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1 Inledning 

Arbetsmarknaden för äldre är ofta omdiskuterad i media och i den offentliga 

debatten. Inte sällan är diskussionerna problematiserande och handlar 

återkommande exempelvis om arbetsgivarnas attityder till den delen av arbetskraften 

som kommit upp lite i åren. Det kan exempelvis röra sig om att äldre arbetskraft av 

arbetsgivare betraktas som sämre presterande och i vilken omfattning sådana 

attityder leder till ren åldersdiskriminering vid bland annat rekryteringar. All form av 

diskriminering på arbetsmarknaden är hämmande för samhället i stort och medför 

dessutom allvarliga konsekvenser för de enskilda som drabbas.  

Hur välfärden ska organiseras och finansieras i framtiden är en annan aktuell fråga. 

Sverige står, tillsammans med många andra länder, inför en demografisk utmaning 

men en åldrande befolkning, vilket kommer innebära att relativt fler lever som 

pensionärer och det är färre som arbetar. De senaste årens migration har förändrat 

befolkningens åldersstruktur i gynnsam riktning. Tillsammans med en välfungerande 

integration skulle det kunna leda till en något avtagande tillväxttakt av 

försörjningsbördan1 för den arbetande delen av befolkningen.  

Den finns en parlamentarisk enighet kring att ett senareläggande av utträdesåldern 

från arbetsmarknaden är en viktig åtgärd för att klara finansieringen av framtidens 

välfärd. I och med att medellivslängden ökar kommer det att krävas fler arbetade år 

för att finansieringen av långsiktigt acceptabla pensionsnivåer ska uppnås.   

Förutsättningarna för att arbeta längre upp i åldrarna är sannolikt bättre än 

någonsin. Dagens äldre är generellt vid betydligt bättre hälsa än tidigare 

generationers äldre och kan därmed i högre utsträckning förväntas vara kapabla att 

stanna längre på arbetsmarknaden. Under senare år har arbetskraftsdeltagandet 

bland personer i åldrarna 65-74 år också ökat tydligt, men nivån är fortsatt betydligt 

lägre än bland exempelvis personerna i åldrarna 55-64. Utmaningar finns dock 

beträffande arbetsvillkor för de som varit verksamma i tunga och slitsamma yrken.  

Vid en internationell jämförelse är dock såväl arbetskraftsdeltagande som 

sysselsättning bland äldre i Sverige höga. De flesta äldre har en mycket stabil 

ställning på arbetsmarknaden, men vissa som blir arbetslösa i äldre åldrar har dock 

svårt att återetablera sig på arbetsmarknaden. Det gäller särskilt personer med en 

kortare utbildningsbakgrund. Arbetsförmedlingen har därmed ett viktigt uppdrag i 

att hjälpa äldre som fastnar i arbetslöshet att komma tillbaka till arbete. 

Kompetenshöjande insatser tillsammans med ett proaktivt arbete med 

arbetsgivarnas attityder till äldre arbetskraft är exempelvis viktiga inslag. 

                                                           
1 Den totala befolkningen i relation till hur många som arbetar 
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2 Arbetskraftsdeltagandet och sysselsättningen i 

olika åldersgrupper 

Arbetskraftsdeltagandet skiljer sig väsentligt åt mellan olika åldersgrupper. Bland de 

riktigt unga är det relativt lågt på grund av att många är studerande och därmed inte 

ingår i arbetskraften. Arbetskraftsdeltagandet är som högst bland de som befinner sig 

en bit in i det yrkesverksamma livet. I takt med ökande ålder sjunker 

arbetskraftsdeltagandet och det gäller i synnerhet efter 65 år.  

Ålders-
klass 

2007 2017 2007-2017 

Andel 
(%) i 

arbets-
kraften 

Syssel-
sättningsgrad 

(%) 

Antal 
sysselsatta 
(1000-tal) 

Andel 
(%) i 

arbets-
kraften 

Syssel-
sättningsgrad 

(%) 

Antal 
sysselsatta 
(1000-tal) 

Förändring 
antal 

sysselsatta 
(1000-tal) 

15-24 år 51,9 41,9 493 54,5 44,8 519 26 

25-54 år 90,0 86,0 3 102 91,2 86,3 3 433 331 

55-64 år 73,0 70,1 857 80,6 76,6 880 23 

65-74 år 11,3 11,1 89 17,5 17,0 190 101 

                                                                           Källa: AKU, årsmedeltal. 

 

I samtliga åldersklasser har utvecklingen under den senaste 10-årsperioden varit 

positiv. Såväl arbetskraftsdeltagandet som sysselsättningen har ökat överlag men det 

är bland de äldre som utvecklingen varit mest dramatisk. Sysselsättningsgraden i 

åldern 55-64 år har exempelvis ökat mycket kraftigt under perioden. Under samma 

period har dock befolkningen i åldersgruppen sjunkit med ca 70 000 personer, men 

den ökade sysselsättningsnivån har medfört att det trots detta är över 20 000 fler i 

arbete. I åldern 65-74 år har såväl befolkningen som sysselsättningsgraden ökat 

kraftigt, vilket tillsammans lett till att över 100 000 fler är sysselsatta. 

3 Allt fler äldre är i sysselsättning 

Det allt högre arbetskraftsdeltagandet bland äldre har haft en mycket positiv effekt på 

det totala arbetskraftsutbudets utveckling. De senaste årens mycket gynnsamma 

konjunkturutveckling, har medfört att det ökande arbetskraftsutbudet direkt kunnat 

omsättas i kraftigt ökade sysselsättningsnivåer.  

Sysselsättningsgraden bland de äldre har ökat markant, vilket har lett till att de äldre 

har stått för en betydande del av den samlade sysselsättningsökningen. Jämförs 2017 

med 2007 är närmare 125 000 fler i åldrarna 55-74 år sysselsatta, vilket motsvarar ca 

en fjärdedel av den samlade sysselsättningsökningen under perioden.  
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3.1 Äldre kvinnors sysselsättningsgrad växer snabbast 

Under senare år har allt fler äldre kvinnor valt att stanna kvar på arbetsmarknaden. 

Männens arbetskraftsdeltagande och sysselsättningsnivåer är alltjämt högre, men 

skillnaden mellan könen har minskat de senaste tio åren. Sedan 2007 har skillnaden 

minskat från sex till knappt fyra procentenheter i åldersgruppen 55-64 år. I fjol var 

sysselsättningsgraden i nämnda åldrar 74,6 procent bland kvinnor och 78,5 procent 

bland män.  

 

Även för personer i åldern 65-74 år har sysselsättningen ökat kraftigt. Dock från låga 

nivåer men uttryckt i procentuell utveckling har den varit som allra störst i den 

åldersgruppen. Sedan 2007 har antalet sysselsatta mer än fördubblats, från omkring 

89 000 till drygt 190 000. Befolkningen har under samma period ökat kraftigt men 

det är den ökade sysselsättningsgraden, från 11,1 till 17,0 procent, som bidragit till 

merparten av tillskottet i sysselsättningen. Trenden pekar följaktligen tydligt mot att 

allt fler väljer att stanna kvar på arbetsmarknaden. 
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Sammanfattningsvis framstår det som att de senaste årens goda arbetsmarknadsläge 

– med en stark efterfrågan på arbetskraft – tydligt har gynnat den äldre delen av 

befolkningen med stigande arbetskraftsdeltagande och sysselsättning som följd. 

Inom många områden råder det dessutom en påtaglig arbetskraftsbrist och 

arbetsgivare har svårt att hitta kvalificerad personal. Sannolikt har den rådande 

situationen bidragit till att attraktionskraften hos den äldre arbetskraften har höjts 

ytterligare.  

En annan bidragande faktor är att allt fler väljer att fortsätta sin anställning fram till 

67 år, det vill säga så länge man enligt lagen om anställningsskydd (LAS) har rätt att 

stanna i sin anställning. Förutom privatekonomiska fördelar för den enskilde är det 

dessutom ekonomiskt fördelaktigt för arbetsgivarna. I de flesta tjänstepensions-

avtalen upphör arbetsgivarnas inbetalningar när arbetstagaren uppnått 65 år. Även 

efter 67 års ålder är det allt fler som jobbar kvar enligt överenskommelse med 

arbetsgivarna. Oftast då på deltid eller i form av tillfälliga inhopp, samtidigt som man 

uppbär ålderspension.  

3.2 Fler äldre arbetar efter fyllda 65 år 

Av de äldre som kvarstår i sina anställningar efter 65 år är det mer frekvent 

förekommande inom vissa branscher. Kvinnor arbetar företrädesvis inom vård- och 

omsorg, sociala tjänster och inom utbildningsväsendet. Gott och väl över hälften av 

de äldre kvinnorna arbetar i dessa branscher. En stor del av de yrkesverksamma 

männen är även verksamma där, men spridningen över andra branscher är betydligt 

större. Även i tillverkningsindustrin, transportsektorn och inom företagstjänster är 

det många äldre män som jobbar kvar efter 65 år. 

Högutbildade är sysselsatta i större sträckning än lågutbildade. Det gäller även för de 

äldre som väljer att vara kvar i sina anställningar efter 65 år. Med ökad utbildnings-

nivå ökar sysselsättningsgraden och den är som allra högst bland dem som har långa 

högskoleutbildningar (tre år eller mer). Då utbildnings- och inkomstnivå i hög grad 

samvarierar blir effekten att personer med högre inkomst och därmed högre framtida 

pension fortsätter att arbeta, medan de som har lägre inkomst och låg framtida 

pension i större utsträckning slutar förvärvsarbeta tidigare. Utbildningsnivån för de 

äldre som fortsätter att driva företag tycks dock sakna betydelse, vilket hänger ihop 

med de näringar de äldre i huvudsak är verksamma inom. 

I alla åldersgrupper är det vanligaste att man är anställd, men i takt med ökande 

ålder blir andelen som är sysselsatta som företagare större. I synnerhet sker detta 

efter 65 år och bland män i den åldern är det nästan lika vanligt att vara företagare 

som att vara anställd.2   

En förklaring till den stora skillnaden i andelen företagare efter 65 år är att många av 

dessa tidigare varit så kallade kombinatörer, det vill säga att de drivit ett företag vid 

                                                           
2 SCB, RAMS 2016 
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sidan av sitt ordinarie arbete som anställd. När dessa sedan fyller 65 år är det många 

som avslutar sin anställning men fortsätter att arbeta i det egna företaget. De blir då 

företagare istället för att som tidigare ha klassats som anställda. Absolut vanligast är 

att driva ett jordbruk eller äga skog inom ramen för en enskild firma. 

Andel anställda respektive företagare per åldersgrupp och kön 

Ålders-
klass 

Kvinnor Män 

Anställda Företagare Anställda Företagare 

45-54 år 93,5 6,5 86,0 14,0 

55-64 år 92,8 7,2 83,3 16,7 

65-74 år 64,8 35,2 50,5 49,5 

                                                                   Källa: SCB, RAMS 2016                                              

3.3 Äldre arbetar färre timmar 

De äldre, tillsammans med de yngre som är på väg in på arbetsmarknaden, arbetar i 

högre utsträckning deltid. Dessutom är det vanligare bland kvinnor än bland män i 

alla åldersgrupper. Dock är den stora majoriteten på svensk arbetsmarknad 

heltidssysselsatta.  

I åldern 55-64 år är arbete på heltid vanligast. 87,5 procent av männen, respektive 

69,3 av kvinnorna är heltidssysselsatta.3 Skillnaden i arbetade timmar mellan könen 

kan också mätas i så kallad genomsnittlig överenskommen arbetstid. Sett över de 

senaste året arbetar kvinnorna i genomsnitt knappa 4 timmar färre per vecka än 

männen.4 Vid fyllda 65 år går andelen heltidssysselsatta ner och därmed sjunker 

antalet arbetande timmar betydligt.   

 

                                                           
3 AKU, 2017 årsmedeltal 
4 AKU, 2017 årsmedeltal 
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4 Möjliga förklaringar till det allt högre 

arbetskraftsdeltagandet bland äldre 

Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) har 

undersökt tänkbara förklaringar till det ökade arbetskraftsdeltagandet bland de äldre 

(55-69 år).5 I huvudsak förklaras detta av: 

 Förbättrad hälsa  

 Högre utbildningsnivå 

 Striktare krav för att bli beviljad sjukersättning (tidigare förtidspension) 

Vidare noteras att 1998 års pensionsreform skapade ekonomiska incitament för ett 

högre arbetskraftsdeltagande, vilket bland annat medfört att de som lämnar 

arbetslivet för ålderspension gör det vid en genomsnittlig högre ålder numera.  

Att dagens äldre är generellt vid betydligt bättre hälsa än tidigare generationers äldre 

är oomtvistligt. Medellivslängden ökar successivt och många äldre är såväl villiga 

som kapabla att stanna kvar längre på arbetsmarknaden. Samtidigt som det finns 

tydliga privatekonomiska incitament att stanna kvar länge på arbetsmarknaden, talar 

det mesta för att den positiva utvecklingen kommer att bestå framöver.  

Utbildningsnivån bland de äldre har successivt ökat. År 2016 hade närmare 

82 procent av befolkningen i åldern 55-64 år som lägst en gymnasial utbildning i 

botten.6 Vid millennieskiftet låg den siffran på 63 procent. Andelen högskole-

utbildade har ökat mycket kraftigt under perioden och det gäller i synnerhet för 

kvinnor. Numera innehar närmare 38 procent av de äldre kvinnorna (55-64 år) en 

högskoleutbildning. Fortfarande är den generella utbildningsnivån lägre bland äldre, 

men med tiden kommer skillnaderna att minska.  

Inslag av diskriminering av de äldre på arbetsmarknaden förekommer alltjämt. IFAU 

har visat i en rapport att äldre och även medelålders väljs bort av arbetsgivare.7 

Rapporten bygger på ett fältexperiment där 6 000 fiktiva jobbansökningar skickats 

till arbetsgivare som annonserat efter personal inom ett flertal yrken. Redan vid 40-

årsåldern minskar sannolikheten att bli kontaktad av en arbetsgivare. Med ökande 

ålder minskar sedan sannolikheten ytterligare och åren innan pensionsåldern var den 

närmast obefintlig.  Yrkena i experimentet avsåg yrken med kvalificeringsgrad på låg 

och mellannivå. Om liknande utfall kan appliceras på högkvalificerade yrken är dock 

oklart. Exempelvis kan lång erfarenhet av ett yrke väga tyngre inom högkvalificerade 

yrken, vilket i så fall skulle tala för att förekomsten av åldersdiskriminering är mindre 

bland sådana. 

                                                           
5 Laun, L., & Palme, M. (2017). Vad förklarar de senaste 20 årens ökade arbetskraftsdeltagande bland äldre i 
Sverige? (IFAU Rapport 2017:18) 
6 SCB, Utbildningsregistret 2016 
7 Carlsson, M. & Eriksson, S (2017). Påverkar arbetssökandes ålder och kön chansen att få svar på 
jobbansökan? Resultat från ett fältexperiment. (IFAU Rapport 2017:8) 
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5 Arbetslösheten i olika åldersgrupper 

Liksom arbetskraftsdeltagandet skiljer sig arbetslöshetsnivåerna mellan olika 

åldersgrupper åt. Arbetslösheten bland ungdomar är exempelvis tydligt högre än 

bland övriga, bland annat eftersom ungdomar är inne i en etableringsfas på 

arbetsmarknaden. Ofta varvas kortare arbetslöshetsperioder med (ofta) kortare eller 

tillfälliga anställningar, vilket tenderar att driva upp arbetslöshetsnivån. Ungdomar 

är dessutom mer känsliga för konjunktursvängningar. Exempelvis drabbades 

ungdomarna hårt efter finanskrisen 2008-2009 med kraftigt ökad arbetslöshet. 

 

Ett annat perspektiv på arbetslösheten i olika åldersgrupper är att studera hur långa 

arbetslöshetsperioderna är. Där är mönstret mycket tydligt – de äldre som förlorar 

sina jobb blir kvar i arbetslöshet under väsentligt längre perioder. En tydlig 

utsträckning av arbetslöshetsperioderna skedde efter finanskrisen. Därefter har ingen 

tydlig återhämtning skett utan de långa perioderna i arbetslöshet har bestått.  
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5.1 Inskrivna arbetslösa 55-64 år 

Inskrivna arbetslösa i relation till den registerbaserade arbetskraften i åldern 55-64 

var 6,4 procent vid utgången av 2017.8 Liksom för yngre åldersgrupper är skillnaden i 

arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda stor även bland de äldre. Bland 

personer som är födda i Sverige och inskrivna på Arbetsförmedlingen var den relativa 

arbetslösheten 4,3 procent i slutet av 2017. För utrikes födda var den samtidigt 18,1 

procent. Särskilt hög är andel inskrivna arbetslösa som är födda utanför Europa – vid 

slutet av 2017 låg den strax över 30 procent.  

Personer som är födda utanför Europa utgör en betydligt mindre andel av inskrivna 

arbetslösa som är i åldrarna 55-64 år än vad de gör bland inskrivna arbetslösa som är 

yngre (16-54 år). Utomeuropeiskt födda personer utgör omkring 29 procent av de 

inskrivna arbetslösa i åldrarna 55-64 år medan de svarar för 50 procent av inskrivna 

arbetslösa som är 16-54 år. Men antalet – och andelen – ökar snabbt även de äldre 

inskrivna arbetslösa. Sedan början av 2016 har antalet ökat med cirka 3 700 och vid 

utgången av 2017 finns det cirka 17 000 inskrivna arbetslösa. Närmare en fjärdedel 

av dessa är nyanlända9 och har följaktligen migrerat till Sverige under senare år. De 

äldre som är utomeuropeiskt födda har en mycket svag arbetsmarknadsanknytning, 

och det är dessa som står för merparten av inflödet till arbetslöshet i åldersgruppen. 

Avsaknad av gymnasieutbildning är ytterligare en faktor som väsentligt försvårar 

chanserna att få ett arbete. Sambandet mellan utbildning och arbetslöshet är mycket 

tydligt. Arbetslösheten bland lågutbildade är väsentligt högre och det gäller i alla 

åldersgrupper. Av de närmare 60 000 personer i åldern 55-64 år som var inskrivna i 

slutet på 2017 saknar 20 000 en gymnasieutbildning. Här utgör de utrikes födda en 

majoritet och det är bland de utomeuropiskt födda som utbildningsnivån är som 

lägst. Närmare hälften av de äldre arbetslösa som är födda utanför Europa saknar en 

gymnasieutbildning. För de som kommit till Sverige under senare år är den generella 

utbildningsnivån som allra lägst. Endast 40 procent av de nyanlända som kvarstår i 

arbetslöshet har en gymnasieutbildning. 

De äldre arbetslösa med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, 

möter stora utmaningar på arbetsmarknaden. Det finns 17 000 inskrivna arbetslösa 

med funktionsnedsättning i åldern 55-64 år och dessa utgör en fjärdedel av samtliga 

arbetslösa med funktionsnedsättning. Merparten av dessa är födda i Sverige. En stor 

andel av de med funktionsnedsättning saknar dessutom gymnasieutbildning, vilket 

gäller såväl inrikes- som utrikes födda. 

Äldre arbetslösa är inte någon homogen grupp. Den består dels av personer som 

aldrig har varit etablerade på den svenska arbetsmarknaden, dels av personer som 

tidigare varit i arbete men av olika skäl inte är det längre. Gemensamt för de båda 

grupperna är en svag arbetsmarknadsanknytning som ofta resulterar i långa perioder 

av arbetslöshet. Över hälften av de äldre arbetslösa har en oavbruten inskrivningstid i 

                                                           
8 Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik, december 2017 
9 Vistelsetiden i Sverige understiger 36 månader efter erhållet uppehållstillstånd 
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arbetslöshet som överstiger ett år och i en tredjedel av fallen överstiger den två år. 

Det som dessutom är utmärkande är att de i högre utsträckning har flera av de 

karaktäristika som försvagar arbetsmarknadsanknytningen. Att vara arbetslös i 

åldern 55-64 år är i sig en omständighet som försämrar jobbchanserna. Avsaknad av 

gymnasieutbildning, att vara utomeuropeiskt född eller ha en funktionsnedsättning 

som medför nedsatt arbetsförmåga, försvårar ytterligare möjligheterna att få ett jobb.  

Vid jämförelse med andra åldersgrupper är utflödet till arbete sämre för de allra 

äldsta. Även vid jämförelse med åldersgruppen direkt därunder är skillnaden 

markant. Det gäller oavsett utbildningsnivå, födelseland eller funktionsnedsättning. 

Att vara i åldern 55-64 år och vara arbetslös har till synes en tydligt negativ effekt på 

sannolikheten att komma i arbete.  

Inom åldersgruppen 55-64 år finns det stora skillnader. Här är skiljelinjen mellan de 

inrikes och utrikes födda, i synnerhet de utomeuropeiskt födda, särskilt tydlig. Bland 

äldre inrikes födda utan gymnasial utbildning övergår exempelvis 6 procent till 

arbete varje månad. Detta kan jämföras med 4 procent för de utrikes födda med 

gymnasieutbildning.  

Kategori 

55-64 år 45-54 år 55-64 år 45-54 år 

Arbetslösa (%) som 
övergår till arbete varje 

månad10 

Andel (%) med en 
arbetslöshetstid 

överstigande 1 år 

Totalt 5,1 6,0 52,4 48,5 

Inrikes födda 6,3 8,1 46,3 39,8 

Utrikes födda 3,5 4,3 60,5 55,3 

– Utomeuropeiskt födda 2,8 3,7 63,5 58,2 

Förgymnasial utbildning         

Totalt 4,3 4,2 57,4 55,2 

Inrikes födda 6,0 6,7 48,3 44,9 

Utrikes födda 2,8 3,4 65,5 58,4 

– Utomeuropeiskt födda 2,3 3,1 68,5 59,7 

Gymnasial eller högre utbildning         

Totalt 5,5 6,9 50,6 45,2 

Inrikes födda 6,4 8,5 45,9 38,7 

Utrikes födda 4,0 5,0 58,5 52,9 

– Utomeuropeiskt födda 3,3 4,3 61,8 56,8 

Med funktionsnedsättning         

Totalt 4,1 4,9 66,9 62,2 

Inrikes födda 4,7 5,5 63,0 58,3 

Utrikes födda 3,0 4,0 73,4 68,6 

– Utomeuropeiskt födda 2,8 3,8 75,8 70,6 

                                                                               Källa: Arbetsförmedlingen 

                                                           
10 Avser genomsnitt för 2017 och är beräknat enligt följande: inskrivna arbetslösa (ej deltidsarbetslösa) som fått 
arbete under månaden/(arbetslösa i början av månaden + nyinskrivna under månaden) 
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Äldre arbetslösa i åldern 55-64 år deltar i Arbetsförmedlingens programinsatser i 

högre utsträckning än de närmast underliggande åldersgrupperna. Det beror delvis 

på att många äldre har varit arbetslösa under lång tid och därmed kvalificerat sig för 

deltagande i jobb- och utvecklingsgarantin. Aktiviteterna består av individuellt 

utformade insatser som ska hjälpa de arbetssökande att få ett arbete. Däremot är de 

äldre underrepresenterade när det gäller deltagande i arbetsmarknadsutbildningar 

och inom arbetspraktik.   

Många av de äldre arbetslösa har även en nedsatt arbetsförmåga på grund av en 

funktionsnedsättning. Det medför att en stor andel av anställningsstöden som är 

riktade till dessa går till de äldre. Av närmare 74 000 anställningar11 är ca 32 000 

besatta av äldre i åldersgruppen 50-64 år, varav närmare 10 000 innehas av personer 

i åldern 60-64 år.   

En annan arbetsmarknadspolitisk åtgärd som varit framgångsrik för att hjälpa bland 

annat de äldre arbetslösa att komma in på arbetsmarknaden, är de så kallade 

extratjänsterna. Extratjänster infördes i slutet av 2015 som ett verktyg för att få fler 

långtidsarbetslösa i arbete. Ett uttalat syfte med extratjänsterna var bland annat att 

ersätta jobb- och utvecklingsgarantins sysselsättningsfas.  

För närvarande12 finns det ca 4 000 äldre över 50 år som innehar en extratjänst, 

vilket motsvarar ungefär en tredjedel av samtliga tillsatta extratjänster. Bland de 

äldre som har en extratjänst är fördelningen antalsmässigt jämn mellan inrikes och 

utrikes födda personer 

Samtidigt som extratjänsterna skapar förutsättningar för att förbättra de enskilda 

individernas ställning på arbetsmarknaden, utgör dessa arbetstagare även ett 

värdefullt tillskott i de verksamheter de arbetar inom. Extratjänsterna spelar en viktig 

roll genom att underlätta och förbättra förutsättningarna för övrig personal så att de 

kan ägna mer tid och energi åt att sina kärnuppgifter. 

  

                                                           
11 Arbetsförmedlingen verksamhetsstatistik, december 2017 
12 Arbetsförmedlingen verksamhetsstatistik, december 2017 
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5.2 Regionala skillnader i arbetslösheten bland äldre 

Den länsvisa skillnaden när det gäller arbetslösheten bland äldre är mindre än 

skillnaderna i arbetslöshet i stort. Län som har en hög total arbetslöshet har i regel en 

hög andel äldre arbetslösa. Skillnaden mellan det län som har den högsta 

arbetslösheten i åldern 55-64 år och det län som har den lägsta, är mindre än 3,8 

procentenheter. Samtliga län utom Stockholms län har en lägre arbetslöshet bland 

äldre än den som gäller totalt. 

Störst differens mellan den totala arbetslösheten och den bland äldre finns i 

Gävleborg, Kronoberg och Blekinge. I dessa län var arbetslösheten bland äldre 

närmare 3 procentenheter lägre än den totala arbetslösheten. Den högsta 

arbetslösheten bland äldre finns i Skåne och Södermanlands län, där över 8 procent 

är arbetslösa. Dessa är också två län som ligger högt upp när det gäller den totala 

arbetslösheten. 

 

I många län är dock variationen i arbetslöshet mellan olika kommuner stor. Detta 

gäller såväl den generella arbetslösheten som den bland äldre. Särskilt tydligt är 

variationen i storstadslänen. I Stockholms län finns exempelvis Vaxholm som har en 

arbetslöshet på 2,5 procent. Södertälje, i samma län, har däremot en arbetslöshet 

som uppgår till 17,7 procent. I Skåne är bilden snarlik – Lomma med 3,2, procent och 

i Malmö överstiger den 13 procent. I Västra Götalands län finns Tjörn med 2,2 

procents arbetslöshet medan den i Åmål ligger på närmare 10 procent. Östergötland 

och Södermanland är exempel på två andra län där arbetslösheten bland äldre 

varierar kraftigt mellan olika kommuner. 
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5.3 Lägre arbetslöshet bland äldre i landsbygdskommuner 

En annan utgångspunkt är att studera regionala variationer i arbetslöshet utifrån så 

kallade funktionella analysregioner (FA-regioner), där kommunerna i respektive 

grupp har liknande karaktär och förutsättningar.13 

 Storstadskommuner: kommuner med mindre än 20 procent av 

befolkning i rurala områden och en mellan angränsade kommuner samlad 

folkmängd på minst 500 000 invånare (29 kommuner) 

 Täta kommuner: övriga kommuner med mindre än 50 procent befolkning i 

rurala områden (130 kommuner) 

 Landsbygdskommuner: kommuner med minst 50 procent befolkning i 

rurala områden (131 kommuner) 

En sådan jämförelse ger vid handen att arbetslösheten bland äldre är som lägst bland 

landsbygdskommuner, till skillnad mot den generella arbetslösheten som är som 

lägst i storstadskommunerna. Den låga arbetslösheten i landsbygdskommunerna 

kombineras dessutom av ett högt arbetskraftsdeltagande i de äldre åldersgrupperna. 

De äldres frekventa företagande inom bland annat jord- och skogsbruket är en 

bidragande faktor till den låga arbetslösheten och höga sysselsättningsgraden som för 

närvarande råder för de äldre i landsbygdskommunerna. 

Sysselsättningsgrad och inskrivna arbetslösa i relation till den registerbaserade 
arbetskraften - per kommuntyp 

Kommuntyp 
Arbetslöshet (%) 

Sysselsättningsgrad (%) 
201614 

55-64 år Totalt                 55-64 år 

Landsbygdsregion 5,3 7,6 76,9 

Storstadsregion 7,4 7,1 74,2 

Tät region 6,3 7,8 76,8 

                 Källa: Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik dec 2017, SCB Rams 2016                                                                                 

Bilden är dock inte entydig och det finns stora skillnader i arbetslöshet inom de olika 

kommuntyperna. När det gäller kommuner tillhörande någon av storstadsregionerna 

Stockholms och Malmö, finns exempelvis de tre kommuner med den allra högsta 

arbetslösheten bland äldre. Samtidigt finns det kommuner i dessa storstadsregioner 

med mycket låg arbetslöshet. För kommuner i Göteborgsregionen är däremot 

variationen i arbetslöshet väsentligt mindre. Även bland de andra kommuntyperna 

förekommer det relativ stor variation i arbetslöshetsnivåerna, men i betydligt mindre 

utsträckning än de som förekommer i Stockholms- och Malmöregionen. 

 

 

                                                           
13 Tillväxtanalys, kommunindelning i 3 typer 
14 Sysselsättningsgraden är beräknad från RAMS 2016. 
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Kommuner med högst respektive lägst andel inskrivna arbetslösa i relation till den 
registerbaserade arbetskraften - per kommuntyp  

Kommuner med lägst arbetslöshet 

i åldern 55-64 år 

Kommuner med högst arbetslöshet 

i åldern 55-64 år 

Typ* Kommun 
Arbetslöshet 

(%) 
Typ* Kommun 

Arbetslöshet 
(%) 

L Kinda 2,1 S Södertälje 17,7 

T Habo 2,1 S Botkyrka 13,1 

L Tjörn 2,2 S Malmö 13,1 

L Arjeplog 2,3 T Landskrona 12,0 

S Lerum 2,4 T Norrköping 11,8 

Källa: Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik dec 2017                                                                                                                                                                                                                  
* L=Landsbygdsregion, T=Tät region, S=Storstadsregion  

6 Internationell utblick 

Sverige har den högsta sysselsättningsgraden i hela EU. Det gäller totalt men även 

avseende de äldre åldersgrupperna. I åldern 55-64 år ligger Sverige i topp och i 

åldern 65-74 år är det endast Estland och Lettland som ligger på en något högre nivå.  

Inom EU finns en så kallad Europa 2020-strategi där bland annat målsättningen är 

att öka den genomsnittliga sysselsättningsgraden i åldrarna 20-64 år till 75 procent 

senast år 2020. Endast ett fåtal medlemsländer når i dagsläget upp till det målet. 

Sverige överskrider med råge det målet redan nu och det skulle räcka med att endast 

inbegripa sysselsättningen i åldern 55-64 år för att uppnå dessa 75 procent i 

sysselsättningsgrad. 
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Sverige utmärker sig dessutom tydligt genom att kvinnornas sysselsättning ligger på 

en nivå som är mycket nära männens. I de flesta EU-länderna är skillnaden mellan 

kvinnors och mäns sysselsättningsgrad relativt stor men tendensen går mot att den 

minskar även där. I de flesta fallen beror det på att kvinnornas sysselsättningsgrad 

har ökat över tid, men i vissa länder beror det på att männens sysselsättningsgrad har 

fallit tillbaka. 

En annan iakttagelse är att länder som har hög sysselsättning i åldern 55-64 år, i 

regel har det även bland de som är över 65 år. Som redan nämnts har sysselsättning 

bland personer i åldern 65-74 år ökat kraftigt på relativt kort tid i Sverige. Det gäller 

för övrigt flertalet EU-länder.  

 

7 Avslutande kommentarer 

Utvecklingen för de äldre på den svenska arbetsmarknaden har gått i en mycket 

positiv riktning. Arbetsmarknaden är fortsatt stark och efterfrågan på arbetskraft är 

god. Arbetslösheten bland de äldre ligger under genomsnittet och sysselsättningen 

ligger i topp vid jämförelse med andra EU-länder. Mer än nio av tio av de äldre i 

åldern 55-64 år har tillsvidareanställningar. Situationen på arbetsmarknaden är 

således mycket stabil för de allra flesta.  

Den gynnsamma utvecklingen kommer dock inte alla till del. Nästan 59 000 personer 

i åldern 55-64 år var arbetslösa vid utgången av 2017. En del har mist sina jobb och 

har svårt att återetablera sig på arbetsmarknaden. Andra har kommit till Sverige på 

senare tid och har aldrig varit etablerade på svensk arbetsmarknad. Gemensamt för 

gruppen arbetslösa äldre är att de i högre grad riskerar att fastna i långa tider av 

arbetslöshet. De genomsnittliga tiderna i arbetslöshet ökar med stigande ålder och är 

som högst för de allra äldsta.  
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Vissa äldre arbetslösa har en extra svår arbetsmarknadssituation. Det gäller de som 

har en funktionsnedsättning, är födda utanför Europa eller saknar fullständiga 

gymnasiebetyg. Förekomsten av kombinationer av dessa karaktäristika är dessutom 

vanliga, exempelvis avsaknad av gymnasieutbildning samtidigt som man är född 

utanför Europa. För många av dessa personer är det mycket svårt att få ett arbete på 

den reguljära arbetsmarknaden, trots att efterfrågan på arbetskraft är stor.  

Omställningen och rörligheten på arbetsmarknaden behöver vara hög och aktiva 

insatser riktade mot arbetslösa som saknar efterfrågade kompetenser blir fortsatt 

mycket viktiga. Att förstärka de äldre arbetslösas position på arbetsmarknaden är en 

betydelsefull åtgärd för att få till stånd en förbättring av tillgången på arbetskraft de 

närmaste åren. Som nämnts har den äldre arbetskraften varit betydelsefull för den 

goda utvecklingen under den senaste 10-årsperioden, men mer kan göras. 

Exempelvis är insatser för att stärka och bevara de äldres kompetens en viktig del för 

att möjliggöra en förlängning av yrkeslivet för många. Arbetsmarknaden blir allt mer 

kunskapsintensiv och kompetensutveckling under hela yrkeslivet kommer i många 

fall att vara en nödvändighet på framtidens arbetsmarknad.  

Förutom en förbättrad kompetensutveckling av äldre finns det även ett behov av att 

det skapas fler jobb med låga utbildningskrav. Exempelvis är arbetsmarknaden för 

nyanlända äldre med låg skolunderbyggnad i det närmaste obefintlig. Trots en god 

jobbtillväxt ökar inte jobben med låga kvalifikationskrav i antal. Samtidigt ökar 

utbudet av arbetskraft som konkurrerar om dessa jobb kontinuerligt. 

Negativa stereotyper om äldre och deras arbetsförmåga existerar alltjämt. Förutom 

att arbetsgivare riskerar att missa potentiell kompetens på grund av detta, är det även 

hämmande för rörligheten på arbetsmarknaden. Vissa arbetstagare förväntar sig helt 

enkelt att diskriminering förekommer. Det medför att somliga äldre arbetstagare 

bedömer det som utsiktslöst att söka efter ett nytt jobb.15 

Ett längre yrkesliv är nödvändigt ur flera perspektiv. Samhällsvinsterna är betydande 

och det finns ett behov av en inkluderande arbetsmarknad för alla äldre. Alla insatser 

som främjar äldre med svag arbetsmarknadsanknytning är därmed betydelsefulla. 

                                                           
15 Carlsson, M. & Eriksson, S (2017). Påverkar arbetssökandes ålder och kön chansen att få svar på 
jobbansökan? Resultat från ett fältexperiment. (IFAU Rapport 2017:8) 


