
MER INFORMATION OM 
ARBETSMARKNADSLÄGET
 

 

 

ARBETSFÖRMEDLINGEN - MÖJLIGHETERNAS MÖTESPLATS 
Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och att arbetssökande kan få jobb. 

Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. 
www.arbetsformedlingen.se 

Söderhamn 11 september 2014    Bitte Lyrén  
Analysavdelningen 

 
Inskrivna arbetslösa i Gävleborgs län augusti 2014 

14 370 (10,6 %) 
 

 

6 662 kvinnor (10,4 %) 
7 708 män (10,8 %) 
3 784 unga 18-24 år (23,1 %) 

(Andel av registerbaserad arbetskraft) 

 
Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län i 
slutet av augusti 2014 
 

Något fler lediga platser  

I augusti månad anmäldes 1 100 lediga platser till länets arbetsförmedlingar att 
jämföra med 975 samma månad i fjol. Det vill säga drygt 100 fler. En jämförelse 
mellan antalet platser hittills i år  (januari – augusti) och samma period i fjol visar en 
minskning med 240 platser. Vid jämförelse mellan det senaste halvåret och 
motsvarande halvår året dessförinnan (mars 2013 – augusti 2013) har det istället 
skett en ökning med 730 platser. En närmare granskning ger vid handen att det är 
platser  med en varaktighet på 3 till 6 månader som ökat. Tidpunkt och varaktighet 
för dessa platser tyder på att det inte är vanliga sommarvikariat som avsetts i första 
hand. En del platser har gällt grundutbildade sjuksköterskor. 
Under augusti månad har flest antal lediga platser gällt eventsäljare och 
butiksdemonstratörer m.fl., grundutbildade sjuksköterskor, grundskollärare, 
personliga assistenter, företagssäljare.  
 
110 färre fick arbete jämfört med augusti i fjol  

Uppåt 1 450 personer av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar började 
någon form av arbete i augusti, 650 kvinnor och 800 män. Hittills i år är det i snitt 
180 fler män per månad som fått arbete. 

70 personer varslades i augusti 

Under augusti månad varslades 70 personer om uppsägning i Gävleborgs län. Det 
motsvarar drygt två procent (2,1 %) av samtliga varslade i riket. De 70 varslade under 
augusti motsvarar också 3 personer per 5 000 anställda i länet.  
Under årets åtta första månader har 1 100 personer varslats i länet vilket är nära 730 
färre än under samma period 2013.   
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Närmare 1 200 nyinskrivna öppet arbetslösa  

Antalet personer som skrev in sig som öppet arbetslösa i augusti var ett 70-tal färre 
vid jämförelse med samma månad 2013. Minskningen skedde uteslutande bland 
kvinnorna. Denna augustimånad var antalet nyinskrivna öppet arbetslösa kvinnor 
555. Motsvarande siffra för männen var 615.  

1 000 färre inskrivna arbetslösa – varav hälften ungdomar 

Summan av på Arbetsförmedlingen inskrivna öppet arbetslösa och arbetssökande i 
program med aktivitetsstöd uppgick i slutet av augusti månad till 14 400 personer 
eller 10,6 procent av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år. 
Det innebär att antalet inskrivna arbetslösa var 1 050 färre och andelen 0,7 procent-
enheter lägre jämfört med för ett år sedan. I Riket uppgick arbetslösheten till 7,8 
procent, också en minskning med 0,7 procentenheter.  
Liksom tidigare återfanns den lägsta arbetslösheten i länet i Nordanstig, 6,7 procent 
av den registerbaserade arbetskraften 16 – 64 år vilket motsvarar nära 300 personer. 
Den relativa arbetslösheten var högst i Sandviken, 12,1 procent. Det motsvarar 2 200 
personer. Arbetslösheten har minskat i samtliga kommuner utom en,  vid jämförelse 
med augusti 2013. Sett till samtliga kommuner i landet så var arbetslösheten högst i 
Landskrona, 15,1 procent (2 990 personer) och lägst i Vaxholm, 2,3 procent (120 
personer). 
Antalet inskrivna arbetslösa ungdomar 18 – 24 år i Gävleborg uppgick till 3 800 
personer eller 23,1 procent av den registerbaserade arbetskraften i åldersgruppen. 
Det är drygt 500 färre än i augusti 2013 och innebär en minskning av det relativa 
talet med 2,7 procentenheter. Andelen inskrivna arbetslösa ungdomar i riket 
minskade med 2,3 procentenheter och uppgick till 15,2 procent. Även när det gäller 
ungdomar hade Nordanstig den lägsta arbetslösheten, 12,6 procent (64 personer) i 
länet. Storfors är den kommun som hade landets högsta ungdomsarbetslöshet i 
relativa tal och Danderyd hade den lägsta.  

Antalet öppet arbetslösa fortsätter minska … 

Antalet öppet arbetslösa uppgick till 6 950 personer i augusti, 3 850 män och 3 100 
kvinnor. Det är totalt 860 färre än för ett år sedan. Antalet öppet arbetslösa 
ungdomar 18 – 24 år var uppåt 1 850 personer i augusti, drygt 750 unga kvinnor och 
uppåt 1 100 unga män. 

… likaså antalet arbetssökande i program med aktivitetsstöd  

Det var 7 450 personer som deltog i program med aktivitetsstöd i augusti. Drygt 3 
550 kvinnor och nära 3 900 män. Det är totalt 180 färre än för ett år sedan.  
Antalet ungdomar 18 – 24 år som deltog i program med aktivitetsstöd var 1 950 
personer. Uppåt 850 unga kvinnor och drygt 1 100 unga män. 

Närmare 4 200 personer har arbete med stöd 

Antalet inskrivna arbetssökande som har arbete med stöd uppgick till närmare 4 200 
personer i augusti i år, 1 700 kvinnor och 2 500 män. Det är totalt 270 fler än samma 
månad i fjol.  
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Inskrivna arbetslösa i augusti 2014 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 

 
September månads arbetsmarknadsstatistik publiceras den 10 oktober. 

Inskrivna arbetslösa i augusti 2014 som andel (%) av den 
registerbaserade arbetskraften 16 – 64 år 
 


