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Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik oktober 2017 

7 400 personer till arbete 
I slutet av oktober hade cirka 7 400 sökande fått någon form av arbete. Motsvarande 
siffra för oktober 2016 var cirka 7 200. Av de som gått till arbete tillhörde omkring 5 300 
gruppen inskrivna arbetslösa. Andelen1 inskrivna arbetslösa som gick till arbete under 
oktober var 9,6 procent. I oktober 2016 gick 10 procent av de inskrivna arbetslösa till ar-
bete. 

70 700 inskrivna arbetslösa 
I slutet av oktober var cirka 70 700 personer inskrivna som arbetslösa på Arbetsför-
medlingen, vilket var 1 600 personer fler än oktober 2016. Uppdelat på kön var 35 700 
män och 35 000 kvinnor av de inskrivna arbetslösa.   

Antal inskrivna arbetslösa födda utanför Europa uppgick till 36 400, eller 52 procent av 
alla inskrivna. I oktober 2016 var antalet inskrivna födda utanför Europa 33 700, eller 49 
procent av alla inskrivna. Antal inskrivna arbetslösa inrikes födda var i slutet av oktober 
25 300, en minskning med cirka 1 000 personer sedan oktober förra året.  

Arbetslösheten låg i slutet av oktober på 6,1 procent, vilket inte är någon förändring jäm-
fört med oktober 2016. Inrikes födda hade i slutet av oktober en arbetslöshet på 3,0 pro-
cent, en minskning med 0,1 procentenheter. Utrikes födda hade en arbetslöshet på 14,5 
procent, vilket var en ökning med 0,1 procentenheter sedan oktober 2016. 

7 500 inskrivna arbetslösa ungdomar 
I slutet av oktober var cirka 7 500 ungdomar inskrivna som arbetslösa på Arbetsför-
medlingen. Detta var en minskning från oktober 2016 med cirka 400 personer. Arbetslös-
heten för ungdomar var i oktober 6,8 procent, vilket var en minskning med 0,4 procen-
tenheter sedan oktober 2016. 

Uppdelat på kön hade män en betydligt högre arbetslöshetsnivå på 8,1 procent (8,6) än 
kvinnor 5,5 procent (5,9). 

8 200 inskrivna arbetslösa inom etableringsuppdraget 
I samband med att fler personer erhåller uppehållstillstånd ökar antalet inskrivna inom 
etableringsuppdraget under 2017. I oktober var cirka 10 700 inskrivna inom etable-
ringsuppdraget. Detta var en ökning med cirka 3 500 personer sedan oktober 2016. Av de 
inskrivna inom etableringen var det 6 200 män (4 200) och 4 500 kvinnor (3 000). Av de 
inskrivna inom etableringsuppdraget var 8 200 inskrivna som arbetslösa. Detta var en 
ökning med 2 500 personer sedan oktober 2016. 

1 Andel till arbete beräknas utifrån antalet inskrivna arbetslösa som går till arbete innevarande månad dividerat med inskrivna 
arbetslösa föregående månad plus antalet nyinskrivna arbetslösa innevarande månad. 
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27 700 utan arbete i 12 månader eller mer  
I oktober hade 27 700 varit utan arbete i 12 månader eller mer, en ökning med 1 500 se-
dan oktober 2016. En av anledningarna till ökningen är att antalet personer som är in-
skrivna i etableringsuppdraget2 också ökar. Antal personer inom etableringen som varit 
utan arbete i 12 månader eller mer var i oktober 4 000 personer, en ökning med 2 100 
personer sedan oktober 2016. 

6 100 nyinskrivna arbetslösa 
I oktober anmälde 6 100 personer sig som öppet arbetslösa på Arbetsförmedlingen. Detta 
var en ökning med cirka 800 jämfört med samma månad 2016. Av de nyinskrivna var 1 
300 (1 100) unga i åldrarna 18-24 år och 300 (300) var inom etablering. 

10 500 i arbete med stöd 
I slutet av oktober hade 10 500 ett arbete med stöd, vilket är 400 fler jämfört med oktober 
2016. Av dessa omfattades cirka 8 400 av särskilda insatser för personer med funktions-
nedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Lönebidrag och Trygghetsanställning är 
de största insatserna för personer med funktionsnedsättning med 3 200 respektive 3 500 
personer.  

Resterande 2 100 hade någon annan form av arbete med stöd. Cirka 400 personer hade 
särskilt anställningsstöd, 300 hade förstärkt särskilt anställningsstöd, 500 hade instegs-
jobb, 800 hade extratjänster och 50 hade traineejobb.  

Nystartsjobb, yrkesintroduktion och utbildningskontrakt 
Antalet personer med nystartsjobb var i oktober 7 500 (9 700) personer. 46 (56) personer 
hade yrkesintroduktion och 730 (360) hade utbildningskontrakt.  

800 varslades om uppsägning 
Under oktober varslades cirka 800 personer om uppsägning, vilket är oförändrat jämfört 
med oktober 2016.  

Lediga platser 3 
Antalet nyanmälda lediga platser var 28 000 (35 000) i oktober.  

2 Etableringsuppdraget pågår i upp till två år. 
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 Stockholms län oktober 2017 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 

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