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Arbetsförmedlingens månadsstatistik januari 2018 

Till arbete 

I januari fick nästan 200 personer inskrivna vid länets Arbetsförmedling arbete, under samma månad 

förra året var antalet cirka 25 färre. Antalet män som fick arbete under månaden var 85, knappt 5 färre 

än året innan, och antalet kvinnor som fick arbete var 100, 25 fler jämfört med januari 2017.  Antalet 

ungdomar 18-24 år som fick arbete under januari månad var 35, lika många som i januari förra året.  

Inskrivna arbetslösa 

I slutet av januari var cirka 1 900 personer, eller 6,7 procent av den registerbaserade arbetskraften, in-

skrivna vid Arbetsförmedlingen som öppet arbetslösa eller deltagare i program med aktivitetsstöd. Det 

är 75 personer färre än samma månad förra året. I riket som helhet var motsvarande andel 7,4 procent, 

högst arbetslöshet i landet hade Gävleborg med 10,4 procent.  Lägst arbetslöshet i landet hade Uppsala 

län med 5,9 procent.  

Inskrivna arbetslösa ungdomar 

När det gäller ungdomar mellan 18 och 24 år var 11,4 procent (357 personer) av den registerbaserade 

arbetskraften arbetslösa eller deltog i program med aktivitetsstöd, under januari 2017 var siffran 

12,5 procent. Motsvarande för riket var i januari2017 9,6 procent. 

Inskrivna inom etableringsuppdraget 

Antalet personer i etableringsuppdraget minskar. I slutet på januari omfattade etableringsuppdraget 

drygt 200 personer, för ett år sedan var antalet 130. Av de som var inom etablering var nästan 120 

män och 90 kvinnor.  

Tre fjärdedelar, motsvarande cirka 155 personer, av de som var inom etablering i slutet på januari var 

inskrivna som arbetslösa (öppet arbetslösa eller sökande i program med aktivitetsstöd). Sedan förra 

året har antalet inskrivna arbetslösa inom etablering därmed ökat med 50. 

Inskrivna arbetslösa med lång tid utan arbete  

Antalet inskrivna som varit arbetslösa mer än 6 månader har ökat med 5 personer, jämfört med 

samma månad i fjol. Vid slutet av januari utgjordes gruppen av 885 personer. De med mer än ett år i 

arbetslöshet var cirka 25 fler än i januari i fjol.  Gruppen bestod vid slutet av månaden av 615 personer. 

Arbetsförmedlingen har identifierat fyra grupper som bedöms ha en högre sannolikhet att hamna i 

långvarig arbetslöshet. Dessa grupper är personer med högst förgymnasial utbildning, personer födda 

utanför Europa, personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga och äldre (55-

64 år). I januari utgjorde personer som ingick i en eller flera av dessa grupper 69,9 procent av de in-

skrivna arbetslösa. Andelen var 2,4 procentenheter högre än i januari förra året. Utan dubbelräkning 

var antalet inskrivna arbetslösa med en mer utsatt ställning på arbetsmarknaden i januari cirka 1 325 

personer.  

Nyinskrivna arbetslösa 

Antalet nyinskrivna arbetslösa vid Arbetsförmedlingen har minskat med 30 personer jämfört med fö-

regående år. Under januari var antalet nyinskrivna arbetslösa 160. Den största gruppen var 25-34 (49 
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personer). Sammanlagt under 2017 skrevs drygt 1 500 personer in sig som arbetssökande vid arbets-

förmedlingen på Gotland, cirka 127 per månad i genomsnitt.  

Arbete med stöd 

800 personer hade olika former av arbete med stöd vid januari månads slut. Det är 30 personer 

fler än under januari föregående år. Av personerna i arbeten med stöd var 151 i olika anställ-

ningsstöd (28 i särskilt anställningsstöd1, 19 i förstärkt särskilt anställningsstöd2, 15 i instegs-

jobb3). Knappt 650 i särskilda insatser för funktionshindrade med nedsatt arbetsförmåga, 

varav 300 med lönebidrag.  

Nystartsjobb, yrkesintroduktion och utbildningskontrakt 

Antalet personer i nystartsjobb var 85 (118) i slutet på månaden. 4 personer (5) var i yrkesin-

troduktion och 10 (7) hade ett utbildningskontrakt. 

 

Antal personer varsel om uppsägning 

I januari månad varslades 6 personer om uppsägning i länet, under januari förra året varslades ingen.  

Under hela 2017 varslades 103 personer. För 2016 varslades 124 personer. Om färre än fem arbetsta-

gare är berörda vid ett tillfälle behöver arbetsgivaren inte anmäla varsel till Arbetsförmedlingen. Detta 

innebär att det ofta finns ett mörkertal när det gäller hur många som varslats om uppsägning. 

Lediga platser 

Antalet lediga platser som anmäldes till Gotlands Arbetsförmedling uppgick i januari till 1 036. Det är 

mer än dubbelt så många jobb som samma månad 2017, detta är dock inget ovanligt utan handlar om 

när offentlig sektor samt turistnäringen lägger ut sina sommarjobb. Flest lediga jobb i januari anmäl-

des inom Vård och omsorg, 312 platser samt hotell och restaurang, 226 platser.  

  

                                                             
1 Särskilt anställningsstöd lämnas till arbetsgivare i syfte att stimulera anställning av personer som har svårt att hitta reguljärt 
arbete.   
2 Förstärkt särskilt anställningsstöd riktas mot personer i Jobb- och utvecklingsgarantins sysselsättningsfas.   
3 Anställningsstöd i form av instegsjobb lämnas till utrikes födda som studerar, eller kommer att studera, inom ramen för 

svenskundervisning för invandrare (SFI).  
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Inskrivna arbetslösa i Gotlands län januari 2018 som  
andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 16 – 64 år 
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Fakta om statistiken 

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhets-

statistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat 

inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslös-

hetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsför-

medlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och om-

gående 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 of-

ficiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbets-

kraftsundersökning (AKU). 

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik 

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning 

http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Fakta-om-statistiken.html
http://www.scb.se/aku/

