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Fått arbete 
Av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar påbörjade 1 100 personer någon 
form av arbete under oktober månad, vilket var 50 färre än under samma månad året 
innan. Bland dem som fick arbete i oktober tillhörde knappt 750 personer inskrivna 
arbetslösa (det vill säga öppet arbetslösa och deltagare i program med aktivitetsstöd). 
Av dessa var 160 ungdomar, 180 utrikes födda, 130 med högst förgymnasial 
utbildning och omkring 130 med funktionsnedsättning som medför nedsatt 
arbetsförmåga. Knappt 70 procent av de inskrivna arbetslösa som fått jobb under 
månaden har gått till arbete utan stöd och resterande har fått arbete med stöd, 
nystartsjobb eller yrkesintroduktion. 
 

Nyinskrivna öppet arbetslösa  

I slutet av oktober uppgick antalet nyinskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen i 
Uppsala län till 750 personer, fördelat på cirka 320 kvinnor och 430 män. Antalet 
nyinskrivna är 100 personer färre jämfört med oktoberföregående år. Av de 
nyinskrivna utgör nästan 30 procent ungdomar i åldern 18-24 år. Ungefär lika stor 
del av de nyinskrivna var under oktobermånad utrikesfödda och en fjärdedel hade 
högst förgymnasial utbildningsbakgrund.  
 

Lediga platser 

Under oktobermånad nyanmäldes 3 000 nya lediga jobb till Arbetsförmedlingen i 
Uppsala län.1 Det är 800 fler lediga platser än under oktober 2014. 
 

Personer berörda av varsel  

Under oktobermånad är antalet inkomna varsel 180 i Uppsala län. Motsvarande antal 
inkomna varsel i oktoberförra året var 85. I riket varslades cirka 4 250 personer 
under oktoberjämfört med närmare 4 800 ett år tidigare. 
 

                                                           
1 Arbetsförmedlingen har sett en ökning av antalet nyanmälda lediga platser med ett overifierat bakomliggande 
rekryteringsbehov. Detta medför att utvecklingen för Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik avseende lediga 
platser skall tolkas med 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 arbetsmarknaden. 
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Inskrivna arbetslösa 

Summan av de på Arbetsförmedlingen inskrivna öppet arbetslösa och arbetssökande 
i program med aktivitetsstöd uppgick i slutet av oktober månad till cirka 9 450 
personer, vilket är 400 fler än samma månad föregående år. Under andra halvåret 
har antalet inskrivna arbetslösa därmed ökat jämfört med samma period föregående 
år. Den relativa arbetslösheten uppgår till 5,6 procent av den registerbaserade 
arbetskraften (16-64 år), vilket är 0,2 procentenheter högre än för ett år sedan. Bland 
männen var andelen arbetslösa 6,0 procent av den registerbaserade arbetskraften 
medan den bland kvinnor uppgick till 5,1 procent. Antalet inskrivna arbetslösa 
kvinnor i länet uppgick till 4 200 personer, medan antalet inskrivna män var 5 200. 
Arbetslösheten fortsätter att minska något bland inrikes födda medan antalet 
inskrivna arbetslösa bland utrikes födda ökar. Bland inrikes födda uppgick antalet 
inskrivna arbetslösa till 5 350 i slutet på månaden, vilket är drygt 200 färre än i fjol. 
Antalet inskrivna arbetslösa utrikes födda uppgick till 4 100. Detta är en ökning med 
drygt 650 personer sedan i fjol. 
 
Uppsala län fortsätter att ha den lägsta andelen inskrivna arbetslösa i landet. Därefter 
följer Hallands och Stockholms län som har 6,3 respektive 6,4 procent arbetslösa. 
Grannlänet Gävleborg har rikets högsta arbetslöshet, där andelen inskrivna uppgår 
till 11,3 procent. I riket är den relativa arbetslösheten 7,8 procent av den 
registerbaserade arbetskraften. Inom Uppsala län har Knivsta kommun länets lägsta 
relativa arbetslöshet med 2,6 procent. Två av länets kommuner, Älvkarleby och Tierp, 
har högre arbetslöshet än riksgenomsnittet. I Älvkarleby kommun var den relativa 
arbetslösheten 10,8 procent i oktober och Tierps kommun har en relativ arbetslöshet 
på 8,8 procent. Den kommun som har minskat mest procentuellt sett är Heby, där 
andelen arbetslösa minskat med 0,9 procentenheter sedan oktobermånad föregående 
år. 
 
I slutet av oktober var cirka 1 950 ungdomar i åldrarna 18-24 år öppet arbetslösa eller 
arbetssökande i program med aktivitetsstöd i Uppsala län. Det är omkring 150 färre 
än under samma månad 2014. Antalet inskrivna motsvarade 9,6 procent av länets 
registerbaserade arbetskraft i åldrarna 18-24 år, vilket ger lägst ungdomsarbetslöshet 
i landet näst efter Stockholms län (8,3 procent). Det motsvarar en minskning med 1,2 
procentenheter jämfört med oktober föregående år. I riket var motsvarande andel 
13,3 procent.  
 
En stor andel av de inskrivna arbetslösa i Uppsala län ingår i en eller flera utsatta 
grupper. Förenande för dessa är att de bedöms ha en högre sannolikhet att hamna i 
långvarig arbetslöshet. Till grupperna räknas personer med högst förgymnasial 
utbildning, personer födda utanför Europa, personer med funktionsnedsättning som 
medför nedsatt arbetsförmåga och äldre (55-64 år). I oktober utgjorde personer som 
ingick i en eller flera av de utsatta grupperna 67,9 procent av samtliga inskrivna. 
Andelen var nästan 2,5 procentenheter högre än oktober föregående år. Totalt 
uppgick antalet inskrivna i de utsatta grupperna i länet till 6 400 personer i oktober, 
vilket är närmare 500 personer fler än oktober 2014. Majoriteten av ökningen utgörs 
av män. Antalet kvinnor i utsatta grupper har ökat med knappt 200 personer medan 
antalet inskrivna män har ökat med cirka 300.  
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Öppet arbetslösa 

I slutet av oktober var 5 500 personer eller 3,3 procent av länets registerbaserade 
arbetskraft i åldrarna 16-64 år öppet arbetslösa. Det är cirka 100 fler än under samma 
månad i fjol. I riket som helhet var andelen öppet arbetslösa i slutet av oktober4,1 
procent av den registerbaserade arbetskraften.  
  

Arbetssökande i program med aktivitetsstöd 

Antalet deltagare i program med aktivitetsstöd uppgick i slutet av oktober till 
omkring 3 900 personer. Det motsvarar 2,3 procent av länets registerbaserade 
arbetskraft i åldrarna 16-64 år. Jämfört med oktober föregående år har antalet ökat 
med 300 personer. 71 procent av programdeltagarna ingick i jobb- och 
utvecklingsgarantin eller i jobbgarantin för ungdomar. Jobb- och utvecklingsgarantin 
omfattade 2 134 deltagare i september. Av dessa ingick drygt 700 i 
sysselsättningsfasen2. Antalet deltagare i jobbgarantin för ungdomar var under 
oktobermånad cirka 650 personer, vilket är en minskning med cirka 100 personer 
jämfört med i fjol.  
 

Tider i arbetslöshet 

Av de inskrivna arbetslösa i Uppsala län hade 52 procent varit utan arbete i mer än 
sex månader i slutet av oktober månad. Vidare har 33 procent varit inskrivna 
arbetslösa i över ett år och 15 procent utan jobb i över två år. Det totala antalet 
personer som varit inskrivna arbetslösa i över sex månader har ökat med cirka 300 
personer under oktober, jämfört med samma månad föregående år. Sammanlagt har 
dock antalet med längre inskrivningstider3 än två år fortsatt minska något. Jämfört 
med samma månad föregående år var antalet med så långa inskrivningstider 15 
personer färre.  
 

Arbetssökande i arbete med stöd 

Antalet sökande i olika former av arbete med stöd var i oktober 2 500, vilket är 80 
färre än ett år tidigare. Flertalet av dessa, 2 150 personer, var sysselsatta i särskilda 
insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. 
De övriga 360 hade anställningsstöd. 
 

                                                           
2 Jobb- och utvecklingsgarantins sysselsättningsfas är en sysselsättning åt deltagare i garantin som efter 450 
utbetalade ersättningsdagar ännu inte fått ett arbete. 
3 i öppen arbetslöshet eller i program med aktivitetsstöd 
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Inskrivna arbetslösa i oktober2015 som andel (%) av den 
registerbaserade arbetskraften 16 – 64 år 
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Fakta om statistiken 

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens 
verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens 
registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga 
platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar 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 inskrivna arbetslösa anges i förhållande 
till en registerbaserad arbetskraft. 

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den 
officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras 
Arbetskraftsundersökning (AKU). 

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik 

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning 

 
November månads arbetsmarknadsstatistik publiceras den 14 december 
2015. 
 


