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Mer information om arbetsmarknadsläget 
i Gävleborgs län i slutet av juli 2011 
 
 

Kort om juli 2011 
 Antal/andel av befolkningen 16 – 64 år 

 2011 2010 Förändring 

Sökande som har fått arbete 1 452 1 595 - 143 

Nyanmälda lediga platser 634 817 - 183 

Personer varslade om uppsägning 144 60 + 84 

Nyinskrivna arbetslösa 961 1 114 - 153 
Öppet arbetslösa och deltagare i  

program med aktivitetsstöd 

14 433 

(8,4 %) 

16 388 

  (9,5 %) 

- 1 955 

Varav    

Inskrivna öppet arbetslösa 7 124 

(4,2 %) 

8 354 

(4,8 %) 

- 1 230 

respektive deltagare i program 

med aktivitetsstöd 

7 309 

   (4,3 %)            

8 034 

(4,7 %) 

- 725 

 
 
Minskat antal nyanmälda lediga platser i juli i år  
I juli månad anmäldes drygt 600 lediga platser till länets arbetsförmedlingar, det är 
närmare 200 färre än i juli förra året, men i nivå med motsvarande månad åren 
närmast före finanskrisen. Under årets första sju månader har det anmälts totalt 
cirka 10 800 platser, vilket är drygt 2 000 eller 19 procent fler än under samma 
period i fjol.   
 
2 000 färre är öppet arbetslösa eller deltar i program 
Antalet inskrivna öppet arbetslösa i länet var drygt 7 100 personer i juli och antalet 
personer som deltog i arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd var drygt 
7 300. I länet var därmed sammanlagt 14 400 personer eller 8,4 procent av 
befolkningen 16 – 64 år öppet arbetslösa eller deltog i program med aktivitetsstöd i 
juli i år. Förra året var motsvarande siffror 16 400 personer och 9,5 procent. I riket 
uppgick motsvarande siffror till 365 000 och 6,1 procent i juli i år.  
Den lägsta arbetslösheten i länet i juli fanns i Ovanåker, 6,4 procent, följt av 
Nordanstig och Ockelbo, båda med 6,6 procent av befolkningen 16 – 64 år. Den var 
högst i Gävle, Sandviken och Söderhamn där 9,8, 8,7 respektive 8,4 procent var öppet 
arbetslösa eller deltog i arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd.  
 
Färre nyinskrivna arbetslösa 
I juli skrev 961 personer in sig som öppet arbetslösa vid länets arbetsförmedlingar. 
Det är cirka 150 färre än motsvarande månad 2010.  Av dem som registrerades som 
nyinskrivna arbetslösa under juli månad var 59 procent män och 41 procent kvinnor.  
 
 

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 



  

 

Antalet arbetslösa som får arbete färre 
Uppåt 1 500 personer av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar började 
någon form av arbete i juli. Det är 140 färre än i juli 2010 men relaterat till 
arbetslösheten, det vill säga öppet arbetslösa och deltagare i program med 
aktivitetsstöd, som har minskat med cirka 2 000 personer, så är andelen som fått 
arbete 0,4 procentenheter högre än i fjol. 
Nedan redovisas antalet personer som har fått arbete under juli 2011 och 2010 bland 
olika grupper av arbetssökande. Dels i antal och dels som andel relaterat till antalet i 
varje grupp som var öppet arbetslösa eller deltog i program med aktivitetsstöd vid 
utgången av juni månad respektive år. Till exempel så fick 1 452 personer arbete i juli, 
det är 10,2 procent av de 14 299 personer som var öppet arbetslösa eller deltog i 
program med aktivitetsstöd vid utgången av juni i år. 
 
 

 Antal arbetssökande i respektive 
grupp som fick någon form av 
arbete i juli 2011 respektive 2010 

Andel i varje grupp som var öppet 
arbetslösa eller deltagare i 
program med aktivitetsstöd i juni 
2011 och 2010, som fick arbete i 
juli respektive år 

 2011 2010 2011 2010 

Kvinnor 738 802 10,3 % 10,3 % 

Män 714 793 10,0 % 9,4 % 

Samtliga 1 452 1 595 10,2 % 9,8 % 

Varav   

Funktionshindrade 227 202 7,3 % 7,5 % 

Utrikes födda 183 180 5,0 % 5,3 % 

Ungdomar 18 - 24 år 471 539 11,7 % 11,8 % 

Utbildningsbakgrund   

Förgymnasial utb. 343 377 7,2 % 7,6 % 

Gymnasial utb. 881 989 12,0 % 11,2 % 

Eftergymnasial utb. 228 229 10,3 % 9,1 % 
 
Omsättningen till arbete beräknat på detta sätt visar att andelen personer som fått 
arbete har ökat sett till samtliga. Den har däremot minskat något bland svagare 
grupper som funktionshindrade, utrikes födda och dem som saknar gymnasial 
utbildning. 
 
Kraftig ökning av sökande som har arbete med stöd 
Antalet personer som har arbete med stöd visar en stark ökning jämfört med juli i 
fjol, 400 eller 14 procent fler i år och uppgick nu till drygt 3 200 personer. Det är den 
största förändringen i landet. Ökningen har framför allt skett bland de särskilda 
insatser som finns för arbetssökande med en funktionsnedsättning som medför 
nedsatt arbetsförmåga.  
 
Fler varslade än i juli förra året men färre hittills i år 
Under juli månad varslades 144 personer om uppsägning i Gävleborgs län. Förra året 
i juli var det 60 personer som berördes av varsel. Hittills i år har 665 personer 
varslats. Under samma period i fjol uppgick antalet till 683 personer.  
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Minskat antal ungdomar utan arbete 
Sammanlagt var drygt 3 900 ungdomar 18 – 24 år inskrivna som öppet arbetslösa 
eller deltog i program med aktivitetsstöd i juli. Det innebär 15,4 procent av 
befolkningsgruppen. Motsvarande siffror förra året var närmare 4 500 personer och 
18,0 procent. Det innebär en minskning med drygt 500 personer och 2,6 
procentenheter. Trots att Gävleborg har den tredje högsta minskningen av 
ungdomsarbetslösheten i landet jämfört med juli förra året, så är den ändå näst högst 
i landet.  
 
25 procent fler har Nystartsjobb 
Antalet personer med Nystartsjobb har ökat med 25 procent eller uppåt 400 personer 
jämfört med förra året och fler än 1 900 personer hade Nystartsjobb i juli.  Ökningen 
var 17 procent för kvinnor och 30 procent för män. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Statistik för län och kommuner finns på: 
www.arbetsformedlingen.se/statistik 

 

 

 

Fakta 

Från och med den 2 februari 2011 ändrar Arbetsförmedlingen benämningen på 
begreppet arbetslösa till öppet arbetslösa i vår statistikredovisning. Orsaken är att 
Statistiska Centralbyrån SCB, som är den myndighet som presenterar den officiella 
arbetslöshetsstatistiken, också använder termen arbetslösa men definierar den på ett 
annat sätt. För att minska risken för oklarheter byter vi därför benämning. 

Arbetsförmedlingens definition av öppet arbetslösa förblir densamma som vår 
tidigare definition av arbetslösa nämligen arbetssökande som är inskrivna vid 
Arbetsförmedlingen, är utan arbete, aktivt söker och omgående kan tillträda ett 
arbete samt inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program.   

http://www.arbetsformedlingen.se/statistik
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