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Närmare 1 900 fick arbete, det är 500 färre än i fjol 

Under maj månad erhöll 1 876 personer någon form av arbete.  Det är 486 färre än 

samma månad 2014. Av dem som fick arbete i maj var 685 kvinnor och 1 191 män.  

Under årets fem första månader har sammantaget 5 000 personer fått arbete1. Det är 

cirka 750 färre än under samma period i fjol. Sett till ålder var antalet högst i 

åldersklasserna 18 – 24 och 25 – 34 år. 484 respektive 488 personer.  330 personer 

som fick någon form av arbete var födda utanför Sverige och 286 personer hade en 

funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.  

Sett enbart till inskrivna arbetslösa som fick arbete så uppgick totala antalet till 1 380 

personer. En analys av dessa visar att det var cirka 6 procent av dem med 

förgymnasial utbildning som fick arbete i maj. Motsvarande andel för dem med 

gymnasial utbildning var 12 procent. Avsaknaden av en fullföljd gymnasial utbildning 

har stor inverkan på möjligheterna till arbete. 

Av de inskrivna arbetslösa som fick arbete i maj så fick 188 personer arbete med stöd 

och 142 personer fick Nystartsjobb.  

Ett hundratal färre nyinskrivna öppet arbetslösa  

I maj var antalet nyinskrivna öppet arbetslösa 113 färre (586 personer) jämfört med 

maj 2014 (699 personer).  241 nyinskrivna öppet arbetslösa var kvinnor och 345 män. 

Antalet ungdomar 18 – 24 år var 190 personer vilket är närmare en tredjedel av 

samtliga nyinskrivna öppet arbetslösa. Förhållandet unga kvinnor och unga män var 

42 respektive 58 procent. 

Något fler nyanmälda platser 

I maj registrerades 1 714 nya lediga platser. Det är 143 fler än samma månad i fjol. I 

maj var efterfrågan störst på grundskollärare, säljare, undersköterskor samt 

förskollärare.  

58 personer berörda av varsel  

Det var 58 personer som varslades om uppsägning i maj. Det är 229 färre än samma 

månad 2014. Sett till de fem första månaderna i år uppgår antalet varslade till 508 

personer. Det är 261 färre än motsvarande period 2014 då antalet uppgick till 769 

personer.  

                                                           
1 Samma person kan få arbete flera gånger vilket innebär att antalet inte kan sägas 

bestå enbart av unika individer. 
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500 fler arbetslösa 

Antalet inskrivna öppet arbetslösa och deltagare i program med aktivitetsstöd 

uppgick till totalt 14 814 personer i maj (6 588 kvinnor och 8 226 män). Motsvarande 

siffror för ett år sedan var 14 299 personer (6 680 kvinnor och 7 619 män). Det ger 

sammantaget en ökning med 515 personer. Den relativa arbetslösheten uppgick till 

10,9 procent i maj i år och 10,6 procent samma månad i fjol. Motsvarande siffror för 

riket är 7,5 procent i år och 7,7 procent i fjol. 

I länet var arbetslösheten högst i Sandvikens kommun, 12,9 procent. Det motsvarar  

2 343 personer. Liksom tidigare var arbetslösheten lägst i Nordanstig 6,6 procent 

vilket motsvarar 284 personer. Gävle hade den kraftigaste minskningen jämfört med 

maj förra året. 

… men de är inte ungdomar 

Andelen inskrivna arbetslösa ungdomar 18 – 24 har minskat med 0,9 procentenheter 

från 22,1 till 21,2 procent av den registerbaserade arbetskraften i åldersgruppen.  

Antalet inskrivna arbetslösa ungdomar 18 – 24 år uppgick till 3 370 personer i maj. 

Det är en minskning med 199 personer eller 5,6 procent jämfört med i fjol.  I länet var 

ungdomsarbetslösheten i relativa tal högst i Bollnäs, 25,5 procent vilket motsvarar 

377 personer. Även bland ungdomar var den lägst i Nordanstig, 9,4 procent eller 44 

personer. I Riket uppgick den relativa ungdomsarbetslösheten till 12,2 procent. 

Ungdomsarbetslösheten minskade i fem av länets tio kommuner. Den största 

minskningen av den relativa arbetslösheten jämfört med maj 2014 skedde i Ljusdals 

kommun där den minskade med 4,4 procentenheter vilket motsvarar 48 personer. 

Den största ökningen, precis som tidigare, skedde i Hofors, 2,1 procentenheter 

motsvarande 11 personer. I mindre kommuner motsvarar stora svängningar i 

procentenheter inte många personer i antal.  

De öppet arbetslösa ökar marginellt … 

Antalet öppet arbetslösa har ökat med 27 personer jämfört med maj i fjol. Antalet 

uppgick till 5 891 personer i maj. Bland ungdomar 18–24 år har antalet istället 

minskat med 114 personer 

… men antalet deltagare i program med aktivitetsstöd väsentligt mer  

Det var 8 923 arbetssökande som deltog i program med aktivitetsstöd i maj 2015.  

Det är 488 fler än i maj förra året. Antalet ungdomar 18 – 24 år var dock 85 färre.  

Det absolut största antalet programdeltagare återfinns i jobb- och utvecklings-

garantin, 5 090 personer. Av dessa är 1 811 personer i sysselsättningsfasen. Det var 

också 1 495 personer som deltog i jobbgarantin för ungdomar, en minskning med 220 

personer. 

200 färre har arbete med stöd 

Det är 3 868 personer som har arbete med stöd. Det är 201 färre än i fjol. 

Minskningen har i huvudsak skett bland anställningsstöden. De som tar del av de 

särskilda insatser som finns för personer med funktionsnedsättning i de fall den 

medför en nedsatt arbetsförmåga uppgår till 3 367 personer. Dessutom har 1 761 

personer Nystartsjobb. Det är också 24 ungdomar som har en 

Yrkesintroduktionsanställning. 
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Inskrivna arbetslösa i maj 2015 som andel (%) av den 
registerbaserade arbetskraften 16 – 64 år 
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Kommun

Inskrivna 

arbetslösa

Förändring i 

procentenheter*

Sandviken 12,9% 1,3

Söderhamn 12,5% 1,6

Bollnäs 12,1% 1,0

Gävle 11,2% -0,5

Gävleborgs län 10,9% 0,4

Ljusdal 10,2% 0,2

Ockelbo 10,2% 2,1

Ovanåker 9,5% 0,5

Hofors 9,2% 0,7

Hudiksvall 8,7% 0,4

Riket 7,5% -0,2

Nordanstig 6,6% -0,1
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Län

Inskrivna 

arbetslösa

Förändring i 

procentenheter*

X Gävleborgs län 10,9% 0,4

K Blekinge län 10,3% 0,3

D Södermanlands län 10,1% -0,2

M Skåne län 9,6% -0,1

U Västmanlands län 8,9% -0,3

Y Västernorrlands län 8,7% -0,6

E Östergötlands län 8,6% -0,3

G Kronobergs län 8,2% 0,2

S Värmlands län 8,1% -0,5

T Örebro län 8,0% -0,2

Riket 7,5% -0,2

I Gotlands län 7,4% -0,2

Z Jämtlands län 7,3% -0,4

H Kalmar län 7,3% 0,0

BD Norrbottens län 7,1% -0,2

O Västra Götalands län 6,9% -0,4

W Dalarnas län 6,7% 0,0

F Jönköpings län 6,5% -0,1

AC Västerbottens län 6,5% -0,5

AB Stockholms län 6,2% -0,2

N Hallands län 5,9% 0,1

C Uppsala län 5,1% -0,1

* Förändring i procentenheter jämfört med 

motsvarande period föregående 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 

Ingen regional sammanställning av juni månads arbetsmarknadsläge 

i juli. Nästa publiceras den 12 augusti och avser då juli månad. 

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

