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I april i år var 483.000 personer, 9,8 procent av arbetskraften, arbetslösa, jämfört med 8,3 
procent för ett år sedan, enligt Statistiska centralbyrån (SCB).  

Arbetslöshetssiffran var betydligt högre än förväntat. Analytiker som Reuters talat med hade i 
genomsnitt räknat med en arbetslöshetsnivå på 9,0 procent. 

"Lågkonjunkturen är definitivt inte över" 
-Arbetsmarknadsutvecklingen har varit förvånansvärt positiv. Om arbetslöshetssiffrorna stiger 
ytterligare är det snarast i linje med ett normalt mönster, säger Finanspolitiska rådets 
ordförande Lars Calmfors. 
-Lågkonjunkturen är definitivt inte över. 

-Den överraskade på uppsidan, och det handlar väldigt mycket om att arbetskraftsutbudet är 
större än förväntat, säger Annika Winsth, chefsekonom på Nordea. 

Fortsatt ökning 
Säsongsrensat ligger arbetslösheten på 9,3 procent i april i år. Förändringen på månadsbasis 
visar att arbetslösheten ännu inte har toppat. I mars var arbetslösheten 8,8 procent, enligt 
säsongsrensade siffror. 

"Arbetslösheten, både i antal arbetslösa och som andel av arbetskraften, ökar fortfarande", 
skriver SCB. 
För sysselsättningen är trenden dock fortsatt svagt positiv. För männen ökar sysselsättningen 
medan utvecklingen för kvinnorna är tvärtom. 

Sysselsättningen stiger 
-Vi tittar mycket på sysselsättningen, och den stiger ju fortfarande. Det är det viktiga för 
konjunkturen. 
-Arbetskraften har uppfört sig annorlunda under hela den här krisen, och det handlar väl till 
viss del om den politik man har fört, att man uppmuntrar folk att söka sig ut på 
arbetsmarknaden i större utsträckning. 

Många söker sommarjobb 
Olle Holmgren, analytiker på SEB, tror att den oväntat höga arbetslöshetssiffran till stor del 
kan förklaras av att många heltidsstuderande nu kommer ut och söker jobb över sommaren. 
-Arbetslösheten stiger mer än väntat. Sysselsättningsprognosen var i linje med vad vi 
förväntat oss. Det kan tyda på att arbetslöshetssiffran steg på grund av tillfälliga effekter nu, 
säger han. 

"Svag sysselsättningsökning" 
-Vi har passerat en kris och ser en svag sysselsättningsökning, säger Hassan Mirza, 
enhetschef på SCB:s arbetskraftsundersökning. 
Han pekar också på att arbetslösheten fortfarande ökar, men att ett av skälen är 
befolkningsökningen som leder till att arbetskraften fortsätter att öka. 

-En trend är också en svag ökning av antalet sysselsatta. Arbetslösheten fortsätter att öka men 
i lägre takt än under den värsta perioden 2009, säger Mirza. 



 


