
8 februari 2013  

 

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

Ring oss på 0771-416 416 eller besök närmaste arbetsförmedling.    
www.arbetsformedlingen.se 

 

Mer information om arbetsmarknadsläget 
i Uppsala län i slutet av januari 2013 
 

Avmattning men länet har fortfarande lägst arbetslöshet i landet 
Arbetsmarknaden fortsätter att avmattas. Trots detta är arbetsmarknaden i 
Uppsala län fortfarande ganska stabil. Antalet arbetslösa har ökat sedan förra 
året. Samtidigt nyanmäldes lika många lediga jobb i januari som under samma 
månad i fjol och något fler inskrivna fick arbete. Uppsala län fortsätter att ha 
landets lägsta arbetslöshet.  
 
Det totala antalet inskrivna arbetslösa uppgick i slutet av januari till nästan 
10 800 personer i Uppsala län. Det motsvarade 6,4 procent av länets 
registerbaserade arbetskraft i åldrarna 16-64 år. I riket var andelen totalt 
inskrivna arbetslösa 8,9 procent.  

Nästan 1 700 nya lediga jobb under januari 
I januari nyanmäldes ungefär lika många lediga jobb i Uppsala län som under 
samma månad 2012. Under månaden anmäldes 1 6831 nya lediga platser till 
Arbetsförmedlingen. Av dessa var 168 sommarjobb.  

Närmare 1 300 fick jobb 
Av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar påbörjade 1 291 någon form 
av arbete under januari månad, vilket var 70 fler än under samma månad året 
innan.  

Drygt 1 200 nyinskrivna 
I januari var antalet nyinskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen i Uppsala län 
1 227 personer. Det var 25 fler än under januari 2012. Ökningen skedde bland 
ungdomar och unga vuxna.  

100 personer varslades om uppsägning 
Under januari varslades 107 personer om uppsägning i Uppsala län jämfört med 
17 personer under samma månad 2012. I hela riket varslades 6 745 personer 
under januari jämfört med 6 644 ett år tidigare.  

                                                           
1 Platsstatistiken täcker inte hela arbetsmarknaden. Alla lediga platser anmäls inte till 
Arbetsförmedlingen. Andelen platser som anmäls varierar över tid och är större i högkonjunktur. 
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Nästan 10 800 öppet arbetslösa och arbetssökande i program 
Summan av de på Arbetsförmedlingen inskrivna öppet arbetslösa och arbets-
sökande i program med aktivitetsstöd (totalt antal inskrivna arbetslösa) uppgick i 
slutet av januari till 10 779 personer i Uppsala län. Det är cirka 500 fler än under 
samma månad ett år tidigare, vilket motsvarar en uppgång med 5 procent.  
 
Antalet öppet arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd motsva-
rade i januari 6,4 procent av den registerbaserade arbetskraften i Uppsala län i 
åldrarna 16-64 år. I januari förra året var motsvarande andel 6,2 procent. 
Arbetslösheten i januari 2013 var högre för män än för kvinnor, 6,8 respektive 
6,0 procent. Det beror på att den öppna arbetslösheten har ökat bland männen. 
 
Uppsala län fortsätter att ha den lägsta andelen totalt inskrivna arbetslösa i 
landet (6,4 procent). Därefter följer Stockholms och Hallands län med 6,9 
respektive 7,3 procent. Högst arbetslöshet har grannlänet Gävleborgs län, som 
har nästan dubbelt så hög arbetslöshet som Uppsala län, 12,5 procent. Därefter 
följer Blekinge med 12,0 procent. I riket är den relativa arbetslösheten 8,9 
procent.  
 
Skillnaderna är mycket stora mellan kommunerna i Uppsala län. Högst arbets-
löshet har Älvkarleby kommun med 11,4 procent. Därefter följer Tierp med 10,0 
procent. Lägst arbetslöshet har Knivsta med 3,8 procent. I Tierp och Älvkarleby 
har den relativa arbetslösheten ökat mest sedan förra året.  

Antalet öppet arbetslösa var drygt 6 200… 
I slutet av januari var 6 225 personer eller 3,7 procent av länets registerbaserade 
arbetskraft i åldrarna 16-64 år öppet arbetslösa. Det är 280 fler än under samma 
månad i fjol. Männen svarar för hela uppgången. I januari var antalet öppet 
arbetslösa män 302 fler än ett år tidigare. Antalet öppet arbetslösa kvinnor hade 
minskat med 22 personer.    

 

• Kvinnor: 2 636 öppet arbetslösa, 3,2 procent av arbetskraften2 
• Män: 3 589 öppet arbetslösa, 4,1 procent av arbetskraften 

… och deltagare i program med aktivitetsstöd var omkring 4 500 
Antalet deltagare i program med aktivitetsstöd uppgick i slutet av januari till 
4 554 personer. Det motsvarar 2,7 procent av länets registerbaserade arbetskraft i 
åldrarna 16-64 år. Det är cirka 210 fler än under samma månad förra året.  
 
Två av tre programdeltagare ingick i jobb- och utvecklingsgarantin eller i jobb-
garantin för ungdomar. Jobb- och utvecklingsgarantin omfattade 1 925 deltagare 
i januari 2013, vilket var något färre än under samma månad i fjol. Av dessa 
ingick 586 i sysselsättningsfasen3. Antalet deltagare i jobbgarantin för ungdomar 

                                                           
2 Registerbaserade arbetskraften 16-64 år 
3 Jobb- och utvecklingsgarantins sysselsättningsfas är en sysselsättning åt deltagare i garantin 
som efter 450 utbetalade ersättningsdagar ännu inte fått ett arbete.  
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var 993 personer, vilket är drygt 100 fler än året innan. Antalet personer i 
förberedande insatser uppgick till 1 125, vilket var cirka 160 fler. 
 

• Kvinnor: 2 280 i program, 2,8 procent av arbetskraften4 
• Män: 2 274 i program, 2,6 procent av arbetskraften 

Omkring 2 500 arbetslösa ungdomar i januari 
I januari var 2 519 ungdomar i åldrarna 18-24 år öppet arbetslösa eller arbets-
sökande i program med aktivitetsstöd i Uppsala län. Det är cirka 260 fler än 
under samma månad 2012, en uppgång med 12 procent. Antalet motsvarade 12,9 
procent av länets registerbaserade arbetskraft i åldrarna 18-24 år. I riket var 
motsvarande andel 18,2 procent. Det är stora skillnader mellan länets olika 
kommuner. Högst ungdomsarbetslöshet, inklusive programdeltagare, har 
Älvkarleby kommun (33,0 procent). Lägst är arbetslösheten i Håbo kommun (8,7 
procent). Arbetslösheten bland ungdomar har ökat mest, procentuellt sett, i 
Älvkarleby och Tierp under det senaste året. 
 
Antalet öppet arbetslösa ungdomar var 1 136, vilket var nästan 60 fler än under 
januari 2012. Antalet sökande i program med aktivitetsstöd var 1 383, en 
uppgång med drygt 200 personer. Av programdeltagarna ingick 942 i 
jobbgarantin för ungdomar och ytterligare cirka 265 i jobb- och 
utvecklingsgarantin. Totalt har antalet ungdomar i garantierna ökat med nästan 
130 personer sedan januari 2012. 

Nästan 3 600 utrikes födda är arbetslösa eller programdeltagare 
Totalt var 3 580 utrikes födda personer öppet arbetslösa eller deltagare i program 
med aktivitetsstöd i Uppsala län i januari. Det är 185 fler än ett år tidigare. 
Antalet motsvarade 14,7 procent av den registerbaserade arbetskraften i åldrarna 
16-64 år. I riket var andelen 20,4 procent. Motsvarande andelar för personer 
födda i Sverige var 5,0 procent i Uppsala län och 6,7 procent i riket.  
 
I slutet av januari var 2 312 utrikes födda öppet arbetslösa och 1 268 sökande i 
program med aktivitetsstöd. Av programdeltagarna ingick omkring 500 i jobb- 
och utvecklingsgarantin och närmare 140 i jobbgarantin för ungdomar. Antalet 
personer i förberedande insatser var cirka 360.  

Arbetssökande i arbete med stöd 
Antalet sökande i olika former av arbete med stöd var i januari 2 406, omkring 
120 fler än ett år tidigare. Flertalet av dessa, 2 193 personer, var sysselsatta i 
särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt 
arbetsförmåga. De övriga 213 hade anställningsstöd. 

                                                           
4 Se 2 



  

 

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

Ring oss på 0771-416 416 eller besök närmaste arbetsförmedling.    
www.arbetsformedlingen.se 

Totalt inskrivna arbetslösa i januari 2013 som andel (%) av 
den registerbaserade arbetskraften i åldrarna 16 – 64 år 
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Län
Totalt inskrivna 
arbetslösa

Förändring i 
procentenheter*

X Gävleborgs län 12,5% 0,1
K Blekinge län 12,0% 0,6
D Södermanlands län 11,6% 0,4
Y Västernorrlands län 11,0% -0,4
M Skåne län 10,6% 0,4
U Västmanlands län 10,5% 0,3
E Östergötlands län 10,4% 0,2
T Örebro län 10,3% 0,5
S Värmlands län 10,1% 0,0
I Gotlands län 10,0% 0,3
G Kronobergs län 9,5% 0,6
BD Norrbottens län 9,5% -0,7
H Kalmar län 9,3% 0,5
Z Jämtlands län 9,1% -0,4

Riket 8,9% 0,2
AC Västerbottens län 8,7% -0,2
O Västra Götalands län 8,5% 0,0
W Dalarnas län 8,3% 0,1
F Jönköpings län 7,9% 0,7
N Hallands län 7,3% 0,2
AB Stockholms län 6,9% 0,4
C Uppsala län 6,4% 0,2

* Förändring i procentenheter jämfört med 
motsvarande period föregående år
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Totalt inskrivna arbetslösa i januari 2013 som andel (%) av 
den registerbaserade arbetskraften i åldrarna 16 – 64 år 
 
 

 
 
 
 

 

Fakta om statistiken 
Den officiella arbetslösheten redovisas av SCB enligt deras Arbetskraftsundersökning, 
AKU. Den officiella definitionen innebär bland annat att man söker och kan ta ett 
arbete omedelbart, men man behöver inte vara inskriven på Arbetsförmedlingen. 
Arbetsförmedlingen redovisar olika kategorier av inskrivna arbetssökande. En är 
öppet arbetslösa – de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En 
annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns 
tillsammans totalt inskrivna arbetslösa och är det mått som närmast svarar mot 
SCB:s definitioner. Andelen öppet arbetslösa och/eller sökande i program med 
aktivitetsstöd anges numera i förhållande till en registerbaserad arbetskraft. 
Mer information: www.arbetsformedlingen.se/nytt-om-statistik 
Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning: http://www.scb.se/aku 

http://www.arbetsformedlingen.se/nytt-om-statistik
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