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Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juli 2018 

26 000 påbörjade något arbete 

Omkring 26 000 (11 000 kvinnor och 15 000 män) av de inskrivna på Arbetsför-

medlingen i juli påbörjade ett arbete. Det är lika många som i juli i fjol. Av de som påbör-

jade ett arbete tillhörde drygt 17 000 gruppen inskrivna arbetslösa, varav 7 000 var kvin-

nor och 10 000 män.  

339 000 inskrivna arbetslösa 

Antalet inskrivna arbetslösa var omkring 339 000 i slutet på juli, det kan jämföras med 

omkring 356 000 för ett år sedan. Minskningen av antalet inskrivna arbetslösa sker fort-

satt till största del bland män, bland vilka antalet minskade med 15 000 till 177 000. An-

talet inskrivna arbetslösa kvinnor minskade därmed med 2 000 personer till 162 000. I 

jämförelse med fjolåret fortsätter därmed skillnaden mellan kvinnor och män i andelen 

inskrivna arbetslösa att minska. Kvinnor visar dock fortsatt en något lägre arbetslöshets-

nivå än män; 6,8 (7,0) respektive 7,0 (7,7) procent. 

Av de inskrivna arbetslösa var 198 000 (204 000) utrikes födda medan 141 000 (151 000) 

var inrikes födda. Av de utrikes födda var drygt 162 000 (167 000) födda i ett land utanför 

Europa. 

Därmed fortsätter andelen inskrivna arbetslösa som är utrikes födda att falla – på ett år 

har andel sjunkit från 21,8 till 19,9 procent. Bland inrikes födda var  andelen inskrivna 

arbetslösa mycket låga 3,6 procent (3,9 procent) i slutet på juli. Sammantaget sjönk ar-

betslöshetsnivån från 7,3 till 6,9 procent.  

188 000 öppet arbetslösa  

Av de inskrivna arbetslösa var 188 000 inskrivna som öppet arbetslösa. Det är 5 000 färre 

än i fjol. Uttryckt som andel av den registerbaserade arbetskraften motsvarar de öppet 

arbetslösa 3,8 procent.  

151 000 i program med aktivitetsstöd  

Antalet personer i program med aktivitetsstöd var 151 000 (motsvarande 3,1 procent av 

den registerbaserade arbetskraften). Det är 11 000 färre än för ett år sedan.  

Jobb- och utvecklingsgarantin är Arbetsförmedlingens enskilt största program vilket om-

fattade 92 000 (98 000) personer i slutet på juli.  

46 000 inskrivna arbetslösa ungdomar 

Allt färre  ungdomar (18–24 år) är inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen. I slu-

tet på den gångna månaden var de 46 000, att jämföra med 53 000 för ett år sedan. Ut-

tryckt som andel av den registerbaserade arbetskraften motsvarar det  8,6 procent, vilket 

är 1,4 procentenheter lägre än i fjol. Arbetslöshetsnivån är fortsatt tydligt lägre bland 

unga kvinnor än bland unga män, i slutet på juni var nivåerna 7,0 respektive 10,2 procent. 
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62 000 inom etablering 

I slutet på juli var 62 000 personer (30 000 kvinnor och 32 000 män) inom etablering, 

vilket kan jämföras med 77 000 för ett år sedan. Av dessa var 50 000 inskrivna som ar-

betslösa. Sedan förra året har antalet inskrivna arbetslösa inom etablering minskat med 

9 000 personer.  

Av de 12 000 som var inom etablering i slutet på juni, men inte inskrivna som arbetslösa, 

hade 4 200 (3 500) ett arbete med stöd medan 2 800 (4 200) hade ett nystartsjobb. Om-

kring 1 300 (1 600) personer hade ett arbete utan stöd. Vidare  var 4 000 (8 300) arbets-

sökande med förhinder. En majoritet av de arbetssökande inom etableringsprogrammet 

med förhinder är kvinnor.  

Arbetslösheten faller i alla län 

Arbetslösheten fortsätter att falla i samtliga län. I likhet med föregående månader notera-

des även i juli den starkaste nedgång i Gävleborgs län, där nivån backade med 1,0 procen-

tenhet. Den relativa arbetslösheten i länet överstiger dock fortfarande 9 procent. Landets 

högsta arbetslöshetsnivåer återfinns emellertid i Södermanlands län och i Skåne, där ni-

våerna var 9,4 respektive 9,3 procent i slutet på juli.  

I likhet med föregående månad hittas landets lägsta arbetslöshetsnivå i juli i Gotlands län, 

där den var 4,1 procent. Parallellt fortsätter Västerbottens, Norrbottens, Jönköpings, Hal-

lands, Uppsala, och Stockholms län att utgöra en grupp på sex län där arbetslöshetsnivå-

erna är under 6 procent.  

 146 000 utan arbete i 12 månader eller mer  

Antalet inskrivna arbetslösa som varit utan arbete i 12 månader eller mer var sammanta-

get oförändrat på 146 000 personer i juli (jämfört med ett år tidigare). Utvecklingen vari-

erar dock mellan olika grupper av inskrivna arbetslösa.  

Inom etableringsprogrammet, vilket pågår i upp till två år, ökar antalet personer med 

långa tider utan arbete. På ett år har antalet ökat från 26 000 till närmare 31 000. Det är 

dessutom en förhållandevis stor andel som efter att etableringsprogrammet avslutats fort-

satt är inskrivna arbetslösa vid Arbetsförmedlingen.  

Det gör att antalet personer som är födda utanför Europa och inskrivna arbetslösa, men 

inte inom etableringsprogrammet, med långa tider utan arbete ökar något. På ett år har 

antalet ökat med 2 000 personer, till närmare 54 000.   

Bland övriga inskrivna arbetslösa, det vill säga bland personer som är födda i Sverige eller 

övriga Europa och inte inskrivna i etableringsprogrammet, minskar samtidigt antalet med 

inskrivningstider på 12 månader eller mer. På ett år har antalet minskat med 7 000 perso-

ner, till 62 000.  

22 000 nyinskrivna arbetslösa 

I juli anmälde sig 22 000 personer sig som öppet arbetslösa vid Arbetsförmedlingen. 

Detta är lika många som i juli i fjol. Av de nyinskrivna var 2 000 nyanlända. 



  
  

   ARBETSFÖRMEDLINGEN  
Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. 
Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. 

www.arbetsformedlingen.se 

 

100 000 i arbete med stöd 

Antalet personer som hade ett arbete med stöd var omkring 100 000 i slutet på juli, en 

ökning med 8 000 på ett år. Av de som hade ett arbete med stöd omfattades 74 000 av 

särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsför-

måga. Trygghetsanställning och lönebidrag är de största insatserna för personer med 

funktionsnedsättning (omfattande 35 000 respektive 26 000 personer).  

Omkring 26 000 (16 000) hade någon annan typ av anställningsstöd. En majoritet av 

dessa hade en extratjänst, nästan 16 000 (5 000) i slutet på juli. Antalet personer i mo-

derna beredskapsjobb var strax över 2 000.  

Den 1 maj 2018 trädde det nya anställningsstödet introduktionsjobb i kraft. Introdukt-

ionsjobb ersätter särskilt anställningsstöd, förstärkt särskilt anställningsstöd, instegsjobb, 

trainee välfärd samt trainee brist. Dessa kommer successivt fasas ut. Antalet personer 

inom introduktionsjobb var 3 000 i slutet på juli. 

Nystartsjobb, yrkesintroduktion och utbildningskontrakt 

Antalet personer i nystartsjobb var 34 000 (42 000) i slutet på juli. Omkring 700 (700) 

var i yrkesintroduktion och 2 900 (2 100) hade ett utbildningskontrakt.1  

2 300 varslades om uppsägning 

Antalet anmälda varsel om uppsägning var 2 300 (3 300) i juli. Antalet inkomna varsel 

om uppsägning summerar därmed till 20 200 (20 300) under perioden januari – juli.  

Lediga platser 

Antalet nyanmälda lediga platser var 70 000 (65 000) i juli.2 

  

                                                             
1 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. 
2 Utvecklingen för Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik över lediga platser bör tolkas med försiktighet. 
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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 juli 2018 som andel (%) av den  
register baserade arbetskraften 16 – 64 år 
 
 

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

