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Mer information om arbetsmarknadsläget i 
Gävleborgs län i slutet av februari 2012 
 
 

Kort om februari 2012 
 Antal/andel av den registerbaserade 

arbetskraften 16 – 64 år 

 2012 2011 Förändring 

Sökande som har fått arbete 1 425 1 569 - 144 

Nyanmälda lediga platser 1 977 1 929 + 48 

Personer varslade om uppsägning 49 41 + 8 

Nyinskrivna arbetslösa 933 893 + 40 
Öppet arbetslösa och deltagare i  

program med aktivitetsstöd 

17 160 

(12,5 %) 

16 870 

  (12,5 %) 

+ 290 

Varav    

Inskrivna öppet arbetslösa 8 045 

(5,9 %) 

7 840 

(5,8 %) 

+ 205 

respektive deltagare i program 

med aktivitetsstöd 

9 115 

   (6,6 %)            

9 030 

(6,7 %) 

+ 85 

 
Antalet nyanmälda lediga platser ungefär som i fjol 
I februari månad anmäldes närmare 2 000 lediga platser till länets 
arbetsförmedlingar. Drygt 800 av dessa avsåg platser inom vård och omsorg. 
Motsvarande siffror förra året var drygt 1 900 platser totalt och drygt 900 inom vård 
och omsorg. Platserna inom vård och omsorg avser i huvudsak vikariat. 
 
Något fler arbetslösa än för ett år sedan 
Antalet totalt inskrivna arbetslösa är 290 fler jämfört med för ett år sedan. Det är 205 
fler som är inskrivna som öppet arbetslösa och 85 fler som deltar i 
arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd. Antalet inskrivna öppet 
arbetslösa i länet var nära 8 045 personer i februari och antalet personer som deltog i 
arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd var 9 115. I länet var därmed 
sammanlagt 17 160 personer eller 12,5 procent av den registerbaserade arbetskraften 
16 – 64 år öppet arbetslösa eller deltog i program med aktivitetsstöd i februari i år.  
Det är lika stor andel som för ett år sedan. Det har däremot skett en förändring 
mellan könen, för kvinnorna var andelen 12,2 procent i år och för männen 12,7 
procent. För ett år sedan var den 12,5 procent för båda könen.  
Den lägsta arbetslösheten i länet återfanns precis som de närmast föregående 
månaderna i Hofors, 9,9 procent, följt av Nordanstig med 10,3 procent av den 
registerbaserade arbetskraften 16 – 64 år. Arbetslösheten var högst i Gävle, 13,9 
procent, följt av  Bollnäs där 13,0 procent var inskrivna som öppet arbetslösa eller 
deltog i arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd.  
 
 
 
 

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 



  
 

Något fler nyinskrivna arbetslösa  
Antalet personer som skrev in sig som öppet arbetslösa i februari var 40 fler vid 
jämförelse med motsvarande månad 2011 och uppgick nu till 933 personer, 331 
kvinnor och 602 män. 41 procent var ungdomar i åldern 18 – 24 år.  
För ett år sedan var fördelningen 359 kvinnor och 534 män och ungdomarnas andel 
36 procent. 
 
270 fler har varit arbetslösa mer än 24 månader   
Av de totalt inskrivna arbetslösa i länet i februari så har 3 170 personer varit utan 
arbete i mer än 24 månader. Det innebär en ökning med 9,3 procent jämfört med i 
fjol. Det är en lägre ökning än för Riket som ökat med 11,1 procent. Jämfört med 
övriga län så är den procentuella ökningen högst i Kronobergs och Stockholms län. 
Norrbotten var det enda län som hade en minskning.  
 
Färre fick arbete 
1 425 personer av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar började någon 
form av arbete i februari. Det är 144 färre än i februari 2011 och relaterat till antalet 
inskrivna öppet arbetslösa och deltagare i program med aktivitetsstöd i slutet av 
januari, så är andelen som fått arbete 0,9 procentenheter lägre än i fjol.  
Andelen till arbete har, med ett undantag, minskat inom samtliga grupper i tabellen 
nedan. Undantaget är personer med eftergymnasial utbildning, bland dem har 
andelen som fått arbete i februari ökat. 
  

 Antal arbetssökande som fick 
någon form av arbete i februari 
2012 respektive 2011 

Antal som fick arbete i februari 
som andel av antalet  totalt 
inskrivna arbetslösa i respektive 
grupp i januari 2010 och 2011. 

 2012 2011 2012 2011 

Kvinnor 705 781 8,8 % 9,6 % 

Män 720 788 8,0 % 8,8 % 

Samtliga 1 425 1 569 8,3 % 9,2 % 

Varav   

Funktionshindrade 170 189 5,0 % 6,0 % 

Utrikes födda 179 173 4,4 % 4,8 % 

Ungdomar 18 - 24 år 366 400 8,0 % 9,0 % 

Utbildningsbakgrund   

Förgymnasial utb. 297 299 5,5 % 5,6 % 

Gymnasial utb. 813 968 8,9 % 10,6 % 

Eftergymnasial utb. 315 302 12,4 % 11,7 % 
 
 
Fler har arbete med stöd  
3 126 personer hade arbete med stöd i februari. Det var 211 fler i år jämfört med 
februari i fjol. Samtidigt sjunker antalet successivt och är nu det lägsta sedan maj 
2011. 
 
Begränsat antal varslade 
Under februari månad varslades 49 personer om uppsägning i Gävleborgs län. I  
februari 2011 var det 41 personer som berördes av varsel.  
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Drygt 200 fler ungdomar utan arbete 
Sammanlagt var 4 606 ungdomar 18 – 24 år inskrivna som öppet arbetslösa eller 
deltog i program med aktivitetsstöd i februari. Det är 204 fler än i fjol och utgör 27,8 
procent av den registerbaserade arbetskraften i åldersgruppen. Det är den näst 
högsta andelen i landet efter Blekinge län. I Riket uppgår ungdomsarbetslösheten till 
17,8 procent. 
 
 
 
Statistik för län och kommuner finns på: 
www.arbetsformedlingen.se/statistik 
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= 9,8 % –  
1 Genomsnitt för Riket  

= 7,7 – 9,7 %1 

=       – 7,6 % 
Län

Totalt inskrivna 
arbetslösa

Förändring i 
procentenheter*

X Gävleborgs län 12,5% 0,0
K Blekinge län 11,4% 0,1
Y Västernorrlands län 11,3% -0,4
D Södermanlands län 11,2% 0,4
U Västmanlands län 10,3% -0,1
M Skåne län 10,2% 0,1
E Östergötlands län 10,2% -0,1
S Värmlands län 10,0% -0,5
BD Norrbottens län 9,9% -0,9
T Örebro län 9,8% -0,1
I Gotlands län 9,8% 0,4
Z Jämtlands län 9,3% -1,1
G Kronobergs län 9,0% 0,2
H Kalmar län 9,0% 0,6
AC Västerbottens län 8,8% -0,3

Riket 8,7% -0,1
O Västra Götalands län 8,5% 0,0
W Dalarnas län 8,1% -0,4
F Jönköpings län 7,2% 0,1
N Hallands län 7,0% -0,4
AB Stockholms län 6,5% -0,1
C Uppsala län 6,1% -0,6

* Förändring i procentenheter jämfört med 
motsvarande period föregående år

 
Totalt inskrivna arbetslösa i februari 2012 som andel (%) av  
den registerbaserade arbetskraften 16 – 64 år 
 

http://www.arbetsformedlingen.se/statistik
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Fakta om statistiken 
Andelen öppet arbetslösa och/eller deltagare i program med aktivitetsstöd anges i 
förhållande till en registerbaserad arbetskraft. Tidigare har andelen angetts i 
förhållande till befolkningen 16-64 år. Detta förändrar nivån på andelen arbetslösa. 
I statistiken redovisas nu också antalet personer med långa tider utan arbete, 
arbetssökande som varit utan arbete i mer än 6, 12 respektive 24 månader. 
Definitionen av öppet arbetslösa är arbetssökande som är inskrivna vid 
Arbetsförmedlingen, är utan arbete, aktivt söker och omgående kan tillträda ett 
arbete och som inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program. 
Mer information: www.arbetsformedlingen.se/nytt-om-statistik 
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http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Fakta-om-statistiken/Andelen-arbetslosa-redovisas-pa-nytt-satt.html

