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Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2018 

Till arbete 
Av samtliga inskrivna arbetslösa i länet påbörjade 1 123 personer (500 kvinnor och 623 
män) någon form av arbete under april månad, vilket var ungefär 150 fler än samma 
månad föregående år. Bland de som fick arbete i april tillhörde 827 personer inskrivna 
arbetslösa (det vill säga öppet arbetslösa och deltagare i program med aktivitetsstöd). 
Av de inskrivna arbetslösa som fått jobb under månaden har 70 procent gått till arbete 
utan stöd och resterande har fått arbete med stöd eller nystartsjobb. 

  

Inskrivna arbetslösa 
Antalet inskrivna öppet arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd upp-
gick i slutet av april till 9 932 personer (varav 4 498 kvinnor och 5 434 män), vilket är 
drygt 80 färre personer än samma månad föregående år. Den relativa arbetslösheten 
uppgår till 5,5 procent av den registerbaserade arbetskraften (16-64 år), vilket är något 
mindre än för samma månad förra året (5,7 procent). Bland männen i april 2018 var 
andelen arbetslösa 5,9 procent av den registerbaserade arbetskraften medan den bland 
kvinnor uppgick till 5,1 procent. Arbetslösheten fortsätter att minska bland inrikes 
födda. Bland inrikes födda uppgick antalet inskrivna arbetslösa till 4 330 i slutet på må-
naden, vilket är ungefär 200 färre än i fjol. Antalet inskrivna arbetslösa som är uto-
meuropeiskt födda uppgick till 4 840. Detta är en ökning med 133 personer i jämförelse 
med april 2017.  

Uppsala är det län med lägst andel inskrivna arbetslösa i landet, 5,5 procents arbetslös-
het. I riket är den relativa arbetslösheten 7,1 procent av den registerbaserade arbetskraf-
ten. Inom Uppsala län har Knivsta kommun länets lägsta relativa arbetslöshet på 3 pro-
cent. Två av länets kommuner, Älvkarleby och Tierp, har högre arbetslöshet än riksge-
nomsnittet. I Älvkarleby kommun var den relativa arbetslösheten 10 procent och Tierps 
kommun 8,3 procent i april. Själva Uppsala kommun hade 5,5 procent.  

En stor andel av de inskrivna arbetslösa i Uppsala län ingår i en eller flera grupper som 
bedöms ha en högre sannolikhet att hamna i långvarig arbetslöshet. Till grupperna rä-
knas personer med högst förgymnasial utbildning, personer födda utanför Europa, per-
soner med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga och äldre (55-64 
år). Totalt uppgick antalet inskrivna i de utsatta grupperna till 7 614 personer, vilket är 
19 personer fler än april 2017. Personerna som ingick i en eller flera av de utsatta grup-
perna utgjorde nästan 77 procent av samtliga inskrivna i länet.  

Inskrivna arbetslösa ungdomar 
I slutet av april var 1 514 ungdomar i åldrarna 18-24 år öppet arbetslösa eller arbetssö-
kande i program med aktivitetsstöd i Uppsala län. Det är 68 färre än under samma må-
nad 2017. Av dessa ungdomar var 553 kvinnor och 961 män. Antalet inskrivna unga 
motsvarade 7,3 procent av länets registerbaserade arbetskraft i åldrarna 18-24 år i april 
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2018, i jämförelse med samma period förra året då den uppgick till 7,9 procent. I riket 
var motsvarande andel 8,7 procent.  

Inskrivna inom etableringsprogrammet1 
I slutet på april omfattade etableringsprogrammet 2 239 personer, för ett år sedan var 
det 2 231. Av de som var inom etablering var 1 182 män och 1 057 kvinnor.  

Åtta av tio, motsvarande 1 794 personer, av de som var inom etablering i slutet på april 
var inskrivna som arbetslösa (öppet arbetslösa eller sökande i program med aktivitets-
stöd). 

Inskrivna arbetslösa med lång tid utan arbete  
Av de inskrivna arbetslösa i Uppsala län hade cirka 60 procent varit utan arbete i mer 
än sex månader i slutet av april, totalt 6 032 personer varav 1 511 inom etableringen. 42 
procent, 4 142 personer varav 1 161 inom etableringen, hade varit inskrivna arbetslösa i 
över ett år. Totalt hade 1927 personer varit arbetslösa längre än 24 månader, vilket utgör 
19 procent. Av dessa tillhörde 198 etableringen. Det totala antalet personer som varit 
inskrivna arbetslösa i över 12 månader har ökat med 311 personer sedan april föregå-
ende år.  

Nyinskrivna arbetslösa 
I slutet av april uppgick antalet nyinskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen i Uppsala 
län till 730 personer, fördelat på 336 kvinnor och 394 män. Av de nyinskrivna utgörs 24 
procent av ungdomar i åldern 18-24 år. Dryga 35 procent av de nyskrivna, var under 
april månad utomeuropeiskt födda och nästan 24 procent hade högst förgymnasial ut-
bildningsbakgrund.  

Sökande som har arbete med stöd 
Antal personer som hade ett arbete med stöd i slutet på april var 3 002 vilket är 369 fler 
än samma månad förra året. Av dessa omfattades 2 227 av särskilda insatser för perso-
ner med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Lönebidrag och 
trygghetsanställning är de största insatserna för personer med funktionsnedsättning 
(omfattande 1 089 respektive 862 personer).  

Nystartsjobb, yrkesintroduktion och utbildningskontrakt 
Antalet personer i nystartsjobb var 693 (956 i april 2017) i slutet på månaden. 11 (13) 
var i yrkesintroduktion2  och 97 (89) hade ett utbildningskontrakt3. 

1 Vid årsskiftet 2017-2018 övergick etableringsuppdraget till att bli etableringsprogrammet. Läs mer om detta under ”Fakta om 
statistiken” på sista sidan i detta underlag. 
2 Yrkesintroduktion infördes den 15 april 2014 och är ett ekonomiskt stöd till arbetsgivare som anställer ungdomar 15-24 år. 
Anställningen ska innehålla utbildning eller handledning under minst 15 procent av arbetstiden.   
3 Utbildningskontrakt är en överenskommelse mellan arbetssökande 20-24 år, Arbetsförmedlingen och kommunen om att den 
arbetssökande ska läsa in gymnasiet på Komvux eller på folkhögskola. Studierna kan kombineras med jobb, praktik eller andra 
arbetsmarknadspolitiska program på deltid.   
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Lediga platser 4 
Antalet lediga platser som anmäldes till Uppsalas Arbetsförmedling uppgick i april till 
3 204. Det är 28 flerän samma månad 2017. Flest lediga jobb i april anmäldes inom 
vård och omsorg samt inom finansiell verksamhet och företagstjänster. 

Antal personer varsel om uppsägning 
Under april månad var antalet som varslades 39 i Uppsala län. Motsvarande antal in-
komna varsel i april förra året var 5. I riket varslades cirka 2 951personer under april 
jämfört med cirka 2 210 ett år tidigare. Om färre än fem arbetstagare är berörda vid ett 
tillfälle behöver arbetsgivaren inte anmäla varsel till Arbetsförmedlingen. Detta innebär 
att det ofta finns ett mörkertal när det gäller hur många som varslats om uppsägning.  

  

4 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 riket april 2018 som andel (%) av den  
registerbaserade arbetskraften 16 – 64 år 

Inskrivna arbetslösa i Uppsala län april 2018 som andel (%) av den  
registerbaserade arbetskraften 16 – 64 år 
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Fakta om statistiken 
Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redo-
visningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och 
om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av 
arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de 
som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivi-
tetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa 
anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft. 

Vid årsskiftet 2017-2018 övergick etableringsuppdraget till att bli etableringsprogrammet. Detta in-
nebär att vissa administrativa rutiner förändrats, bland annat att de som avvaktar beslut om etable-
ringsplan inte längre statistikförs som att ingå i etablering (etableringsprogrammet). Denna föränd-
ring bedöms minska antalet inskrivna inom etablering med drygt 2 000 personer på riksnivå. 

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbets-
löshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU). 

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik 

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning 

 

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