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AM 110 SM 2101 

Arbetsmarknaden under coronapandemin 
The labour market during the COVID-19 pandemic   

I korta drag 

 

Temarapporten beskriver utvecklingen på arbetsmarknaden under 2020 

med fokus på sysselsättning och arbetslöshet. Rapporten baseras på sä-

songrensade och utjämnade data om inget annat anges. 

Snabb minskning av sysselsättningen under coronapandemin 

Sysselsättningen minskade snabbt till följd av coronapandemin och den 

lägsta andelen under året, 66,4 procent, noterades i juni 2020. Det var en 

minskning med 2,0 procentenheter jämfört med februari 2020. Under 

andra halvåret noterades en viss återhämtning av sysselsättningen, men 

inte till samma nivå som innan pandemin. I december var sysselsättnings-

graden 67,4 procent, vilket var 1,0 procentenheter lägre än i februari. 

Sysselsättningsgapet mellan män och kvinnor vidgades något under året 

till följd av en större nedgång bland kvinnor. 

Den lägsta sysselsättningsgraden under finanskrisen som började 2008 

var jämförelsevis 64,1 procent. Det var 2,3 procentenheter lägre än den 

lägsta nivån under 2020. Förändringstakten för sysselsättningen var dock 

snabbare under 2020 då den minskade mer per månad. Tecken på en åter-

hämtning noterades däremot snabbare och sysselsättningen började stiga 

igen efter några månader, medan nedgången var mer varaktig vid finans-

krisen. 

Sysselsättningen minskade mest bland unga och bland utrikes födda 

Sysselsättningen minskade under 2020 mest bland ungdomar i åldern 15-

24 år. Mellan februari och juni minskade antalet sysselsatta ungdomar 

med 13,8 procent. En minskning syntes även i åldersgruppen 25-34 år där 

antalet sysselsatta minskade med 6,2 procent under samma period. Under 

andra halvåret återhämtades antalet sysselsatta till viss del i båda ålders-
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grupperna, men var fortfarande på en lägre nivå än innan coronapande-

min påverkade den svenska arbetsmarknaden. För övriga åldersgrupper 

noterades små förändringar. 

Sysselsättningen minskade mer bland utrikes födda än bland inrikes 

födda under 2020, vilket medförde en större skillnad i sysselsättning mel-

lan grupperna. Skillnaden var som störst under det andra kvartalet då an-

delen sysselsatta uppgick till 69,3 procent bland inrikes födda och till 

58,7 procent bland utrikes födda. Jämfört med första kvartalet hade ande-

larna då minskat med 0,9 procentenheter bland inrikes födda och 2,1 pro-

centenheter bland utrikes födda. Sysselsättningen återhämtades något för 

båda grupperna i slutet av året, men var fortsatt på en lägre nivå än innan 

pandemin. 

Tydligast minskning av tidsbegränsat anställda 

Antalet tidsbegränsat anställda minskade snabbt under våren 2020 och 

var som lägst i juni. Jämfört med februari var antalet tidsbegränsat an-

ställda då 12,0 procent lägre. Under andra halvåret återhämtades antalet 

tidsbegränsat anställda till viss del men var i slutet av året ändå betydligt 

lägre än innan pandemin.  

Antalet fast anställda påverkades i mindre utsträckning av coronapande-

min och var i december på liknande nivåer som i februari. Antalet företa-

gare och medhjälpande hushållsmedlemmar minskade genomgående un-

der året och var i december 4,2 procent lägre än i februari. 

Frånvaron var som högst i april 

Andelen sysselsatta som var frånvarande hela veckan ökade tydligt under 

våren för att sedan återhämtas succesivt. I april var andelen som högst, 

19,2 procent, vilket var 4,2 procentenheter högre än i februari. Fler än 

vanligt var frånvarande på grund av permittering och arbetsbrist under 

2020. I april uppgav 68 000 permittering och 52 000 arbetsbrist som skäl 

för frånvaro hela veckan, enligt icke-säsongrensade data. 

Bland personer som är frånvarande på grund av arbetsbrist eller permitte-

ring är det vanligt med frånvaro delar av veckan. Antalet som var frånva-

rande under del av veckan på grund av permittering uppgick till 144 000. 

Antalet personer som angav arbetsbrist som huvudsakligt frånvaroskäl 

var 85 000. 

Arbetade timmar minskade med en tiondel från februari till april 

Antalet arbetade timmar minskade kraftigt till följd av coronapandemin. I 

april var antalet som lägst och uppgick då till 139,6 miljoner timmar per 

vecka. Det var 10,8 procent lägre än i februari. Sett till ett längre tidsper-

spektiv har inte antalet arbetade timmar varit så lågt sedan finanskrisen. 

Till skillnad från då minskade timmarna under 2020 snabbare men tecken 

på återhämtning kom tidigare.  

Procentuellt minskade antalet arbetade timmar mer än antalet sysselsatta 

under 2020. Det indikerar en motståndskraft i sysselsättningen och att 

frånvaron istället ökade under en period. Att ett stort antal anställda var 

permitterade är en bidragande orsak till detta mönster. 

Branscher inom tjänstesektorn drabbades hårt 

De branscher som drabbades hårdast av coronapandemin var Hotell och 

restaurang samt Transport. Antalet sysselsatta inom Hotell och restaurang 
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var som lägst i april. För Transportbranschen var antalet sysselsatta istäl-

let som lägst under juni. Minskningen jämfört med februari var 20,8 re-

spektive 13,5 procent.  

Gemensamt för de branscher som drabbades särskilt hårt under 2020 är 

att de tillhör tjänstesektorn. En förklaring till detta är att de har varit sär-

skilt berörda av de restriktioner och rekommendationer som pandemin 

medfört.  

Hastig ökning av arbetslösheten under första halvåret 

Arbetslösheten ökade hastigt under första halvåret 2020. Den högsta an-

delen, 9,2 procent, noterades i juni och var då 2,0 procentenheter högre 

än i februari. Det högsta arbetslöshetstalet under finanskrisen var jämfö-

relsevis 8,9 procent. Efter sommaren 2020 noterades en viss återhämt-

ning. Arbetslösheten uppgick till 8,6 procent i december, en ökning med 

1,3 procentenheter jämfört med februari. 

Arbetslösheten ökade kraftigt bland ungdomar i åldern 15-24 år under 

första halvåret 2020. Ökningen skedde framförallt i april och i juni. I juni 

var andelen arbetslösa ungdomar 27,7 procent, vilket var 7,2 procenten-

heter högre än i februari.  

Både bland utrikes och inrikes födda steg arbetslösheten under 2020. De 

högsta andelarna noterades under det tredje kvartalet, och var då 5,5 pro-

cent bland inrikes födda och 20,3 procent bland utrikes födda. Detta var 

en ökning med 1,1 respektive 3,7 procentenheter jämfört med det första 

kvartalet. 

Fler latent arbetssökande 

Andelen utanför arbetskraften ökade hastigt första månaderna av coro-

napandemin för att sedan snabbt återhämtas. Under finanskrisen var ned-

gången betydligt mer långvarig. Detta signalerar ett fortsatt förtroende 

för arbetsmarknaden under 2020, där personer fortsatt söker arbete trots 

hög arbetslöshet.  

En undergrupp bland personerna utanför arbetskraften som påverkades 

av pandemin var de latent arbetssökande. Antalet var högre under hela 

2020 jämfört med 2019. Skillnaden var störst under det andra kvartalet, 

då antalet var 59,0 procent högre än samma kvartal föregående år, enligt 

icke säsongrensade data.  

Högre risk för arbetslöshet och sämre chans till arbete  

För att beskriva övergångar mellan olika tillstånd på arbetsmarknaden 

(t.ex. olika arbetskraftsstatus) används AKU:s flödesstatistik. I jämfö-

relse med de fem föregående åren visar statistiken att risken för arbetslös-

het var högre under 2020. Arbetslöshetsrisken för sysselsatta var som 

störst under andra kvartalet och uppgick då till 2,0 procent. Risken var 

dubbelt så hög jämfört med genomsnittet för samma period 2015-2019. 

Under det andra halvåret 2020 var arbetslöshetsrisken lägre än under det 

andra kvartalet men fortfarande något högre än tidigare år.  

Chansen till sysselsättning var samtidigt lägre jämfört med de föregående 

åren. Tydligast skillnad noterades under det andra kvartalet, då sysselsätt-

ningschansen för arbetslösa var 24,4 procent. Det var 6,2 procentenheter 

lägre än genomsnittet för de fem föregående åren, då chanserna varierade 
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mellan 29 och 32 procent. Under det tredje och fjärde kvartalet steg chan-

sen till arbete. Det tyder på att det inte bara var färre som blev arbetslösa 

under senare delen av 2020, utan även att fler fann ett arbete. 
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Statistiken med kommentarer 

 1. Inledning 

Sedan 2009 publiceras fördjupade beskrivningar av ett specifikt ämne i 

form av ett tema, baserat på data från Arbetskraftsundersökningarna 

(AKU). I AKU:s första temarapport för 2021 beskrivs hur den svenska 

arbetsmarknaden utvecklades under 2020 som en följd av coronapande-

min.  

AKU är en urvalsundersökning som ger en heltäckande bild av arbets-

marknaden och innefattar befolkningen i åldern 15-74 år. AKU har sedan 

1961 samlat in statistik över aktiviteten på arbetsmarknaden och mäter 

bland annat den officiella arbetslöshetsstatistiken och följer internation-

ella rekommendationer av ILO. AKU är således en av de bästa källorna 

för att få kontinuerlig och jämförbar statistik om arbetsmarknaden över 

tid. 

I rapporten används till stor del månadsdata som är säsongsrensad och ut-

jämnad, för att möjliggöra jämförelser över tid oberoende av säsongef-

fekter1. I de fall där sådan data inte finns tillgänglig används istället icke 

säsongrensad data, som istället jämförs med samma period föregående år. 

För vissa indelningar används kvartalsdata. 

För att utvärdera hur arbetsmarknaden påverkats av coronapandemin an-

vänds i rapporten flera indexerade diagram. Syftet med dem är att illu-

strera den procentuella utvecklingen i jämförelse med perioden innan co-

ronapandemin. Index som används är februari vid månadsdata och kvar-

tal ett vid kvartalsdata. Detta tillvägagångssätt tillåter en analys om ut-

vecklingen i olika grupper, oberoende av deras storlek. 

Rapporten är uppdelad i sju kapitel. Kapitel ett och två är inledning till 

rapporten respektive en beskrivningen av begrepp och definitioner. Res-

terande fem kapitel behandlar hur olika delar av den svenska arbetsmark-

naden påverkats av coronapandemin.  

I kapitel tre redogörs för hur sysselsättningen påverkats av coronapande-

min. Indelningar efter ålder, födelseland och anknytningsgrad presente-

ras. Kapitlet beskriver även hur frånvaron och de arbetade timmarna har 

utvecklats samt vilka branscher som drabbats hårdast. 

Kapitel fyra undersöker arbetslösheten och hur den har utvecklats för 

olika grupper under coronapandemin.  

I det femte kapitlet fördjupas analysen kring personer som står utanför ar-

betskraften. Här behandlas även delgruppen latent arbetssökande, som 

har ökat under coronapandemin. Latent arbetssökande innefattar personer 

som inte är sysselsatta, som skulle vilja arbeta men som inte kan arbeta 

eller som inte har sökt arbete. 

Kapitel sex beskriver därefter det outnyttjade arbetskraftsutbudet vilket 

inkluderar arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande. Detta är 

ett relevant mått att analysera som en följd av coronapandemin, då det 

ger en kompletterande bild av situationen på arbetsmarknaden.  

                                                      

1 Läs mer om säsongrensning i AKU här: Säsongrensade serier, månad (scb.se) 

https://scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/arbetsmarknad/arbetskraftsundersokningar/arbetskraftsundersokningarna-aku/pong/tabell-och-diagram/sasongrensade-data/sasongrensade-serier-manad/
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I det avslutande kapitlet nyttjas AKU:s panelmetodik för att undersöka 

hur flöden mellan olika arbetskraftsstatus påverkats under 2020. I denna 

del presenteras mått som sysselsättningschans och arbetslöshetsrisk i re-

lation till den föregående 5-årsperioden. 
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2. Begrepp och definitioner  

Statistiken som framställs genom AKU är föremål för internationell sam-

ordning och bygger på International Labour Organization’s, (ILO), kon-

vention över arbetsmarknadsstatistiken. Undersökningen är således an-

passad till internationella krav. Inom det Europeiska statistiksystemet 

(ESS) går undersökningarna under namnet Labour Force Survey, LFS. I 

statistiksamarbetet ingår EU:s medlemsländer, kandidatländer samt 

EFTA-länderna, dit bland andra Norge och Island hör. Lagstiftningen 

syftar bland annat till en gemensam tillämpning av ILO:s begrepp. 

I AKU kan en person klassificeras som i arbetskraften, vilket innebär 

sysselsatt eller arbetslös, eller utanför arbetskraften. De tre begreppen 

kan delas in i ytterligare undergrupper (se trädet under avsnittet Statisti-

kens ändamål och innehåll i Kort om statistiken). 

Som sysselsatt räknas en person som har en anställning eller arbetar som 

företagare alternativt som medhjälpande hushållsmedlem. För att räknas 

som sysselsatt räcker det att ha arbetat minst en timme under referens-

veckan alternativt ha varit frånvarande från ett sådant arbete. Utöver detta 

krävs det att arbetet syftar till att generera inkomst till individen eller det 

hushåll personen ingår i.  

För att räknas som arbetslös krävs det att personen var utan arbete under 

referensveckan men har sökt arbete under de senaste fyra veckorna (refe-

rensveckan och tre veckor bakåt) och kunde arbeta referensveckan eller 

börja inom 14 dagar från referensveckans slut. Arbetslösa omfattar även 

personer som har fått ett arbete som börjar inom 3 månader, förutsatt att 

de skulle ha kunnat arbeta under referensveckan eller börja inom 14 da-

gar från referensveckans slut. Det relativa arbetslöshetstalet är andelen 

arbetslösa av antalet personer i arbetskraften och uttrycks i procent. 

Ej i arbetskraften omfattar personer som varken är sysselsatta eller ar-

betslösa. Gruppen omfattar bland annat studerande utan arbete (dock ej 

heltidsstuderande som söker och kan ta arbete), pensionärer, hemarbe-

tande och långvarigt sjuka utan arbete. 

Fast anställda kallas också tillsvidareanställda och är personer vars an-

ställning löper på tills antingen den anställde eller arbetsgivaren säger 

upp den. 

Frånvarande är den som inte utfört sitt arbete, p.g.a. sjukdom, semester, 

föräldraledighet eller någon annan anledning. Frånvaro kan vara antingen 

hela- eller under en del av referensveckan.  

Företagare är dels egna företagare med någon form av enskild firma, 

men också frilansare  

Heltid innebär en överenskommen arbetstid på 35 timmar eller mer per 

vecka. 

I arbete betyder att personen ifråga arbetat hela eller en del av veckan. 

Inrikes födda är personer som är födda i Sverige. 

Latent arbetssökande ingår i ”ej i arbetskraften” och består av personer 

som velat och kunnat arbeta referensveckan men inte sökt arbete. 

Medhjälpande hushållsmedlem är en person som arbetar oavlönat i nå-

gon hushållsmedlems företag och hen får del av hushållets resurser. 

Släktskap med personen som driver företaget behöver inte finnas.  
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Näringsgrenar används för att klassificera företag och arbetsställen. In-

delningen som använts är Standard för svensk näringsgrensindelning 

2007 (SNI). Mer om denna här: https://www.scb.se/sni 

Tidsbegränsat anställda omfattar personer med en anställning som gäl-

ler under en begränsad tid, exempelvis vikariat, säsongsarbete, pro-

vanställning eller objekts-/projektanställning. Personer som har en tidsbe-

gränsad anställning men en fast anställning i botten räknas inte till tidsbe-

gränsat anställda då de inte har samma lösa anknytning till arbetsmark-

naden som övriga tidsbegränsat anställda har. 

Undersysselsatta består av personer som är sysselsatta men arbetar 

mindre än de skulle vilja och som kunnat arbeta mer den undersökta 

veckan. I gruppen kan även personer som arbetar heltid ingå. 

Utrikes födda är personer som är födda utanför Sverige. 

För fler definitioner och förklaringar se avsnittet Kort om statistiken (i 

slutet av denna rapport). 

  

https://www.scb.se/dokumentation/klassifikationer-och-standarder/standard-for-svensk-naringsgrensindelning-sni/
https://scb.se/Ordlista/GetTermsJson/?ord=sysselsatta
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3. Sysselsättningen minskade som följd av 

coronapandemin 

I kapitel 3 presenteras utvecklingen av antal och andel sysselsatta i åldern 

15-74 år, under 2020. För att ge en övergripande bild redovisas inled-

ningsvis utvecklingen sedan 2006. Därefter presenteras sysselsättningen 

under 2020 efter ålder, födelseland och anknytningsgrad till arbetsmark-

naden. I de avslutande delarna redovisas hur frånvaron och de arbetade 

timmarna påverkades av pandemin samt vilka branscher som drabbades 

hårdast. 

3.1 Lägst sysselsättning i juni 

Sedan november 2009 har sysselsättningen i Sverige kontinuerligt ökat 

och den högsta nivån nåddes i februari 2020, precis innan coronapande-

mins effekter hade nått Sverige. Det totala antalet sysselsatta i åldern 15-

74 år uppgick då till 5 153 000 personer, enligt säsongrensade och utjäm-

nade data.  

Utvecklingen förändrades påtagligt som en följd av coronapandemin och 

det lägsta antalet sysselsatta under 2020 uppmättes i juni, då 5 003 000 

personer var sysselsatta. Antalet hade då minskat med 2,9 procent jäm-

fört med februari samma år. Under det andra halvåret återhämtade sig ar-

betsmarknaden något och i december 2020 hade sysselsättningen stigit, i 

förhållande till juni, och uppgick till 5 080 000. Detta är 1,4 procent lägre 

jämfört med februari. Diagram 1 illustrerar utvecklingen av antalet sys-

selsatta sedan januari 2006 till och med december 2020. 

Diagram 1  

Antal sysselsatta, 15-74 år, januari 2006 – december 2020, säsongrensade 
och utjämnade data. Tusental (1 000-tal)   

 
Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 

Även sysselsättningsgraden minskade snabbt till följd av coronapande-

min och den lägsta andelen under året noterades i juni. Sysselsättnings-

graden var då 66,4 procent, vilket är 2,0 procentenheter lägre jämfört 

med februari 2020. Därefter ökade andelen och i december 2020 uppgick 

den till 67,4 procent, motsvarande 1,0 procentenheter lägre än innan co-

ronapandemin. Mellan februari och december 2020 minskade sysselsätt-

ningen bland kvinnor med 1,4 procentenheter medan nedgången bland 
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män var 0,8 procentenheter. Det innebär att sysselsättningsgapet mellan 

kvinnor och män har vidgats något under coronapandemin. I diagram 2 

redovisas sysselsättningsgraden sedan 2006.   

Diagram 2  

Andel sysselsatta av befolkningen, 15-74 år, efter kön, januari 2006 – de-
cember 2020, säsongrensade och utjämnade data. Procent (%) 

 
Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 

Ur ett historiskt perspektiv har nedgången i sysselsättningen under coro-

napandemin varit relativt stor och hastig, men nivån blev aldrig lika låg 

som under finanskrisen som började 2008. Den lägsta nivån var då 64,1 

procent, vilket var 2,3 procentenheter lägre än den lägsta nivån som note-

rades under 2020. I jämförelse var dock förändringstakten snabbare un-

der coronapandemin. Det innebär att sysselsättningen minskade mer per 

månad än under finanskrisen. Tecken på återhämtning kom däremot 

snabbare under 2020 då sysselsättningen började stiga igen efter några 

månader, medan nedgången var mer varaktig under finanskrisen. Notera 

att försiktighet ska vidtas vid jämförelser mellan dessa kriser då coro-

napandemin fortfarande pågår och fortsatt påverkar den svenska arbets-

marknaden.     

3.2 Sysselsättningen minskade mest bland unga 

Sysselsättningen skiljer sig generellt mellan olika åldersgrupper och de 

påverkades även olika av coronapandemin. Diagram 3 visar sysselsätt-

ningsgraden efter 10-års klasser. Bland ungdomar i åldern 15-24 är 

sysselsättningsgraden lägre eftersom de flesta, främst på grund av studier, 

ännu inte trätt in på arbetsmarknaden. Den lägsta sysselsättningsgraden 

finns bland äldre, 65-74 år, eftersom många i den gruppen är pension-

erade. Personer i åldern 25-64 år har generellt en starkare anknytning till 

arbetsmarknaden och är i högre grad sysselsatta än övriga åldersgrupper.  
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Diagram 3 

Andel sysselsatta, efter ålder, januari 2019 – december 2020, säsong-
rensade och utjämnade data. Procent (%) 

  
Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 

Diagram 4 visar hur antalet sysselsatta i åldersgrupperna har förändrats i 

procent indexerat från februari 2020, innan coronapandemin och dess ef-

fekter var synliga på den svenska arbetsmarknaden. Procentuellt mins-

kade antalet sysselsatta mest i åldern 15-24 år, med 13,8 procent under 

perioden februari till juni 2020. En minskning skedde även i den näst 

yngsta gruppen, 25-34 år, där antalet sysselsatta minskade med 6,2 pro-

cent under samma period. Under andra halvåret återhämtades sysselsätt-

ningen till viss del och antalet sysselsatta steg i båda yngre grupperna.  

Diagram 4 

Antal sysselsatta, efter åldersgrupp, februari 2020 – december 2020, sä-
songrensade och utjämnade data. Index februari 2020=100.  

 
Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 

  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2019 2020

15-24 år 25-34 år 35-44 år

45-54 år 55-64 år 65-74 år

75

80

85

90

95

100

105

Feb Apr Jun Aug Okt Dec

15-24 år 25-34 år 35-44 år

45-54 år 55-64 år 65-74 år



SCB 15 AM 110 SM 2101 

 

 

 

 

Trots ökningarna var det i december 2020 fortfarande bland unga som 

antalet sysselsatta minskat mest jämfört med innan pandemin. I gruppen 

15-24 år var minskningen 9,3 procent och bland de som var 25-34 år var 

minskningen 2,8 procent jämfört med februari. Att unga drabbades mest 

kan delvis bero på att de i större utsträckning har tidsbegränsade anställ-

ningar och att många unga arbetar i branscher som har varit särskilt ut-

satta under coronapandemin, exempelvis inom Hotell och restaurang. 

I åldersgrupperna 35 år och äldre skedde inga större förändringar av antalet 

sysselsatta, med undantag för 55-64 år där antalet ökade svagt under året. 

3.3 Ökat sysselsättningsgap mellan inrikes och utrikes födda 

Sysselsättningsgraden är högre bland inrikes födda än bland utrikes 

födda. Diagram 5 visar att skillnaden mellan grupperna ökat under coro-

napandemin. Anledningen till det är att sysselsättningsgraden minskade 

relativt mer bland utrikes födda än bland inrikes födda.2  

Skillnaden mellan grupperna var som störst under det andra kvartalet 

2020, då andelen sysselsatta uppgick till 69,3 procent bland inrikes födda 

och 58,7 procent bland utrikes födda. Jämfört med första kvartalet hade 

andelarna då minskat med 0,9 procentenheter bland inrikes födda och 2,1 

procentenheter bland utrikes födda. Trots att andelen sysselsatta bland ut-

rikes födda ökade under andra halvåret 2020 var skillnaden mellan inri-

kes och utrikes födda större i slutet på året jämfört med innan coro-

napandemin. 

Diagram 5 

Andel sysselsatta, 15-74 år, efter kön, inrikes och utrikes födda, första 
kvartalet 2019 – fjärde kvartalet 2020, säsongrensade och utjämnade data. 
Procent (%)  

 

Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 

  

                                                      

2 Kvartalsdata används vid statistik över inrikes och utrikes födda då det är mer tillförlitligt.  
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Diagram 6 redovisar utvecklingen av antalet sysselsatta för inrikes och 

utrikes födda med index första kvartalet 2020. Under den inledande fasen 

av pandemin minskade sysselsättningen i högre utsträckning för utrikes 

födda jämfört med inrikes födda. Mellan det första och det andra kvarta-

let 2020 minskade antalet sysselsatta för både utrikes födda kvinnor och 

utrikes födda män med 3,0 procent. Bland inrikes födda var minskningen 

inte lika påtaglig.  

Från det andra till det fjärde kvartalet ökade antalet sysselsatta för samt-

liga grupper men ingen nådde samma nivå som innan coronapandemin. 

Återhämtningen var tydligast bland utrikes födda kvinnor samt inrikes 

födda män. För dessa grupper var antalet sysselsatta på liknande nivåer 

som innan coronapandemin. 

Diagram 6 
Antal sysselsatta, 15-74 år, efter kön, inrikes och utrikes födda, kvartal 1 – 
kvartal 4 2020, säsongrensade och utjämnade data. Index kvartal 1 
2020=100.   

   

Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 

3.4 Kraftig minskning av tidsbegränsat anställda under första 
halvåret 

De som är sysselsatta kan delas in i tre olika anknytningsgrader: fast an-

ställda, tidsbegränsat anställda och företagare eller medhjälpande hus-

hållsmedlemmar. Majoriteten av de sysselsatta är fast anställda, och i 

februari 2020 var 75,2 procent av de sysselsatta fast anställda. Motsva-

rande andelar för tidsbegränsat anställda samt företagare eller medhjälp-

ande hushållsmedlemmar var 14,8 respektive 10,0 procent.  

Diagram 7 visar den procentuella utvecklingen av antalet sysselsatta efter 

anknytningsgrad under 2020 med index i februari. Antalet fast anställda 

påverkades minst av coronapandemin, och nivån i december var den-

samma som i februari. Antalet tidsbegränsat anställda minskade däremot 

tydligt och var som lägst i juni. Mellan februari och juni 2020 minskade 

antalet tidsbegränsat anställda med 12,0 procent. Under andra halvåret 
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återhämtades antalet tidsbegränsat anställda till viss del men var fortfa-

rande 8,0 procent lägre jämfört med februari. Antalet företagare och 

medhjälpande hushållsmedlemmar minskade genomgående under året, 

och var 4,2 procent lägre i december jämfört med februari. 

Diagram 7 

Antal sysselsatta, 15-74 år, efter anknytningsgrad, februari  – december 
2020, säsongrensade och utjämnade data. Index februari 2020=100.  

 

 
Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 

 

3.5 Frånvaron var som högst i april  

Sysselsatta kan antingen vara i arbete eller tillfälligt frånvarande, under 

hela eller delar av referensveckan. Sysselsatta personer som arbetade un-

der referensveckan minskade kraftigt under 2020. Det beror dels på att 

sysselsättningen minskade men även på att frånvaron ökade. Från febru-

ari till juni 2020 minskade antalet sysselsatta i arbete med 5,4 procent, 

och uppgick då till 4 147 000 personer. Under andra halvåret skedde en 

snabb återhämtning, men trots detta var antalet i arbete 1,8 procent färre i 

december 2020 jämfört med februari.  

Diagram 8 visar utvecklingen av frånvarande från ett arbete under hela 

referensveckan som andel av sysselsatta. Andelen ökade tydligt under de 

inledande månaderna av pandemin och var som högst i april. Andelen 

frånvarande under hela veckan uppgick då till 19,2 procent, en ökning 

med 4,2 procentenheter jämfört med februari. Andelen frånvarande mins-

kade igen under det andra halvåret. I december var nivån 15,3 procent, 

endast 0,3 procentenheter högre jämfört med februari. Bland kvinnor var 

den nästintill helt återhämtad, medan nivån bland männen var något 

högre än innan pandemin.  
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Diagram 8 

Andel sysselsatta som var frånvarande hela referensveckan, 15-74 år, ef-
ter kön, januari 2019 – december 2020, säsongrensade och utjämnade 
data. Procent (%)  

 

  
Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 

Med anledning av pandemin introducerades, från och med maj 2020, till-

äggsfrågor i AKU för att bättre kunna belysa effekten av coronapande-

min på arbetsmarknaden. Bland annat ställs en fråga om angiven frånvaro 

var relaterad till covid-19. I diagram 9 redovisas andelen som svarade att 

deras frånvaro var kopplad till pandemin enligt icke säsongrensade data. I 

maj 2020, när andelen frånvarande var särskilt hög, uppgav 36,4 procent 

att deras frånvaro var kopplad till coronapandemin. I november, i sam-

band med den andra vågen av pandemin, var andelen näst högst och upp-

gick till 27,2 procent. Under högsommaren, när många har semester, var 

andelarna betydligt lägre. 

Diagram 9 

Andel frånvarande som uppgav att deras frånvaro var kopplad till covid-
19, 15-74 år, maj  – december 2020, icke säsongrensade data. Procent (%)  
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Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU)  

Antalet frånvarande var som högst i april under 2020, enligt diagram 8. 

Enligt icke säsongrensad data var då 657 000 personer frånvarande under 

hela referensveckan.3 I diagram 10 redovisas de huvudsakliga frånvaro-

skälen för de som var frånvarande under hela mätveckan i april. Av dessa 

var 214 000 personer frånvarande på grund av sjukdom medan 80 000 

var frånvarande på grund av semester. Fler än vanligt var frånvarande på 

grund av permittering och arbetsbrist under 2020. I april var 68 000 från-

varande på grund av permittering och 52 000 på grund av arbetsbrist.4 

Över en tredjedel, eller 242 000, var frånvarande på grund av övriga 

skäl.5  

Diagram 10 
Antal helt frånvarande efter huvudsakligt skäl, 15-74 år, april 2020, icke sä-
songrensade data. Tusental (1 000-tal) 

 

Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 

Bland personer som är frånvarande på grund av arbetsbrist eller permitte-

ring är det vanligt med frånvaro delar av veckan. Antalet som var frånva-

rande under del av veckan på grund av permittering uppgick i april till 

144 000, enligt icke säsongrensad data. Antalet personer som angav ar-

betsbrist som huvudsakligt frånvaroskäl var 85 000. 

3.6 Kraftig minskning av antalet arbetade timmar under våren  

Antalet arbetade timmar ger en tydlig bild av aktiviteten på arbetsmark-

naden. Vid upp- eller nedgångar i ekonomin syns förändringar vanligtvis 

snabbare i antal arbetade timmar än i till exempel antal sysselsatta, ef-

tersom antalet arbetstimmar är lättare att anpassa än personalstyrkans 

storlek.  

Diagram 11 visar antalet arbetade timmar i genomsnitt per vecka, enligt 

säsongrensade och utjämnade data, från januari 2019 till december 2020. 

                                                      

3 Notera att pga. att datan inte är säsongrensade eller utjämnad kan fluktueringar under året till stor del vara 

påverkade av arbetsmarknadens säsongs- och kalendereffekter. Exempelvis inföll påsken 2020 i april. 

4 Uppgiften om antalet permitterade bör tolkas med viss försiktighet då de personer som omfattas av permitte-

ring och som haft semester kan ha angett semester som främsta anledning till frånvaron. 

5 Övriga skäl inkluderar övriga personliga skäl, arbetsmarknadsskäl samt arbetstidens förläggning och helg 
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Utvecklingen var stabil till och med februari 2020. Fram till coro-

napandemin varierade antalet arbetade timmar per veckan i genomsnitt 

mellan 153-157 miljoner per vecka. I inledningen av coronapandemin 

sjönk antalet arbetade timmar kraftigt. Mellan februari och april 2020 

minskade antalet timmar från 156,6 till 139,6 miljoner i genomsnitt per 

vecka, vilket motsvarade en minskning med 10,8 procent.  

Diagram 11 

Antal arbetade timmar i genomsnitt per vecka, januari 2019 – december 
2020, säsongrensade och utjämnade data. Miljoner.  

 

Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 

Sett till ett längre tidsperspektiv har inte antalet arbetade timmar varit så 

lågt sedan finanskrisen som började 2008. Till skillnad från då syntes un-

der 2020 både snabbare minskning och även snabbare tecken på åter-

hämtning. I december 2020 var antalet arbetade timmar 149,3 miljoner 

timmar per vecka, vilket var fler timmar än i april men betydligt lägre än 

innan coronapandemin. Förändringarna under året kan vara ett resultat av 

bland annat permitteringar och uppsägningar så väl som ökad sjukfrån-

varo och till exempel vård av barn.  

För att sätta utvecklingen av arbetade timmar i relation till antalet syssel-

satta (avsnitt 3.1) och antalet personer i arbete (avsnitt 3.5) redovisas ut-

vecklingen av de tre måtten sedan februari 2020 tillsammans i diagram 

12. Dessa arbetsmarknadsmått utvecklas ofta i takt med varandra men de 

beskriver olika aspekter av arbetsmarknaden. Antalet sysselsatta avspeg-

lar både hel- och deltidssysselsatta medan antalet personer i arbete även 

indikerar omfattningen av frånvaro. Arbetade timmar återspeglar utöver 

sysselsättning och frånvaro även arbetets tidsåtgång, inklusive över-

tid/mertid.  
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Diagram 12 

Antal arbetade timmar i genomsnitt per vecka, antal sysselsatta samt an-
tal personer i arbete, 15-74 år, februari – december 2020, säsongrensade 
och utjämnade data. Index februari 2020=100.   

 
Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU)     

Procentuellt minskade antalet arbetade timmar betydligt mer än antalet 

sysselsatta under 2020. Det indikerar en motståndskraft i sysselsättningen 

och att frånvaron istället ökade under en period. Fler anställda än vanligt 

blev under 2020 permitterade (avsnitt 3.5), vilket ökade frånvaron och re-

ducerade eventuella uppsägningar. Därmed påverkades inte sysselsätt-

ningen i samma utsträckning som den arbetade tiden. Allt eftersom coro-

napandemin fortlöpt har gapet mellan utvecklingen av arbetade timmar 

och sysselsättningen minskat.  

3.7 Tjänstesektorn drabbades hårt 

Coronapandemin har drabbat olika branscher olika hårt. Bilaga 1 (tabell 

12 och 13) redovisar utvecklingen för samtliga näringsgrenar6 avseende 

antalet sysselsatta samt antalet arbetade timmar. Diagram 13 visar ut-

vecklingen av antalet sysselsatta sedan februari 2020, enligt säsong-

rensade och utjämnade data, i de fyra branscher där antalet minskade 

mest under coronapandemin: Hotell och restaurang, Transport, Person-

liga och kulturella tjänster samt Utbildning.  

  

                                                      

6  Näringsgrenarna indelas efter SNI (svensk näringsgrensindelning), vilket bygger på EU:standarden NACE 

för näringsgrensindelningar 
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Diagram 13 

Antal sysselsatta, 15-74 år, efter näringsgren, februari  – december 2020, 
säsongrensade och utjämnade data. Index februari 2020=100.   

 
Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 

Gemensamt för dessa näringsgrenar är att den största procentuella minsk-

ningen per månad skedde redan i mars. I de två näringsgrenarna med 

störst förändring av antal sysselsatta, Hotell och restaurang samt Trans-

port, minskade antalet med 13,3 respektive 7,3 procent mellan februari 

och mars. Inom Personliga och kulturella tjänster samt inom Utbildning 

minskade antalet med 4,0 respektive 2,7 procent under samma månad.  

Det lägsta antalet sysselsatta under 2020 noterades under olika månader 

för olika  branscher. För Hotell och restaurang var skillnaden mot febru-

ari störst i april, 20,8 procent, medan motsvarande för Transport var i 

juni, 13,5 procent. Sedan juni har antalet sysselsatta ökat i alla fyra nä-

ringsgrenar men i december var antalet genomgående lägre än innan co-

ronapandemin, framförallt för Hotell och restaurang samt Transport.      

Diagram 14 visar den procentuella förändringen av antalet arbetade tim-

mar i respektive bransch med utgångspunkt från februari 2020. Liksom 

för antalet sysselsatta noterades den största minskning av timmar inom 

Hotell och restaurang som minskade med 48,1 procent från februari till 

april 2020. Stora minskningar noterades även för Personliga och kultu-

rella tjänster, Utbildning samt Transport. Efter april har antalet arbetade 

timmar ökat för samtliga nämnda branscher men i december var antalet 

fortfarande lägre än innan coronapandemin. För Hotell och restaurang 

minskade antalet timmar med 26,5 procent mellan februari och december 

2020.  
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Diagram 14 

Antal totalt arbetade timmar i genomsnitt per vecka, efter näringsgren, 
februari – december 2020, säsongrensade och utjämnade data. Index feb-
ruari 2020=100.  

 

 
Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU)  

Gemensamt för de branscher som påverkades särskilt mycket under 2020 

är att de tillhör tjänstesektorn. Branscherna har varit särskilt berörda av 

de restriktioner och rekommendationer som funnits under pandemin. Ut-

vecklingen under coronapandemin skiljer sig därmed ifrån finanskrisen 

2008-2009 då främst tillverkningsindustrin drabbades. Eftersom tjänste-

sektorn står för många av inträdesjobben på arbetsmarknaden kan en 

svag tjänstesektor försvåra för personer som står utanför arbetsmark-

naden att etablera sig.  

 

 

 

  

40

50

60

70

80

90

100

110

Feb Apr Jun Aug Okt Dec

Transport Hotell och restaurang

Utbildning Personliga och kulturella tjänster

Samtliga



SCB 24 AM 110 SM 2101 

 

 

 

4. Arbetslösheten ökade snabbt under första 

halvåret 

I kapitel 4 presenteras utvecklingen av antal arbetslösa samt det relativa 

arbetslöshetstalet under 2020, för befolkningen i åldern 15-74 år. För att 

ge en övergripande bild redovisas inledningsvis utvecklingen sedan 2006. 

Därefter presenteras arbetslösheten under 2020 efter ålder och födelse-

land. 

4.1 Arbetslösheten var som högst i juni 

Utvecklingen av antalet arbetslösa har ökat gradvis sedan mitten av 2018 

och uppmättes till 398 000 i februari 2020, innan coronapandemin hade 

nått Sverige, enligt säsongrensade och utjämnade data. I april samt juni 

2020 ökade arbetslösheten snabbt. Den högsta nivån nåddes under juni då 

antalet arbetslösa var 504 000 personer, en ökning med 106 000 personer 

jämfört med februari samma år. Under det andra halvåret 2020 minskade 

antalet arbetslösa successivt och var i december 475 000, vilket var 

77 000 fler än i februari 2020. 

Diagram 15 

Antal arbetslösa, 15-74 år, januari 2006 – december 2020, säsongrensade 
och utjämnade data. Tusental (1 000-tal)  

 
Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 

Diagram 16 visar det relativa arbetslöshetstalet för åren 2006-2020. Ut-

vecklingen visar en svagt uppåtgående arbetslöshet från mitten av 2018 

och en hastig ökning under våren 2020. I februari 2020 var andelen ar-

betslösa 7,2 procent, enligt säsongrensade och utjämnade data. Den 

högsta andelen, 9,2 procent, noterades i juni och var då 2,0 procenten-

heter högre än i februari. Jämförelsevis var den högsta arbetslösheten un-

der föregående finanskris 8,9 procent. Efter sommaren 2020 sjönk arbets-

lösheten successivt till 8,6 procent i december, vilket var 1,3 procenten-

heter högre jämfört med februari. Uppdelat på kön visar diagram 16 att 

arbetslösheten började stiga i mars för kvinnorna och i april för männen, 

men sedan dess har utvecklingen varit likartad mellan könen.  
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Diagram 16 

Andel arbetslösa, 15-74 år, efter kön, januari 2006 – december 2020, sä-
songrensade och utjämnade data. Procent (%)  

 
Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 

4.2 Arbetslösheten ökade mest bland unga   

Det relativa arbetslöshetstalet skiljer sig betydligt mellan olika ålders-

grupper och även deras utveckling till följd av coronapandemin. Arbets-

lösheten är högst bland ungdomarna i ålder 15-24 år, där andelen har va-

rit runt 20 procentde senaste åren. För samtliga 10-årsklasser i intervallet 

25-65 år har arbetslösheten varit mellan 4,5-6,5 procent motsvarande pe-

riod.7   

Under 2020 ökade arbetslösheten mest för ungdomarna, 15-24 år, samt 

för den näst yngsta åldersgruppen, 25-34 år, till följd av coronapandemin. 

Ökningen skedde framförallt i april och i juni, och uppgick i juni till 27,7 

procent för åldern 15-24 år och 10,6 procent för åldern 25-34 år. Detta 

var ökningar med 7,2 respektive 4,2 procentenheter, jämfört med februari 

2020.  

  

                                                      

7 Åldersgruppen 65-74 år redovisas inte till följd av att gruppen är relativt liten och därför svår att särredovisa 

i AKU. 
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Diagram 17 

Andel arbetslösa efter ålder, januari 2019 – december 2020, säsong-
rensade och utjämnade data. Procent (%)  

 

Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 

Under sommarmånaderna ökar vanligtvis inträdet på arbetsmarknaden 

bland unga i samband med att utbildningar avslutas eller att studerande 

har sommarlov. Under 2020 blev färre ungdomar sysselsatta, då färre ar-

beten fanns tillgängliga, och antalet unga arbetslösa var fler än vanligt. 

Sommarmånadernas höga arbetslöshetstal bland unga minskade under det 

andra halvåret och i december var andelen 23,8 procent i åldern 15-24 år 

och 8,8 procent i åldern 25-34 år. När ungdomsarbetslösheten var som 

högst under den senaste finanskrisen uppgick den till 26,1 procent, något 

lägre än den högsta nivån under 2020. 

För de övriga åldersgrupperna, mellan 35-64 år, var utvecklingen av ar-

betslöshetstalet mer stabil och andelen steg successivt till att bli som 

högst i slutet på året. Diagram 18 visar att antalet arbetslösa procentuellt 

har ökat mest för de i åldern 25-34 år, där antalet arbetslösa ökade med 

62,2 procent mellan februari och juni 2020. Under andra halvåret matta-

des ökningen av, men var ändå 37,2 procent högre i december än i febru-

ari. Den näst största ökningen från februari återfinns i åldersgruppen 15-

24 år där ökningen var 27,7 procent i juni och 9,5 procent i december.  

Ökningen i procentuella termer av antalet arbetslösa var således högst för 

åldersgruppen 25-34 medan utvecklingen sett till det relativa arbetslös-

hetstalet var högst i åldersgruppen 15-24 år. Diskrepansen beror på att 

befolkningsstorleken skiljer sig mellan grupperna. 
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Diagram 18 

Antal arbetslösa, efter ålder, februari – december 2020, säsongrensade 
och utjämnade data. Index februari 2020=100. 

 

Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 

Antalet arbetslösa i åldersgrupperna 35-44 år och 55-64 år har utvecklats 

i liknande takt under 2020 och steg successivt till högsta antal i decem-

ber. Notera att antalet arbetslösa i åldersgruppen 55-64 år är relativt få 

vilket medför att små förändringar i antalet arbetslösa leder till stora pro-

centuella förändringar.  

4.3 Arbetslöshetstalet ökade bland både inrikes och utrikes födda 

Det relativa arbetslöshetstalet är betydligt högre bland utrikes födda än 

bland inrikes födda personer, vilket diagram 19 illustrerar. För utrikes 

födda steg arbetslösheten redan under 2019 medan den var relativt stabil 

för inrikes födda. Under 2020 steg arbetslösheten bland både utrikes och 

inrikes födda.  

De högsta arbetslöshetstalen noterades under det tredje kvartalet 2020. 

Arbetslösheten var då 5,5 procent bland inrikes födda och 20,3 procent 

bland utrikes födda. Detta var en ökning med 1,1 respektive 3,7 procen-

tenheter från första kvartalet. I slutet av året sjönk andelarna något och 

under det fjärde kvartalet var arbetslösheten 5,3 procent bland inrikes 

födda och 19,5 procent bland utrikes födda. Under 2020 var utvecklingen 

i relativ arbetslöshet jämn mellan män och kvinnor bland utrikes födda. 

För inrikes födda steg andelen något mer bland män än bland kvinnor. 
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Diagram 19 

Andel arbetslösa av arbetskraften, 15-74 år, efter kön, inrikes och utrikes 
födda, kvartal 1 2019 – kvartal 4 2020. Procent (%)   

 

 

Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 

Diagram 20 redovisar utvecklingen av antalet arbetslösa för inrikes och 

utrikes födda med index första kvartalet 2020. Den procentuella ök-

ningen av antalet arbetslösa var högst bland inrikes födda män under 

samtliga kvartal. Under det tredje kvartalet var antalet arbetslösa som 

högst för samtliga grupper. Bland inrikes födda män var det då 30,6 pro-

cent fler arbetslösa än vid första kvartalet. Motsvarande ökning bland in-

rikes födda kvinnor var 16,6 procent. Under samma period ökade antalet 

arbetslösa bland utrikes födda med 23,5 procent för män och 26,1 procent 

för kvinnor.  

Ökningen i procentuella termer av antalet arbetslösa var således högst för 

inrikes födda män medan utvecklingen sett till det relativa arbetslöshets-

talet var högst bland utrikes födda män och kvinnor. Diskrepansen beror 

på att befolkningsstorleken skiljer sig mellan grupperna. 

Diagram 20 

Antal arbetslösa, 15-74 år, efter kön, inrikes och utrikes födda, kvartal 1 – 
kvartal 4 2020. Index kvartal 1 2020=100.   

  

Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 
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5. Fler utanför arbetskraften under andra 

kvartalet 

I kapitel 5 redovisas antalet och andelen personer utanför arbetskraften 

under coronapandemin, för populationen 15-74 år. För att ge en övergri-

pande bild presenteras inledningsvis utvecklingen sedan 2006. Därefter 

redovisas undergruppen latent arbetssökande, som ökade under året.  

5.1 Fler utanför arbetskraften i början av pandemin 

Personer i åldern 15-74 år som inte uppfyller kraven för att definieras 

som sysselsatta eller arbetslösa ingår i gruppen utanför arbetskraften. Ex-

empelvis studerande som inte söker arbete, pensionärer, och långtids-

sjuka. Diagram 21 visar utvecklingen av antalet personer som stod utan-

för arbetskraften sedan 2006, med säsongrensade och utjämnade data.  

Från februari till mars 2020 ökade antalet personer utanför arbetskraften 

med 76 000 och uppgick till 2 056 000 personer. Sedan dess har antalet 

minskat och återgått till liknande nivåer som innan coronapandemin. I 

december var antalet 1 987 000.  

Under snabba förändringar på arbetsmarknaden, som i inledningen av co-

ronapandemin, kan individer som hastigt förlorat sitt arbete tillfälligt de-

finieras som utanför arbetskraften då de inte hunnit eller av andra skäl 

inte aktivt sökt arbete. Detta kan vara en av förklaringarna till den tydliga 

ökningen av personer utanför arbetskraften initialt.   

Diagram 21 

Antal utanför arbetskraften, 15-74 år, januari 2006 – december 2020, sä-
songrensade och utjämnade data. Tusental (1 000-tal)  

 
Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 

Diagram 22 visar andelen av befolkningen 15-74 år som var utanför ar-

betskraften. Sedan finanskrisen 2008-2009 har andelen utanför arbets-

kraften minskat. Andelen uppgick till 26,3 procent i februari 2020 och 

ökade sedan till 27,3 procent i mars. Därefter skedde en återhämtning och 

i december var andelen nästan tillbaka på samma nivå som innan pande-

min. Under finanskrisen var nedgången betydligt mer långvarig. Detta 

signalerar ett fortsatt förtroende för arbetsmarknaden under 2020, där 
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personer fortsatt söker arbete trots hög arbetslöshet. Det möjliggör också 

högre sysselsättning på sikt.  

Diagram 22 

Andel utanför arbetskraften, 15-74 år, efter kön, januari 2006 – december 
2020, säsongrensade och utjämnade data. Procent (%)  

 
Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 

Andelen kvinnor utanför arbetskraften har konsekvent, och historiskt, va-

rit högre än andelen män. Under coronapandemin steg andelen utanför 

arbetskraften bland kvinnor medan den minskade något bland män. För-

ändringarna mellan februari och december var dock små för båda grup-

perna. 

5.2 Fler latent arbetsökande under 2020 

En relevant grupp att studera när det gäller coronapandemins effekter på 

arbetsmarknaden är de personer som är latent arbetssökande. Latent ar-

betssökande saknar arbete, vill och kan arbeta men har inte sökt arbete 

aktivt under de senaste fyra veckorna – i och med detta räknas de inte 

som arbetslösa utan är utanför arbetskraften.  

Man talar ibland om ’discouraged workers’ vilka är de som inte aktivt sö-

ker arbete då de har uppfattningen att det är alldeles för svårt att finna ett 

arbete. Vid första kvartalet 2020 var antalet latent arbetssökande 

148 000, vilket motsvarade 7,2 procent av det totala antalet personer ut-

anför arbetskraften.  

Diagram 23 visar förändringen av antalet latent arbetssökande mellan 

2019 och 2020 per kvartal. Störst var skillnaden under det andra kvarta-

let. Då var 65 000 fler personer latent arbetssökande än vid motsvarande 

period året innan, vilket motsvarar en ökning med 59,0 procent. Antalet 

latent arbetssökande var genomgående högre under 2020 jämfört med 

2019, men skillnaderna minskade under det tredje och fjärde kvartalet. 

Förändringarna mellan åren var större bland kvinnor än bland män. Un-

der andra kvartalet ökade antalet latent arbetssökande med 88,4 procent 

bland kvinnor och 35,8 procent bland män.  
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Diagram 23  

Förändring i antal latent arbetssökande mellan 2019 och 2020, 15-74 år, ef-
ter kön, kvartal 1 – kvartal 4, icke säsongrensade data. Procent (%) 

 

 
Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 

Sedan maj 2020 ställs kompletterande frågor i AKU angående covid-19. 

Diagram 24 visar andelen av de latent arbetssökande som uppgav att de 

inte sökt arbete på grund av coronapandemin. Andelen låg mellan 41,9 

till 47,2 procent under alla månader förutom under september och okto-

ber. Från att andra vågen av coronapandemin slog till under hösten 2020 

ökade åter andelen som uppgav att de inte sökt arbete på grund av coro-

napandemin.  

Diagram 24 

Andel av de latent arbetssökande som uppgett att covid-19 är skäl till att 
de inte sökt arbete, 15-74 år, maj – december 2020, icke säsongrensade 
data. Procent (%) 

 

 
Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 
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Många av de latent arbetssökande är ungdomar. Vid första kvartalet 2020 

var drygt hälften av alla latent arbetssökande i åldern 15-24 år. Diagram 

25 visar förändringar av antal latent arbetssökande mellan 2019 och 2020 

för befolkningen 15-74 år samt för ungdomar, kvartalsvis. Förändring-

arna bestod till stor del av unga under kvartal 1, 3 och 4. Det andra kvar-

talet var annorlunda då endast drygt hälften av ökningen utgjordes av 

unga personer. 

Diagram 25 

Förändring i antal latent arbetssökande mellan 2019 och 2020, efter ålder, 
kvartal 1 – kvartal 4, icke säsongrensade data. Tusental (1 000-tal)  

 

 
Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 
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6. Det outnyttjade arbetskraftsutbudet ökade 

under coronapandemin 

Sysselsättningen och arbetslösheten är de vanligast förekommande måt-

ten för att beskriva utvecklingen på arbetsmarknaden. Coronapandemin 

och dess effekter på arbetsmarknaden har däremot lett till en situation 

som kan beskrivas med ytterligare mått. Exempelvis visar avsnitt 5.2 att 

antalet latent arbetssökande har ökat, vilket arbetslösheten inte illustrerar. 

Samtidigt kan sysselsatta vilja arbeta mer än vad de fått möjlighet till.  

För att få en kompletterande bild över tillståndet på arbetsmarknaden re-

dovisas här det outnyttjade arbetskraftsutbudet för befolkningen i åldern 

15-74 år. Det outnyttjade arbetskraftsutbudet består av antalet timmar 

som arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande hade kunnat ar-

beta, och kan även benämnas som arbetskraftsreserven.  

Antalet timmar i det outnyttjade arbetskraftsutbudet var genomgående 

högre under 2020 jämfört med 2019 för samtliga kvartal. Diagram 26 vi-

sar att de största skillnaderna var i det andra och tredje kvartalet. Antalet 

timmar i det outnyttjade arbetskraftsutbudet ökade då med 34,8 respek-

tive 37,9 procent jämfört med motsvarande kvartal 2019. Under det 

fjärde kvartalet 2020 uppgick det outnyttjade arbetskraftsutbudet till i ge-

nomsnitt 21,8 miljoner timmar per vecka, motsvarande 545 000 heltidsar-

beten. Det är en ökning med 5,2 miljoner timmar, jämfört med samma 

kvartal 2019, motsvarande 31,3 procent.  

Diagram 26 

Antal timmar i genomsnitt per vecka i det outnyttjade arbetskraftsutbudet, 
15-74 år, efter delgrupp, kvartal 1 2019 – kvartal 4 2020, icke säsong-
rensade data. Miljoner.  

 

Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 
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7. Flöden till och från sysselsättning 

AKU är en panelundersökning där samma personer intervjuas en gång 

per kvartal under en tvåårsperiod. Detta gör det möjligt att följa hur ar-

betsmarknadssituation förändrats för intervjupersonerna mellan intervju-

tillfällena. Flödesstatistiken ger bland annat information om hur många 

som blivit av med sin sysselsättning och blivit arbetslösa, samt chanserna 

för arbetslösa att bli sysselsatta.  

Under perioder med ett osäkert samhällsekonomiskt läge, som under 

2020, är det av speciellt intresse att följa hur många som byter arbets-

marknadsstatus och till vad. I kommande avsnitt redovisas därför antalet 

personer, i åldern 15-74 år, som rört sig mellan sysselsättning och ej 

sysselsättning, samt hur stor andel av de som inte längre är sysselsatta 

som istället är arbetslösa respektive utanför arbetskraften.  

Detta följs av en analys av flödet till sysselsättning, även benämnt som 

sysselsättningschanser. För att sätta flödena under coronapandemin i re-

lation till andra år redovisas diagrammen och tabellerna i  detta avsnitt 

för den senaste 5-årsperioden.  

7.1 Risken att förbli arbetslös ökade  

Tabell 1 visar kvarståendekvoter, det vill säga andelen som stannar kvar i 

samma arbetskraftsstatus som föregående kvartal. Detta mäter graden av 

stabilitet. Tabell 1 visar att det mest stabila tillståndet är fast anställda där 

kvarståendekvoten har varit 96,9 procent under hela perioden mellan 

2015-2019. Detta innebär att strax under 97 procent av de som är fast an-

ställda fortfarande är det under efterkommande kvartal.  

Kvarståendekvoten bland tidsbegränsat anställda är lägre än bland fast 

anställda och har varierat mellan 71,2 och 72,9 procent under samma pe-

riod. Denna anknytningsgrad är därmed mindre stabil. Det är för att 

många tidsbegränsat anställda övergår till en fast anställning men också 

för att fler övergår till arbetslöshet eller hamnar utanför arbetskraften. 

Kvarståendekvoten för arbetslösa har varit mellan 53,2-55,5 procent un-

der 5-årsperioden innan 2020 och kan tolkas som risken att förbli arbets-

lös även under påföljande kvartal. 

Tabell 1.  
Kvarståendekvoter. Andelen som stannar kvar i angivet tillstånd aktuellt 
kvartal jämfört med föregående kvartal, 15-74 år, årsmedeltal, 2015–2020. 
Procent (%).  

År Fast anställda 
Tidsbegränsat 

anställda 

Företagare och 

medhjälpande hus-

hållsmedlemmar 

Arbetslösa 
Utanför  

arbetskraften 

2015 96,9 71,2 96,6 55,4 89,5 

2016 96,9 72,2 97,2 55,5 89,8 

2017 96,9 72,9 96,6 55,2 89,6 

2018 96,9 72,0 96,8 53,2 89,0 

2019 96,9 72,0 96,8 53,5 88,9 

2020 96,7 71,0 96,1 57,4 89,0 

Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 
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År 2020 avviker jämfört med tidigare år. Tabell 1 visar en något lägre 

kvarståendekvot bland tidsbegränsat anställda under 2020 jämfört med 

övriga år. Risken att förbli arbetslös ökade mest, från 53,5 procent under 

2019 till 57,4 procent under 2020. Kvarståendekvoten för fast anställda 

var däremot relativt oförändrad. Det tyder på att fast anställda inte drab-

bats i lika stor utsträckning av coronapandemin som tidsbegränsat an-

ställda.  

7.2 Flöden ur sysselsättning ökade 

I detta stycke presenteras flöden mellan sysselsatta och ej sysselsatta. 

Detta för att få en mer precis uppfattning om vilken status de personer 

som förlorat sin sysselsättning har kommit till.  

Under 2020 har sysselsättningen minskat till följd av coronapandemin (se 

kapitel 3). Detta betyder nödvändigtvis inte bara att fler personer har för-

lorat sin sysselsättning utan kan även vara att färre nya arbeten har tillde-

lats. Tabell 2 visar övergångsandelarna mellan sysselsatta och ej syssel-

satta, uppdelat på de som blir arbetslösa samt de som lämnar arbetskraf-

ten. För att beakta befolkningsökningen som skett sedan 2015 beskrivs 

storleken i andelar istället för antal. Övergångansdelarna kan även beskri-

vas som sannolikheteten, eller risken, att en given person byter arbets-

marknadsstatus.  

Under 2020 var andelen som lämnade sysselsättning i genomsnitt 4,1 

procent mellan två påföljande kvartal. Det är en högre andel jämfört med 

de föregående fem åren. Tabell 2 visar att ökningen under 2020 framför-

allt skedde bland de som gick ifrån att vara sysselsatta till arbetslösa. I 

genomsnitt blev 1,6 procent av de sysselsatta arbetslösa under 2020, vil-

ket även kan ses som arbetslöshetsrisken.  

Noterbart är att flödet från sysselsättning till utanför arbetskraften tycks 

vara relativt stabilt och opåverkat sett till helåret 2020. Det indikerar att 

personer som blev av med sin sysselsättning ändå stannade kvar i arbets-

kraften, vilket styrker resultatet i kapitel 5 som visar att arbetskraften är 

relativt opåverkad som en följd av coronapandemin. Detta skiljer sig 

ifrån tidigare kriser och möjliggör en högre sysselsättning på sikt. 

Tabell 2.  
Övergångsandelar ur sysselsättning, från föregående kvartal till aktuellt 
kvartal, 15-74 år, årsmedeltal, 2015-2020. Procent (%).  

År 
Sysselsatt till ej 

sysselsatt 

Därav            

Sysselsatt till  

arbetslös 

Därav                   

Sysselsatt till  

ej i arbetskraften 

2015 4,0 1,4 2,6 

2016 3,6 1,2 2,4 

2017 3,6 1,2 2,3 

2018 3,7 1,2 2,5 

2019 3,8 1,3 2,5 

2020 4,1 1,6 2,5 

Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 
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Nedan redovisas hur flödena per kvartal under 2020 står i relation till 

motsvarande kvartal under den föregående femårsperioden, till skillnad 

från årsmedeltalen ovan. Eftersom flödena är starkt påverkade av sä-

songsvariationer kan jämförelser endast göras mellan kvartal på ett års 

sikt. Diagram 27 visar att andelen som lämnade sysselsättningen under 

den inledande perioden av coronapandemin var klart högre jämfört med 

de fem föregående åren.  

Under det andra kvartalet var andelen som gick ur sysselsättning 4,0 pro-

cent. Detta är mer än 1 procentenhet högre än vad som uppmätts de öv-

riga åren i perioden. Under det senare halvåret noterades däremot inga 

avvikelser från föregående år, vilket innebär att risken att förlora sin 

sysselsättning då inte var högre jämfört med de övriga åren. Det överens-

stämmer därmed med analysen i de övriga avsnitten som pekar på att de 

stora förändringarna på arbetsmarknaden, till följd av coronapandemin, 

framförallt skedde under första halvåret 2020. 

Diagram 27 

Övergångsandelar ur sysselsättning, 15-74 år, kvartal 1 2015 – kvartal 4 
2020. Procent (%)  

 

Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 

Tabell 3 visar arbetslöshetsrisker uppdelat på olika anknytningsgrader. 

Risken att bli arbetslös har varit lägst för fast anställda under hela 

perioden och legat mellan 0,5-0,6 procent mellan 2015 – 2019. Denna 

andel ökade med 0,2 procentenheter under 2020 och uppgick till 0,8 

procent. För de tidsbegränsat anställda ökade arbetslöshetsrisken mest. 

Under 2020 uppgick den till i genomsnitt 6,8 procent, vilket är en ökning 

med 1,1 procentenheter jämfört med föregående år.  

Detta visar på att tidsbegränsat anställda generellt haft en betydligt högre 

risk att bli arbetslösa och att risken har ökat ytterligare under 

coronapandemin. Anledningen till detta kan bland annat vara deras mer 

flexibla anställningsvillkor, vilket gör dem snabbare att reglera för 

arbetsgivaren. De består även till större del än fast anställda av unga 

personer och många av dem arbetar i branscher som blivit särskilt 

påverkade av coronapandemin, som exempelvis Hotell och restaurang. 

  

0

1

2

3

4

5

6

Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4

2015 2016 2017 2018 2019 2020



SCB 37 AM 110 SM 2101 

 

 

 

Tabell 3  
Arbetslöshetsrisker. Övergångsandelar till arbetslöshet, från föregående 
kvartal till aktuellt kvartal, 15-74 år, årsmedeltal, 2015-2020. Procent (%).  

År 
Fast anställda 

till arbetslösa 

Tidsbegränsade 

anställda  

till arbetslösa 

Sysselsatta  

till arbetslösa 

Ej i arbetskraften 

till arbetslösa 

       

2015 0,6 6,3 1,4 5,0 

2016 0,5 5,5 1,2 4,9 

2017 0,5 5,2 1,2 5,0 

2018 0,5 5,0 1,2 5,0 

2019 0,6 5,7 1,3 5,5 

2020 0,8 6,8 1,6 6,0 

 

Diagram 28 visar arbetslöshetsrisken för sysselsatta per kvartal, under de 

senaste fem åren. Det framgår att det var framförallt under det andra 

kvartalet 2020 som arbetslöshetsrisken var som störst. Risken uppgick då 

till 2,0 procent, vilket var ungefär dubbelt så högt som motsvarande 

under föregående år. Även under de övriga kvartalen 2020 noterades 

bland de högsta nivåerna under 5-årsperioden. Dock avvek 2015 under 

det första och fjärde kvartalet.  

Diagram 28 

Arbetslöshetsrisker för sysselsatta, 15-74 år, kvartal 1 2015 – kvartal 4 
2020. Procent (%)  

 

Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 

7.4 Lägre sysselsättningschanser 

För att analysera coronapandemins effekter på arbetsmarknaden är det 

även relevant att studera flödet från arbetslöshet till sysselsättning, även 

benämnt sysselsättningschanser. I ett svårt arbetsmarknadsläge är det inte 

bara många personer som går från att vara sysselsatta till att bli arbetslösa 

eller utanför arbetskraften - det är även färre som får möjligheten att bli 

sysselsatta.  
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Tabell 4 visar flödet mellan arbetslöshet och sysselsättning mellan två 

påföljande kvartal. Andelen som gick från arbetslöshet till sysselsättning 

var under perioden 2015-2019 relativt stabil och låg runt 27-28 procent. 

Under 2020 minskade denna andel till 24,5 procent vilket innebär att det 

var svårare för arbetslösa att komma i sysselsättning. Jämfört med 2019 

är detta en minskning med 3,8 procentenheter. 

Tabell 4  
Sysselsättningschanser. Övergångsandelar till sysselsättning, från före-
gående kvartal till aktuellt kvartal, 15-74 år, årsmedeltal, 2015-2020. Pro-
cent (%).  

 

 Ej sysselsatta 

till sysselsatta 

Arbetslösa 

till sysselsatta 

2015 9,0 27,4 

2016 8,7 27,8 

2017 8,6 26,5 

2018 9,2 27,9 

2019 9,2 28,3 

2020 8,5 24,5 

   
    

Diagram 29 visar sysselsättningschanserna, uppdelat per kvartal, till 

skillnad från årsgenomsnitten ovan. Diagrammet visar att den stora skill-

naden mellan 2020 och de föregående åren var under det andra kvartalet 

då sysselsättningschansen för arbetslösa var 24,4 procent. Det var 6,2 

procentenheter lägre än genomsnittet för de övriga åren. Detta bekräftar 

återigen att arbetsmarknaden var som mest svår under det första halvåret 

2020. Samtidigt visar statistiken att chanserna till sysselsättning ökade 

under det tredje och fjärde kvartalet och att de då var på liknande nivåer 

som tidigare år. 

Diagram 29 

Sysselsättningschanser för arbetslösa, 15-74 år, kvartal 1 2015 – kvartal 4 
2020. Procent (%)  

 

Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 
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Tabeller 

Teckenförklaring 

Legend 

..  Uppgift inte tillgänglig eller 
för osäker för att anges 

Data not available or too 
insecure to be reported 

1. Antal och andel sysselsatta, 15-74 år, efter kön, januari 2006-december 
2020, säsongrensade och utjämnade data.   

1. Employed persons, people aged 15-74, by sex, January 2006-December 
2020, seasonally adjusted and smoothed data.
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1. Forts. Antal och andel sysselsatta, 15-74 år, efter kön, januari 2006-
december 2020, säsongrensade och utjämnade data.   

1. Cont. Employed persons, people aged 15-74, by sex, January 2006-Decem-
ber 2020, seasonally adjusted and smoothed data . 
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1. Forts. Antal och andel sysselsatta, 15-74 år, efter kön, januari 2006-
december 2020, säsongrensade och utjämnade data.   

1. Cont. Employed persons, people aged 15-74, by sex, January 2006-Decem-
ber 2020, seasonally adjusted and smoothed data . 

 

 

 



SCB 42 AM 110 SM 2101 

 

 

 

1. Forts. Antal och andel sysselsatta, 15-74 år, efter kön, januari 2006-
december 2020, säsongrensade och utjämnade data.   

1. Cont. Employed persons, people aged 15-74, by sex, January 2006-Decem-
ber 2020, seasonally adjusted and smoothed data . 
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1. Forts. Antal och andel sysselsatta, 15-74 år, efter kön, januari 2006-
december 2020, säsongrensade och utjämnade data.   

1. Cont. Employed persons, people aged 15-74, by sex, January 2006-Decem-
ber 2020, seasonally adjusted and smoothed data . 

 

 

 

2. Antal sysselsatta, efter ålder, januari 2019-december 2020, 
säsongrensade och utjämnade data. Tusental. 

2. Employed persons, by age, January 2019-December 2020, seasonally ad-
justed and smoothed data. Thousands.      
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3. Andel sysselsatta, efter ålder, januari 2019 - december 2020, 
säsongrensade och utjämnade data. Procent. 

3. Employed persons, by age, January 2019-December 2020, seasonally ad-
justed and smoothed data. Percent.      

 

4. Antal sysselsatta, 15-74 år, efter kön och inrikes eller utrikes födda, 
första kvartalet 2019 - fjärde kvartalet 2020, säsongrensade och utjämnade 
data. Tusental.    

4. Employed persons, people aged 15-74, by sex and country of birth, first quar-
ter 2019-fourth quarter 2020, seasonally adjusted and smoothed data. Thou-
sands.      
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5. Andel sysselsatta, 15-74 år, efter kön och inrikes eller utrikes födda, 
första kvartalet 2019 - fjärde kvartalet 2020, säsongrensade och utjämnade 
data. Procent.    

5. Employed persons, people aged 15-74, by sex and country of birth, first quar-
ter 2019-fourth quarter 2020, seasonally adjusted and smoothed data. Percent.      

 
 

6. Antal sysselsatta, 15-74 år, efter anknytningsgrad, januari 2019 - 
december 2020, säsongrensade och utjämnade data. Tusental.    

6. Employed persons, people aged 15-74, by degree of attachment to the la-
bour market, January 2019-December 2020, seasonally adjusted and smoothed 
data. Thousands.      
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7. Antal och andel av de sysselsatta som var i arbete under 
referensveckan, 15-74 år, efter kön, januari 2019 - december 2020, 
säsongrensade och utjämnade data. Tusental.    

7. Employed persons at work, people aged 15-74, by sex, January 2019-De-
cember 2020, seasonally adjusted and smoothed data. Thousands.      
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8. Antal och andel av de sysselsatta som var frånvarande under hela 
referensveckan, 15-74 år, efter kön, januari 2019 - december 2020, 
säsongrensade och utjämnade data.    

8. Employed persons absent for the whole week, people aged 15-74, by sex, 
January 2019-December 2020, seasonally adjusted and smoothed data.      

 

9. Antal och andel av de som var frånvarande under hela referensveckan 
som uppgav att det var kopplat till covid-19, 15-74 år, efter kön, maj 2020 - 
december 2020, icke säsongrensade data.  

9. Employed persons absent for the whole week who stated that their absence 
was related to covid-19, people aged 15-74, by sex, January 2019-December 
2020, not seasonally adjusted and smoothed data.      

 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCB 48 AM 110 SM 2101 

 

 

 

10. Antal och andel helt frånvarande, 15-74 år, efter huvudsakligt skäl, 
april 2020, originaldata.   

10. Employed persons absent for the whole week, people aged 15-74, by main 
reason for absence, April 2020, not seasonally adjusted and smoothed data.       

 

 

11. Antal totalt arbetade timmar i genomsnitt per vecka, 15-74 år, efter 
kön, januari 2019 - december 2020, säsongrensade och utjämnade data. 
Miljoner.    

11. Total average number of hours worked per week, people aged 15-74, Janu-
ary 2019-December 2020, seasonally adjusted and smoothed data. Millions.  
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12. Antal sysselsatta, 15-74 år, efter näringsgren, januari 2019 - december 
2020, säsongrensade och utjämnade data. Tusental.    

12. Employed persons, people aged 15-74, by industry, January 2019-Decem-
ber 2020, seasonally adjusted and smoothed data. Thousands.  

 

12. Forts. Antal sysselsatta, 15-74 år, efter näringsgren, januari 2019 - 
december 2020, säsongrensade och utjämnade data. Tusental.  

12. Cont. Employed persons, people aged 15-74, by industry, January 2019-
December 2020, seasonally adjusted and smoothed data. Thousands.  
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13. Antal totalt arbetade timmar i genomsnitt per vecka, 15-74 år, efter 
näringsgren, januari 2019 - december 2020, säsongrensade och 
utjämnade data. Miljoner.    

13. Total average number of hours worked per week, people aged 15-74, by in-
dustry, January 2019-December 2020, seasonally adjusted and smoothed data. 
Millions.  

 

13. Forts. Antal totalt arbetade timmar i genomsnitt per vecka, 15-74 år, 
efter näringsgren, januari 2019 - december 2020, säsongrensade och 
utjämnade data. Miljoner.  

13. Cont. Total average number of hours worked per week, people aged 15-74, 
by industry, January 2019-December 2020, seasonally adjusted and smoothed 
data. Millions.  
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14. Antal och andel arbetslösa, 15-74 år, efter kön, januari 2006 - 
december 2020, säsongrensade och utjämnade data.   

14. Unemployed persons, people aged 15-74, by sex, January 2006-December 
2020, seasonally adjusted and smoothed data. 
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14. Forts. Antal och andel arbetslösa, 15-74 år, efter kön, januari 2006 - 
december 2020, säsongrensade och utjämnade data.   

14. Cont. Unemployed persons, people aged 15-74, by sex, January 2006-De-
cember 2020, seasonally adjusted and smoothed data. 
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14. Forts. Antal och andel arbetslösa, 15-74 år, efter kön, januari 2006 - 
december 2020, säsongrensade och utjämnade data.   

14. Cont. Unemployed persons, people aged 15-74, by sex, January 2006-De-
cember 2020, seasonally adjusted and smoothed data. 
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14. Forts. Antal och andel arbetslösa, 15-74 år, efter kön, januari 2006 - 
december 2020, säsongrensade och utjämnade data.   

14. Cont. Unemployed persons, people aged 15-74, by sex, January 2006-De-
cember 2020, seasonally adjusted and smoothed data. 

 

 
 
 

15. Antal arbetslösa, efter ålder, januari 2019 - december 2020, 
säsongrensade och utjämnade data. Tusental.    

15. Unemployed persons, by age, January 2019-December 2020, seasonally 
adjusted and smoothed data. Thousands.      
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16. Andel arbetslösa, efter ålder, januari 2019 - december 2020, 
säsongrensade och utjämnade data. Procent.    

16. Unemployed persons, by age, January 2019-December 2020, seasonally 
adjusted and smoothed data. Percent.      

 
 

17. Antal arbetslösa, 15-74 år, efter kön och inrikes eller utrikes födda, 
första kvartalet 2019 - fjärde kvartalet 2020, säsongrensade och utjämnade 
data. Tusental.    

17. Unemployed persons, people aged 15-74, by sex and country of birth, first 
quarter 2019-fourth quarter 2020, seasonally adjusted and smoothed data. 
Thousands.      
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18. Andel arbetslösa, 15-74 år, efter kön och inrikes eller utrikes födda, 
första kvartalet 2019 - fjärde kvartalet 2020, säsongrensade och utjämnade 
data. Procent. 

18. Unemployed persons, people aged 15-74, by sex and country of birth, first 
quarter 2019-fourth quarter 2020, seasonally adjusted and smoothed data. Per-
cent.      

    
 

19. Antal och andel utanför arbetskraften, 15-74 år, efter kön, januari 2006 
- december 2020, säsongrensade och utjämnade data.   

19. Persons not in the labour force, people aged 15-74, by sex, January 2006-
December 2020, seasonally adjusted and smoothed data.  
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19. Forts. Antal och andel utanför arbetskraften, 15-74 år, efter kön, 
januari 2006 - december 2020, säsongrensade och utjämnade data.   

19. Cont. Persons not in the labour force, people aged 15-74, by sex, January 
2006-December 2020, seasonally adjusted and smoothed data.  
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19. Forts. Antal och andel utanför arbetskraften, 15-74 år, efter kön, 
januari 2006 - december 2020, säsongrensade och utjämnade data.   

19. Cont. Persons not in the labour force, people aged 15-74, by sex, January 
2006-December 2020, seasonally adjusted and smoothed data.  

 

 

 

 



SCB 59 AM 110 SM 2101 

 

 

 

19. Forts. Antal och andel utanför arbetskraften, 15-74 år, efter kön, 
januari 2006 - december 2020, säsongrensade och utjämnade data.   

19. Cont. Persons not in the labour force, people aged 15-74, by sex, January 
2006-December 2020, seasonally adjusted and smoothed data.  

 

 
 

20. Antal latent arbetssökande, 15-74 år, efter kön och ålder, första 
kvartalet 2019 - fjärde kvartalet 2020, originaldata. Tusental. 

20. Latent job seekers, by sex and age, first quarter 2019-fourth quarter 2020, 
not seasonally adjusted and smoothed data. Thousands.      
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21. Antal timmar i genomsnitt per vecka i det outnyttjade 
arbetskraftsutbudet, 15-74 år, efter undergrupp, första kvartalet 2019 - 
fjärde kvartalet 2020, originaldata. Miljoner. 

21. Total average number of hours worked per week in the unused labour sup-
ply, people aged 15-74, first quarter 2015-fourth quarter 2020, not seasonally 
adjusted and smoothed data. Millions. 

 

22. Kvarståendekvoter mellan kvartal, efter arbetskraftsstatus, första 
kvartalet 2015 till fjärde kvartalet 2020. Procent.  

22. People remaining in one labour market status, first quarter 2015-fourth quar-
ter 2020. Percent.        
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23. Flöden till och från arbetslöshet, efter arbetskraftsstatus, kvartal 1 
2015-kvartal 4 2019. Procent.    

23. Flows from unemployed persons, by labour force status, first quarter 2015-
fourth quarter 2020. Percent.      

 
  



SCB 62 AM 110 SM 2101 

 

 

 

 

24. Flöden från sysselsatta föregående kvartal, efter arbetskraftsstatus 
innevarande kvartal, kvartal 1 2015-kvartal 4 2020. Tusental.   

24. Flows from employed persons, by labour force status, first quarter 2015-
fourth quarter 2020. Thousands.      
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25. Flöden från ej sysselsatta föregående kvartal, efter arbetskraftsstatus 
innevarande kvartal, kvartal 1 2015-kvartal 4 2020. Tusental.   

25. Flows from not employed persons, by labour force status, first quarter 2015-
fourth quarter 2020. Thousands.  
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Kort om statistiken 

Statistikens ändamål och innehåll 

Ändamål 

Syftet med Arbetskraftsundersökningarna (AKU) är att beskriva aktuella arbets-

marknadsförhålladen för hela befolkningen i åldersgruppen 15-74 år och att ge 

information om utvecklingen på arbetsmarknaden. Arbetskraftsundersökning-

arna är den enda källan som löpande ger en sammanhållen bild av arbetsmark-

naden (sysselsättningen, arbetslösheten, arbetade timmar etc.). AKU utgör där-

med ett viktigt underlag för arbetsmarknadspolitik, sysselsättningspolitik och 

den ekonomiska politiken. AKU används också för att bedöma samhällsutveckl-

ingen från ekonomiska, sociala och andra aspekter. 

Innehåll 

AKU har sin utgångspunkt i Internationella arbetsorganisationens (ILO) kon-

ventioner och Eurostats förordningar. Merparten av statistiken utgörs av beräk-

nade värden på statistiska storheter så som totalt antal och medelvärden. Dessu-

tom beräknas statistikens osäkerhet med hjälp av skattade standardavvikelser. 

Exempel på statistiska storheter är antal sysselsatta, sysselsättningsgrad (andel 

sysselsatta av antalet personer i befolkningen), antal arbetslösa, relativa arbets-

löshetstalet (andel arbetslösa av antalet personer i arbetskraften), antal personer 

i arbetskraften och relativa arbetskraftstalet (andel personer i arbetskraften av 

befolkningen). Figur 1 anger kategorier för arbetskraftsstatus, som definieras 

mer ingående nedan.  
 

Figur 1. Grundläggande klassificering avseende arbetskraftsstatus 

 

Sysselsatta omfattar följande grupper: 

-personer som under en viss vecka (mätveckan) utförde något arbete (minst en 

timme), antingen som avlönade arbetstagare, som egna företagare (inklusive fria 

yrkesutövare) eller oavlönade medhjälpare i företag tillhörande make/maka eller 

annan medlem av samma hushåll (= sysselsatta, i arbete). 

-personer som inte utförde något arbete enligt ovan, men som hade anställning, 

arbete som medhjälpande hushållsmedlem eller egen företagare (inklusive fria 

yrkesutövare) och var tillfälligt frånvarande under hela mätveckan. Frånvaron 

räknas oavsett om den varit betald eller inte (= sysselsatta, frånvarande från 

arbetet). Orsak till frånvaron kan vara sjukdom, semester, tjänstledighet (t. ex. 

för vård av barn eller studier), värnpliktstjänstgöring, arbetskonflikt eller ledig-

het av annan anledning.  
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Personer som deltar i vissa arbetsmarknadspolitiska program räknas som syssel-

satta, t.ex. offentligt skyddat arbete, Samhall, start av näringsverksamhet eller 

anställning med lönebidrag eller anställningsstöd. 

Fast anställda omfattar personer med tillsvidareanställning. 

Tidsbegränsat anställda omfattar personer med vikariat, anställningsstöd, sä-

songsarbete, provanställning eller objekts-/projektanställning samt övriga former 

av tidsbegränsade anställningar. 

Arbetslösa omfattar följande grupper: 

-personer som var utan arbete under mätveckan men som sökt arbete under de 

senaste fyra veckorna (mätveckan och tre veckor bakåt) och kunde arbeta mät-

veckan eller börja inom 14 dagar från mätveckans slut. Arbetslösa omfattar även 

personer som har fått ett arbete som börjar inom tre månader, förutsatt att de 

skulle ha kunnat arbeta mätveckan eller börja inom 14 dagar från mätveckans 

slut. 

Relativa arbetslöshetstalet: Andelen (%) arbetslösa av antalet personer i arbets-

kraften.  

I arbetskraften omfattar personer som är antingen sysselsatta eller arbetslösa.  

Relativa arbetskraftstalet: Andelen (%) personer i arbetskraften av befolk-

ningen.  

Ej i arbetskraften omfattar: 

-personer som varken är sysselsatta eller arbetslösa. Gruppen omfattar bl.a. per-

soner som är studerande som inte har eller sökt arbete, pensionärer, hemarbe-

tande, värnpliktiga eller långvarigt sjuka. Deltagare i de arbetsmarknadspolitiska 

program som betraktas som utbildning, t.ex. arbetspraktik och arbetsmarknads-

utbildning, ingår också i gruppen.  

Latent arbetssökande ingår i ”ej i arbetskraften” och består av personer som ve-

lat och kunnat arbeta mätveckan, men som inte sökt arbete. Till denna grupp 

hänfördes också t.o.m. AKU september 2007 heltidsstuderande som sökt arbete. 

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

deklaration på SCB:s webbplats, https://www.scb.se/am0401.pdf 

Informatiom om statistikens framställning 

AKU är en månatlig urvalsundersökning där antalet personer i urvalet varje må-

nad har varierat över tiden. Sedan januari 2010 omfattar urvalet 29 500 personer 

per månad. Från och med juli 2018 har urvalets halverats som följd av kvalitets-

brister i datainsamlingen. Sedan april 2020 omfattar urvalet 18 200 personer per 

månad. Som urvalsram används Registret över totalbefolkningen (RTB). Tre se-

parata urval används; ett för varje månad i kvartalet. I princip förnyas (roteras) 

vart och ett av urvalen med en åttondel mellan två på varandra efterföljande 

undersökningstillfällen. Det innebär att varje urvalsperson intervjuas samman-

lagt åtta gånger under en tvåårsperiod. Urvalet räknas upp till befolkningstota-

ler. Datainsamlingen sker genom datorstödda standardiserade telefonintervjuer. 

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

https://www.scb.se/am0401.pdf 

  

https://www.scb.se/contentassets/c12fd0d28d604529b2b4ffc2eb742fbe/am0401_kd_2019_lj_190214.pdf
https://www.scb.se/am0401.pdf
https://www.scb.se/am0401.pdf
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Information om statistikens kvalitet 

Tillförlitlighet 

De presenterade AKU-resultaten är skattningar behäftade med en viss osäker-

het på grund av olika felkällor såsom urvalsfel, bortfallsfel och mätfel. Felen 

kan vara slumpmässiga eller systematiska (=den totala osäkerheten). De senare 

påverkar resultaten i en viss riktning. Gjorda studier (se nedan) tyder på att sys-

tematiska fel har en försumbar effekt på den övervägande delen av AKU-

statistiken och att konfidensintervall därmed ger en god uppfattning om tillför-

litligheten. 

Den slumpmässiga osäkerheten beroende på bl.a. urvalsfel och slumpmässiga 

mätfel kan uttryckas i form av konfidensintervall som beräknas med hjälp av 

skattningens standardavvikelse. Genom att beräkna konfidensintervall kan 

man få en uppfattning om hur stora skillnader mellan exempelvis närliggande 

månad och år som kan förklaras av slumpmässiga fel. I denna rapport presente-

ras dock inga konfidensintervall för skattningarna.  

De systematiska felens storlek kan anges först efter särskilda kvalitetsstudier. 

Analyser av de olika felkällorna i AKU har visat att bortfallet och mätfelen är 

de felkällor som i första hand orsakar systematiska fel. Genom användande av 

hjälpinformation (fr.o.m. 1993) vid skattningsförfarandet har bortfallsfelet redu-

cerats betydligt jämfört med tidigare skattningsförfarande. En mätfelsstudie 

2012/2013 visade att bruttofelet (det vill säga felaktigt medtagna och felaktigt 

uteslutna enheter) för arbetskraftsstatus (sysselsatta, arbetslösa, ej i arbetskraf-

ten) uppgår till 2 procent och för variabeln anknytningsgrad (fast-, lös-, utan an-

knytning) till 6 procent. 

Jämförbarhet 

Det har skett en rad förändringar i AKU över tid, exempelvis 1987 och april 

2005, vilket lett till tidsseriebrott i statistiken. För att överbrygga dessa tidsse-

riebrott genomfördes ett omfattande länkningsarbete under 2010. Serier för ål-

dersgruppen 15-74 år är länkade tillbaka till 2001 då data började samlas in för 

denna åldersgrupp och serier för åldersgruppen 16-64 år är länkade tillbaka till 

1987. För vissa centrala serier finns länkade serier tillbaka till 1970. I denna 

rapport, som behandlar tidsperioden 2006-2020, föreligger inga tidsseriebrott. 

Jämförbarheten mellan olika delgrupper i populationen är mycket god då skatt-

ningarna för olika grupper baseras på samma urval och estimator. 

Samanvändbarhet 

Förutom i AKU tar SCB fram statistik om sysselsättning i vissa andra undersök-

ningar, särskilt Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS) och Företags-

baserad sysselsättningsstatistik, inom Nationalräkenskaperna (NR) samt under-

sökningen av levnadsförhållanden (ULF). Resultaten från dessa undersökningar 

är dock inte helt jämförbara med AKU:s, huvudsakligen beroende på skillnader 

i definitioner, undersökningsmetoder och referenstidpunkter.  

Dessutom publicerar Arbetsförmedlingen (Af) varje månad statistik om antal ar-

betssökande (personer registrerade som arbetssökande vid arbetsförmedlingarna 

och som kan ta arbete direkt). Af:s månadsstatistik är ett bra komplement till 

AKU, särskilt genom att den är totalräknad och kan brytas ned mer detaljerat på 

regional nivå än AKU:s urvalsbaserade statistik. Statistiken är dock inte helt 

jämförbar med AKU:s.  

SCB publicerar på uppdrag av Sveriges regering registerstatistik om integration. 

Det görs inom flera områden, däribland arbetsmarknad. Statistiken återfinns un-

der Registerdata för integration på SCB:s webbplats. 

https://www.scb.se/am0401.pdf
https://www.scb.se/am0401.pdf
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Från och med oktobermätningen 2007 följer AKU internationella rekommendat-

ioner och standarder för klassificeringar. Samanvändbarheten med andra länders 

arbetskraftsundersökningar är därför god. 

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

ion på SCB:s webbplats, www.scb.se/AM0401. Avsnitt F beskriver statistikens 

historik.  

https://scb.se/contentassets/c12fd0d28d604529b2b4ffc2eb742fbe/am0401_kd_2021_ea_210222.pdf
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In English 

Summary 

This theme report describes the development on the labour market in 

2020 with a focus on employment and unemployment. Unless otherwise 

stated, this report is based on seasonally adjusted and smoothed data. 

Sharp drop in employment during COVID-19 pandemic 

Employment dropped sharply as a result of the COVID-19 pandemic and 

the lowest employment rate during the year, 66.4 percent, was noted in 

June. This was 2.0 percentage points less than in February 2020. In the 

second half of the year, some recovery was noted in employment alt-

hough not back to the same level as before the pandemic. In December, 

the employment rate was 67.4 percent, which is 1.0 percentage points 

less than in February. The employment gap between men and women 

widened somewhat during the year as a result of a larger drop among 

women. 

For comparison, the lowest employment rate during the financial crisis, 

which began in 2008, was 64.1 percent, which is 2.3 percentage points 

lower than the lowest level in 2020. However, the rate of change in em-

ployment was faster in 2020, as it decreased more per month. On the 

other hand, signs of recovery were noted more quickly and employment 

began to rise again after a few months, while the downturn was more 

long-lasting during the financial crisis. 

Employment fell most among young people and foreign born persons 

In 2020, employment fell most among young people aged 15-24 years. 

Between February and June, the number of employed young people de-

creased by 13.8 percent. A decrease was also noted in the age group 25-

34 years, in which the number of employed persons decreased by 6.2 per-

cent in the same period. In the second half of the year, the number of em-

ployed people rebounded to some extent in both age groups, but re-

mained at a lower level than before the effect of the COVID-19 pan-

demic on the Swedish labour market. In other age groups, minor changes 

were noted. 

In 2020, employment decreased more among foreign born persons than 

among Swedish born persons, which led to a larger difference in employ-

ment between these groups. The difference was largest in the second 

quarter, when the proportion of employed persons was 69.3 percent 

among Swedish born persons and 58.7 percent among foreign born per-

sons. Compared with the first quarter, the rates decreased by 0.9 percent-

age points among Swedish born persons and by 2.1 percentage points 

among foreign born persons. The employment rate recovered somewhat 

for both groups by the end of the year, but remained at a lower level than 

before the pandemic. 

Decrease among temporary employees most apparent 

The number of temporary employees decreased sharply in spring 2020 

and was at its lowest in June. The number of temporary employees was 

12.0 percent lower than in February. In the second half of the year, the 
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number of temporary employees rebounded somewhat, although re-

mained considerably lower than before the pandemic by the end of the 

year.  

The number of permanent employees was affected by the COVID-19 

pandemic to a smaller extent, and in December, the levels were similar to 

February. The number of self-employed persons and assisting household 

members decreased consistently during the year and was 4.2 percent 

lower in December than in February. 

Absence peaked in April 

The proportion of employed persons who were absent during the whole 

week increased during the spring, but subsequently recovered gradually. 

The proportion of absence was highest in April, at 19.2 percent, which is 

4.2 percentage points higher than in February. More people than normal 

were absent due to lay-offs and lack of work in 2020. In April, 68 000 

people stated lay-offs and 52 000 people stated lack of work as the main 

reason for absence during the whole week, based on non-seasonally ad-

justed data. 

Persons who are absent due to lack of work or lay-offs are often absent 

for only part of the week. There were 144 000 people who were absent 

during part of the week due to lay-offs. There were 85 000 people who 

stated lack of work as the main reason for absence. 

Hours worked decreased by one tenth from February to April 

The number of hours worked decreased sharply due to the COVID-19 

pandemic. The lowest number of hours worked was noted in April, at 

139.6 million per week, which is 10.8 percent lower than in February. 

The last time the number of hours worked was this low was during the fi-

nancial crisis. As different from the financial crisis, during the 2020 pan-

demic the number of hours worked fell more rapidly and signs of recov-

ery were also noted more quickly.  

In percentage terms, the number of hours worked decreased more than 

the number of employed persons in 2020. This indicates a resilience in 

the employment rate and that instead, absence increased for a time. The 

large number of employed persons who were laid off is a contributing 

factor to the development. 

Industries in the service sector were hard hit 

The industries that were hit hardest by the COVID-19 pandemic was ho-

tels and restaurants and transport. The lowest number of employed 

persons in hotels and restaurants was noted in April. In transport, the 

number of employed persons was lowest in June. The decrease compared 

with February was 20.8 percent and 13.5 percent respectively.  

The industries that were hit especially hard in 2020 have in common that 

they are both in the service sector. One explanation for this is that they 

were particularly affected by the restrictions and recommendations in the 

wake of the pandemic.  

Rapid increase in unemployment in the first six months 

The unemployment rate increased rapidly in the first six months of 2020. 

The highest percentage, 9.2 percent, was noted in June, and was 2.0 per-



SCB 70 AM 110 SM 2101 

 

 

 

centage points higher than in February. For comparison, the highest un-

employment rate during the financial crisis was 8.9 percent. Towards the 

later part of 2020, some recovery was noted. The unemployment rate was 

8.6 percent in December, up by 1.3 percentage points compared with 

February. 

Unemployment increased sharply among young people aged 15-24 years 

in the first six months of 2020. The increase occurred mostly in April and 

in June. In June, the percentage of unemployed young people was 27.7 

percent, 7.2 percentage points higher than in February.  

Unemployment rose among both foreign born persons and Swedish born 

persons in 2020. The highest rates were noted in the third quarter, 5.5 

percent among Swedish born persons and 20.3 percent among foreign 

born persons. This was an increase of 1.1 percentage points and 3.7 per-

centage points, respectively, compared with the first quarter.  

More latent job seekers 

The percentage of persons outside the labour force increased sharply in 

the first months of the COVID-19 pandemic, only to promptly rebound. 

During the financial crisis, the downturn was considerably more persis-

tent. This indicates, in 2020, continued confidence in the labour market, 

in which people continue to seek work despite a high level of unemploy-

ment.  

Latent job seekers was a subgroup among persons outside the labour 

force that was affected by the pandemic. The number of latent jobs seek-

ers was higher throughout 2020 compared with 2019. The difference was 

largest in the second quarter, at 59.0 percent more than in the same quar-

ter in the previous year, according to non-seasonally adjusted data.  

Higher risk of unemployment and poorer chance of work 

The LFS flow statistics are used to describe transitions between different 

conditions in the labour market (e.g. different labour force statuses). 

Compared with the previous five years, the statistics show that the risk of 

unemployment was higher in 2020. The risk of unemployment for em-

ployed persons was largest in the second quarter, when it was 2.0 per-

cent. The risk was twice as high compared with the average of the same 

period in 2015-2019. In the second half of the year, the risk of unemploy-

ment was lower than in the second quarter, but remained somewhat 

higher than in the previous year.  

At the same time, the chance of employment was lower compared with 

the previous years. The most apparent difference was noted in the second 

quarter, when the chance of employment for unemployed persons was 

24.4 percent. This was 6.2 percentage points less than the average for the 

previous five years, when the chance varied between 29 and 32 percent. 

In the third and fourth quarters, the chance of finding work increased. 

This indicates that it was not just a matter of a smaller number of unem-

ployed persons in the later part of 2020, but also that more people found 

work. 
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