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Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2018 

Siffror för motsvarande månad 2017 finns inom parantes om inte annat anges.  

Drygt 1 500 personer till arbete  

Under april månad påbörjade 1 507 personer någon form av arbete. Det är 83 personer färre än under 

samma månad i fjol. Av de som fick arbete i april var: 

 568 kvinnor och 939 män (590 respektive 1 000 under samma månad 2017) 

 283 under 25 år (282 i april 2017) 

 431 utrikesfödda (437) 

 251 med funktionsnedsättning (251) 

 56 inom etableringen (84) 

Fortsatt minskande arbetslöshet 

Antalet inskrivna arbetslösa fortsätter att minska. Under april månad var 13 383 personer 

inskrivna, vilket är ungefär 1 400 personer färre än samma månad i fjol. Av dessa var 

6 208 kvinnor (6 518) och 7 175 män (8 258).  

Totalt uppgick arbetslösheten till 9,8 procent (10,9).  

Av de inskrivna arbetslösa var knappt 52 procent födda utanför Sverige. Av dessa var 

6 227 personer födda utanför Europa (6 731) och 703 (786) födda i Europa men utanför 

Sverige. 

Procentuellt var minskningen av arbetslösa betydligt större bland utrikes än bland inrikes 

födda. Arbetslösheten som andel inskrivna arbetslösa i procent av den registerbaserade 

arbetskraften uppgick till 5,5 procent (6,2) bland inrikes födda och 36 procent (40,6) 

bland utrikesfödda i april månad. Bland unga minskade arbetslösheten med drygt tre pro-

centenheter till 14,3 procent (17,4). 

Allt färre inskrivna arbetslösa ungdomar 

Antalet inskrivna arbetslösa i åldern 18–24 år fortsatte minska med 465 personer och var i april 2018 

2 118 inskrivna. Arbetslösheten i gruppen uppgick till 14,3 procent (17,4). Det är fortfarande väsentligt 

högre än arbetslösheten i riket som är 8,7 procent (10,2) för åldersgruppen.  

Arbetslösheten har minskat både bland kvinnor och män jämfört med samma månad förra året. Bland 

länets unga kvinnor var arbetslösheten 12,6 (13,8) procent och för männen 15,9 procent (20,5). 

Minskat antal inskrivna i etableringen 

Totalt 2 266 personer (3 291) var inskrivna i antingen etableringsuppdraget eller etableringsprogram-

met (som från och med januari 2018 ersatt etableringsuppdraget). Av dessa var 1 807 antingen öppet 

arbetslösa eller sökande i program med aktivitetsstöd (det vill säga inskrivna arbetslösa). Av de åter-

stående har 277 arbete med eller utan stöd eller nystartsjobb och 182 personer har förhinder att omgå-

ende ta ett arbete.  

Av de inskrivna i etableringsuppdraget/etableringsprogrammet är 1 180 (1 394 i fjol) kvinnor och 

1 086 (1 897) män.  
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Drygt en fjärdedel av inskrivna arbetslösa har varit utan arbete mer än två år 

Den andel arbetslösa som varit utan arbete i mer än två år var i april månad 26 procent, att jämföra med 

27 procent i april 2017. 46 procent eller 6 208 (6 926) personer av de inskrivna arbetslösa 16–64 år har 

varit utan arbete längre än ett år. 

Bland inskrivna arbetslösa ungdomar 18–24 år har 58 procent eller 1 224 ungdomar varit utan arbete i 

mer än 6 månader, jämfört med 56 procent motsvarande period förra året. 

Färre nyinskrivna arbetslösa 

Antalet nyinskrivna öppet arbetslösa i april var 663, vilket är 107 fler jämfört med april 2017. Av dessa 

var 41 procent kvinnor och 59 procent män. Antalet ungdomar 18–24 år var 188, jämfört med 172 året 

innan. Antalet nyinskrivna utrikesfödda oavsett ålder var 239 personer, att jämföra med 185 för ett år 

sedan.  

Arbete med stöd ökar 

Totalt 5 076 personer har arbete med stöd, drygt 800 fler än i fjol. Av dessa är 1 805 anställningsstöd 

och 3 271 särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning i de fall den medför en nedsatt ar-

betsförmåga. Antalet anställningsstöd visar en stark ökning och är cirka 840 fler än i april 2017. Sär-

skilt har antalet extratjänster ökat, 1 344 personer i april 2018 jämfört med 297 samma period förra 

året. 

Nystartsjobb, yrkesintroduktion och utbildningskontrakt 

Antalet personer med nystartsjobb minskade med 430 personer. I april 2018 hade 1 198 personer 

nystartsjobb. Ett drygt tjugotal ungdomar hade en yrkesintroduktionsanställning1 och 231 ett utbild-

ningskontrakt2, det senare med en ökning med ett åttiotal personer jämfört med i fjol. 

Antal personer som varslades om uppsägning 

I april varslades 61 personer om uppsägning. Samma månad i fjol uppgick antalet vars-

lade till 122 personer.  

Lediga platser3 

I april registrerades 2 442 nya lediga platser. Det är drygt 600 platser fler än samma månad 2017. An-

talet nya platser varierar mellan olika månader och år. Flest antal lediga platser finns bland lärare och 

sjuksköterskor, men även kundtjänstpersonal.  

  

                                                             
1 Yrkesintroduktion infördes den 15 januari 2014 och är ett ekonomiskt stöd till arbetsgivare som anställer ungdomar mellan 15 
och 24 år. Anställningen ska innehålla utbildning eller handledning under minst 15 procent av arbetstiden.   
2 Syftet med utbildningskontraktet är att ungdomar mellan 20 och 24 år utan fullständig gymnasieutbildning, ska påbörja eller 
återgå till studier med målsättningen att få en gymnasieexamen eller motsvarande kunskaper. Utbildningskontraktet är en över-
enskommelse om att en arbetslös ungdom ska studera inom kommunal vuxenutbildning (Komvux) eller folkhögskola med mål-
sättningen att fullfölja en gymnasieutbildning. Utbildningskontraktet ingås av tre parter: den lokala Arbetsförmedlingen, kom-
munen och berörd ungdom. 
3 Arbetsförmedlingen har sett en ökning av antalet nyanmälda lediga platser med ett overifierat bakomliggande rekryteringsbe-
hov. Detta medför att utvecklingen för Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik avseende lediga platser skall tolkas med stor 
försiktighet. Arbetsförmedlingens andel av de lediga platserna varierar över tid och konjunktur. Också annonseringsregler och 
annonseringskultur förändras över tid. Syftet med platsannonseringen är primärt att underlätta matchningen på arbetsmark-
naden. 
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Inskrivna arbetslösa i april 2018 som andel (%)  

av den registerbaserade arbetskraften 16 – 64 år 
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Fakta om statistiken 

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhets-

statistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat 

inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslös-

hetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsför-

medlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och om-

gående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två 

grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i 

förhållande till en registerbaserad arbetskraft. 

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den of-

ficiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbets-

kraftsundersökning (AKU). 

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik 

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning 

Inskrivna arbetslösa i april 2018 som andel (%)  

av den registerbaserade arbetskraften 16 – 64 år 

http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Fakta-om-statistiken.html
http://www.scb.se/aku/

