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Sammanfattning 

Följande sammanfattning ger endast de viktigaste resultaten av det här projektet. Syftet med 
projektet är att undersöka aktivitetsrapportens möjligheter att förstå sökaktiviteten hos 
arbetssökande inskrivna vid Arbetsförmedlingen.2 För ändamålet har två totala uttag av 
aktivitetsrapporter för oktober och november 2014 använts. Undersökningen har också 
kompletterats med en genomgång av Arbetsförmedlingens Sökandeundersökning för oktober 
2014 och en tillsammans med Arbetsförmedlingen genomförd webbenkät under oktober 
2014.3 Undersökningen har gjorts på såväl en generell nivå som på kommunnivå. 

Aktivitetsrapporten infördes 1 september 2013. I den ska en inskriven arbetssökande vid 
Arbetsförmedlingen varje månad dokumentera vad hen har gjort för att bryta sin arbetslöshet 
utifrån fem givna alternativ: antal sökta jobb, intresseanmälningar/cv, intervjuer, 
rekryteringsträffar och andra aktiviteter. Till dessa fem kan läggas ett sjätte alternativ, ingen 
aktivitet. Med vissa undantag ska i princip samtliga inskrivna vid Arbetsförmedlingen 
aktivitetsrapportera. Under 2014 lämnades ungefär 223 000 aktivitetsrapporter in medan ca 
141 000 eller ca 38 procent aldrig skickade in någon trots att de skulle ha gjort det. Denna 
diskrepans förklaras bäst av att aktivitetsrapporten under 2014 fortfarande var under 
inkörning. 

Enligt statistik över de fem aktiviteterna för hela 2014 från Arbetsförmedlingen uppvisar 
denna en överraskande stor stabilitet varje månad sett till hela landet. I genomsnitt är antalet 
sökta jobb ca 4,12, för antalet intresseanmälningar/cv är det ca 1,24, antalet intervjuer är det 
ca 0,23 och för antalet rekryteringsträffar är genomsnittet ca 0,04 samt för annan aktivitet ca 
1,34. Motsvarande genomsnitt för aktivitetsrapporterna 2014-10 – 11 är ca 1,32 för annan 
aktivitet, ca 0,24 för intervju, ca 1,3 för intresseanmälan/cv och ca 0,045 för 
rekryteringsträffar samt ca 4,25 för sökta jobb. 

Då i stort sett samtliga inskrivna arbetssökande i Sverige ska aktivitetrapportera varje månad 
så ger den en lägesbeskrivning över de arbetslösas sökbeteende även på läns- och 
kommunnivå. Givet vilka individdata som finns att tillgå möjliggör sålunda 
aktivitetsrapporten relativt ingående studier av de arbetssökandes sökbeteende för varje 
kommun.  

Undersökningen utgick från Sveriges Kommuners och Landstings kommungruppsindelning 
2011. Kommunerna är indelade i 10 grupper, i princip efter befolkningstäthet, närhet till 
storstäder eller städer, om de är varuproducerande kommuner eller besökskommuner samt 
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glesbygdskommuner. Resultaten visar inte helt oväntat att aktiviten söka jobb, 
intresseanmälan/cv och att bli kallad till en intervju är i genomsnitt högst i 
storstadskommunerna och förorterna till dessa liksom kommungruppen för större städer 
medan glesbygdskommunerna uppvisar en mindre sökaktivitet för dessa aktiviteter. 
Förklaringen ligger i ett större befolkningsunderlag för tätortsregionerna och av det följer att 
de också har ett större och mer mångfacetterat utbud av arbete och tjänster än 
glesbygdsregionerna.  

Enlig aktivitetsrapporterna 2014-10 – 11 söker män generellt sett i något högre utsträckning 
arbete än kvinnor medan kvinnorna är mer aktiva än männen att beskriva vad de har gjort för 
att bryta sin arbetslöshet under aktiviteten annan aktivitet. De övriga aktiviteterna fördelar sig 
relativt jämnt i genomsnitt mellan könen. Ett genomgående mönster är att de utrikes födda 
söker i genomsnitt fler jobb än de inrikes födda. Det gäller i princip för alla kommungrupper. 
Skillnaden i att söka jobb mellan kvinnor och män bland de utrikes födda är också stor med en 
tydlig övervikt för männen medan skillnaden bland de inrikes födda är mindre utpräglad, med 
en marginell dominans för männen.  

Aktiviteten intervju uppvisar ett annat mönster. Generellt sett så blir såväl kvinnor som män 
kallade till en intervju lika många gånger i genomsnitt enligt de båda aktivitetsrapporterna. De 
inrikes födda kvinnorna blir i genomsnitt marginellt oftare kallade till en intervju än männen. 
Det omvända förhållandet råder mellan kvinnor och män bland de utrikes födda. Männen blir 
i genomsnitt betydligt mer frekvent kallade till en intervju än kvinnorna. Den stora skillnaden 
återfinns mellan de inrikes- och utrikesfödda. De inrikes födda blir betydligt oftare kallade till 
en intervju än de utrikes födda. Om vi ser till relationen antalet sökta jobb per intervju 
framträder skillnaden klart. De utrikes födda har svårare att bli kallade till en intervju än de 
inrikes födda. Det gäller inom alla kommungrupper.  

Undersökningen av aktivitetsrapporten har kompletterats med Arbetsförmedlingens 
Sökandeundersökning för oktober 2014. I Sökandeundersökningen ställs frågor till ett urval 
arbetssökande som har varit arbetslösa i minst tre månader vad de anser om 
Arbetsförmedlingens service etc. Några av frågorna som ställs berör de arbetssökandes 
jobbsökande. En av dem gäller hur många jobb respondenten har sökt under en månad. Till 
oktoberundersökningen för 2014 hade också flera av deltagarnas i undersökningen 
aktivitetsrapporter bifogats. Det visade sig att de arbetssökande uppger ett högre genomsnitt 
för antalet sökta jobb än vad de arbetssökande anger i genomsnitt i sina aktivitetsrapporter. 
Resultatet har uppmärksammats av Arbetsförmedlingen och förklaras med att de arbetsökande 
dokumenterar färre jobb i aktivitetsrapporten än vad uppger i en telefonintervju. Alla sökta 
jobb förs inte in av den arbetssökande i aktivitetsrapporten. 

Vid sidan av Sökandeundersökningen genomfördes också en webbenkät. Syftet var primärt att 
undersöka vad en aktivitetsrapporterande fyllde i under aktiviteten annan aktivitet. Annan 
aktivitet är ett fritextfält i vilket den aktivitetsrapporterande beskriver vad hen har gjort för att 
bryta sin arbetslöshet. Ett sådant uttag går emellertid inte att göra direkt ur aktivitetsrapporten 
utan samtycke enligt Personuppgiftslagen PuL). Det är bakgrunden till varför det var 
nödvändigt med denna särskilda undersökning. Flertalet av dem som deltog i webbenkäten 
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fyllde i vad de angivit under annan aktivitet. Samtliga beskrivningar är jobbrelaterade. De 
mest förekommande beskrivningarna var att de hade sökt jobb eller var på praktik.  

Aktivitetsrapporten är i första hand inte tänkt att användas som ett redskap för att undersöka 
arbetslösas jobbsökande utan som en kontroll av att deras sökaktivitet står i överensstämmelse 
med den upprättade individuella handlingsplanen. Aktivitetsrapporten är ett värdefullt 
instrument för att förstå olika grupper av arbetssökandes sökbeteende. Styrkan hos 
aktivitetsrapporten är att i princip alla inskrivna vid Arbetsförmedlingen varje månad ska 
dokumentera sina sökaktiviteter enligt fem givna aktiviteter. Det betyder att sökaktiviten går 
att mäta ner på kommunnivå. Den aktivitet som en arbetssökande inte redovisar i 
aktivitetsrapporten är antalet nedlagda söktimmar per vecka. Den aktiviteten mäts istället i 
Sökandeundersökningen. Aktivitetsrapporten tillsammans med Sökandeundersökningen utgör 
båda idag och framgent utmärkta instrument för att på ett djupare plan förstå hur arbetslösa 
försöker bryta sin arbetslöshet. Som underlag för arbetsmarknadspolitiken torde de vara 
oumbärliga. 

 


