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Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017 

Siffror för motsvarande månad 2016 finns inom parantes om inte annat anges.  

Närmare 1 400 personer till arbete  

Under september månad påbörjade 1 390 personer någon form av arbete. Det är ett femtiotal personer 

färre än under samma månad i fjol. Bland utrikesfödda gick däremot ett hundratal fler till arbete än 

under september 2016. Av de som fick arbete i september var: 

- 650 kvinnor och 740 män (653 respektive 784 under samma månad 2016) 

- 281 under 25 år (337 i september 2016) 

- 475 utrikesfödda (367) 

- 201 med funktionsnedsättning (222) 

- 95 inom etableringsuppdraget (52) 

Fortsatt minskande arbetslöshet 

Antalet inskrivna arbetslösa fortsätter att minska. Under september månad var 13 871 

personer inskrivna, vilket är 1 067 personer färre än samma månad i fjol.  Av dessa var 

6 458 kvinnor (6 648) och 7 413 män (8 290).  

Totalt uppgick arbetslösheten till 10,3 procent (11,1). Gävleborg fortsätter att vara det län 

där arbetslösheten minskat mest i landet (mätt i procentandelar) jämfört med samma pe-

riod förra året.   

Av de inskrivna arbetslösa var 53 procent födda utanför Sverige. Av dessa var 6 591 perso-

ner födda utanför Europa (6 747) och 705 (751) födda i Europa men utanför Sverige. 

Procentuellt var minskningen av arbetslösa större bland utrikes födda. Arbetslösheten 

som andel inskrivna arbetslösa i procent av den registerbaserade arbetskraften uppgick 

till 5,6 procent (6,3) bland inrikes födda och 39,9 procent (42,7) bland utrikesfödda i sep-

tember månad. Bland unga minskade arbetslösheten med drygt tre procentenheter till 

17,1 procent (20,3). 

Allt färre inskrivna arbetslösa ungdomar 

Antalet inskrivna arbetslösa i åldern 18-24 år fortsatte minska med närmare 600 personer. I septem-

ber 2017 var 2 544 personer inskrivna jämfört med 3 127 i september 2016. Arbetslösheten i gruppen 

uppgick till 17,1 procent (20,3). Det är fortfarande väsentligt högre än arbetslösheten i riket som är 

10,4 procent (11,6) för åldersgruppen.  

Arbetslösheten har minskat både bland kvinnor och män jämfört med samma månad förra året. Bland 

länets unga kvinnor var arbetslösheten 15 (17,5) procent och för männen 19,1 procent (22,8). 

Knappt 3000 personer inskrivna i etableringsuppdraget 

Av 2 896 personer i etableringsuppdraget var 2 241 antingen öppet arbetslösa eller sökande i program 

med aktivitetsstöd (inskrivna arbetslösa). Av de återstående har 377 arbete med eller utan stöd eller 

nystartsjobb och 278 personer har förhinder att omgående ta ett arbete.  

De inskrivna arbetslösa är ungefär 500 färre än samma månad i fjol. 1 342 (1 395 i fjol) är kvinnor och 

1 554 (2002) är män.  
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Andelen inskrivna arbetslösa mer än två år ökar 

Den andel arbetslösa som varit utan arbete i mer än två år var i september månad 28 procent, att jämföra 

med 25 procent september 2016. 47 procent eller 6 576 (6 876) personer av de inskrivna arbetslösa 16–

64 år har varit utan arbete längre än ett år. 

Bland inskrivna arbetslösa ungdomar 18–24 år har 44 procent eller 1 118 ungdomar varit utan arbete i 

mer än 6 månader, att jämföra med 43 procent motsvarande period förra året. 

Färre nyinskrivna arbetslösa 

Antalet nyinskrivna öppet arbetslösa i september var 797, vilket är 235 färre jämfört med september 

2016 (1 027). Av dessa var 49 procent kvinnor och 51 procent män. Antalet ungdomar 18–24 år var 

färre, 322 jämfört med 390 året innan. Antalet nyinskrivna utrikesfödda oavsett ålder var 258 perso-

ner, markant färre än för ett år sedan. Av dessa tillhör 37 etablering, jämfört med 144 för ett år sedan. 

Arbete med stöd ökar 

Totalt 4 470 personer har arbete med stöd, 464 fler än i fjol. Av dessa är 1 173 anställningsstöd och 3 

297 särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning i de fall den medför en nedsatt arbets-

förmåga. Antalet anställningsstöd visar en stark ökning och är 534 fler än i september 2016. Särskilt är 

det antalet Extratjänster som ökat, 600 personer i september 2017 jämfört med 77 samma period förra 

året. Särskilda insatser visar en minskning med 70 personer. 

Nystartsjobb, yrkesintroduktion och utbildningskontrakt 

Antalet personer med nystartsjobb minskade med 343 personer. I september 2017 hade 1 481 personer 

nystartsjobb. Ett tjugotal ungdomar hade en yrkesintroduktionsanställning1 och 165 ett utbildnings-

kontrakt2, det senare med en ökning med 64 personer jämfört med i fjol. 

Antal personer varsel om uppsägning 

I september varslades 44 personer om uppsägning. Samma månad i fjol uppgick antalet 

varslade till 161 personer.  

Lediga platser 3 

I september registrerades 1344 nya lediga platser. Det är närmare 500 platser färre än samma månad 
2016. Antalet nya platser varierar mellan olika månader och år. Flest antal lediga platser finns bland 

vård och omsorg samt bland maskinställare, maskinoperatörer och metallarbete samt  
företags-, eventsäljare och butiksdemonstratörer. Det fanns även många lediga lärartjänster.   

                                                             
1 Yrkesintroduktion infördes den 15 januari 2014 och är ett ekonomiskt stöd till arbetsgivare som anställer ungdomar mellan 15 
och 24 år. Anställningen ska innehålla utbildning eller handledning under minst 15 procent av arbetstiden.   
2 Syftet med utbildningskontraktet är att ungdomar mellan 20 och 24 år utan fullständig gymnasieutbildning, ska påbörja eller 
återgå till studier med målsättningen att få en gymnasieexamen eller motsvarande kunskaper. Utbildningskontraktet är en över-
enskommelse om att en arbetslös ungdom ska studera inom kommunal vuxenutbildning (Komvux) eller folkhögskola med mål-
sättningen att fullfölja en gymnasieutbildning. Utbildningskontraktet ingås av tre parter: den lokala Arbetsförmedlingen, kom-
munen och berörd ungdom. 
3 Arbetsförmedlingen har sett en ökning av antalet nyanmälda lediga platser med ett overifierat bakomliggande rekryteringsbe-
hov. Detta medför att utvecklingen för Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik avseende lediga platser skall tolkas med stor 
försiktighet. Arbetsförmedlingens andel av de lediga platserna varierar över tid och konjunktur. Också annonseringsregler och 
annonseringskultur förändras över tid. Syftet med platsannonseringen är primärt att underlätta matchningen på arbetsmark-
naden. 
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Inskrivna arbetslösa i Gävleborgs län september 2017 som andel 

(%) av den registerbaserade arbetskraften 16–64 år

 

Inskrivna arbetslösa i september 2017 som andel (%) av den register-
baserade arbetskraften 16–64 år 
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Län

Inskrivna 

arbetslösa

Förändring i 

procentenheter*

D Södermanlands län 10,3% -0,4

X Gävleborgs län 10,3% -0,8

M Skåne län 9,9% 0,2

K Blekinge län 9,8% -0,4

U Västmanlands län 9,2% 0,0

E Östergötlands län 8,6% 0,0

Y Västernorrlands län 8,6% 0,0

G Kronobergs län 8,5% 0,2

H Kalmar län 7,9% 0,5

T Örebro län 7,6% -0,2

S Värmlands län 7,6% -0,6

Riket 7,4% -0,1

W Dalarnas län 7,0% 0,1

Z Jämtlands län 6,8% -0,3

BD Norrbottens län 6,6% -0,1

O Västra Götalands län 6,4% -0,3

F Jönköpings län 6,3% -0,2

AB Stockholms län 6,1% 0,0

I Gotlands län 6,1% -0,1

N Hallands län 6,0% -0,3

AC Västerbottens län 6,0% -0,1

C Uppsala län 6,0% 0,3

* Förändring i procentenheter jämfört med 

motsvarande period föregående år
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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 

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

