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INFORMATIONSBLAD TILL ARBETSSÖKANDE 

 

 

 

Aktivitetsrapport för din skull 

Den 1 september infördes nya regler för dig som är arbetssökande. Dels 

ändrades reglerna i arbetslöshetsförsäkringen, dels infördes 

aktivitetsrapporterna för att du ska få bättre stöd när du söker arbete.  

Det nya sättet för dig att redovisa ditt arbetssökande är till stor hjälp både 

för dig och för din arbetsförmedlare. 

Aktivitetsrapporter  

Ju mer aktiv du är när du söker jobb desto större är chanserna att du får 

ett. Genom att vara noggrann och dokumentera alla jobb du söker och 

allt annat du gör för att bryta arbetslösheten ökar också din 

arbetsförmedlares möjligheter att hjälpa dig.  

Varje månad mellan den 1 och 14 ska du fylla i en aktivitetsrapport där 

du redovisar vad du gjorde månaden före – vilka arbeten du har sökt och 

vilka aktiviteter du har genomfört för att få ett jobb. Tillsammans med 

din handlingsplan eller etableringsplan är aktivitetsrapporten ett bra 

stöd när du och din arbetsförmedlare sedan planerar för hur du ska 

komma vidare för att få ett arbete. 

Exempel: 

1-14 oktober ska du redovisa dina aktiviteter för september månad. 

1-14 november ska du redovisa dina aktiviteter för oktober månad. 

Vad ska jag skriva i aktivitetsrapporten? 

Aktiviteter som du genomfört kan exempelvis vara: 

 jobb du har sökt 

 jobbintervjuer du har varit på 

 intresseanmälningar till arbetsgivare 

 rekryteringsträffar du varit på 

 samtal med studie- och yrkesvägledare 

 utbildningar du har sökt 

Kom ihåg att spara: 

 Namn på alla arbetsgivare som du har kontaktat 

 Datumen då du har sökt jobb, varit på jobbintervjuer, 

rekryteringsträffar och liknande 

 Vilken ort arbetsplatsen finns på  

 Vilken bransch eller yrke rekryteringsträffen gällde 
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Hur skickar jag in aktivitetsrapporten? 

Du hittar formuläret för aktivitetsrapporten på Min sida på 

Arbetsförmedlingens webbplats arbetsformedlingen.se. Där fyller du i 

aktivitetsrapporten och skickar in den när den är klar. Men först måste 

du logga in på Min sida och det gör du enklast med en e-legitimation, 

som du skaffar genom din bank eller Telia. Om du inte ska logga in med 

e-legitimation kan du få ett lösenord från Arbetsförmedlingen. Kontakta 

oss i så fall!  

Om du saknar tillgång till internet kan du fylla i din aktivitetsrapport på 

arbetsförmedlingens datorer. Aktivitetsrapporten finns även som en 

pappersblankett för dig som inte kan skicka in den via webben. Du kan 

inte lämna in din aktivitetsrapport per telefon eller e-post.  I 

undantagsfall kan du lämna in din aktivitetsrapport muntligt. Kontakta 

din arbetsförmedling för mer information. 

När ska jag börja? 

Du behöver bara skicka in aktivitetsrapporten om du är anmäld som 

arbetslös hos Arbetsförmedlingen eller om du deltar i ett 

arbetsmarknadspolitiskt program.  

Har du eller söker du arbetslöshetsersättning ska du lämna in din första 

aktivitetsrapport mellan den 1 - 14 oktober (avser september) och 

därefter varje månad. Om du inte har arbetslöshetsersättning ska du 

fråga din arbetsförmedlare när du ska börja lämna in dina 

aktivitetsrapporter. 

 


