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Mer information om arbetsmarknadsläget i 
Gävleborgs län i slutet av mars 2012 
 
 

Kort om mars 2012 
 Antal/andel av den registerbaserade 

arbetskraften 16 – 64 år 

 2012 2011 Förändring 

Sökande som har fått arbete 1 623 1 864 - 241 

Nyanmälda lediga platser 1 498 1 729 - 231 

Personer varslade om uppsägning 253 127 + 126 

Nyinskrivna arbetslösa 815 923 - 108 
Öppet arbetslösa och deltagare i  

program med aktivitetsstöd 

16 841 

(12,3 %) 

16 368 

  (12,1 %) 

+ 473 

Varav    

Inskrivna öppet arbetslösa 7 759 

(5,6%) 

7 540 

(5,6 %) 

+ 219 

respektive deltagare i program 

med aktivitetsstöd 

9 082 

   (6,6 %)            

8 828 

(6,5 %) 

+ 254 

 
Minskad efterfrågan på arbetskraft 
I mars månad anmäldes 1 498 lediga platser till länets arbetsförmedlingar. Det är 241 
färre än under mars i fjol. Totalt under första kvartalet i år har drygt 5 500 platser 
anmälts. Samma period i fjol var antalet närmare 6 000.  
 
Uppåt 500 fler arbetslösa än för ett år sedan ... 
Antalet totalt inskrivna arbetslösa är 473 fler jämfört med för ett år sedan. Det är 219 
fler som är inskrivna som öppet arbetslösa och 254 fler som deltar i 
arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd. I princip hela ökningen, 450 
personer återfinns i Gävle. Antalet inskrivna öppet arbetslösa i länet var 7 759 
personer i mars och antalet personer som deltog i arbetsmarknadspolitiska program 
med aktivitetsstöd var 9 082. I länet var därmed sammanlagt 16 841 personer eller 
12,3 procent av den registerbaserade arbetskraften 16 – 64 år öppet arbetslösa eller 
deltog i program med aktivitetsstöd i mars i år  
Den lägsta arbetslösheten i länet återfanns i Nordanstig med 9,6 procent av den 
registerbaserade arbetskraften 16 – 64 år. Arbetslösheten var högst i Gävle, 13,8 
procent, följt av Bollnäs och Söderhamn där 12,6 procent var inskrivna som öppet 
arbetslösa eller deltog i arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd. 
Jämfört med mars förra året så har den relativa arbetslösheten minskat mest i 
Hofors, med 1,7 procentenheter eller 71 personer. På samma sätt har den ökat mest i 
Ovanåker, med 1,1 procentenheter eller 56 personer.  
 
... men färre nyinskrivna arbetslösa än i fjol 
Antalet personer som skrev in sig som öppet arbetslösa i mars var 108 färre vid 
jämförelse med motsvarande månad 2011 och uppgick nu till 815 personer, 347 
kvinnor och 468 män. Mer än hälften var ungdomar i åldern 18 – 24 år vilket inte på 
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något vis är unikt, utan andelen ungdomar brukar ligga på den nivån.  Det hänger 
ihop med att ungdomar rör sig mer in och ut ur arbete än äldre åldersgrupper.  
 
200 fler har varit utan arbete mer än två år 
Av de totalt inskrivna arbetslösa i länet i februari så har 3 210 personer varit utan 
arbete i mer än 24 månader. Liksom förra månaden innebär det en ökning med 6,8 
procent jämfört med i fjol. Det är en lägre ökning än för Riket där ökningen är 9,8 
procent. Jämfört med övriga län så är den procentuella ökningen högst i Kronobergs 
och Stockholms län precis som i februari.  Det enda län som hade en minskning i 
februari var Norrbottens län och detsamma gäller även för mars månad.   
 
Färre fick arbete i mars i år 
1 623 personer av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar började någon 
form av arbete i mars. Det är 241 färre än i mars 2011 och relaterat till antalet 
inskrivna öppet arbetslösa och deltagare i program med aktivitetsstöd i slutet av 
februari, så är andelen som fått arbete 1,5 procentenheter lägre än i fjol.  
Andelen till arbete har med ett undantag minskat inom samtliga grupper i tabellen 
nedan. Undantaget är personer med förgymnasial utbildning, bland dem har andelen 
som fått arbete i mars ökat jämfört med i fjol.  
  

 Antal arbetssökande som fick 
någon form av arbete i mars 2012 
respektive 2011 

Antal som fick arbete i mars som 
andel av antalet totalt inskrivna 
arbetslösa i respektive grupp i 
februari 2011 och 2012 

 2012 2011 2012 2011 

Kvinnor 705 890 8,8 % 11,2 % 

Män 918 974 10,0 % 10,9 % 

Samtliga 1 623 1 864 9,5 % 11,0 % 

Varav   

Funktionshindrade 217 201 6,2 % 6,4 % 

Utrikes födda 209 240 5,0 % 6,6 % 

Ungdomar 18 - 24 år 409 437 8,9 % 9,9 % 

Utbildningsbakgrund   

Förgymnasial utb. 344 328 6,3 % 6,1 % 

Gymnasial utb. 957 1 142 10,4 % 12,7 % 

Eftergymnasial utb. 322 394 12,9 % 15,5 % 
 
 
230 fler har arbete med stöd  
3 191 personer hade arbete med stöd i mars. Det var 230 fler i år jämfört med mars i 
fjol. Därefter, det vill säga de senaste 12 månaderna, har antalet varit förhållandevis 
stabilt och pendlat mellan drygt 3 000 och närmare 3 300 personer. 
 
Fler berördes av varsel  
Under mars månad varslades 253 personer om uppsägning i Gävleborgs län. I  mars 
2011 var det 127 personer som berördes av varsel.  
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Färre ungdomar utan arbete lång tid 
Sammanlagt var 4 461 ungdomar 18 – 24 år inskrivna som öppet arbetslösa eller 
deltog i program med aktivitetsstöd i mars. Det är 207 fler än i fjol och utgör 26,9 
procent av den registerbaserade arbetskraften i åldersgruppen. Det är den näst 
högsta andelen i landet efter Blekinge län. I Riket uppgår ungdomsarbetslösheten till 
17,2 procent. Antalet ungdomar i länet som varit utan arbete lång tid är lägre än för 
ett år sedan. Det gäller oavsett om de varit utan arbete mer än 6, 12 eller 24 månader. 
De med längst tider utan arbete har minskat kontinuerligt i antal sedan hösten 2011. 
 
 
 
Statistik för län och kommuner finns på: 
www.arbetsformedlingen.se/statistik 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Totalt inskrivna arbetslösa i mars 2012 som andel (%) av den 
registerbaserade arbetskraften 16 – 64 år 
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1 Genomsnitt för Riket 
+/- 1 procentenhet

= 7,5 – 9,5 %1

=       – 7,4 %

Län
Totalt inskrivna 
arbetslösa

Föränd
procen

X Gävl eborgs län 12,3%
K Blekinge län 11,1%
Y Västernorrlands län 11,1%
D Södermanlands län 11,0%
U Västmanlands län 10,2%
E Östergötlands län 10,0%
M Skåne län 10,0%
BD Norrbottens län 9,8%
S Värmlands län 9,7%
T Örebro län 9,5%
I Gotlands län 9,4%
Z Jämtlands län 9,1%
G Kronobergs län 8,9%
H Kalmar län 8,8%
AC Västerbot tens län 8,7%

Riket 8,5%
O Västra Götalands län 8,2%
W Dalarnas län 7,8%
F Jönköpings län 7,0%
N Hallands län 6,7%
AB Stockholms län 6,4%
C Uppsal a l än 6,0%

* Förändring i procentenheter jämfört med 
motsvarande period föregående år

ring i 
tenheter*
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Totalt inskrivna 
arbetslösa

Föränd
procen

X Gävl eborgs län 12,3%
K Blekinge län 11,1%
Y Västernorrlands län 11,1%
D Södermanlands län 11,0%
U Västmanlands län 10,2%
E Östergötlands län 10,0%
M Skåne län 10,0%
BD Norrbottens län 9,8%
S Värmlands län 9,7%
T Örebro län 9,5%
I Gotlands län 9,4%
Z Jämtlands län 9,1%
G Kronobergs län 8,9%
H Kalmar län 8,8%
AC Västerbot tens län 8,7%

Riket 8,5%
O Västra Götalands län 8,2%
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Totalt inskrivna arbetslösa i mars 2012 som andel (%) av den 
registerbaserade arbetskraften 16 – 64 år 
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Hudiksvall

1

+
Genomsnitt för länet 
/- 1 procentenhet

= 13,4 % –

= 11,3 – 13,3 %1

=        – 11,2 %
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Ho-
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*Förändring i procentenheter jämfört med
motsvarande period föregående år

Kommun
Totalt inskrivna 
arbetslösa

Förändring i 
procentenheter*

Gävle 13,8% 0,6
Bollnäs 12,6% 0,3
Söderhamn 12,6% -0,6
Sandviken 12,5% 0,5
Gävleborgs län 12,3% 0,1
Ljusdal 11,2% -0,4
Ockelbo 10,8% 0,0
Ovanåker 10,4% 1,1
Hudi ksvall 9,9% -0,5
Hofors 9,8% -1,7
Nordanstig 9,6% -0,3
Riket 8,5% 0,0
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*Förändring i procentenheter jämfört med
motsvarande period föregående år

Kommun
Totalt inskrivna 
arbetslösa

Förändring i 
procentenheter*

Gävle 13,8% 0,6
Bollnäs 12,6% 0,3
Söderhamn 12,6% -0,6
Sandviken 12,5% 0,5
Gävleborgs län 12,3% 0,1
Ljusdal 11,2% -0,4
Ockelbo 10,8% 0,0
Ovanåker 10,4% 1,1
Hudi ksvall 9,9% -0,5
Hofors 9,8% -1,7
Nordanstig 9,6% -0,3
Riket 8,5% 0,0

 

 

 

Fakta om statistiken 
Andelen öppet arbetslösa och/eller deltagare i program med aktivitetsstöd anges i 
förhållande till en registerbaserad arbetskraft. Tidigare har andelen angetts i 
förhållande till befolkningen 16-64 år. Detta förändrar nivån på andelen arbetslösa. 
I statistiken redovisas nu också antalet personer med långa tider utan arbete, 
arbetssökande som varit utan arbete i mer än 6, 12 respektive 24 månader. 
Definitionen av öppet arbetslösa är arbetssökande som är inskrivna vid 
Arbetsförmedlingen, är utan arbete, aktivt söker och omgående kan tillträda ett 
arbete och som inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program. 
Mer information: www.arbetsformedlingen.se/nytt-om-statistik 

 

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

