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Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik januari 2020
380 000 inskrivna arbetslösa
I slutet av januari var närmare 380 000 personer inskrivna arbetslösa, dvs. öppet
arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd. Detta är en ökning med drygt 30 000
personer jämfört med samma månad förra året. Uttryckt som andel av den registerbaserade
arbetskraften har arbetslösheten stigit till 7,4 procent från 7,0 procent på ett år.
Antalet inskrivna arbetslösa ökade för både kvinnor och män jämfört med januari månad
förra året. Det senaste året har antalet inskrivna arbetslösa kvinnor ökat med närmare
15 000 till 179 000 och antalet inskrivna arbetslösa män ökat med närmare 16 000 till
201 000. I slutet av januari var arbetslösheten för kvinnor 7,3 (6,8) procent och för män 7,6
(7,1) procent.
Antalet inskrivna arbetslösa ökade för både inrikes och utrikes födda jämfört med samma
månad föregående år. Av de inskrivna arbetslösa i januari var närmare 167 000 (150 000)
inrikes födda, varav drygt 73 000 (67 000) kvinnor och drygt 93 000 (83 000) män. För
utrikes födda var samma siffror närmare 213 000 (200 000), varav 106 000 (98 000)
kvinnor och 107 000 (102 000) män. Av de utrikes födda var drygt 172 000 (162 000)
födda i ett land utanför Europa.
Som andel av den registerbaserade arbetskraften har arbetslösheten fortsatt att minska
bland utrikes födda jämfört med samma månad förra året. I slutet av januari uppgick
arbetslösheten för utrikes födda till 18,9 (19,0) procent. Att arbetslöshetsnivån minskar
beror på att arbetskraften för utrikes födda har ökat. Bland inrikes födda ökade
arbetslösheten till 4,2 (3,8) procent, och är kvar på en fortsatt låg nivå.

208 000 öppet arbetslösa
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Av de totalt 380 000 inskrivna arbetslösa var drygt 208 000 inskrivna som öppet
arbetslösa. Det är 20 000 fler än i fjol. Uttryckt som andel av den registerbaserade
arbetskraften utgör de öppet arbetslösa 4,1 (3,7) procent.

171 000 i program med aktivitetsstöd
Antalet personer i program med aktivitetsstöd var drygt 171 000 i slutet av januari. Det är
närmare 9 000 fler än i fjol. Uttryckt som andel av den registerbaserade arbetskraften utgör
inskrivna i program 3,4 (3,2) procent.
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50 000 inskrivna arbetslösa ungdomar
Antalet inskrivna arbetslösa ungdomar (18–24 år) var i januari drygt 50 000, vilket är en
ökning med närmare 4 000 personer jämfört med samma månad föregående år. Uttryckt
som andel av den registerbaserade arbetskraften motsvarar det en arbetslöshet på 9,7 (8,7)
procent. Arbetslöshetsnivån är fortsatt tydligt lägre bland unga kvinnor än bland unga män,
i slutet på januari var nivåerna 7,8 (6,9) respektive 11,3 (10,2) procent.

28 000 inom etablering
I slutet på januari var drygt 28 000 personer inskrivna inom etablering, vilket kan jämföras
med drygt 50 000 personer samma månad i fjol. Av de som var inskrivna inom
etableringen var närmare 17 000 (26 000) kvinnor och närmare 12 000 (21 000) män.

154 000 utan arbete i tolv månader eller mer
Antalet inskrivna arbetslösa som varit utan arbete i tolv månader eller mer var i januari
närmare 154 000, vilket är en ökning med närmare 10 000 jämfört med motsvarande
månad för ett år sedan. Av de som varit utan arbete i tolv månader eller mer var 77 000
kvinnor och 76 000 män.
En stor del av de inskrivna arbetslösa med långa tider utan arbete är födda i ett land utanför
Europa. I januari hade drygt 85 000 utomeuropeiskt födda varit utan arbete i minst tolv
månader. Det är en ökning med närmare 4 000 jämfört med samma månad förra året.

Arbetslösheten ökar i nästan alla län
På riksnivå har arbetslösheten ökat med 0,4 procentenheter det senaste året och uppgick
till 7,4 procent av den registerbaserade arbetskraften i slutet av januari. Arbetslösheten
ökade eller var oförändrad i samtliga län förutom i Norrbottens län där nivån minskade
med 0,1 procentenheter till 6,3 procent jämfört med samma månad föregående år.
Totalt sett var arbetslösheten högst i Södermanlands, Blekinge och Gävleborgs län där
arbetslöshetsnivån för de tre länen var 10,2 procent. Därefter följde Skåne län med en
arbetslöshetsnivå på 9,8 procent. Lägst var arbetslöshetsnivån på 5,9 procent i Uppsala län.

31 000 nyinskrivna arbetslösa
Under januari anmälde sig drygt 31 000 personer som öppet arbetslösa vid
Arbetsförmedlingen. Det är drygt 1 000 personer fler än under samma månad förra året.

28 000 påbörjade ett arbete
Under januari månad påbörjade 28 000 av samtliga inskrivna på Arbetsförmedlingen ett
arbete, varav närmare 9 000 kvinnor och närmare 10 000 män. Totalt är det 3 000 färre än
under motsvarande månad förra året.
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Av de som påbörjade ett arbete tillhörde närmare 20 000 gruppen inskrivna arbetslösa,
varav drygt 9 000 kvinnor och drygt 10 000 män. Räknat som andel av inskrivna arbetslösa
gick 4,8 procent till arbete under månaden. Det kan jämföras med 4,7 procent samma
månad förra året.1

77 000 i arbete med stöd
Antalet personer som hade ett arbete med stöd var drygt 77 000 i slutet av januari, en
minskning med 23 000 personer på ett år. Av de som hade ett arbete med stöd omfattades
närmare 71 000 av särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför
nedsatt arbetsförmåga. Lönebidrag för trygghet i anställning och lönebidrag för anställning
är de största insatserna för personer med funktionsnedsättning, omfattande närmare
33 000 respektive 24 000 personer.
Närmare 7 000 (28 000) personer hade någon annan typ av anställningsstöd. Flest av
dessa hade introduktionsjobb, drygt 3 000 (7 000) i slutet på januari. Antalet personer i en
extratjänst var drygt 3 000 (19 000).

Nystartsjobb, yrkesintroduktion och utbildningskontrakt
Antalet personer i nystartsjobb var drygt 28 000 (29 000) i slutet på januari. Drygt 500
(600) var i yrkesintroduktion och 2 700 (4 200) hade ett utbildningskontrakt.

3 300 varslades om uppsägning
Antalet som varslades om uppsägning under januari var 3 300 personer. Det är något lägre
än genomsnittet för de senaste tolv månaderna.

Lediga platser
Antalet nyanmälda lediga platser var drygt 118 000 (133 000) i januari.2

Andel till arbete beräknas utifrån antalet inskrivna arbetslösa som går till arbete under innevarande månad dividerat
med inskrivna arbetslösa föregående månad plus antalet nyinskrivna arbetslösa innevarande månad.
2Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik över lediga platser bör tolkas med försiktighet.
1
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Fakta om statistiken
Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens
verksamhetsstatistik. Redovisningen 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 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
officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras
Arbetskraftsundersökning (AKU).
Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik
Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

