellen kommer från AKU:s Grundtabeller 19. 

[1] Sysselsättningsgraden anges i procent av antalet personer i befolkningen. 
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5. Antal och andel arbetslösa av arbetskraften efter kön och län, år 2021 
5. The number of unemployed persons and the unemployment rate by sex and county, 
year 2021 

  År       Andel 
  2021       proc 
  Antal         
  1000-tal         
            
Arbetslösa Län           
           
Båda Könen           
Stockholms 114 ±  8    8,2 
Uppsala 17 ±  3    8,5 
Södermanlands 17 ±  4    11,4 
Östergötlands 22 ±  4    9,1 
Jönköpings 13 ±  3    6,7 
Kronobergs 8 ±  2    7,4 
Kalmar 10 ±  3    8,5 
Gotlands .. ±  ..    .. 
Blekinge 8 ±  2    11,0 
Skåne 83 ±  7    11,2 
Hallands 13 ±  2    7,3 
Västra Götalands 80 ±  6    8,6 
Värmlands 11 ±  3    8,2 
Örebro 15 ±  2    9,4 
Västmanlands 16 ±  3    11,4 
Dalarnas 12 ±  2    8,1 
Gävleborgs 18 ±  3    12,7 
Västernorrlands 8 ±  2    6,5 
Jämtlands 4 ±  1    5,9 
Västerbottens 9 ±  2    6,6 
Norrbottens 7 ±  1    5,6 
Hela riket 489 ±  14    8,8 
                 
Män                
Stockholms 58 ±  6    8,0 
Uppsala 10 ±  2    9,2 
Södermanlands 8 ±  3    9,8 
Östergötlands 13 ±  3    10,0 
Jönköpings 5 ±  1    4,6 
Kronobergs 5 ±  2    7,6 
Kalmar 6 ±  2    8,5 
Gotlands .. ±  ..    .. 
Blekinge 5 ±  1    11,8 
Skåne 41 ±  5    10,8 
Hallands 7 ±  1    7,5 
Västra Götalands 39 ±  4    7,9 
Värmlands 7,0 ±  2,0    8,7 
Örebro 8,0 ±  2,0    10,4 
Västmanlands 8 ±  2    10,8 
Dalarnas 7 ±  1    8,5 
Gävleborgs 8,0 ±  2,0    11,1 
Västernorrlands 4 ±  1    6,7 
Jämtlands 2 ±  1    6,5 
Västerbottens 4,0 ±  2,0    5,7 
Norrbottens 4 ±  1    5,6 
Hela riket 250 ±  11    8,5 
                 
Kvinnor                
Stockholms 56 ±  6    8,3 
Uppsala 7,0 ±  3,0    7,8 
Södermanlands 9 ±  3    13,1 
Östergötlands 9 ±  3    8,1 
Jönköpings 8,0 ±  2,0    9,1 
Kronobergs 3 ±  2    7,2 
Kalmar 4 ±  2    8,5 
Gotlands .. ±  ..    .. 
Blekinge 3 ±  1    10,0 
Skåne 42 ±  4    11,7 
Hallands 6,0 ±  1,0    7,0 
Västra Götalands 42 ±  4    9,4 
Värmlands 5 ±  2    7,7 
Örebro 6,0 ±  2,0    8,3 
Västmanlands 8 ±  3    12,1 
Dalarnas 5 ±  2    7,6 
Gävleborgs 9,0 ±  2,0    14,6 
Västernorrlands 4 ±  1    6,3 
Jämtlands .. ±  ..    .. 
Västerbottens 5,0 ±  2,0    7,7 
Norrbottens .. ±  ..    .. 
Hela riket 239 ±  11    9,1 

Uppgifterna i tabellen kommer från AKU:s Grundtabeller 19. 

[1] Andelen arbetslösa anges i procent av antalet personer i arbetskraften. 
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6. Frånvarande i huvudsysslan efter frånvaroorsak och kön, år 2021 
6. Absent from the principal occupation according to reason for absence and sex, year 
2021 

         
  År     Andel 
  2021     proc 
  Antal       

  1000-
tal       

          
Summa frånvarande hela eller delar av 
referensveckan 1 728 ±  23 100 

Män 855 ±  16   
Kvinnor 873 ±  17   
     varav frånvarande hela referensveckan  762 ±  15   
     Män 354 ±  10   
     Kvinnor 408 ±  12   

         
Frånvarande på grund av sjukdom  289 ±  14 16,7 
Män 130 ±  9   
Kvinnor 159 ±  10   
     varav frånvarande hela referensveckan  136 ±  9   
     Män 60 ±  6   
     Kvinnor 76 ±  6   

         
Semester 607 ±  13 35,1 
Män 307 ±  9   
Kvinnor 300 ±  10   
     varav frånvarande hela referensveckan  399 ±  7   
     Män 204 ±  5   
     Kvinnor 195 ±  6   

         
Permitterade 20 ±  1 1,2 
Män 11 ±  1   
Kvinnor 9 ±  0,3   
     varav frånvarande hela referensveckan  .. ±  ..   
     Män .. ±  ..   
     Kvinnor .. ±  ..   

         
Arbetsbrist 19 ±  2 1,1 
Män 11 ±  1   
Kvinnor 8 ±  1   
     varav frånvarande hela referensveckan  9 ±  1   
     Män 5 ±  1   
     Kvinnor .. ±  ..   

         
Övriga frånvaroskäl  793 ±  17 45,9 
Män 396 ±  11   
Kvinnor 397 ±  12   
     varav frånvarande hela referensveckan  218 ±  11   
     Män 84 ±  6   
     Kvinnor 136 ±  9   
          
Uppgifterna i tabellen kommer från AKU:s Grundtabeller 

12.      
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7. Totalt antal arbetstimmar (faktiskt arbetad tid i huvud- och bisysslan) per vecka för 
sysselsatta i Sverige och utomlands, år 2021 
7. Total number of working hours (actual time worked in principal- and side occupation) 
per week for employed persons in Sweden and abroad, year 2021 

        
  År     
  2021     
  Antal     

  
1000-

tal     
        
Jordbruk, skogsbruk o fiske  3,1 ±  0,3 
Tillverkning o utvinning, energi o miljö 17,7 ±  0,8 
    varav tillverkning av verkstadsvaror 8,7 ±  0,5 
Byggverksamhet  11,2 ±  0,7 
Handel 16,1 ±  0,7 
Transport 6,6 ±  0,5 
Hotell och restaurang  3,5 ±  0,4 
Information och kommunikation  9,1 ±  0,6 
Finansiell verksamhet, företagstjänster 27,4 ±  1,0 
Offentlig förvaltning m.m.  12,5 ±  0,7 
Utbildning  16,0 ±  0,7 
Vård och omsorg 21,0 ±  0,8 
Personliga och kulturella tjänster 6,3 ±  0,4 
Uppgift saknas 0,2 ±  0,1 
Summa, sysselsatta i Sverige 150,6 ±  1,2 
Sysselsatta utomlands 1,3 ±  0,3 
Summa, totalt  151,9 ±  1,2 
        
    

Uppgifterna i tabellen kommer från AKU:s Grundtabeller 7. 
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Kartor 

Karta 3. Sysselsatta i procent av befolkningen i åldern 15–74 år, 2021 
Map 3. Employment rate, population aged 15-74 year, 2021 
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Karta 4. Arbetslösa i procent av arbetskraften i åldern 15–74 år, 2021  
Map 4. Unemployment rate, population aged 15–74 year, 2021 
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Kort om statistiken 

Statistikens ändamål och innehåll 
Syftet med undersökningarna är att beskriva aktuella 

arbetsmarknadsförhållanden för hela befolkningen i åldersgruppen 15–

74 år och att ge information om utvecklingen på arbetsmarknaden. Från 

och med januari 2021 utökades rampopulationen till att innefatta 

befolkningen i åldern 15–89 år i enlighet med Europaparlamentets och 

rådets förordning (EU) 2019/1700. Redovisningen av statistiken avser 

däremot befolkningen i åldern 15–74 år. 

Utformningen av arbetskraftsundersökningarna har sin utgångspunkt i 

Internationella arbetsorganisationens (engelska International Labour 

Organization, ILO) konventioner och rekommendationer. Dessa har 

utvecklats i samverkan mellan regeringar, arbetsmarknadens parter, 

arbetsmarknadsekonomer och statistiker från hela världen. AKU har 

sedan starten följt ILO:s rekommendationer. 

Redovisningen avser månad, kvartal och år. Dessa är uppbyggda efter 

referensveckor och skiljer sig därmed något från kalenderns månader, 

kvartal och år. En AKU-månad omfattar fyra veckor eller, var tredje 

månad, fem veckor. Ett kvartal omfattar 13 veckor och ett år omfattar 52 

veckor. När året består av 53 referensveckor omfattar oktober fem 

veckor i AKU. Detta inträffade senast 2020 och kommer inträffa nästa 

gång 2026. 

Uppgifter om sysselsättningen och arbetslösa redovisas, förutom i AKU, 

även i Befolkningens arbetsmarknadsstatus (BAS). Dessa är dock inte 

helt jämförbar med AKU, huvudsakligen beroende på olika definitioner, 

olika källor samt mättidpunkter. 

Arbetsförmedlingen redovisar varje månad uppgifter om antal personer, 

som är registrerade vid arbetsförmedlingarna och kan ta ett arbete 

direkt (antalet arbetssökande). Denna verksamhetsstatistik är ett 

komplement till AKU till exempel genom månadsvis redovisning av 

arbetssökande på regional nivå. 

De huvudsakliga målvariablerna är: i arbetskraften, sysselsatta, 

arbetslösa, ej i arbetskraften samt faktiskt arbetade timmar. 

Mer information om statistikens ändamål och innehåll ges i avsnitt 1 i 

Kvalitetsdeklaration på SCB:s webbplats, www.scb.se/aku. 

Statistikens framställning 
Urvalet utgörs av en delmängd av befolkningen som dras från RTB och 

omfattar 18 200 individer i åldrarna 15–89 år. Under året skedde en 

Annan statistik 

http://www.scb.se/aku
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dubbelmätning där 20 procent av det totala urvalet användes för att 

samla in data med det äldre frågeformuläret som gällde till och med 

2020. Åldersgruppen 16–64 år har en något högre urvalsfraktion än 

övriga åldersgrupper. Anledningen till detta är att 

arbetskraftsdeltagandet är lågt i de övriga åldersgrupperna. 

Urvalsfraktionen varierar även mellan länen, mindre län har till 

exempel en högre fraktion än stora. Skälen till detta är att AKU ska 

kunna redovisas länsvis.  

 

AKU är en panelundersökning med roterande urval, vilket innebär att 

urvalspersoner ingår i undersökningen vid flera tillfällen. Ett kvartal 

består av tre olika urval, ett för varje månad i kvartalet. Varje urval delas 

i sin tur upp i åtta olika rotationsgrupper. Rotationsschemat är 

uppbyggt på så sätt att 7/8 av vart och ett av de tre månadsurvalen 

under kvartalet återkommer med tre månaders mellanrum och 1/8 av 

urvalet byts ut mot nya urvalspersoner. Detta innebär att varje person 

är med i undersökningen totalt åtta gånger under en tvåårsperiod. 

I och med att telefonintervjuerna är datorstödda sker huvuddelen av 

dataregistreringen i direkt anslutning till uppgiftsinsamlingen. Den 

enda ytterligare registrering som görs hänger samman med kodningen 

av variablerna näringsgren, sektor, yrke samt socioekonomisk grupp 

enligt klassifikationerna SNI 2007, INSEKT 2014, SSYK 2012, ISCO-08 

samt SEI. Kodningsgruppen använder svaren från öppna frågor i 

intervjublanketten angående yrkesbenämning och yrkesbeskrivning. 

Mer information ges i Statistikens framställning på SCB:s webbplats, 

www.scb.se/aku.   

Statistikens kvalitet 
Resultaten från AKU är behäftade med en viss osäkerhet bland annat 

eftersom de utgör skattningar baserade på ett urval av Sveriges 

befolkning. Den slumpmässiga osäkerheten i en skattning som 

huvudsakligen beror på urvalsfel, urvalsosäkerhet, kan uttryckas med 

osäkerhetstal, som beräknas med hjälp av standardavvikelser. 

För att underlätta bedömningen av skattningarnas tillförlitlighet och för 

att kunna avgöra om förändringar över tiden är statistiskt säkerställda 

redovisas osäkerhetstal för samtliga grundtabeller i AKU.  

De osäkerhetskällor som har störst betydelse för AKU är urval (beror på 

att ett specifikt urval undersökts), bortfall (beror på att svar helt eller 

delvis saknas för vissa personer i urvalet) samt mätning (beror främst på 

att frågor eller svar missförstås). 

För att reducera bortfallets snedvridande effekter använder SCB sedan 

1993 hjälpinformation i skattningsförfarande. Hjälpinformationen 

http://www.scb.se/aku
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använder uppgifter från RTB, arbetsgivardeklarationer på individnivå 

(AGI) och Arbetsförmedlingens register över arbetssökande.  

De viktigaste månadsresultaten görs i en Statistiknyhet och samtidigt 

uppdateras AKU:s tabellpaket och Statistikdatabasen på SCB:s 

webbplats, www.scb.se/aku.   

För både AKU på månad och kvartal redovisas resultaten i en 

statistiknyhet. För månad publiceras denna samtidigt som tabeller och 

Statistikdatabasen. För kvartal publiceras statistiknyheten cirka sju 

veckor efter referensperiodens slut.  

För årsvisa SM avseende arbetsmarknadssituationen för befolkningen 

15–74 år är framställningstiden cirka åtta veckor från referensperiodens 

slut. Framställningstiden för de tema-rapporter som publiceras två-tre 

gånger per år varierar. 

Mer information om statistikens kvalitet ges i avsnitten 2–5 i 

Kvalitetsdeklaration på SCB:s webbplats, www.scb.se/aku. Avsnitt F 

beskriver statistikens historik. 

 

 

Tillgång till statistiken 

http://www.scb.se/aku
http://www.scb.se/aku
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The labor market situation for 
the population, 15-74 years, 
LFS 2021 

Summary 
The aftermath of the coronavirus continued to affect the Swedish 

society during 2021, and the labour market was no exception. The 

spread of the coronavirus was low during the summer and early autumn, 

and many of the restrictions were lifted at the end of September due to 

the high vaccination coverage. At the end of November, the omicron 

mutation was discovered in Sweden and the spread of the coronavirus 

increased again. As a result, restrictions and recommendations were 

reintroduced in December.  

This report aims to provide an overview of the labour market in 2021 

based on non-seasonally adjusted data. In previous reports, 

comparisons with previous time periods have been described. However, 

this is not possible in this report due to time series breaks in January 

2021.12 In 2022, work is underway to link series over time. In this report, 

at times, comparisons are made during 2021. These comparisons are 

then based on seasonally adjusted and smoothed data.  

The labour force participation rate amounted to 73.8 percent 

There were on average 7 512 000 persons aged 15-74 in the population 

in 2021. Among them 3 818 000 were men and 3 695 000 were women. 

There were 5 547 000 people in the labour force, of whom 2 928 000 

were men and 2 620 000 were women. The labour force participation 

rate was 73.8 percent. It was 76.7 percent for men and 70.9 percent for 

women.  

The employment rate was 67.3 percent  

There were on average 5 059 000 employed persons aged 15-74 in 2021. 

Among them, 2 678 000 were men and 2 381 000 were women. Among 

Swedish born, there were 3 984 00 employed persons and there were 

1 074 000 employed foreign born persons.  

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

population, was 67.3 percent. The employment rate was higher for men 

than for women, it was 70.1 and 64.4 percent, respectively. The 

 

 

12 More information on the alignment to the regulation is available on the LFS home page under 

“Information on the introduction of the new 2021 framework regulation in the LFS” (scb.se) 
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employment rate amongst foreign born was lower than of Swedish born. 

The employment rate among Swedish born men was 71.5 percent, and 

67.3 percent for Swedish born women. Among foreign born men it was 

65.9 percent and for foreign born women it was 55.3 percent.  

 

People who want and can work more than they usually do are called 

underemployed. Among persons employed aged 15-74, 319 000 were 

underemployed in 2021. The number of underemployed men was 

160 000, and for women the corresponding figure was 159 000. The 

underemployed comprised 6.3 percent of the employed.   

The share of employed women in Education was 71.1 percent  

The largest industry was Financial and insurance activities where 

900 000 people were employed in 2021. The second largest industry was 

Human health and social work activities with 750 000 employed 

persons, and the third largest industry was Education with 570 000 

employed persons. In the Human health and social work activities 

industry, 76.1 percent were women and in the Education industry 71.1 

percent were women. The smallest industry was Agriculture, forestry, 

and fishing, where 87 000 people were employed in 2021.  

The number of permanent employees was 3 864 000 

In 2021 there were 4 558 000 employees aged 15-74. Among them 

2 310 000 were men and 2 249 000 were women. There were 3 864 00 

permanent employees, of whom 2 002 000 were men and 1 862 000 were 

women. The number of temporary employees was 694 000 on average. 

Among them, 308 000 were men and 386 000 were women.  

In 2021, 65.9 percent of the employees worked in the private sector and 

25.6 percent worked in the municipal sector. The remaining 7.4 percent 

worked in the governmental sector. On average, there were 3 004 000 

employees in the private sector, 1 169 000 in the municipal sector and 

339 000 in the governmental sector.  

 

The number of hours worked amounted to 151.9 million per week 

In 2021, the total average number of hours worked per week was 151.9 

million hours. Men worked on average 85.7 million hours per week and 

women worked on average 66.3 million hours per week.  

The unemployment rate was 8.8 percent  

In 2021, 489 000 aged 15-74 were on average unemployed. This 

corresponds to an unemployment rate of 8.8 percent. The 

unemployment rate was higher among women than men in 2021. The 

male unemployment rate was 8.5 percent, and the female was 9.1 

percent. Among foreign born, the unemployment rate was 19.5 percent. 

The unemployment rate for Swedish born was 5.4 percent. 

1 965 000 persons were not in the labour force  

In 2021, 1 965 000 persons aged 15-74 were not in the labour force.  
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Among those not in the labour force, 890 000 were men and 1 075 000 

were women.  

People who can and would like to work, but who are not looking for 

work, are called latent jobseekers. There were 269 000 latent job seekers 

in 2021. Among those, 135 000 were men and 134 000 were women.  
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