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Inskrivna arbetslösa i Gävleborgs län oktober 2013 

15 762 (11,5 %) 
 

 

7 551 kvinnor (11,6 %) 
8 211 män (11,4 %) 
4 315 unga 18-24 år (25,9 %) 

(Andel av registerbaserad arbetskraft) 

 
Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län i 
slutet av oktober 2013 
Något fler lediga platser  

I oktober månad anmäldes 1 187 lediga platser till länets arbetsförmedlingar att 
jämföra med 1 016 samma månad i fjol. Till och med oktober månad i år har totalt    
13 477 platser anmälts. Under oktober var efterfrågan störst på 
kundtjänstmedarbetare, företagssäljare samt systemerare och programmerare. 
 

Ett 30-tal fler fick arbete 

1 788 personer av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar började någon 
form av arbete i oktober, 910 män och 878 kvinnor. Det är totalt 28 fler än i oktober 
2012.  
Under årets tio första månader har i genomsnitt 2 000 personer inskrivna vid 
arbetsförmedlingen fått någon form av arbete per månad. Motsvarande antal var 
1 834 personer samma period 2012. 
  

Personer berörda av varsel  

Under oktober månad varslades 101 personer om uppsägning i Gävleborgs län. I 
oktober förra året uppgick antalet till 280 personer. Hittills i år har 1 483 personer 
varslats. Det är 288 fler än under samma period i fjol. 
 

Inflödet av nyinskrivna öppet arbetslösa avtar  

Antalet personer som skrev in sig som öppet arbetslösa i oktober var 184 färre vid 
jämförelse med oktober månad 2012 och uppgick nu till 1 063 personer. Det var 617 
män och 446 kvinnor. Hittills i år har i genomsnitt 1 091 nya arbetslösa skrivits in per 
månad. Det är 63 färre per månad än under samma period i fjol.  
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500 färre utan arbete 

Summan av på Arbetsförmedlingen inskrivna öppet arbetslösa och arbetssökande i 
program med aktivitetsstöd uppgick i slutet av oktober månad till 15 762 personer 
eller 11,5 procent av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år. 
Det innebär att antalet inskrivna arbetslösa var 506 färre jämfört med för ett år 
sedan. Liksom tidigare återfanns den lägsta arbetslösheten i länet i Nordanstig, 8,8 
procent av den registerbaserade arbetskraften 16 – 64 år vilket motsvarar 396 
personer. Den var högst i Sandviken, 12,9 procent eller 2 372 personer.  

Sett till samtliga kommuner i landet så var arbetslösheten, precis som i september, 
högst i Trollhättan, 15,6 procent och lägst i Danderyd, 2,7 procent. 

Vad gäller ungdomar 18 – 24 år så uppgick summan av inskrivna öppet arbetslösa 
och arbetssökande i program med aktivitetsstöd till 4 315 personer eller 25,9 procent 
av den registerbaserade arbetskraften i åldersgruppen. Det är 274 färre än i oktober 
2012 vilket innebär att ungdomarna står för 54 procent av det minskade antalet 
inskrivna arbetslösa.  

Antalet öppet arbetslösa minskar fortlöpande 

Antalet öppet arbetslösa uppgick till 7 122 personer i oktober, 3 827 män och 3 295 
kvinnor. Det är totalt 440 färre än för ett år sedan. Antalet personer som är öppet 
arbetslösa har minskat varje månad under året vid jämförelse med samma månad år 
2012. När det gäller år 2012 så var förhållandet det motsatta, då ökade istället antalet 
varje månad vid jämförelse med motsvarande månad år 2011. 
Antalet öppet arbetslösa ungdomar 18 – 24 år var 1 554 personer i oktober, 709 
kvinnor och 845 män.   
 

Även arbetssökande i program med aktivitetsstöd minskar  

Det var 8 640 personer som deltog i program med aktivitetsstöd i oktober. 4 256 
kvinnor och 4 384 män. När en tredjedel eller 2 761 personer var ungdomar 18 – 24 
år, 1 204 kvinnor och 1 557 män. Av dessa deltog 766 kvinnor och 1 054 män i 
jobbgaranti för ungdomar.  
Av återstående 5 878 personer som är 25 år eller äldre deltog två tredjedelar i jobb- 
och utvecklingsgarantin. 

Arbetssökande i arbete med stöd 

Antalet inskrivna arbetssökande som har arbete med stöd uppgick till 3 849 personer 
i oktober i år, 1 583 kvinnor och 2 266 män. Det är 506 fler än samma månad i fjol. 
De senaste sex månaderna har antalet personer som har arbete med stöd varit det 
högsta sedan hösten 2008.  
I oktober var det 85 procent eller 3 267 personer som har ett arbete med stöd som 
utgör en särskild insats för personer med en funktionsnedsättning vilken medför 
nedsatt arbetsförmåga. Majoriteten är i åldersklassen 50 – 59 år och närmare 60 av 
100 är män. 
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Inskrivna arbetslösa i oktober 2013 som andel (%) av den 
registerbaserade arbetskraften 16 – 64 år 
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Fakta om statistiken 

Notera att den arbetslöshetsstatistik som Arbetsförmedlingen redovisar inte är den 
officiella arbetslösheten utan att den istället redovisas av Statistiska centralbyrån 
(SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU). 
Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik bygger på 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 öppet arbetslösa och/eller sökande i 
program med aktivitetsstöd anges numera i förhållande till en registerbaserad 
arbetskraft. 
 
Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik 
Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning 

 
November månads arbetsmarknadsstatistik publiceras den 18 december 
2013. 

Inskrivna arbetslösa i oktober 2013 som andel (%) av den 
registerbaserade arbetskraften 16 – 64 år 
 


