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Rättelseblad
I kapitel 3, Arbetsmarknaden, i Svensk Finanspolitik 2014 förekommer en felaktig uppgift om
andelen arbetslösa med ett arbetshandikapp i Arbetsförmedlingens statistik.
På sidorna 94 och 95 jämför rådet hur sammansättningen av de arbetslösa har förändrats enligt
Arbetsförmedlingens statistik och i den officiella statistiken, Arbetskraftsundersökningarna
(AKU). Enligt Arbetsförmedlingens statistik tillhörde 62 procent av de arbetslösa i slutet av 2013
en utsatt grupp, dvs. en grupp med betydligt lägre jobbchanser än i genomsnitt. Som tillhörande
en utsatt grupp räknar Arbetsförmedlingen arbetslösa som endast har förgymnasial utbildning, är
utomeuropeiskt födda, är äldre än 55 år när de blir arbetslösa eller har ett arbetshandikapp. Andelen inskrivna arbetslösa som tillhör någon av de utsatta grupperna har ökat sedan 2009 och är
betydligt högre än före finanskrisen. Rådet menade att om dessa förändringar bland de inskrivna
hos Arbetsförmedlingen reflekterar en generell utveckling bland de arbetslösa kunde det indikera
svårigheter att väsentligt reducera arbetslösheten framöver.
Arbetsförmedlingens statistik över arbetslösa i utsatta grupper kan dock inte direkt jämföras med
den officiella statistiken (AKU). Det beror på att den officiella statistiken saknar den samlade
redovisning av arbetslösa i utsatta grupper som finns i Arbetsförmedlingens statistik. En och
samma individ kan tillhöra flera av dessa grupper i den officiella statistiken. För att hantera denna
dubbelräkning bad rådet SCB ta fram tidsserier över arbetslösa som tillhör någon av de utsatta
grupperna. I AKU finns dock ingen uppgift om huruvida arbetslösa har ett arbetshandikapp.
Denna grupp ingick därför inte som en särskild grupp i de tidsserier som SCB tog fram, vilket
komplicerade jämförelsen mellan inskrivna arbetslösa och arbetslösa i AKU.
För att få så bra jämförbarhet mellan Arbetsförmedlingens statistik och AKU som möjligt justerades Arbetsförmedlingens statistik för arbetslösa genom att exkludera arbetslösa som hade ett
arbetshandikapp utan att samtidigt tillhöra en annan utsatt grupp, dvs. de som enbart hade ett
arbetshandikapp. Denna andel uppskattades till 25 procent. Det var dock en felaktig uppskattning. Den korrekta andelen av de arbetslösa med ett arbetshandikapp som inte samtidigt tillhörde
någon annan utsatt grupp var 45 procent i april 2014.
På sidan 95 i rapporten visades ett diagram över arbetslösa i utsatta grupper i vilket ovan nämnda
korrigering av Arbetsförmedlingens statistik hade gjorts. Nedan visas diagrammet med rättad
data. Den reviderade tidsserien ligger nu lägre än tidsserien över utsatta grupper av arbetslösa i
AKU. Det ska inte tolkas som att den officiella statistiken ger en dystrare bild av sammansättningen av arbetslösheten än Arbetsförmedlingens statistik. Det är en följd av att en stor grupp av
de inskrivna arbetslösa tillhör en utsatt grupp som inte kan identifieras i AKU. Hur många ytterligare av de arbetslösa i den officiella statistiken som tillhör de utsatta genom att ha ett arbetshandikapp är alltså okänt.
I förändringstermer liknar den reviderade serien den tidigare publicerade serien. Rättelsen påverkar därför inte de bedömningar som görs i rapporten. I rapporten drog rådet slutsatsen att
”Sammantaget tyder jämförelsen med den officiella statistiken på att det i viss utsträckning är
sammansättningen av de arbetslösa hos Arbetsförmedlingen som har förändrats. Det går inte att
se samma ökning av andelen arbetslösa som tillhör en utsatt grupp i den officiella statistiken.”
Den bedömningen står sig alltså.
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Arbetslösa i utsatta grupper (diagram 3.13 och reviderad serie)
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Källa: Arbetsförmedlingen, SCB (AKU) och egna beräkningar.
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