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Inskrivna arbetslösa i Uppsala län augusti 2014 

9 291 (5,5 %) 

 

4 316 kvinnor (5,2 %) 
4 975 män (5,8 %) 
2 204 unga 18-24 år (10,9 %) 

(Andel av registerbaserade arbetskraften) 

 

1 100 fick arbete i augusti 
Av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar påbörjade 1 120 personer någon 
form av arbete under augusti månad, vilket var ungefär 230 färre än under samma 
månad året innan. Den största minskningen jämfört med förra året har skett bland 
ungdomar i åldern 18-24, då 100 fler fick jobb i augusti 2013. Bland dem som fick 
arbete i augusti tillhörde närmare 740 personer inskrivna arbetslösa (det vill säga öppet 
arbetslösa och deltagare i program med aktivitetsstöd). Av dessa var 150 ungdomar, 190 
utrikes födda, drygt 110 med högst förgymnasial utbildning och 100 med 
funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.  
 

Ökning av lediga platser 
Under augusti månad nyanmäldes 1 890 nya lediga platser till Arbetsförmedlingen i 
Uppsala län1. Det är omkring 450 fler lediga jobb än under augusti 2013 och störst 
efterfrågan var det på yrken som företagssäljare, eventförsäljare och 
butiksdemonstratörer, personliga assistenter, städare samt grundutbildade 
sjuksköterskor. Under årets åtta första månader har omkring 14 800 lediga platser 
anmälts till Arbetsförmedlingen i länet, vilket är närmare 2 630 fler än motsvarande 
period året innan. Antalet nyanmälda platser ligger nu en bit över de nivåer som länet 
hade senast kring år 2007. 
 

Färre nyinskrivna öppet arbetslösa  
I augusti uppgick antalet nyinskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen i Uppsala län 
till 960 personer, fördelat på 470 kvinnor och 490 män. Det är 110 färre än under 

                                                           
1 Arbetsförmedlingens platsstatistik täcker inte hela arbetsmarknaden. Alla lediga platser anmäls inte till 
Arbetsförmedlingen. 
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samma månad 2013. Över 40 procent av de nyinskrivna var ungdomar i åldern 18-24 
år, vilket i sig är normalt med en högre andel under sommarmånaderna.  
 

Personer berörda av varsel  
Strax under 90 personer har blivit berörda av varsel om uppsägning i Uppsala län 
under augusti månad. Jämfört med föregående år har varslen minskat då de under 
föregående år uppgick till 140 personer samma månad. I hela riket varslades cirka 
3 300 personer under augusti jämfört med närmare 3 700 ett år tidigare.  
 

Inskrivna arbetslösa minskar 
Summan av de på Arbetsförmedlingen inskrivna öppet arbetslösa och arbetssökande 
i program med aktivitetsstöd uppgick i slutet av augusti månad till 9 290 personer, 
vilket är 1 510 färre än samma månad föregående år. Det motsvarar en minskning 
med närmare en procentenhet jämfört med samma månad året innan och utgörs av 
en nedgång av antalet inskrivna i länets samtliga kommuner. I relativa tal uppgick 
arbetslösheten till 5,5 procent av den registerbaserade arbetskraften (16-64 år) i 
länet. Bland männen var andelen arbetslösa 5,8 procent av den registerbaserade 
arbetskraften medan den bland kvinnor uppgick till 5,2 procent. 
 
En hög 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). Vid slutet av augusti utgjorde 
personer som ingick i en eller flera av de utsatta grupperna 64 procent av samtliga 
inskrivna. Andelen var två procentenheter högre än samma månad 2013. Frånsett en 
marginell uppgång under juli och augusti i år har dock antalet inskrivna minskat 
sedan hösten 2013. Totalt uppgick antalet inskrivna i de utsatta grupperna i länet till 
5 990 personer under augusti, vilket är närmare 750 färre jämfört med samma 
månad föregående år.  
 

Regionala skillnader 
Uppsala län fortsätter att ha den lägsta andelen inskrivna arbetslösa i landet (5,5 
procent). Därefter följer Hallands län med 6,0 procent. Stockholms, Dalarnas och 
Jönköpings län har samtliga en relativ arbetslöshet på 6,6 procent. Uppsala läns 
grannar, Gävleborg och Södermanlands län, har tillsammans med Blekinge län högst 
relativ arbetslöshet i landet, där andelen inskrivna är 10,6 för Gävleborg respektive 
10,4 procent för Blekinge och Södermanland. I riket är den relativa arbetslösheten 
7,8 procent av den registerbaserade arbetskraften.  
 
Inom Uppsala län har Knivsta kommun länets lägsta relativa arbetslöshet med 3,0 
procent. Därefter följer Östhammars och Håbos kommun som ligger på 3,8 
respektive 4,4 procent. Två av länets kommuner, Älvkarleby och Tierp, har högre 
arbetslöshet än riksgenomsnittet. I Älvkarleby kommun var den relativa 
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arbetslösheten 8,8 procent och Tierps kommun har en relativ arbetslöshet på 8,7 
procent.  
 
I augusti var närmare 2 200 ungdomar i åldrarna 18-24 år öppet arbetslösa eller 
arbetssökande i program med aktivitetsstöd i Uppsala län. Det är omkring 440 färre 
än under samma månad 2013. Antalet motsvarade 10,9 procent av länets 
registerbaserade arbetskraft i åldrarna 18-24 år, vilket ger lägst ungdomsarbetslöshet 
i landet näst efter Stockholms län (10,0 procent). I riket var motsvarande andel 15,2 
procent. Arbetslösheten bland ungdomar skiljer sig dock mellan länets kommuner. 
Knivsta kommun har länets lägsta ungdomsarbetslöshet (7,0 procent). Älvkarlebys 
kommun har länets högsta relativa ungdomsarbetslöshet (27,3 procent), även om den 
har sjunkit med närmare fyra procentenheter sedan augusti 2013.  
 

Färre öppet arbetslösa… 
I slutet av augusti var 5 890 personer eller 3,5 procent av länets registerbaserade 
arbetskraft i åldrarna 16-64 år öppet arbetslösa. Det är 700 färre än under samma 
månad i fjol. I riket som helhet var andelen öppet arbetslösa i slutet av augusti 4,4 
procent av den registerbaserade arbetskraften.  
 

… liksom färre arbetssökande i program med aktivitetsstöd 
Antalet deltagare i program med aktivitetsstöd uppgick i slutet av augusti till omkring 
3 400. Det motsvarar 2,0 procent av länets registerbaserade arbetskraft i åldrarna 16-
64 år. Det är kring 120 färre än juli månad, och jämfört med augusti föregående år 
har antalet sjunkit med 810 personer. Merparten av dessa utgörs av deltagare i 
förberedande insatser, som sjunkit med 550 personer sedan augusti 2013. 
 
Närmare fyra av fem programdeltagare ingick i jobb- och utvecklingsgarantin eller i 
jobbgarantin för ungdomar. Jobb- och utvecklingsgarantin omfattade 1 990 deltagare 
i augusti 2014. Av dessa ingick 620 i sysselsättningsfasen2. Antalet deltagare i 
jobbgarantin för ungdomar var under augusti månad 650 personer.  
 

Tider i arbetslöshet 
Den minskning i antalet inskrivna arbetslösa som har skett de senaste månaderna har 
i störst utsträckning skett i gruppen av arbetslösa som varit utan arbete i mindre än 
12 månader. Under augusti månad har även antalet med längre inskrivningstider3 än 
24 månader fortsatt minska något. I augusti hade 4 850 av de inskrivna arbetslösa 
varit utan arbete i minst 6 månader, vilket är 800 färre än motsvarande månad året 
innan. Av dessa hade 3 150 varit utan arbete i mer än 12 månader, vilket är en 
minskning med 270 personer. Antalet personer med minst 24 månader utan arbete 
har minskat marginellt sedan samma månad föregående år, och uppgick till 1 510 
personer.  

                                                           
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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Arbetssökande i arbete med stöd 
Antalet sökande i olika former av arbete med stöd var i augusti 2 570, vilket är 
marginellt fler än ett år tidigare. Flertalet av dessa, 2 270 personer, var sysselsatta i 
särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt 
arbetsförmåga. De övriga 300 hade anställningsstöd. 
 

Arbetsmarknadsutsikterna 2014-2015  
11 juni 2014 kom Arbetsförmedlingens prognos för arbetsmarknadens utveckling den 
närmaste tiden. Arbetsförmedlingens prognoser är unika eftersom de bygger på 
intervjuer med ett stort antal arbetsställen inom i stort sett alla branscher. Under 
våren 2014 har Arbetsförmedlingen intervjuat närmare 400 privata och offentliga 
arbetsgivare i Uppsala län och prognosperioden sträcker sig fram till utgången av 
2015. Läs mer på Arbetsförmedlingens hemsida om Prognoser. 
 
 
Inskrivna arbetslösa i augusti 2014 som andel (%) av den 
registerbaserade arbetskraften 16 – 64 år 
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*Förändring i procentenheter jämfört med 
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Kommun
Inskrivna 
arbetslösa

Förändring i 
procentenheter*

Älvkarleby 8,8% -1,3
Tierp 8,7% -1,0
Riket 7,8% -0,7
Heby 6,3% -1,5
Uppsala 5,5% -1,1
Uppsala län 5,5% -0,9
Enköping 5,4% -0,6
Håbo 4,4% -0,2
Östhammar 3,8% -0,5
Knivsta 3,0% -0,9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Prognoser/Prognoser/Uppsala/2014-06-11-Arbetsgivarna-alltmer-optimistiska.html
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Inskrivna arbetslösa i augusti 2014 som andel (%) av den 
registerbaserade arbetskraften 16 – 64 år 
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Län
Inskrivna 
arbetslösa

Förändring i 
procentenheter*

X Gävleborgs län 10,6% -0,7
K Blekinge län 10,4% -0,9
D Södermanlands län 10,4% -0,5
M Skåne län 10,1% -0,3
U Västmanlands län 9,3% -1,0
E Östergötlands län 9,2% -0,6
Y Västernorrlands län 9,1% -1,0
S Värmlands län 8,5% -0,7
T Örebro län 8,4% -0,9
G Kronobergs län 8,3% -1,1

Riket 7,8% -0,7
O Västra Götalands län 7,4% -0,8
Z Jämtlands län 7,4% -0,7
H Kalmar län 7,3% -0,7
I Gotlands län 7,2% -0,4
AC Västerbottens län 7,1% -1,0
BD Norrbottens län 6,9% -1,4
F Jönköpings län 6,6% -0,7
W Dalarnas län 6,6% -0,5
AB Stockholms län 6,6% -0,5
N Hallands län 6,0% -0,6
C Uppsala län 5,5% -0,9

* Förändring i procentenheter jämfört med 
motsvarande period föregående år  

 
 
 

Fakta om statistiken 
Notera att den arbetslöshetsstatistik som Arbetsförmedlingen redovisar inte är den 
officiella arbetslösheten utan att den istället redovisas av Statistiska centralbyrån 
(SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU). 
Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik bygger på 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 öppet arbetslösa och/eller sökande i 
program med aktivitetsstöd anges numera i förhållande till en registerbaserad 
arbetskraft. 
 
Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik 
Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning 
 
September månads arbetsmarknadsstatistik publiceras den 10 oktober 
2014.  
 
 

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