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Förord

För ett tag sedan presenterade Den Nya Välfärden en studie 

”Ole, dole, arbetslös” av Esra Karakaya som visade att 

arbetslösheten bland ungdomar i verkligheten ligger kring

28 procent, inte kring 11 procent, som det officiellt anges.

Det tyckte vi var skrämmande, ja riktigt illavarslande, för 

ungdomsarbetslösheten grundlägger lätt ett permanent 

utanförskap.

Lite senare presenterade vi ytterligare en studie av Esra 

Karakaya ”Hur hög är arbetslösheten, egentligen?” som 

visade att arbetslösheten i Sverige i verkligheten ligger kring 

17 procent, inte strax över fem procent, som det officiellt 

anges.

Det tyckte vi också var skrämmande.

Nu kommer Den Nya Välfärden och Esra Karakaya med 

en ny rapport som visar att inte bara ungdomar, utan 
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även invandrare, en annan grupp med svag förankring på 

arbetsmarknaden, har en arbetslöshet kring 29 procent.

Hela problemet är att företagens efterfrågan på arbetskraft 

är otillräcklig. Det måste till något rejält. En halvering av 

arbetsgivaravgifterna tycker Den Nya Välfärden.

Stockholm i juni 2006

Patrik Engellau

Ordförande Den Nya Välfärden
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Inledning

Många hävdar att den verkliga arbetslösheten i Sverige är 

betydligt högre än vad som anges i den officiella statistiken. 

I rapporten ”Hur hög är arbetslösheten, egentligen?” räknar 

jag ut att den reella arbetslösheten är 16,5 procent för hela 

den arbetsföra befolkningen.1 Denna siffra stämmer överens 

med resultaten av ett antal andra studier där delvis andra 

metoder använts för att räkna ut arbetslösheten.2 Det visar 

sig också att den reella arbetslösheten har ökat markant 

under de senaste åren. 

1 Karakaya, Esra (2006), ”Hur hög är arbetslösheten, egentligen?”, 
Den Nya Välfärden.
2 Se Edling, Jan (2005), ”Alla behövs - Blott arbetsmarknadspolitik 
skapar inga nya jobb” som kommer fram till att personer som fick 
ersättning för arbetslöshet och ohälsa, en närbesläktad siffra till 
arbetslösheten, utgjorde 19,7 procent av den arbetsföra befolkningen 
2004. Edlings siffra anses närbesläktad till arbetslöshetssiffran 
eftersom Edling i sin rapport visar att sambandet mellan 
öppen arbetslöshet och ohälsa, det vill säga förtidspension och 
sjukskrivning, i Sveriges olika regioner är hög. Se även Svenskt 
Näringsliv (2006), ”Utanförskap och arbetslöshet - en exkluderande 
arbetsmarknad!” som räknar ut att arbetslösheten var 16,6 procent 
av befolkningen 16-64 år i januari 2006 och Jakobsson, U., Herin, 
J. & Rydeman, A. (2006), ”Ge de arbetslösa en chans – 150 000 
nya jobb genom halverade arbetsgivaravgifter” som redovisar en 
arbetslöshetssiffra på 17-18 procent.
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Hur ser arbetslösheten ut bland invandrare?3 Enligt 

SCB är arbetslösheten bland utrikesfödda 10,4 procent. 

Men om de dolt arbetslösa är så många att de höjer 

arbetslöshetssiffran med 10-15 procentenheter för hela 

den arbetsföra befolkningen kan man förvänta sig att den 

dolda arbetslösheten bland utrikesfödda höjer den totala 

arbetslösheten i gruppen avsevärt. 

Att SCB kommer fram till så låga siffror för arbetslösheten 

beror på att de tillämpar en mycket snäv definition av 

begreppet. Som arbetslösa räknas bara de som är öppet 

arbetslösa, inte de som studerar men har sökt arbete och 

inte de som ingår i arbetsmarknadsåtgärder. Därmed 

hamnar stora grupper arbetslösa utanför den officiella 

statistiken, till exempel ungdomar som studerar för att de 

inte kan hitta jobb och människor som är sjukskrivna eller 

förtidspensionerade av arbetsmarknadsskäl.4 I rapporten 

3 Invandrare kan definieras antingen som personer som är 
utrikesfödda eller som personer med utländskt påbrå. I den här 
rapporten definieras invandrare endast som de personer som är 
utrikesfödda eftersom statistik inte finns att tillgå för gruppen 
inrikesfödda med utländskt påbrå.
4 Idag kallas förtidspension för sjuk/aktivitetsersättning, i denna 
rapport kommer dock genomgående det gamla och mer välkända 
begreppet förtidspension att användas.
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redovisas dessa grupper och andra dolt arbetslösa bland 

utrikesfödda och beräknas gruppernas storlek. På det viset kan 

man komma fram till en rimligare bild av arbetslösheten än 

den officiella.

Dessutom redovisas en annan intressant siffra, nämligen den 

andel av den utrikesfödda befolkningen i arbetsför ålder som 

befinner sig i arbete en genomsnittlig arbetsdag. Denna siffra 

är den reella sysselsättningsgraden och skiljer sig från den 

officiellt redovisade sysselsättningsgraden. Till de sysselsatta 

i den officiella siffran avseende sysselsättningsgraden räknas 

inte bara de som arbetar i ett vanligt arbete en genomsnittlig 

dag. Den inbegriper även de som är frånvarande ifrån arbetet 

och omfattar även personer i arbetsmarknadsåtgärder, 

handikappsåtgärder och anställda i Samhall. Till exempel 

räknas friårslediga och sjukskrivna som sysselsatta. Den 

officiellt redovisade sysselsättningsgraden är därför överdriven. 

I den här rapporten exkluderas samtliga som inte arbetar 

en genomsnittlig dag. Denna grupp består naturligtvis av 

de arbetslösa men också två andra stora grupper: de som 

befinner sig i arbetsför ålder, men inte vill arbeta samt de 
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som har arbete, men inte är på jobbet på grund av sjukdom, 

semester eller av något annat skäl. Den resulterande, reella 

sysselsättningsgraden är mer intressant än den officiellt 

redovisade sysselsättningsgraden eftersom den visar hur 

många det är som faktiskt drar det ekonomiska lasset i landet.  

Data

I denna rapport används huvudsakligen data från SCBs 

arbetskraftsundersökningar (AKU). Sedan april 2005 

rapporterar AKU statistik på utrikesfödda. Data på 

förtidspensioneringar, sjukskrivningar och AMS-åtgärder 

för utrikesfödda finns inte i AKU. Denna statistik har därför 

specialbeställts från SCBs LISA-databas.5 

5 LISA står för Longitudinell Integrationsdatabas för Sjukförsäkrings- 
och Arbetsmarknadsstudier. Ur LISA kan siffror endast erhållas på 
årsbasis. De senaste siffrorna vid tiden för denna rapport var från 
2004. Eftersom de tidigaste AKU-siffror som kan användas är ifrån 
april 2005 uppstår ett tidsseriebrott. Statistiken i LISA skiljer sig även 
i ett annat avseende från AKU. I LISA-databasen redovisas siffror på 
antalet folkbokförda i Sverige den 31 december 2004 som under det 
gångna året har fått ersättning för förtidspension, AMS-åtgärder och 
sjukskrivning medan AKU redogör för antalet personer i olika rubriker 
under april 2005.
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Officiell statistik

Som bakgrund till rapporten sammanfattas först tänkandet 

bakom SCBs statistik. 

Arbetslösa brukar definieras som människor som sökt arbete 

men inte hittat något. De arbetslösa och de arbetande 

utgör tillsammans arbetskraften. De som inte vill arbeta, 

de som inte kan arbeta och de som vill arbeta men inte 

aktivt har sökt ett arbete anses stå utanför arbetskraften. 

Dessa kan vara studenter, hemarbetande, pensionärer etc. 

Arbetslösheten i ett land definieras som arbetslösa som andel 

av arbetskraften. 

Efter ett regeringsbeslut räknar SCB inte arbetslösa 

heltidsstuderande till de arbetslösa, trots att International 

Labour Organisation (ILO) rekommenderar att de ingår. 

Genom att utesluta dessa ungdomar ur arbetskraften snyggar 

SCB till arbetslöshetsstatistiken. Heltidsstudenter som 

sökt arbete buntas ihop med personer som anger att de vill 

och kan arbeta men inte har sökt jobb. Tillsammans utgör 

dessa två kategorier gruppen ”latent arbetssökande” i SCBs 
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statistik. De latent arbetssökande anses i officiell statistik stå 

utanför arbetskraften. Latent arbetssökande är inte den enda 

grupp av arbetslösa som göms undan i statistiken. Sverige 

har en mer aktiv arbetsmarknadspolitik än i andra länder 

och antalet personer i AMS-åtgärder växer för varje år. I april 

2005 var nära 190 000 personer aktiva inom AMS-åtgärder 

(arbetsmarknadsåtgärder, handikappåtgärder och anställda 

i Samhall). Av dessa var över 50 000 utrikesfödda. Dessa 

räknas inte som arbetslösa. I stället räknas drygt hälften som 

sysselsatta och den andra hälften som studerande utanför 

arbetskraften.6 

6 I april 2005 var 189 762 personer aktiva i AMS-åtgärder. Av 
dessa var ca 101 455 aktiva i åtgärder som av SCB klassas som 
sysselsättning: särskilda insatser för arbetshandikappade (i denna 
rapport kallat handikappåtgärder), friårsledighet, sysselsättning 
i de konjunkturberoende arbetsmarknadspolitiska programmen 
bristyrkesutbildning, allmänt anställningsstöd, förstärkt anställningsstöd, 
särskilt anställningsstöd, offentligt tillfälligt arbete (OTA), resursarbeten 
i offentlig verksamhet och stöd till start av näringsverksamhet.  
Resterande 88 300 personer klassas som i utbildning och står i den 
officiella statistiken därför utanför arbetskraften. Dessa 88 300 utgör 
möjligen en del av de latent arbetssökande (personer som uppgivit 
att de ”velat och kunnat arbeta” under undersökningsveckan men inte 
sökt arbete samt heltidsstudenter som sökt arbete), men ingen utförlig 
information finns om detta. För att utesluta risken för dubbelräkning 
antar jag i denna rapport att denna grupp ingår i latent arbetssökande. 
I gruppen utrikesfödda var 50 500 personer aktiva i åtgärder. Eftersom 
detaljerad data på AMS-åtgärder inte finns att tillgå antar jag att 
fördelningen mellan aktiviteter som räknas som sysselsättning och 
sådana som kallas utbildning är lika för utrikesfödda som för hela den 
arbetsföra befolkningen. Antal i åtgärder som räknas som sysselsättning 
respektive utbildning blir då 27 000 respektive 23 500 för utrikesfödda.
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Även de som är undersysselsatta räknas i denna rapport med 

i arbetslösheten. Undersysselsatta är människor som har ett 

arbete men arbetar mindre än de skulle vilja. Dessa räknas 

om till heltidsekvivalenter.  

Vidare finns en stor grupp människor som av ett eller annat 

skäl har slutat leta efter jobb och därmed inte längre ingår i 

arbetskraften. De kan istället vara förtidspensionerade eller 

sjukskrivna på grund av arbetsmarknadsskäl. 

Sammanfattningsvis redovisar den officiella statistiken en 

grov underskattning av den riktiga arbetslösheten bland 

utrikesfödda i Sverige. Nästa avsnitt försöker ge en mer 

korrekt bild. 

Undersökning av den reella arbetslösheten

I detta avsnitt redovisas de grupper som rimligen bör ingå 

i arbetslösheten för utrikesfödda och beräknas gruppernas 

storlek. Den totala arbetslösheten bland utrikesfödda 

i Sverige visar sig vara 28,8 procent. Siffrorna bygger 
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naturligtvis på skattningar men de antaganden som görs är 

försiktiga. Trots den osäkerhet som råder kring den riktiga 

arbetslösheten är det angeläget att belysa storleksordningen 

på problemet. 

Källa: Egen bearbetning av data ifrån AMS, SCB och SOU. 7

Tabell 1  Total arbetslöshet, antal och i procent av den 

utrikesfödda befolkningen i arbetsför ålder. 

Tabell 1 visar en genomgång av de olika grupper av 

arbetslösa som ingår i den totala arbetslösheten. 

.
APRIL 2005

Antal (1000') % av befolkningen
Befolkning utrikesfödda i arbetsför ålder 814,5 100,0

Öppet arbetslösa 60,0 7,4
AMS-åtgärder som räknas som sysselsättning 27,0 3,3
Latent arbetssökande 31,8 3,9
Undersysselsatta *) 17,8 2,2
Sjukskrivna av arbetsmarknadsskäl 28,2 3,5
Förtidspensionerade av arbetsmarknadsskäl *) 15,5 1,9

Totalt antal arbetslösa 180,2 22,1

Arbetskraftsjustering:
Arbetskraft 579,4 71,1
Tillägg: Latent arbetssökande och förtidspensionerade av 
arbetsmarknadsskäl 47,3 5,8

Justerad arbetskraft 626,7 76,9

Total arbetslöshet/Justerad arbetskraft (%) 28,8

*) Heltidsekvivalenter b

7 www.sou.gov.se/socialforsakring/ dokument/forsorjning_1970-2030.xls.
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Förutom de öppet arbetslösa, 60 000 personer, ingår

27 000 personer i åtgärder som räknas som sysselsättning 

samt 31 800 latent arbetssökande.8 Vidare adderas 17 800 

undersysselsatta. Dessa grupper tillsammans utgör 16,8 

procent av hela den utrikesfödda befolkningen i arbetsför 

ålder.

Så långt är uträkningarna enkla. Svårigheterna med att 

uppskatta arbetslösheten börjar när de arbetslösa sjukskrivna 

och förtidspensionerade ska läggas till. Det finns inga 

undersökningar om hur många av de sjukskrivna och förtids-

pensionerade idag som skulle kunna arbeta. Därför måste en 

del antaganden göras och olika rapporters antaganden kan 

skilja sig markant. Jan Edling har i sin rapport från 2005, 

“Alla Behövs - Blott arbetsmarknadspolitik skapar inga nya 

jobb” räknat in alla förtidspensionerade och sjukskrivna i sitt 

8 Här har endast de personer i arbetsmarknadsåtgärder som räknas 
som sysselsättning, 27 000 personer, räknats in. Resterande 23 500, 
de som anses vara utanför arbetskraften, räknas inte med eftersom 
de möjligen ingår i gruppen latent arbetssökande. Se fotnot 6.

.
APRIL 2005

Antal (1000') % av befolkningen
Befolkning utrikesfödda i arbetsför ålder 814,5 100,0

Öppet arbetslösa 60,0 7,4
AMS-åtgärder som räknas som sysselsättning 27,0 3,3
Latent arbetssökande 31,8 3,9
Undersysselsatta *) 17,8 2,2
Sjukskrivna av arbetsmarknadsskäl 28,2 3,5
Förtidspensionerade av arbetsmarknadsskäl *) 15,5 1,9

Totalt antal arbetslösa 180,2 22,1

Arbetskraftsjustering:
Arbetskraft 579,4 71,1
Tillägg: Latent arbetssökande och förtidspensionerade av 
arbetsmarknadsskäl 47,3 5,8

Justerad arbetskraft 626,7 76,9

Total arbetslöshet/Justerad arbetskraft (%) 28,8

*) Heltidsekvivalenter b
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arbetslöshetsmått.9 Svenskt Näringsliv har i ”Utanförskap 

och arbetslöshet - en exkluderande arbetsmarknad!” 

från 2006 utgått ifrån att all förtidspensionering 

och sjukskrivning fram till 1997 var frikopplad från 

arbetslösheten men att hela ökningen sedan dess beror på 

arbetslöshet.10 Jakobsson, Herin och Rydeman använder 

samma metod som Svenskt Näringsliv men har valt att i 

stället utgå ifrån 1963 för förtidspensioneringarna och 1975 

för långtidssjukskrivningarna.11 Ökningen därefter tillskrivs 

arbetslösheten. 

Försäkringskassans rapport från 2005 ”Sjukskriven i 

onödan?” anger att hela 60 procent av de sjukskrivna i 

Sverige skulle kunna återgå i arbete ifall de kunde ändra 

något i sin arbetssituation.12 Även om denna siffra syftar 

på en undersökning från 2002 och kanske inte gäller för 

dagens sjukskrivna så ger den en indikation på den dolda 

9 Edling, Jan (2005), ”Alla behövs - Blott arbetsmarknadspolitik 
skapar inga nya jobb”.
10 Svenskt Näringsliv (2006), ”Utanförskap och arbetslöshet - en 
exkluderande arbetsmarknad!”.
11 Jakobsson, U., Herin, J. & Rydeman, A. (2006), “Ge de arbetslösa 
en chans – 150 000 nya jobb genom halverade arbetsgivaravgifter”.
12 Försäkringskassan analyserar (2005:5), ”Sjukskriven i onödan?”.



19

arbetslösheten bland de sjukskrivna. I den här rapporten 

antas att resultatet från 2002 års undersökning gäller även 

idag och för underkategorin utrikesfödda och att 60 procent 

av de 47 000 sjukskrivna utrikesfödda, 28 200 personer, 

egentligen är arbetslösa. Det stämmer för övrigt ganska bra 

med regeringens mål om en halvering av sjukskrivningarna 

till år 2008. Tanken bakom detta mål är rimligtvis inte 

att flytta dessa personer till en annan bidragsrubrik utan 

till förvärvsarbete, vilket förutsätter att de i utgångsläget 

egentligen var dolt arbetslösa.  

Det finns veterligen inga undersökningar om andelen 

förtidspensionärer som skulle kunna arbeta. En metod för 

att uppskatta andelen är att jämföra förtidspensioneringarna 

i olika regioner i landet med en normalregion och tolka alla 

avvikelser som arbetslöshet. En annan metod är att jämföra 

dagens andel förtidspensionerade i befolkningen med ett 

visst år i historien, såsom Svenskt Näringsliv och Jakobsson 

et al gjort. I ”Hur hög är arbetslösheten, egentligen?” 

visar jag att andelen förtidspensionärer i befolkningen låg 

stabilt på ungefär 7,0 procent mellan 1993 och 2000 och 
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sedan ökade till 8,9 procent i december 2005.13 Jag antar 

i rapporten att ökningen mellan 2000 och 2005 beror 

på arbetslösheten. Om andelen förtidspensionerade av 

arbetsmarknadsskäl bland utrikesfödda antas vara lika hög 

som för hela den arbetsföra befolkningen så är 1,9 procent 

av den arbetsföra utrikesfödda befolkningen på 815 000 

personer, 15 500 förtidspensionärer, egentligen arbetslösa.

Det kan tyckas onödigt försiktigt att anta att endast 

den ökning i förtidspensioneringar som inträffat sedan 

2000 beror på arbetslöshet. Hade man i stället antagit att 

hela ökningen från 1970 berodde på arbetslöshet skulle 

antalet förtidspensionärer som antogs vara pensionerade av 

arbetsmarknadsskäl vara så hög som dryga 74 500 personer. 

Detta skulle ha motsvarat en arbetslöshetssiffra på 34,9 

procent av den justerade arbetskraften och 29,4 procent av 

befolkningen. 

13 Karakaya, Esra (2006), ”Hur hög är arbetslösheten, egentligen?”, Den 
Nya Välfärden.



21

I brist på grundlig forskning i detta ämne väljs det försiktiga 

antagandet att 15 500, 1,9 procent av den arbetsföra 

utrikesfödda befolkningen, är förtidspensionerade av 

arbetsmarknadsskäl. Det totala antalet arbetslösa blir då

180 200 personer. Det motsvarar 28,8 procent av 

arbetskraften eller 22,1 procent av befolkningen. 

Skillnader mellan könen

 

Det sägs ofta att kvinnor har svårare att ta sig in på 

arbetsmarknaden. Om det är sant i fallet utrikesfödda 

skulle det innebära att kvinnorna i denna grupp hade 

högre arbetslöshet än männen. Verkligheten ser dock 

annorlunda ut. I april 2005 var den öppna arbetslösheten 

bland utrikesfödda 8,3 procent för kvinnor och 12,6 procent 

för män. Ifall antagandet görs att förhållandet mellan 

total arbetslöshet och öppen arbetslöshet för hela gruppen 

utrikesfödda även gäller för det två undergrupperna män och 

kvinnor skulle arbetslösheten bland utrikesfödda män vara 

34,8 procent. För kvinnor skulle motsvarande siffra vara 

22,2 procent.    
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Antal i arbete en genomsnittlig dag

Regeringen har som mål att 80 procent av den arbetsföra 

befolkningen i Sverige ska vara sysselsatt. Den officiella 

statistiken redovisar en sysselsättningsgrad bland 

utrikesfödda på 63,8 procent. Redan 63,8 procent är en låg 

siffra, men ändå är den missvisande hög.14 

APRIL 2005
Antal (1000') Andel av befolkningen (%)

Befolkning 20-64 år 814,5 100,0

Officiell arbetskraft 579,4 71,1

Öppet arbetslösa 60,0 7,4
AMS-åtgärder som klassas som sysselsättning 27,0 3,3
Frånvarande från arbetet 59,3 7,3

Antal  i arbete en genomsnittlig dag 433,1 53,2

Källa: Egen bearbetning av data ifrån SCB.

Tabell 2  Personer i arbete en genomsnittlig dag, antal och i 

procent av befolkningen 20-64 år.

14 63,8 procent erhålles genom att subtrahera andelen öppet 
arbetslösa i befolkningen, 7,4 procent, ifrån andelen officiell 
arbetskraft av befolkningen, 71,1 procent.
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Det antal som i verkligheten finns på jobbet en 

genomsnittlig dag redovisas i tabell 2. Från arbetskraften, 

579 400 personer, dras öppet arbetslösa, personer i AMS-

åtgärder och personer som är frånvarande från arbetet. Då 

återstår 433 100 förvärvsarbetande.15 Detta innebär att av 

dryga 800 000 utrikesfödda i arbetsför ålder var endast 

hälften på arbetet en genomsnittlig dag. Det innebär att den 

egentliga sysselsättningsgraden inte är 63,8 procent utan 

53,2 procent av den utrikesfödda arbetsföra befolkningen. 

15 SCB anger att 49 500 utrikesfödda var frånvarande från arbetet 
under hela undersökningsveckan. 49 000 var borta under en del av 
veckan och dessa har här antagits vara borta i genomsnitt i en dag 
varvid siffran delats på fem för att få antalet heltidsekvivalenter. Det 
sammanlagda antalet frånvarande blir då 59 300 personer.
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Slutsatser

Sveriges officiella statistik ger en kraftigt förskönad bild 

av arbetslösheten bland utrikesfödda. I den här rapporten 

har arbetslösheten undersökts och kvantifierats. Efter att 

justeringar gjorts för grupper av dolt arbetslösa blir den 

totala arbetslösheten 28,8 procent under våren 2005. Om 

antagandet görs att förhållandet mellan total och öppen 

arbetslöshet gäller även för undergrupperna män och 

kvinnor är arbetslösheten 34,8 procent för utrikesfödda män. 

Motsvarande siffra för kvinnor är 22,2 procent.  

Sysselsättningsgraden visar hur stor del av befolkningen 

som drar det ekonomiska lasset. Enligt SCB är 

sysselsättningsgraden bland utrikesfödda 63,8 procent. Här 

redovisas den andel förvärvsarbetande som faktiskt arbetar 

en genomsnittlig dag. Den riktiga sysselsättningsgraden visar 

sig vara 53,2 procent. Elva procentenheter, eller drygt

85 000 personer, som officiellt anses sysselsatta är i 

verkligheten antingen frånvarande ifrån arbetet eller i AMS-

åtgärder. 
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Den Nya Välfärden driver kampanjen Ge de arbetslösa en chans 

– halvera arbetsgivaravgifterna och vill lyfta fram problemen med 

arbetslösheten.

Hur ser arbetslösheten ut bland invandrare? Enligt SCB är 

arbetslösheten bland utrikesfödda 10,4 procent. Sveriges officiella 

statistik ger en kraftigt förskönad bild av arbetslösheten för 

utrikesfödda. 

Denna rapport undersöker den verkliga arbetslösheten för 

utrikesföddda i åldern 20-64 år. Syftet är att ge en realistisk 

bild av sysselsättningen i Sverige. Rapportens slutsatser är att 

arbetslösheten i gruppen utrikesfödda i åldern 20-64 år är

29 procent och att den egentliga sysselsättningsgraden i gruppen

är 53 procent.
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