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Något färre fick arbete 
61 000 personer som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen gick under juni vidare till 
någon form av arbete. Det är marginellt färre än under samma månad i fjol. Av dessa 
hade drygt 42 000 personer varit öppet arbetslösa eller deltagare i program med 
aktivitetsstöd (alltså inskrivna arbetslösa), fördelat på närmare 19 000 kvinnor och 
nästan 24 000 män.  

Av de inskrivna arbetslösa som fick arbete var 15 000 ungdomar under 25 år,  10 000 
utrikes födda och närmare 6 000 personer med funktionsnedsättning. 34 000 
personer fick arbete utan stöd, 4 000 gick till arbete med stöd och lika många, 4 000, 
till nystartsjobb. 

Under första halvåret i år har totalt 313 000 lämnat Arbetsförmedlingen för någon 
form av arbete. Det är 20 000 fler jämfört med samma period i fjol. 

Något färre lediga platser, men fler feriearbeten 
I juni anmäldes 47 000 lediga platser1  till landets arbetsförmedlingar. Det är drygt 
3 000 färre än motsvarande månad året innan. 

Totalt anmäldes 383 000 lediga platser till Arbetsförmedlingen under årets sex första 
månader, vilket är närmare 4 000 färre än motsvarande period 2012. Framför allt 
minskade platstillgången inom verkstadsindustrin, information och kommunikation 
samt transportväsendet.  

Inflödet av lediga semestervikariat ökade något jämfört med samma månad förra året 
och uppgick till drygt 3 000 i juni. Under det första halvåret i år kom det in totalt  
56 000 lediga semestervikariat, en ökning med 3 000 jämfört med samma period 
2012.  

 

Fler inskrivna arbetslösa 
388 000 personer var inskrivna som arbetslösa2  i juni. Det är 14 000 fler än för ett år 
sedan. I relativa tal uppgick arbetslösheten i juni till 8,2 procent av den 
registerbaserade arbetskraften3, vilket är en ökning från 8,1 procent för ett år sedan. 

                                                           
1 Platsstatistiken täcker inte hela arbetsmarknaden. Alla lediga platser anmäls inte till Arbetsförmedlingen. 
Andelen platser som anmäls varierar över tid och är större i högkonjunktur. Dessutom har Arbetsförmedlingens 
annonseringsregler skärpts. 
2 Summan av öppet arbetslösa och deltagare i program med aktivitetsstöd 

3 Från och med maj 2011 används en ny definition av arbetskraft, baserad på SCB:s registerdata. Se vidare 
nedanstående faktaruta. 
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Arbetslösheten är högre bland män än kvinnor, 8,5 respektive 8,0 procent. Det är 
män som står för huvuddelen av ökningen av arbetslösheten, om man ser till årsbasis. 

Den relativa arbetslösheten varierar mellan länen. Högst var arbetslösheten i juni i 
Gävleborgs län, 11,1 procent, medan den var lägst i Uppsala län, 6,2 procent av den 
registerbaserade arbetskraften. På årsbasis har andelen inskrivna arbetslösa ökat 
mest i Jönköpings län, 0,5 procentenheter, medan den har minskat mest i Jämtlands 
län, 0,7 procentenheter.  Andelen inskrivna arbetslösa ungdomar (18-24 år) i riket 
uppgick till 16,7 procent av den registerbaserade arbetskraften. Högst var 
ungdomsarbetslösheten i Blekinge län, 26,1 procent, medan den var lägst i 
Stockholms län, 10,9 procent. 

Något fler öppet arbetslösa  
Det är något fler öppet arbetslösa än för ett år sedan. I slutet av juni var 209 000 
personer öppet arbetslösa, motsvarande 4,4 procent av den registerbaserade 
arbetskraften. En ökning med 4 000 personer sedan juni 2012. 

Arbetssökande i program med aktivitetsstöd stiger 
Totalt deltog 179 000 personer i ett program med aktivitetsstöd. Det motsvarar 3,8 
procent av den registerbaserade arbetskraften. Sedan juni föregående år har antalet 
ökat med över 10 000. Flest deltog i Jobb- och utvecklingsgarantin, drygt 95 000. Av 
dem deltog 33 000 i programmets sysselsättningsfas4. 

Fler unga män arbetslösa – men färre unga kvinnor 
91 000 ungdomar mellan 18 och 24 år var inskrivna hos Arbetsförmedlingen i juni, 
något färre än samma månad förra året.  Det är dock en förändring: antalet unga män 
ökade med 1 000 till drygt 53 000, medan de unga kvinnornas arbetslöshet minskade 
med 2 000 till drygt 37 000.  Totalt var 42 000 ungdomar öppet arbetslösa, medan 
49 000 deltog i program med aktivitetsstöd. Det är samma nivåer som för ett år 
sedan.  Av dessa omfattades drygt 30 000 av jobbgarantin för ungdomar och drygt 
12 000 av jobb- och utvecklingsgarantin. 

Färre nyinskrivna öppet arbetslösa 
Antalet nyinskrivna öppet arbetslösa i juni uppgick till 44 000. Det är drygt 1 000 
färre jämfört med för ett år sedan. Det var något fler män än kvinnor som skrev in sig 
som öppet arbetslösa och hälften var yngre än 25 år. 

Fler med långa inskrivningstider 
Vid slutet av juni hade 219 000 av de inskrivna arbetslösa varit utan arbete i minst 6 
månader, vilket är drygt 6 000 fler än för ett år sedan. Antalet av dessa personer som 
hade en tid utan arbete på minst 12 månader uppgick till 139 000 och närmare 
70 000 hade varit arbetslösa i mer än 24 månader.   

                                                           
4 Jobb- och utvecklingsgarantins sysselsättningsfas innebär att Arbetsförmedlingen erbjuder en sysselsättning åt 
deltagare i garantin som efter 450 utbetalade ersättningsdagar ännu inte fått arbete.  
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Nedgång för nystartsjobben 
Antalet personer i nystartsjobb5 har minskat svagt, och sysselsatte i slutet av juni 
44 000 personer. Av dessa var 17 000 kvinnor.  Antalet ungdomar under 25 år ökade 
däremot med 700 personer, till närmare 5 000 personer. 

4 500 personer berörda av varsel  
Närmare 4 500 personer varslades om uppsägning i juni. Det är drygt 1 100 färre än 
månaden innan och 700 färre jämfört med samma månad för ett år sedan. Flest 
varslade fanns i tillverkningsindustrin, drygt 1 100 personer i juni. Under årets sex 
första månader har totalt 33 000 varslats om uppsägning, en ökning med drygt 2 000 
personer jämfört med motsvarande period 2012. 

Fler arbetssökande i arbete med stöd 
Antalet i arbete med stöd uppgick till nästan 89 000 i juni. Det är 7 000 fler än för ett 
år sedan. Av personerna i arbete med stöd hade drygt 12 000 någon form av 
anställningsstöd. Där ingick närmare 9 000 i särskilt anställningsstöd6 eller det 
nystartade programmet förstärkt särskilt anställningsstöd7, och närmare 3 000 hade 
instegsjobb8.  

Övriga arbeten med stöd består av program för personer med funktionsnedsättning. 
De särskilda insatserna för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt 
arbetsförmåga har på ett år ökat med drygt 2 000 till närmare 77 000 personer. 
Drygt 38 000 hade lönebidragsanställning och nästan 28 000 hade 
trygghetsanställning. Volymen av sistnämnda program (som är avsett för personer 
som befinner sig långt från den reguljära arbetsmarknaden) har vuxit påtagligt under 
flera år i följd, och ökningen det senaste året uppgick till 7 000 personer. 

                                    
Något färre undersysselsatta 
26 000 personer var inskrivna som deltidsarbetslösa på Arbetsförmedlingen, 2 000 
färre än i fjol.  Av de inskrivna var nästan 19 000 kvinnor.  Antalet timanställda 
minskade med 1 000 till 45 000 personer – därav 28 000 kvinnor. 
 

 

 

 

 

                                                           
5 Nystartsjobben infördes år 2007, och subventionerar arbetsgivare som anställer personer som varit utanför arbetslivet 
under längre tid och har svårigheter att få arbete. Särskilt nystartsjobb riktas mot personer som haft sjukpenning, 
rehabiliteringspenning, sjuk- eller aktivitetsersättning. 
6 Särskilt anställningsstöd lämnas till arbetsgivare i syfte att stimulera anställning av personer som har 
svårigheter att få ett reguljärt arbete. 
7 Förstärkt särskilt anställningsstöd inriktas mot personer i jobb- och utvecklingsgarantins sysselsättningsfas. 
8 Anställningsstöd i form av instegsjobb lämnas till utlandsfödda personer som studerar, eller kommer att 
studera, inom ramen för svenskundervisning för invandrare (sfi). 
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Totalt inskrivna arbetslösa i juni 2013 som andel(%) av den 
registerbaserade arbetskraften 16-64 år 

 

 

 

 
 

    
Län 

Totalt inskrivna 
arbetslösa 

Förändring i 
procentenheter* 

  ≤7,2% 
    

X Gävleborgs län 11,1% -0,1% 
  7,2 - 9,2 %1 

    
D Södermanlands län 10,6% 0,1% 

  > 9,2% 
    

K Blekinge län 10,6% 0,3% 

 

1genomnsitt för riket 
+/- 1 procentenhet 

    
M Skåne län 10,2% 0,3% 

      
U Västmanlands län 10,1% 0,4% 

      
E Östergötlands län 9,6% -0,2% 

      
Y Västernorrlands län 9,6% 0,0% 

      
T Örebro län 9,2% 0,1% 

      
G Kronobergs län 9,0% 0,4% 

      
S Värmlands län 8,8% 0,2% 

       
Riket 8,2% 0,1% 

      
O Västra Götalands län 7,9% 0,1% 

      
Z Jämtlands län 7,9% -0,7% 

      
BD Norrbottens län 7,7% -0,6% 

      
H Kalmar län 7,6% 0,0% 

      
AC Västerbottens län 7,4% -0,3% 

      
F Jönköpings län 7,1% 0,5% 

      
I Gotlands län 7,0% 0,1% 

      
W Dalarnas län 6,9% 0,1% 

      
AB Stockholms län 6,9% 0,4% 

      
N Hallands län 6,4% 0,3% 

      
C Uppsala län 6,2% 0,2% 

       

* Förändring i procentenheter jämfört med motsvarande period 
föregående år 

 

 

Fakta om statistiken 
Den officiella arbetslösheten redovisas av SCB enligt deras Arbetskraftsundersökning, 
AKU. Den officiella definitionen innebär bland annat att man söker och kan ta ett 
arbete omedelbart, däremot behöver man inte vara inskriven på Arbetsförmedlingen. 
Arbetsförmedlingen redovisar olika kategorier av inskrivna arbetssökande. 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 aktivitetsstöd. Dessa två grupper 
benämns tillsammans totalt inskrivna arbetslösa och är det mått som närmast svarar 
mot SCB:s definitioner. Andelen öppet arbetslösa och/eller sökande i program med 
aktivitetsstöd anges numera i förhållande till en registerbaserad arbetskraft. 

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik: 
http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Fakta-om-
statistiken/Andelen-arbetslosa-redovisas-pa-nytt-satt.html 

http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Fakta-om-statistiken/Andelen-arbetslosa-redovisas-pa-nytt-satt.html
http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Fakta-om-statistiken/Andelen-arbetslosa-redovisas-pa-nytt-satt.html
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