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1. Inledning
Arbetslöshet är ett allvarligt problem med stora ekonomiska och sociala kostnader för
både individ och samhälle. Arbetslöshet innebär att arbetsföra människor går utan arbete
vilket för individen innebär lägre inkomst och psykiskt belastning. För samhället innebär
arbetslösheten att produktionen inte blir lika stor som den skulle ha kunnat bli vid full
sysselsättning. För att få ett mått på problemets storlek brukar man ange hur många som
är arbetslösa vid en viss tidpunkt, antingen i absoluta tal eller som andel av arbetskraften
(summan av arbetslösa och sysselsatta).
Den här enkla siffran säger dock inte särskilt mycket om arbetslöshetens karaktär. De
flesta torde exempelvis hålla med om att långvarig arbetslöshet är ett särskilt allvarligt
problem. Den ekonomiska påfrestningen på de drabbade hushållen kan bli mycket stor
och den långvariga arbetslösheten kan i sig försvåra möjligheterna att komma tillbaka till
ett arbete.1 Samma enkla arbetslöshetstal kan representera en situation där relativt få
personer blir arbetslösa per vecka men där dessa också förblir arbetslösa under lång tid
eller en situation där många blir arbetslösa varje vecka men snabbt lämnar
arbetslösheten. För att få ett mått på arbetslöshetens karaktär i det här avseendet brukar
man därför komplettera uppgiften om hur många som är arbetslösa vid en viss tidpunkt
med något mått på hur långvarig arbetslösheten är. Det kan till exempel vara
arbetslöshetens genomsnittliga längd eller andelen som är ”långtidsarbetslösa”. Det man
mäter är då hur långa sammanhängande arbetslöshetsperioder är.
Inte heller detta säger allt om hur arbetslösheten drabbar individerna. Många som lämnar
arbetslösheten blir efter relativt kort tid arbetslösa på nytt. I själva verket kan vägen till en
fast förankring på arbetsmarknaden bli betydligt längre än de enskilda
arbetslöshetsperioderna säger. Det här kan gälla både för den som förlorat en fast eller
tillfällig anställning och den som är ny på arbetsmarknaden. Om återkommande
arbetslöshet är vanligt ger de enstaka arbetslöshetsperiodernas längd en underskattning
av hur arbetslösheten drabbar individen. För att få en fullständig bild av hur
arbetslösheten ser ut är det därför viktigt att man skaffar sig en bild av hur vanligt det är
med återkommande arbetslöshet som också brukar kallas rundgång. I fortsättningen
kommer vi att använda den benämningen på återkommande arbetslöshet.
Det kan finnas många orsaker till att personer kommer tillbaka till arbetslöshet flera
gånger inom en relativt kort tidsperiod. En förklaring kan vara att en ganska stor del av de
1

Se till exempel Harkman(1999) för en diskussion.
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arbetslösa som får arbete går till olika former av tidsbegränsade anställningar. Andelen
anställningar av den typen ökade kraftigt i början av 1990-talet i samband med den kris
som då drabbade svensk ekonomi. I samband med detta ändrades också lagstiftningen för
att underlätta den sortens anställningar. Många menar att de tillfälliga jobben är en
inkörsport till en fast anknytning till arbetsmarknaden medan andra hävdar att de istället
är en återvändsgränd som leder till långvarig marginalisering. En indikation om detta kan
man få genom att se hur vanligt det är med ”rundgång” i samband med arbete.
Rundgång kan också bero på att man tillfälligt lämnar arbetsmarknaden. En vanlig orsak
är att man går till en utbildning i det reguljära utbildningssystemet. Det kan också bero på
sjukskrivning eller barnledighet. I samband med att man på nytt söker sig ut på
arbetsmarknaden kan man, under kortare eller längre tid, vara utan arbete. I de här
fallen är det inte självklart hur man ska bedöma ”rundgången”. I själva verket kan det
vara positivt att man söker sig tillbaka till arbetsmarknaden även om det går via
arbetslöshet. Det är ändå värdefullt att se hur vanligt det är med återkommande
arbetslöshet i de här fallen.
Fenomenet ”rundgång” fick stor uppmärksamhet i samband med den ekonomiska krisen i
början av 1990-talet. Under några få år ökade arbetslösheten från 2,2 procent 1989 till
drygt 10 procent under perioden 1993−97. Som en reaktion på detta ökade de
arbetsmarknadspolitiska programmens omfattning ganska dramatiskt. Vid den här tiden
räknades inte deltagare i flertalet arbetsmarknadspolitiska program som ”arbetslösa”
varken hos Arbetsförmedlingen eller hos SCB (i Arbetskraftsundersökningarna, AKU).
Arbetslösheten omfattade enbart de som var så kallade öppet arbetslösa.
Vad man såg var att en stor del av de arbetslösa som gått till program kom tillbaka till
arbetslöshet (se till exempel Calmfors, 1995 och Ackum Agell med flera 1995). Calmfors
(1995) noterade att andelen långtidsarbetslösa i Sverige var ganska liten i förhållande till
andra länder men menade att detta i stor utsträckning berodde på att en stor del av de
arbetslösa gick in i olika arbetsmarknadspolitiska program som sedan följdes av ny
arbetslöshet vilket tydde på låg effektivitet hos programmen. Eftersom flertalet
arbetsmarknadspolitiska program inte räknades som ”arbetslöshet” vid den här tiden
registrerades en omfattande rundgång mellan öppen arbetslöshet och olika program.
Calmfors pläderade för att man istället för ett mått på långtidsarbetslöshet baserat på
enbart ”öppen” arbetslöshet borde använda sammanhängande perioder av arbetslöshet
och deltagande i arbetsmarknadspolitiska program som indikator på
arbetsmarknadsproblemets allvar.
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Arbetslöshetsmåttet har också förändrats i linje med den kritik som bland annat Calmfors
förde fram. Det innebär att även deltagarna i flertalet arbetsmarknadspolitiska program
numera räknas som arbetslösa både hos Arbetsförmedlingen och i AKU. De mått på
långtidsarbetslöshet som idag presenteras inkluderar därför också i allmänhet
programdeltagare. Det är också det mått på arbetslöshet som används i den här
rapporten. Det betyder att sekvenser där man går från öppen arbetslöshet till program
och därefter till ny arbetslöshet inte räknas som ”rundgång” utan som en
sammanhängande period av arbetslöshet.
Den omfattande rundgången mellan öppen arbetslöshet och program ledde så
småningom också till ett antal förändringar inom arbetsmarknadspolitiken. I augusti
2000 infördes den så kallade aktivitetsgarantin med ett uttalat syfte att, bland annat,
minska rundgången. Tanken var att arbetssökande som varit utan arbete under en längre
tid skulle delta i olika aktiviteter ända tills man hittade ett arbete eller hittade en annan
varaktig lösning på sin situation. I början av 2001 försvann möjligheten att kvalificera sig
för en ny ersättningsperiod genom att delta i ett arbetsmarknadspolitiskt program.
Aktivitetsgarantin ersattes 2007 med jobb- och utvecklingsgarantin som, liksom
aktivitetsgarantin, var ett ”paraplyprogram” som i sig kunde innehålla en mängd olika
aktiviteter. I december samma år infördes jobbgarantin för ungdomar med i princip
samma konstruktion som jobb- och utvecklingsgarantin.
Vi ska i den här rapporten ge en översiktlig bild av hur vanligt det är att arbetslösa
kommer tillbaka till arbetslöshet efter att ha påbörjat ett arbete eller lämnat
arbetslösheten av andra skäl. För att få ett perspektiv på hur det ser ut idag ska vi se hur
den här ”rundgången” har utvecklats under en följd av år. Vi använder
Arbetsförmedlingens databas som gör det möjligt att följa utvecklingen sedan 1992 vilket
gör det möjligt att jämföra med den ekonomiska krisen under 1990-talet.
Rapporten inleds med en definition av begreppet ”rundgång” följt av en presentation och
diskussion av de data som används. Det sammanfattande rundgångsmåttet presenteras
för tidsperioden 1992−2012. Några tänkbara förklaringar till den observerade
utvecklingen diskuteras. Förutsättningarna att hitta arbete kan skilja sig en hel del mellan
olika grupper av arbetssökande. I nästa avsnitt undersöker vi rundgången i olika
delgrupper av arbetslösa. Slutligen undersöker vi hur vanligt det är att deltagare som
lämnar jobb- och utvecklingsgarantin och jobbgarantin för ungdomar kommer tillbaka till
arbetslöshet.
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2. Vad är rundgång?
Som vi nämnde i inledningen menas med rundgång upprepad arbetslöshet. Rundgång är
alltså en sekvens
arbetslöshet → annat → arbetslöshet.
Mellan arbetslöshetsperioderna kan ligga perioder av arbete eller perioder utanför
arbetsmarknaden (till exempel utbildning). Som vi nämnde i inledningen menas med
arbetslöshet här både så kallad öppen arbetslöshet och deltagande i
arbetsmarknadspolitiska program. Det kan också vara rimligt att göra en tidsmässig
avgränsning för att kalla återkommande arbetslöshet för rundgång. Om någon blir
arbetslös med fem års mellanrum är det knappast rundgång i den mera probleminriktade
betydelse vi här vill använda. Tiden måste vara betydligt kortare. Varje sådan avgränsning
blir naturligtvis godtycklig men man kan få viss vägledning genom att undersöka hur
risken för återflöde i arbetslöshet varierar med tiden i arbete eller utanför
arbetsmarknaden. Figur 1 visar risken för återflöde till arbetslöshet oberoende av varifrån
återflödet sker.
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Figur 1 Risk för återgång till arbetslöshet efter tid sedan senaste arbetslöshet. Återflöde per dag.
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Källa: Arbetsförmedlingen

Figuren visar hur stor andel av dem som lämnat en arbetslöshetsperiod och ännu inte
blivit arbetslösa på nytt som kommer tillbaka ett visst antal dagar efter arbetslöshetens
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slut.2 Av figuren framgår att risken för återflöde är betydligt högre vid korta tider i det
alternativa sysselsättningsstatuset. Det första halvåret är risken minst tre gånger så stor
som under det andra året i den nya sysselsättningen. Under andra halvåret faller
återflödesrisken rätt kraftigt fram till ungefär ett år då risken visserligen fortsätter att
falla men i en betydligt långsammare takt. En ganska rimlig avgränsning kan därför vara
att välja ett år som gräns. Återkommande arbetslöshet inom ett år räknas alltså i
fortsättningen som rundgång. Eftersom återflödesrisken är något högre även det andra
året efter en arbetslöshetsperiod kommer vi som alternativ även att redovisa ett sådant
mått.
Sekvenser där avbrottet mellan arbetslöshetsperioderna varat högst en vecka räknas inte
som rundgång i beräkningarna.
Eftersom det kan vara intressant att också se om det finns skillnader i rundgången
beroende på vad man lämnade arbetslösheten till kommer vi att skilja mellan dem som
gick till arbete och dem som lämnade arbetsmarknaden. Eftersom man kan skilja mellan
olika typer av arbete kan en ytterligare uppdelning mellan sådana som skrivits ut från
arbetsförmedlingen (avaktualiserats till arbete) och sådana som fått arbete men står kvar
som sökande hos förmedlingen göras. Den första typen antas representera mer
permanenta lösningar än den andra typen. Som en särskild kategori kommer vi även att
redovisa de som går till anställningar med någon form av ekonomiskt stöd till
arbetsgivaren.
Som komplement till en allmän rundgång där ingen särskild hänsyn tas till vilken den
mellanliggande sysselsättningen är kommer vi alltså att undersöka följande varianter:

1. arbetslöshet → avaktualiserade till arbete → arbetslöshet
2.

arbetslöshet → arbete utan stöd men kvar hos Af → arbetslöshet

3. arbetslöshet → arbete med stöd → arbetslöshet
4. arbetslöshet → lämnat arbetskraften → arbetslöshet

Ett problem är hur man ska hantera sekvenser av följande typ:
arbetslöshet → arbete → lämnat arbetsmarknaden → arbetslöshet
2

Figuren visar ett genomsnitt för åren 1995, 2000, 2005 och 2010. Mönstret är likartat för de
enskilda åren. Kurvan är utjämnad för att mönstret tydligare skall framgå.
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det vill säga sekvenser där man har mer än en sysselsättning mellan
arbetslöshetsperioderna. Vi har i det fallet valt att klassificera rundgången utifrån den
sysselsättningsstatus dit man gick direkt efter arbetslösheten. Sekvensen i exemplet
betraktas alltså som en arbetsrundgång. Tidsgränsen ett år räknas från den tidpunkt då
man lämnar arbetslösheten och går till arbete. Kommer man tillbaka till arbetslöshet
inom den tiden räknas det som rundgång.

3. Data
De beräkningar som görs baseras på samtliga arbetslöshetsperioder avslutade under mars
respektive oktober åren 1992−2012. Data är hämtade från DATALAGRET-databasen3.
Eftersom det finns vissa säsongsvariationer i övergångsfrekvenserna till arbete, program
etc. kan den uppmätta rundgången skilja sig något från ett representativt årsgenomsnitt.
Eftersom syftet med rapporten i första hand är att redovisa utvecklingen över tid så spelar
detta mindre roll. Mätningarna sker ju vid samma tidpunkt alla år.
Analysen bygger på de uppgifter som finns registrerade i Arbetsförmedlingens databas.
En person anses ha lämnat arbetslösheten när han eller hon antingen avregistreras
(”avaktualiseras”) från Arbetsförmedlingen eller överförts till en annan av förmedlingens
kategorier. Avregistrering görs när en person inte längre behöver eller vill ta del av
Arbetsförmedlingens tjänster till exempel på grund av att man fått arbete, påbörjat
studier eller lämnat arbetsmarknaden av annat skäl. En person kan stå kvar i registret om
han eller hon fått ett arbete men önskar leta vidare efter ett annat eller om personen
påbörjat ett arbete med någon form av ekonomiskt stöd till arbetsgivaren.
Utgångspunkt för analysen är alltså de som lämnat en period av arbetslöshet oberoende
av orsak. Sedan undersöker vi om och i så fall när individen återkommer som arbetslös.
När det gäller tiden före den aktuella arbetslöshetsperioden finns inga särskilda villkor.
Urvalet representerar de som lämnat en arbetslöshetsperiod under de aktuella
månaderna oberoende av tidigare arbetslöshetshistoria. Här finns alltså en blandning av
olika arbetslöshetshistorier. Vissa kan ha varit arbetslösa för första gången medan andra

3

DATALAGRET-databasen är en databas vid Arbetsförmedlingen som innehåller uppgifter om
arbetslöshet, deltagande i arbetsmarknadspolitiska program m.m. Databasen omfattar samtliga
arbetssökande som varit inskrivna vid arbetsförmedlingarna sedan augusti 1991.
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kan ha många arbetslöshetsperioder bakom sig. En del kan ha varit arbetslösa långa tider
medan andra kan ha varit arbetslösa några få dagar.
Registeruppgifterna bygger på den information som arbetsförmedlarna har och i en del
fall vet inte förmedlaren vad som hänt. I de fallen avregistreras den sökande med okänd
orsak. De som avregistreras av denna orsak kan antingen ha fått ett arbete eller lämnat
arbetsmarknaden av någon anledning. Den sökande kan också vara fortsatt arbetslös men
inte längre vilja ha kontakt med Arbetsförmedlingen. Gruppen ingår vid redovisningen av
samtliga men redovisas inte separat. Kategorierna ”arbete” och ”lämnat
arbetsmarknaden” kommer alltså inte att omfatta alla som gått till arbete eller lämnat
arbetsmarknaden eftersom en del av dessa finns i kategorin ”okänd orsak”.4 En annan
källa till osäkerhet är att en person kan bli arbetslös på nytt utan att kontakta
Arbetsförmedlingen.
För att ge en uppfattning om antalet observationer och hur stor andel som går till olika
destinationer efter arbetslösheten redovisas uppgifter om detta för några av åren som
ingår i undersökningen. En redovisning för samtliga år finns i en tabellbilaga.

Tabell 1 Antal avslutade arbetslöshetsperioder i mars respektive oktober valda år samt
hur arbetslösheten avslutats, andelar i procent.

År

Antal*

Till arbete

Till arbete**

Lämnat***

Okänd orsak

1995

131279

26,3

28,1

30,5

15,1

2000

117901

24,8

37,5

24,5

13,3

2005

107213

23,7

36,4

26,0

13,9

2010

102156

27,4

37,4

24,6

10,6

Observera att siffrorna i kolumn tre till sex visar andelar i procent.
*Antal undersökta perioder
** Men kvar hos Af (inklusive arbete med stöd)
*** Lämnat arbetsmarknaden
Källa: Arbetsförmedlingen

4. Rundgångens omfattning 1992−2012
Rundgång är alltså risken att återkomma till arbetslöshet inom ett, alternativt två år, efter
att ha gått från arbetslöshet till någon annan sysselsättning. I figur 2 redovisas
4

För en undersökning av sysselsättningen bland personer som lämnat Arbetsförmedlingen av
okänd orsak se Nilsson (2010)
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utvecklingen under perioden 1992−2012. Året avser den tidpunkt när man lämnade
arbetslöshet och gick till en alternativ sysselsättning. Här redovisas rundgången dels
enligt vårt huvudsakliga mått där tidsgränsen satts till ett år dels rundgång med
tidsgränsen två år.5 Vi kan notera att utvecklingen enligt de båda måtten är i stort sett
densamma. Skillnaden är cirka tio procentenheter under större delen av perioden. Det
innebär att ytterligare cirka tio procent utöver de som kommer tillbaka till arbetslöshet
inom ett år kommer tillbaka inom två år. Att utvecklingen är så pass likartad ger oss
ytterligare ett skäl att koncentrera den fortsatta diskussionen till ettårsrundgången.

Figur 2 Rundgångens omfattning 1992−2012, andel i procent.
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Källa: Arbetsförmedlingen

Som framgår av figuren har rundgången successivt minskat under perioden. Under
perioden 1992−1998 låg rundgången kvar på en nivå på omkring 55 procent med en topp
1992 på 60 procent. Under perioden 1999−2005 var rundgången något lägre och
pendlade mellan 47 och 51 procent. Från 2006 och framåt har rundgången minskat
ytterligare med undantag av en uppgång i samband med finanskrisen under 2008 och
2009. Om man bortser från dessa år har rundgången under den här perioden legat på
drygt 40 procent. Om man jämför perioden 1992−1998 med perioden 2006−2012 ligger
5
Eftersom det för tvåårsrundgång krävs en uppföljningsperiod på två år kan inte den andelen
redovisas för 2012.
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rundgången under den senare perioden tolv procentenheter lägre. Det är alltså en
påtagligt mindre risk idag att en person som lämnar arbetslösheten kommer tillbaka till
ny arbetslöshet inom en ettårsperiod jämfört med krisåren under 1990-talet.
Hur vanliga är då de olika typerna av rundgång som vi tog upp i förra avsnittet och hur
har utvecklingen varit?

Figur 3 Rundgångens omfattning efter orsak att lämna. Andel i procent.
Lämnat arbetsmarknaden

Arbete utan stöd, avaktualiserat
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Källa: Arbetsförmedlingen

I figur 3 redovisas andelen som kommit tillbaka till arbetslöshet inom ett år fördelat på
den sysselsättning man gått till. Vi ser att utvecklingen över tid varit likartad för de som
avaktualiserats till ett arbete och de som gått till ett arbete men stannat kvar hos
förmedlingen. I båda fallen har rundgången minskat under perioden. Nivåerna skiljer sig
dock mellan de båda kategorierna så att de som avaktualiseras kommer tillbaka i mindre
utsträckning än de som stannar hos förmedlingen. Skillnaden ligger på drygt elva
procentenheter i genomsnitt under perioden. Detta är väl också vad man skulle förvänta
sig då man kan anta att det i första hand är de som man tror har hittat en mer permanent
lösning som lämnar förmedlingen. Även utvecklingen för de som lämnat
arbetsmarknaden uppvisar i stort sett samma utveckling över tiden som de som gått till
ett arbete. Kurvan för den här gruppen ligger på ungefär samma nivå som för de som gått
till arbete men kvarstår hos Arbetsförmedlingen och följer samma utveckling.
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Gemensamt för grupperna är alltså att rundgången har minskat under den studerade
perioden. Jämför man de tre senaste åren med de tre första i vår undersökningsperiod så
har rundgången minskat med mellan 20 och 31 procent. Störst är minskningen för
avaktualiseringar till arbete.

5. Varför har rundgången minskat?
Rundgången har alltså minskat under den studerade perioden. En intressant fråga är då
vad som ligger bakom detta. Det ligger förstås nära till hands att anta att risken för
återkommande arbetslöshet påverkas av situationen på arbetsmarknaden i form av
utbud och efterfrågan. När efterfrågan på arbetskraft är stor i förhållande till utbudet är
det rimligtvis lättare att hitta ett första arbete efter till exempel en utbildning eller ett nytt
arbete efter en tillfällig anställning. Risken är mindre att förlora ett fast arbete.
Arbetsmarknadsläget bör alltså påverka alla typer av rundgång.

5.1 Arbetsmarknadsläget
Den vanligaste indikatorn på arbetsmarknadsläget är den relativa arbetslösheten, det vill
säga antalet arbetslösa i förhållande till arbetskraften. I figur 4 redovisas arbetslöshetens
utveckling tillsammans med vårt rundgångsmått. När man jämför de två måtten bör man
ta hänsyn till att återflödet sker under ettårsperioden från urvalstidpunkten i mars
respektive oktober. Det är alltså perioden mars urvalsåret till oktober året därpå som är
relevant för jämförelsen. För att ta hänsyn till detta har den arbetslöshet som redovisas i
figuren beräknats som ett genomsnitt av arbetslösheten under det år då
arbetslöshetsperioden avslutades och påföljande år (årsmedeltal). Exempelvis är den
arbetslöshet som redovisas för 2010 ett genomsnitt för åren 2010 och 2011.
Arbetslöshetsprocenten redovisas på den högra skalan medan rundgången redovisas på
den vänstra.
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Figur 4 Sambandet mellan rundgång och arbetslöshet, andel i procent.

Rundgång

Rundgång

Arbetslöshet

Arbetslöshet

70

12

60

10

50

8

40
6
30
20

4

10

2

0

0

Källa: Arbetsförmedlingen och AKU (SCB).

Från en mycket låg nivå vid decennieskiftet 1989/90 steg arbetslösheten till rekordnivåer
under första hälften av 90-talet. Under perioden 1993−97 var arbetslösheten över tio
procent (enligt nuvarande arbetslöshetsdefinition). Den sjönk sedan ganska snabbt under
åren 1998−2002 till som lägst sex procent. Därefter har arbetslösheten på nytt ökat med
ett avbrott för högkonjunkturen 2006−07. Finanskrisen 2008 förde sedan upp
arbetslösheten till en nivå runt åtta procent där den sedan blivit kvar.
En jämförelse med rundgångens utveckling visar på en viss samvariation. När
arbetslösheten sjunker minskar också rundgången och en ökad arbetslöshet åtföljs av en
ökad rundgång. Sambandet är dock inte fullständigt vilket skulle tyda på att också andra
faktorer spelar roll för utvecklingen. Man kan exempelvis notera att den kraftiga
nedgången av arbetslösheten under perioden 1998−2002 åtföljs av en relativt sett mycket
mindre nedgång av rundgången. Man kan också notera att den förhållandevis höga
arbetslösheten efter finanskrisen inte har åtföljts av en motsvarande uppgång av
rundgången. Rundgången ligger de senaste åren på en nivå som är en bra bit under den
som rådde under perioden 1999−2005 då arbetslösheten var betydligt lägre än idag. Det
skulle kunna tyda på att det också finns strukturella faktorer som har förändrats och som
lett till minskad rundgång.
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Ett alternativt mått på arbetsmarknadsläget är den så kallade tätheten. Den ger ett samlat
mått på balansen på arbetsmarknaden genom att relatera antalet lediga jobb till antalet
arbetslösa. Ett högt värde på tätheten innebär fler lediga platser per arbetssökande och ett
lågt värde betyder få platser för varje arbetssökande att konkurrera om. Problemet här är
att det är svårt att få ett bra mått på antalet lediga platser som täcker hela perioden. De
uppgifter som finns är Arbetsförmedlingens statistik över anmälda lediga platser. Från
och med 2001 finns också en undersökning från SCB. Problemet med
Arbetsförmedlingens statistik är att den endast anger antalet platser som anmäls till
förmedlingen. Eftersom inte alla platser anmäls är inte statistiken heltäckande. Det finns
också undersökningar som visar att andelen platser som anmäls varierar från år till år.6
SCB:s undersökning täcker å andra sidan hela arbetsmarknaden och är utformad för att
mäta vakansläget på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingens statistik bygger istället på
uppgifter som i första hand är avsedda som stöd för arbetsförmedlarnas arbete med att
matcha platser och sökande.
På grund av att SCB:s undersökning endast finns tillgänglig för en del av den tidsperiod
som undersöks har vi ändå valt att använda Arbetsförmedlingens statistik över anmälda
platser vid beräkningen av täthetsmåttet. Som arbetslöshetsmått används SCB:s
arbetskraftsundersökningar (AKU).
Figur 5 Sambandet mellan täthet och rundgång
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Källa: Arbetsförmedlingen.
6

0,10

Se till exempel. Arbetsförmedlingen(2014) s. 23
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På samma sätt som med arbetslösheten följer rundgången täthetens utveckling. När
tätheten ökar, det vill säga fler platser finns tillgängliga för varje arbetslös, minskar
rundgången och vice versa. I motsats till det rena arbetslöshetsmåttet finns också ett
tydligare samband mellan den totala nivån på de båda variablerna. Så är exempelvis
tätheten högre åren efter finanskrisen 2008 än under perioden 1999−2005 (figur 5).
Enligt det här måttet skulle alltså arbetsmarknadsläget kunna förklara en mycket stor del
av rundgångens variation. Osäkerheten omkring vakansmåttet innebär dock att en sådan
tolkning blir osäker.

5.2 Tidsbegränsat arbete
Risken att bli arbetslös efter en tidsbegränsad anställning är betydligt större än efter ett
fast arbete. År 2010 var exempelvis risken för att bli arbetslös per kvartal 0,5 procent för
fast anställda men hela 7,2 procent för tillfälligt anställda (Arbetskraftsundersökningarna,
SCB). Samtidigt är det mycket vanligt att arbetslösa går till tillfälliga jobb. Andelen
arbetslösa som gick till fast arbete var 4,4 procent per kvartal 2010. Motsvarande andel
som gick till en tidsbegränsad anställning var 20,7 procent. Ett förändrat inslag av
tidsbegränsade anställningar på arbetsmarknaden skulle därför kunna leda till en
förändrad risk för rundgång. Det är dock inte självklart i vilken riktning sambandet går.
Fler tillfälliga jobb kan innebära att det blir lättare för arbetslösa att hitta arbete men om
det innebär att en större andel av de arbetslösa går till tillfälliga jobb kan risken för ny
arbetslöshet öka.
Av figur 6 framgår att andelen anställda med tillfälliga jobb ökade rätt kraftigt på den
svenska arbetsmarknaden i början av 1990-talet. Från drygt tio procent år 1992 hade
andelen stigit till 14 procent 1995. Därefter finns en svag tendens till ytterligare ökning av
andelen och 2012 var andelen 16 procent. Om detta också lett till en motsvarande ökning
av andelen arbetslösa som gått till tillfälligt arbete skulle det här tala för en något ökad
risk för rundgång under den studerade perioden.
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Figur 6 Sambandet mellan rundgång och andelen tillfälligt anställda, andel i procent.
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Källa: Arbetsförmedlingen och AKU (SCB).

En jämförelse med rundgången visar dock att tendensen snarare är den motsatta, det vill
säga rundgången är mindre när andelen tillfälliga jobb är hög. Om det finns ett
orsakssamband så betyder det i så fall att rundgången tenderar att minska om andelen
tillfälliga jobb är stor. Eftersom det också finns ett samband mellan arbetsmarknadsläget
och andelen tillfälliga jobb kan det observerade sambandet i själva verket bero på
förändringar i arbetsmarknadsläget.7 För att fastslå vad som gäller krävs en djupare
analys. Ett positivt orsakssamband motsägs också av att de som går till ett
osubventionerat arbete men stannar kvar hos arbetsförmedlingen har större risk för
rundgång än de som avaktualiseras (se figur 3).
Även om andelen tillfälliga jobb på arbetsmarknaden har ökat något kan man ju ändå
tänka sig att andelen bland de arbetslösa vid Arbetsförmedlingen som går till tillfälliga
jobb har minskat. I Arbetsförmedlingens data finns inga fullständiga uppgifter om man
gått till fasta eller tidsbegränsade anställningar. Vi kan dock använda den indelning av
orsaken att avsluta arbetslösheten som användes tidigare i rapporten i samband med att
vi diskuterade olika rundgångstyper. Vi fann där en ganska tydlig uppdelning i två

7

Se SCB (2015).
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grupper baserat på rundgångsrisk.8 En delförklaring till minskad rundgång skulle kunna
vara att en mindre andel går till sysselsättningar med större rundgångsrisk. Att så varit
fallet bekräftas också av figur 7.
Andelen som går till sysselsättningar med högre rundgångsrisk har minskat sedan 1996.
Detta är därför en delförklaring till den minskade risken för rundgång. Som framgick av
figur 3 har dock rundgångsrisken minskat både bland dem som lämnat arbetslösheten av
orsaker som innebär hög och låg rundgångsrisk. Den ändrade fördelningen kan därför
bara förklara en mindre del av den totala nedgången.9

Figur 7 Andel av utflöde till orsaker med liten risk för rundgång
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Källa: Arbetsförmedlingen.

5.3 Förändringar inom arbetsmarknadspolitiken
Man kan också tänka sig att nedgången, åtminstone delvis, kan knytas till de
förändringar som gjorts inom arbetsmarknadspolitiken under perioden. Även i det här
8

Hög risk för rundgång har de som lämnat arbetsmarknaden och de som gått till arbete utan stöd men är
fortsatt registrerade hos Arbetsförmedlingen. Liten risk har de som gått till arbete utan stöd och lämnat
Arbetsförmedlingen och de som gått till arbete med stöd (till exempel nystartsjobb)
9

En färsk studie från SCB visar också att utflödet från arbetslöshet till tillfälligt arbete har minskat sedan 2008
(SCB 2015).
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fallet finns ett antal förändringar som kan tänkas ha påverkat sambandet. Det gäller dels
förändringar av villkoren för arbetslöshetsersättning dels förändringar inom
skattesystemet (jobbskatteavdraget) som gjort det mindre lönsamt att vara arbetslös
jämfört med att arbeta. När det gäller förändringar inom arbetslöshetsersättningen är det
kanske framför allt försämrade villkor vid deltids- och timanställningar som kan ha
minskat rundgången i samband med arbete.10 Dessa förändringar gjordes under 2007
eller senare. Nya arbetsmarknadspolitiska program har införts bland annat med syfte att
minska rundgången. Det gäller framför allt införandet av de så kallade garantierna som
innebär en övergång från tidsbegränsade program till program som skall pågå tills den
sökande hittat ett arbete eller en annan tillfredsställande lösning på sin situation.
Det är alltså mycket som har förändrats under de här åren. Det är därför i stort sett
omöjligt att med våra data avgöra vilken betydelse de olika förändringarna haft. Vi kan
konstatera att rundgången är lägre under perioden 2006−2012 än den varit någon gång
sedan början av 1990-talet. Samtidigt är arbetslösheten förhållandevis hög vilket skulle
kunna tala för att de här förändringarna har bidragit till att minska rundgången.
Sammanfattningsvis finns ett tydligt samband mellan rundgång och arbetsmarknadsläge
på så sätt att en förändring av läget på arbetsmarknaden också sammanfaller med en
förändring av rundgången. Ett förbättrat arbetsmarknadsläge mätt som minskad
arbetslöshet eller ökad täthet sammanfaller med en minskad rundgång. Ett försämrat
arbetsmarknadsläge åtföljs av en ökad rundgång. Däremot är det oklart om
arbetsmarknadsläget helt kan förklara nivån på rundgången. Det finns alltså även
utrymme för strukturella förklaringar. En sådan kan vara den ökade andelen tillfälliga
anställningar. Detta borde dock leda till en ökad risk för rundgång. Istället pekar
sambandet mot att hög andel tillfälliga anställningar åtföljs av liten rundgång. En
förklaring kan vara att andelen tillfälliga anställningar ökar när efterfrågan på arbetskraft
ökar. Andelen arbetslösa som gått till sysselsättningar med mindre rundgångsrisk har
ökat under perioden. Detta har lett till en viss minskning av rundgången efter 1996. Det
förefaller också troligt att de olika förändringarna inom arbetsmarknadspolitiken som
genomförts på senare år har bidragit till att minska rundgången. Det gäller förändringar
av programutbudet, ändrade regler för arbetslöshetsersättningen och förändringen av
skatterna (jobbskatteavdraget).

10

Se Harkman (2014) för en diskussion.

Sida: 18 av 27

6. Skillnad mellan grupper
Vi har alltså konstaterat att en relativt stor andel av dem som lämnar en
arbetslöshetsperiod kommer tillbaka till ny arbetslöshet inom ett år. De arbetslösa är
givetvis ingen enhetlig grupp. Det finns en stor variation inom gruppen vad gäller kön,
ålder, utbildning och så vidare. Vi vet också att det finns systematiska skillnader mellan
olika grupper när det gäller chanserna på arbetsmarknaden.11 Till grupper som
erfarenhetsmässigt har visat sig ha svårt att få jobb hör till exempel personer med
förgymnasial utbildning, äldre, utomeuropeiskt födda och personer med
funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Sammanfattningsvis brukar de
uppräknade grupperna kallas ”utsatta grupper”. Det är därför intressant att undersöka
om dessa skillnader också återspeglar sig i risken för rundgång. I det här avsnittet ska vi
därför dela upp de arbetslösa i olika undergrupper och se om det finns några tydliga
skillnader mellan dem. Vi lämnar här det historiska perspektivet och nöjer oss med att i
första hand granska situationen i närtid. Analysen bygger på arbetslöshetsperioder som
avslutats under 2012. I övrigt gäller samma förutsättningar som tidigare. Som ”rundgång”
räknas alla som kommer tillbaka till arbetslöshet inom ett år. Som ”arbetslösa” räknas
både öppet arbetslösa och deltagare i arbetsmarknadspolitiska program.
I tabell 2 redovisas andelen som kommer tillbaka till arbetslöshet inom ett år fördelat på
några olika egenskaper. Förutom de egenskaper som definierar ”utsatta grupper”
redovisas kön. För att göra skillnaderna tydligare har vi också beräknat gruppens
avvikelse från genomsnittet för samtliga arbetslösa som 2012 uppgick till 44,4 procent. I
tabellen redovisas dels en totala rundgången oberoende av hur arbetslösheten avslutats
dels ”arbetsrundgång”, det vill säga där arbetslösheten avslutats med att man gått till ett
arbete. Som ”arbete” räknas här både arbete med och utan stöd.
Vi kan först och främst konstatera att rundgång är vanligt oavsett vilken grupp de
sökande tillhör. Vi ser också att skillnaderna när det gäller arbetsrundgång i allmänhet är
i stort sett densamma som den som gäller för den totala skillnaden. I allmänhet är
skillnaderna också förhållandevis små. Ett undantag är skillnaden mellan män och
kvinnor där männen har en avsevärt större rundgång än kvinnorna. Skillnaden uppgår till
cirka sju procentenheter. Skillnaden är till och med något större om man begränsar sig till

11

Se till exempel Arbetsförmedlingen (2014)
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arbetsrundgång. Med tanke på att fler kvinnor än män går till tillfälliga anställningar är
detta något överraskande.12

Tabell 2 Rundgång 2012 fördelat på delgrupper, andel i procent.

Andel i
Grupp
rundgång
Kön
47,8
Män
Kvinnor
40,7
Ålder
18‐24
47,1
43,4
25‐34
35‐49
44,1
46,0
50‐59
60‐64
39,0
Utbildning
Förgymnasial
50,2
45,1
Gymnasial
Kort eftergymnasial
40,3
36,2
Lång eftergymnasial
Funktionsnedsättning
44,1
Nej
Ja
45,7
Födelseland
Sverige
43,4
41,1
Övriga Norden
Övriga Europa
43,9
48,5
Utomeuropeiskt land
Samtliga

44,4

Jmf. Med
samtliga

Till
arbete

Jmf. Med
samtliga

3,4
‐3,7

46,1
38,0

3,8
‐4,3

2,7
‐1,0
‐0,3
1,6
‐5,4

44,0
40,4
40,7
44,7
48,0

1,7
‐1,9
‐1,6
2,4
5,7

5,8
0,7
‐4,1
‐8,2

49,0
43,7
38,7
33,9

6,7
1,4
‐3,6
‐8,4

‐0,3
1,3

42,8
39,0

0,5
‐3,3

‐1,0
‐3,3
‐0,5
4,1

42,1
42,7
43,0
43,3

‐0,2
0,4
0,7
1,0

42,3

Källa: Arbetsförmedlingen.

12

En mer detaljerad analys visar att kvinnornas rundgångsrisk är klart lägre än männens oavsett
rundgångstyp. Könsskillnaden är stor både bland dem som avaktualiseras till arbete och bland dem
som går till arbete men kvarstår hos arbetsförmedlingen. Även om en större andel kvinnor går till
den senare, mer osäkra, kategorin anställningar uppvägs detta mer än väl av att kvinnorna har en
mindre rundgångsrisk oavsett typ.
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När det gäller ålder kan vi konstatera att den yngsta åldergruppen (16−24 år) har något
större andel som återkommer till arbetslöshet än mellanåldrarna 25−49 år. Även
åldersgruppen 50−59 år har större risk för rundgång. När det gäller den allra äldsta
åldersgruppen, 60−64 år är den totala rundgången istället lägre vilket sannolikt beror på
att en betydande andel lämnar arbetsmarknaden (pension). Ser man istället till
arbetsrundgång så är rundgången högst i den här åldersgruppen. Det tyder på att det är
svårare för de äldre att på nytt etablera sig på arbetsmarknaden efter arbetslöshet.
Utbildningsnivå spelar stor roll för risken för rundgång. Mönstret följer här det som gäller
för jobbchansen, det vill säga de som bara har förgymnasial utbildning riskerar i betydligt
större utsträckning än de som har en längre utbildning att komma tillbaka till
arbetslöshet. Skillnaden är hela 14 procentenheter i rundgångsrisk mellan de med endast
förgymnasial utbildning och de som har minst tre års utbildning från universitetet eller
högskola. Skillnaden är också här ännu något större om man begränsar sig till
arbetsrundgång.
Skillnaden mellan personer med respektive utan funktionsnedsättning som medför
nedsatt arbetsförmåga är liten. Andelen till rundgång oavsett typ är i stort sett densamma
för de som har nedsatt arbetsförmåga som för övriga. Vid arbetsrundgång är andelen som
kommer tillbaka inom ett år till och med något mindre för de som har nedsatt
arbetsförmåga.
Även när det gäller födelseland är skillnaderna relativt små. De som är födda i ett
utomeuropeiskt land har större rundgång än övriga. Ser man enbart till arbetsrundgång
är dock skillnaden mycket liten (1,2 procentenheter jämfört med de som är födda i
Sverige).
Sammanfattningsvis gäller alltså att det inte finns något fullständigt samband mellan de
grupper som har sämre chanser att hitta jobb och rundgången. När det gäller
utbildningsnivå och ålder är sambandet tydligt. De med förgymnasial utbildning har
större andel till rundgång. Detsamma gäller för de äldre. Sambandet är inte lika tydligt
när det gäller arbetslösa med nedsatt arbetsförmåga. De som är födda i ett land utanför
Europa har något större rundgång än övriga. Det som kanske överraskar är att män har
klart större rundgång än kvinnor.
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Tabell 3 Rundgång fördelat på delgrupper. Alla rundgångstyper. Valda år, andel i
procent.

Grupp
Kön
Män
Kvinnor
Ålder
18‐24
25‐34
35‐49
50‐59
60‐64
Utbildning
Förgymnasial
Gymnasial
Kort eftergymnasial
Lång eftergymnasial
Funktionsnedsättning
Nej
Ja
Födelseland*
Sverige
Övriga Norden
Övriga Europa
Utomeuropeiskt land
Samtliga

1992

1997

2002

2007

2012

64
56

57
49

53
44

43
38

48
41

66
60
57
51
27

54
54
56
54
19

51
48
50
50
42

43
38
41
43
38

47
43
44
46
39

59
63
52
50

53
55
50
44

53
50
45
42

46
41
37
33

50
45
40
36

61
56

53
51

49
48

40
47

44
46

49

39
41
42
45
40

43
41
44
49
44

60

53

*Uppgift saknas före 2007.
Källa: Arbetsförmedlingen.

Även om vi inte ska genomföra någon fullständig jämförelse för hela perioden 1992−2012
för de olika delgrupperna kan det vara intressant att undersöka några år bakåt i tiden för
att se hur stabila de observerade skillnaderna för 2012 är. I tabell 3 redovisas därför
rundgången för vart femte år med början 1992.
Resultaten visar att förhållandet mellan de olika grupperna är i stort sett detsamma för
alla år som granskats. Intressant att notera är att skillnaden mellan könen verkar vara
mycket stabil över tid. En tendens är att de förgymnasialt utbildade förefaller ha fått
relativt sett allt svårare att etablera sig efter en arbetslöshetsperiod. Skillnaden mellan
den här gruppen och övriga har ökat påtagligt under perioden. När det gäller födelseland
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infördes den variabeln 2003 i Arbetsförmedlingens register vilket innebär att uppgiften
saknas för de tre första åren i tabellen.

7. Rundgången efter garantierna?
Som vi nämnde i inledningen var rundgången mellan öppen arbetslöshet och
arbetsmarknadspolitiska program en fråga som fick stor uppmärksamhet under 1990talet. Det var mycket vanligt att deltagarna i de arbetsmarknadspolitiska programmen
kom tillbaka till arbetslöshet efter programtidens slut. Detta ledde så småningom till ett
antal förändringar inom arbetsmarknadspolitiken. I augusti 2000 infördes den så kallade
aktivitetsgarantin med ett uttalat syfte att, bland annat, minska rundgången. Tanken var
att arbetssökande som varit utan arbete under en längre tid skulle delta i olika aktiviteter
ända tills man hittade ett arbete eller en annan varaktig lösning på sin situation.
Aktivitetsgarantin ersattes 2007 med jobb- och utvecklingsgarantin som, liksom
aktivitetsgarantin, var ett ”paraplyprogram” som i sig kunde innehålla en mängd olika
aktiviteter. I december samma år infördes också jobbgarantin för ungdomar med i princip
samma konstruktion som jobb- och utvecklingsgarantin.
Inom garantierna kan man alltså gå från en aktivitet till en annan utan att lämna
programmet. Den rundgång som tidigare fanns mellan öppen arbetslöshet och program
har därmed i stor utsträckning eliminerats. I princip kan man inte heller lämna
programmen till öppen arbetslöshet.13 Eftersom tiden i garantierna kan bestå av en följd
av olika aktiviteter blir den sammanhängande tiden här ofta betydligt längre än för
program utanför garantierna. Den kan dessutom variera kraftigt mellan olika individer.
Program utanför garantierna är sällan längre än ett halvår. En uppskattning baserad på
utflödet under 2013 visar att den genomsnittliga tiden i jobb- och utvecklingsgarantin var
drygt 13 månader.14 I jobbgarantin för ungdomar var den genomsnittliga tiden, beräknad
på samma sätt, knappt sex månader år 2012.
Vad händer då med dem som lämnar garantierna? Har de som lämnat löst sin situation
mer permanent eller kommer de tillbaka till arbetslöshet inom ramen för det vi kallar
rundgång?

13
14

Undantaget är när deltagaren själv väljer att lämna programmet.

Det genomsnittliga utflödet var 7,6 procent per månad. Detta ger en ungefärlig genomsnittlig vistelsetid på
1/0,076=13,16 månader.
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Tabell 4 Rundgång fördelat på sökandekategori vid arbetslöshetens slut, andel i procent.
Alla rundgångstyper. Valda år.

Kategori
Öppen arbetslöshet

1992

1997

2002

2007

2012

60

55

50

42

44

40

42

JOB

51

UGA
Samtliga

60

53

49

40

44

Källa: Arbetsförmedlingen.

I tabell 4 redovisas rundgångstal fördelat på sökandekategori vid den ursprungliga
arbetslöshetens slut. Rundgångsdefinitionen är densamma som tidigare. I tabellen
redovisas siffror för samma fem år som användes ovan. Av tabellen framgår att
deltagarna i jobb- och utvecklingsgarantin har i stort sett samma tendens till återflöde
som de öppet arbetslösa. Andelen med återkommande arbetslöshet är till och med något
lägre. Deltagare som lämnar UGA har ett något större återflöde. Det finns alltså ett
betydande återflöde till arbetslöshet inom ett år även efter garantierna. Vid jämförelsen
mellan de olika kategorierna måste man givetvis tänka på att det kan röra sig om personer
med ganska olika förutsättningar. Utifrån de här siffrorna kan vi alltså inte säga
någonting om garantiernas effekter på rundgången. Det enda vi kan konstatera att det är
vanligt att de som lämnar garantierna kommer tillbaka till arbetsförmedlingen.

8. Slutsatser
För att studera hur arbetslösheten drabbar olika individer och identifiera utmaningarna
på arbetsmarknaden är det viktigt att inte ha ett alltför ensidigt fokus på den aggregerade
arbetslösheten. Förutom att studera arbetslöshetens varaktighet är det av intresse att
undersöka hur vanligt det är med upprepad arbetslöshet, det vill säga att den som lämnat
en arbetslöshetsperiod efter en kort period blir arbetslös på nytt. Upprepad arbetslöshet
kan vara en del av etableringen på arbetsmarknaden men det kan också innebära en
långvarig marginalisering. Vi har i rapporten valt att kalla detta för ”rundgång”.
Rapporten undersöker perioden 1992−2012.
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Sedan början av 2000-talet har flera förändringar i arbetsmarknadspolitiken genomförts
för att minska rundgången. Resultaten visar också att andelen personer som kommer
tillbaka till arbetslöshet inom ett år har minskat under perioden. Men fortfarande
kommer så många som 44 procent av dem som lämnade en arbetslöshetsperiod under
2012 tillbaka till arbetslöshet inom ett år. Under perioden 1992−1998 var motsvarande
andel omkring 55 procent.
Det finns tydliga skillnader i andelen som kommer tillbaka till ny arbetslöshet beroende
på den registrerade orsaken att lämna arbetslösheten. Lägst risk för rundgång har de som
fått ett arbete och som därmed valt att lämna Arbetsförmedlingen (avaktualiserats).
Dessa har cirka tio procentenheter mindre risk för rundgång än de som går till ett arbete
men väljer att stå kvar som sökande vid Arbetsförmedlingen. Eftersom en avaktualisering
rimligen signalerar en mer permanent lösning är denna skillnad förväntad. De som går
till någon form av arbete med stöd (inklusive nystartsjobb) har ungefär samma risk som
de som avaktualiseras till arbete.
Rapporten visar inte oväntat ett visst samband mellan sämre jobbchanser och rundgång.
När det gäller utbildningsnivå och ålder är sambandet tydligt. Unga, äldre och personer
med förgymnasial utbildning har större sannolikhet till rundgång. Att unga har en något
större andel som återkommer till arbetslöshet kan ses som en del av deras
etableringsprocess på arbetsmarknaden. Även de som är födda i ett land utanför Europa
har något större rundgång än övriga. Sambandet är däremot inte lika tydligt när det gäller
arbetslösa med nedsatt arbetsförmåga. Detta kan möjligen förklaras av att många i denna
grupp avslutar arbetslösheten med arbete med stöd som ofta är längre än ett år. Att män
har klart större rundgång än kvinnor är överraskande. Samtidigt har kvinnor tillfälliga
anställningar i större utsträckning än män. Även i de fall där det inte förekommer
arbetslöshet mellan två tillfälliga anställningar, kan den osäkerhet som en tillfällig
anställning innebär påverka individen negativt.
Flera faktorer kan ha bidragit till att rundgången minskat under den studerade perioden.
En viktig faktor är troligen arbetsmarknadsläget. En enkel jämförelse visar på ett tydligt
samband mellan rundgång och arbetsmarknadsläge på så sätt att en förändring av läget
på arbetsmarknaden också sammanfaller med en förändring av rundgången. Ett
förbättrat arbetsmarknadsläge mätt som minskad arbetslöshet eller ökad täthet
sammanfaller med en minskad rundgång. Ett försämrat arbetsmarknadsläge åtföljs av en
ökad rundgång. Däremot är det oklart om arbetsmarknadsläget helt kan förklara nivån på
rundgången. Det finns alltså även utrymme för strukturella förklaringar. Utifrån
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resultaten i den här rapporten är det särskilt två förändringar vi kan peka på: en växande
andel arbetslösa går till arbeten med någon typ av subvention och införandet av de så
kallade garantierna.
När det gäller subventionerade jobb visar resultatet att rundgången här ligger på ungefär
samma nivå som för dem som avaktualiseras till arbete, som i sin tur ligger klart under
nivån för dem som går till mer tillfälliga sysselsättningar. Ett ökat inslag av mer varaktiga
subventionerade jobb på bekostnad av tillfälliga jobb har sannolikt bidragit till en
minskad rundgång. Den vanligaste formen av subventionerade jobb är idag
nystartsjobben.
De garantier som infördes med början år 2000 var direkt inriktade mot att minska den
”rundgång” som tidigare fanns mellan olika program och öppen arbetslöshet. Den så
kallade aktivitetsgarantin, som infördes i augusti 2000, innebar att de som deltog skulle
erbjudas olika insatser ända tills de hittade ett arbete eller en annan tillfredsställande
lösning på sin situation. Man skulle på så sätt komma förbi den tidigare rundgången
mellan program och öppen arbetslöshet. Aktivitetsgarantin har sedan ersatts av jobb- och
utvecklingsgarantin och jobbgarantin för ungdomar. Samtidigt har antalet deltagare ökat
kraftigt. Den här typen av program borde ge bättre förutsättningar för att den som är
arbetslös lämnar arbetslösheten för en mer stadigvarande sysselsättning. Risken för
rundgång borde minska. Den minskade rundgången som vi kan observera kan vara ett
tecken på att det är så.
Garantierna innebär förvisso ingen ”garanti” för en väg till varaktig sysselsättning. Många
som lämnar garantierna kommer inom relativt kort tid tillbaka till ny arbetslöshet.
Andelen som kommit tillbaka inom ett år var 42 procent 2012 vilket är ungefär samma
nivå som bland dem som avslutade en period av öppen arbetslöshet.
Många arbetslösa blir i dag kvar under långa perioder av arbetslöshet. Till detta kommer
sedan risken för ”rundgång” som studerats i den här rapporten. Våra resultat visar ändå
att andelen personer som drabbas av upprepad arbetslöshet har minskat på senare år
liksom att de stora förändringar som gjorts inom arbetsmarknadspolitiken troligtvis har
bidragit till detta. Det är framför allt personer som har relativt sett låga jobbchanser som
drabbas av upprepad arbetslöshet. Detta indikerar att generellt ökade jobbchanser genom
fullföljd gymnasieutbildning skulle minska även risken för rundgång. Samtidigt är det
viktigt att se förekomsten av en viss rundgång som en naturlig del i
arbetsmarknadsetableringen av inträdande grupper. Att ha tillfälliga arbeten kan vara en
väg in på arbetsmarknaden för unga och andra som saknar arbetslivserfarenhet, även om

Sida: 26 av 27

det är viktigt att de inte fastnar i rundgång under alltför lång tid. Dessutom kan det vara
värdefullt att tidigt i sitt arbetsliv prova på olika typer av arbeten.
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Bilaga
Tabell B.1 Antal observationer och hur stor andel som lämnat arbetslösheten fördelat på
orsak årsvis.

År
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Andel som lämnat arbetslöshet p.g.a.
Antal
Lämnat
Arbete,
obs.
arbetsmarknaden avaktualiserad
98318
31,6
31,2
123635
32,0
26,6
131173
25,7
30,9
131279
30,5
26,3
119574
31,6
22,5
127778
30,0
21,5
136976
27,0
21,6
124211
23,5
23,3
117901
24,5
24,8
100067
25,0
25,6
95883
23,9
26,2
105018
23,0
26,8
108980
24,5
25,2
107213
26,0
23,7
110657
25,9
25,0
96142
23,4
28,4
75886
24,5
26,5
82236
24,7
24,9
102156
25,6
27,4
95594
25,5
26,7
96111
25,6
26,3

Källa: Arbetsförmedlingen.

Arbete,
kvar AF
23,4
26,0
28,2
26,6
30,3
31,4
31,3
35,0
32,3
29,9
29,3
29,5
29,4
30,6
33,1
33,7
31,0
31,4
27,8
25,0
25,5

Subv.
Arbete
1,4
1,7
2,1
1,5
0,9
3,1
7,3
5,8
5,2
5,3
5,0
5,3
5,4
5,8
6,1
5,9
8,4
7,0
9,5
11,3
11,4

Okänd
orsak
12,3
13,7
13,1
15,1
14,7
14,0
12,7
12,4
13,2
14,3
15,6
15,4
15,6
13,9
9,9
8,6
9,7
12,0
10,6
11,5
11,1

Förteckning över Arbetsförmedlingens rapportserie
Rapportserie Ura
Ura 2000:1
Ura 2000:2
Ura 2000:3
Ura 2000:4
Ura 2000:5
Ura 2000:6
Ura 2000:7
Ura 2000:8
Ura 2000:9
Ura 2000:10
Ura 2001:1
Ura 2001:2

Ura 2001:3
Ura 2001:4
Ura 2001:5
Ura 2001:6
Ura 2001:7
Ura 2001:8
Ura 2001:9
Ura 2002:1
Ura 2002:2
Ura 2002:3
Ura 2002:4
Ura 2002:5
Ura 2002:6

Ura 2002:7
Ura 2002:8
Ura 2002:9
Ura 2002:10
Ura 2003:1
Ura 2003:2

De miljörelaterade jobbens framtid i Sverige
– Var kommer de nya jobben och i vilken omfattning?
Arbetskraft, sysselsättning, arbetslöshet m.m.
– utvecklingen under 1990-talet
Återanställningar bland arbetslösa på den svenska arbetsmarknaden
Hur går det för arbetslösa som får bidrag för start av
näringsverksamhet?
Arbetsmarknaden för utomnordiska medborgare
Arbetsmarknadsutsikterna för år 2000 och 2001
Var finns jobben 2000/2001
IT-branschen i Sverige – Var finns de framtida jobben
Medie- och reklambranschen E-handel och logistik i Sverige
– Var finns de framtida jobben?
Arbetsmarknadsutsikterna för år 2001
Var finns jobben 2001?
Utvärdering av 1995 års nystartade företag
– En jämförelse mellan företag som fick bidrag från
Arbetsförmedlingen och övriga nystartade företag
Arbete för nöjes skull – Var finns jobben inom upplevelsenäringen?
Arbetsmarknadsutsikterna för år 2001 och 2002
Rätt man på fel plats – en studie av arbetsmarknaden för
utlandsfödda akademiker som invandrat under 1990-talet
Var finns jobben 2001/2002?
Arbetsmarknadsutbildningen 1999 – effekter för individen
Arbetsförmedlingens marknadsandelar 1999 och 2000
Arbetsmarknadsutsikterna för år 2002
Var finns jobben 2002?
Första året med Aktivitetsgarantin – En utvärdering av
Aktivitetsgarantins effekter
Den framtida personalförsörjningen inom vård och
omsorg – Tillgång och rekryteringsbehov till år 2015
Arbetsmarknadsutsikterna för år 2002 och 2003
Var finns jobben år 2002/2003?
Utvärdering av Pilotprojektet för arbetslösa invandrare
– Ett försök med samverkan mellan bemanningsföretag och
arbetsförmedling
Arbetsmarknaden för utomnordiska medborgare i siffror
Arbetsmarknadsutsikterna för år 2003
Den framtida personalförsörjningen inom bygg- och
anläggning – Tillgång och rekryteringsbehov till år 2015
Effekter av jobbsökarinsatser via nätet
– Erfarenheter från ett kontrollerat experiment
Geografisk rörlighet och arbetsgivarbyten
Var finns jobben 2003?

Ura 2003:3 Den framtida personalförsörjningen inom utbildning
– Tillgång och rekryteringsbehov till år 2015

Rekv nr 802381
Rekv nr 802398
Rekv nr 802399
Rekv nr 802400
Rekv nr 802401
Rekv nr 802426
Rekv nr 802435
Rekv nr 802476
Rekv nr 802499
Rekv nr 802509
Rekv nr 802521

Rekv nr 802554
Rekv nr 802555
Rekv nr 802595
Rekv nr 802599
Rekv nr 802600
Rekv nr 802616
Rekv nr 802619
Rekv nr 802651
Rekv nr 802663
Rekv nr 802690
Rekv nr 802699
Rekv nr 802700
Rekv nr 802701

Rekv nr 802730
Rekv nr 802731
Rekv nr 802745
Rekv nr 802746
Rekv nr 802747
Rekv nr 802770
Rekv nr 802774
Rekv nr 802756

Forts Rapportserie Ura
Ura 2003:4 Arbetsmarknadsutbildning 2002 – Uppföljning av deltagare
som slutat arbetsmarknadsutbildning andra kvartalet 2002
Ura 2003:5 Arbetsmarknadsutsikterna för år 2003 och 2004
Ura 2003:6 Att söka jobb och arbetskraft på www.ams.se – Om betydelsen av
Arbetsförmedlingens Internettjänster på arbetsmarknaden
– Sammanfattning
Ura 2003:7 Att söka jobb och arbetskraft på www.ams.se – Om betydelsen av
Arbetsförmedlingens Internettjänster på arbetsmarknaden
Ura 2003:8 Arbetsmarknaden för personer som avbrutit sina gymnasiestudier
Ura 2003:9 Arbetsmarknadsutsikterna för år 2004
Ura 2004:1 Var finns jobben år 2004?
Ura 2004:2 Den framtida kompetensförsörjningen inom teknik och
industri – Tillgång och rekryteringsbehov till år 2015
Ura 2004:3 Arbetskraftsutbudet i Sverige – en utblick mot 2030
Ura 2004:4 Arbetsmarknadsutsikterna för år 2004 och 2005
Ura 2004:5 Arbetsmarknadsutsikterna för år 2005
Ura 2004:6 Arbetsmarknadsutbildning 2003 – Uppföljning av deltagare som
slutat arbetsmarknadsutbildning andra kvartalet 2003
Ura 2005:1 Var finns jobben år 2005?
Ura 2005:2 Arbetsmarknadsutsikterna för år 2005 och 2006
Ura 2005:3 Utvecklingen av bioteknikbranschen i Sverige
Ura 2005:4 Arbetsmarknadsutbildning 2004 – Uppföljning av deltagare som
slutat arbetsmarknadsutbildning andra kvartalet 2004
Ura 2005:5 Arbetsmarknadsutsikterna för år 2006
Ura 2005:6 Arbetsmarknadsutbildningens effekter för individen
Ura 2006:1 Var finns jobben år 2006?
Ura 2006:2 Arbetsmarknadsutsikterna 2006 och 2007
Ura 2006:3 Personer med funktionshinder och nedsatt arbetsförmåga
Ura 2006:4 Arbetsmarknadsutsikterna för år 2007
Ura 2007:1 Var finns jobben år 2007?
Ura 2007:2 Hur fungerar arbetsmarknaden – och vad kan
arbetsmarknadspolitiken bidra med?
Ura 2007:3 Arbetsmarknadsutsikterna för år 2007 och 2008
Ura 2007:4 Arbetsmarknadsutsikterna för år 2008
Ura 2008:1 Arbetsmarknadsutbildning 2005 och 2006
– Uppföljning av deltagare som slutat arbetsmarknadsutbildning andra kvartalet 2005 och 2006
Ura 2008:2 Var finns jobben 2008? – samt bedömning på 5-10 års sikt
Ura 2008:3 Arbetsmarknadsutsikterna för år 2008 och 2009
Ura 2008:4 Arbetsmarknadsutsikterna för år 2009 och 2010
Ura 2009:1 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2009
Ura 2009:2 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2009
Ura 2010:1 Generationsväxlingen och regionernas befolkning
Ura 2010:2 Jobb och utvecklingsgarantin

Rekv nr 803044
Rekv nr 803063
Rekv nr 803083
Rekv nr 803130
Rekv nr 803175
Rekv nr 803215
Rekv nr 803228
Rekv nr 803234

Ura 2010:3

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2010

Rekv nr 803238

Ura 2010:4

Regionala arbetsmarknadsutsikter våren 2010

Rekv nr 803239

Ura 2010:5

Generationsväxlingen på arbetsmarknaden
– i riket och i ett regionalt perspektiv

Rekv nr 803277

Rekv nr 802785
Rekv nr 802796

Rekv nr 802814
Rekv nr 802815
Rekv nr 802816
Rekv nr 802820
Rekv nr 802838
Rekv nr 802850
Rekv nr 802863
Rekv nr 802870
Rekv nr 802905
Rekv nr 802917
Rekv nr 802919
Rekv nr 802925
Rekv nr 802933
Rekv nr 802931
Rekv nr 802936
Rekv nr 802937
Rekv nr 802932
Rekv nr 802984
Rekv nr 802993
Rekv nr 802994
Rekv nr 802963
Rekv nr 803013
Rekv nr 803017
Rekv nr 803043

Forts Rapportserie Ura
Ura 2010:6

Generationsväxlingen – arbetskraftens förändring per län
(Finns endast i elektroniskt format på arbetsformedlingen.se)

Ura 2010:7

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2010

Rekv nr 803281

Ura 2011:1

Jobb- och utvecklingsgarantin – en studie av sannolikheten att få
jobb under programtiden

Rekv nr 803290

Ura 2011:2

Interna och externa coachningstjänster – en utvärdering av resultatet

Rekv nr 803291

Ura 2011:3

Arbetsförmedlingens individuella handlingsplaner
– vem som får och när

Rekv nr 803304

Ura 2011:4

En deskriptiv analys av deltagarna i Arbetslivsintroduktion

Rekv nr 803307

Ura 2011:5

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2011

Rekv nr 803308

Ura 2011:6

Var finns jobben? – Bedömning till och med första halvåret 2012
(Finns endast i elektroniskt format på arbetsformedlingen.se)

Ura 2011:7

Arbetsmarknadspolitiska program. Årsrapport 2010

Rekv nr 803313

Ura 2011:8

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2011

Rekv nr 803321

Ura 2011:9

Jobbgarantin för ungdomar – en utvärdering om garantin ökar

Rekv nr 803320

deltagarnas chans att få ett jobb
Ura 2012:1
Ura 2012:2
Ura 2012:3
Ura 2012:4
Ura 2012:5
Ura 2013:1
Ura 2013:2
Ura 2013:3
Ura 2013:4
Ura 2013:5
Ura 2013:6
Ura 2013:7

Ura 2013:8
Ura 2014:1
Ura 2014:2
Ura 2014:3
Ura 2014:4

Ura 2014:5
Ura 2014:6
Ura 2015:1

Var finns jobben? – Bedömning för 2012 och en långsiktig utblick
(Finns endast i elektroniskt format på arbetsformedlingen.se)
Arbetsmarknadspolitiska program. Årsrapport 2011
Arbetsmarknadsutsikterna våren 2012

Rekv nr 803342
Rekv nr 803346

Var finns jobben? – Bedömning för 2012 och första halvåret 2013
(Finns endast i elektroniskt format på arbetsformedlingen.se)
Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2012

Rekv nr 803358

Var finns jobben? – Bedömning för 2013 och en långsiktig utblick
(Finns endast i elektroniskt format på arbetsformedlingen.se)
Arbetsmarknadspolitiska program. Årsrapport 2012
Sveriges framtida befolkning – ett regionalt perspektiv
Ungdomar på och utanför arbetsmarknaden
– fokus på unga som varken arbetar eller studerar
Utlandsrekrytering och arbetskraftsinvandring
(Finns endast i elektroniskt format på arbetsformedlingen.se)
Arbetsmarknadsutsikterna våren 2013
Var finns jobben? Bedömning till och med första halvåret 2014
och en långsiktig utblick
(Finns endast i elektroniskt format på arbetsformedlingen.se)
Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013
Var finns jobben? – Bedömning för 2014 och en långsiktig utblick
(Finns endast i elektroniskt format på arbetsformedlingen.se)
Arbetsmarknadspolitiska program. Årsrapport 2013
Arbetsmarknadsutsikterna våren 2014
Var finns jobben? – Bedömning till och med första halvåret 2015
och en långsiktig utblick
(Finns endast i elektroniskt format på arbetsformedlingen.se)
Rätt jobb – jobbcoachning i grupp, resultat från ett randomiserat
experiment, slutrapport
Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014
Var finns jobben? – Bedömning för 2015 och en långsiktig utblick
(Finns endast i elektroniskt format på arbetsformedlingen.se)

Rekv nr 803378
Rekv nr 803375
Rekv nr 803381

Rekv nr 803386

Rekv nr 803393

Rekv nr 803416
Rekv nr 803420

Rekv nr 803423
Rekv nr 803432

Ura 2015:2
Ura 2015:3

Arbetsmarknadspolitiska program. Årsrapport 2014
Vad har hänt med rundgången på arbetsmarknaden?
– En undersökning av återkommande arbetslöshet
under perioden 1992-2012

Rekv nr 803451

Rekv nr 803452

Omslagsbild: Johnér

Ura 2015:3
Vad har hänt med rundgången på arbetsmarknaden?
– En undersökning av återkommande arbetslöshet under perioden 1992-2012
Av
Anders Harkman & Mohammad Taslimi
Rapporten ingår i serie Ura som utges av Arbetsförmedlingen.
Den finns tillgänglig på arbetsformedlingen.se
Du kan beställa Arbetsförmedlingens informationsmaterial
i alternativa format på arbetsformedlingen.se
Rekvisitionsnummer: 803 452

11 3 9 9 St o ck h o lm
Te l e f o n 0 7 71- 6 0 0 0 0 0
ar b e t s f o r m e dl inge n. s e

