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Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län i slutet av december 2015 

Stabilare konjunktur minskar arbetslösheten 
Arbetslösheten fortsätter att minska i Norrbotten. I december hade 
arbetslösheten minskat med 260 personer jämfört med december 
månad 2014. Under det senaste året låg arbetslösheten i genomsnitt 
på cirka 9 000 personer per månad, vilket var 350 färre per månad 
jämfört med 2014. 

Att arbetslösheten fortsätter att minska beror på att länets konjunktur är stabil, trots 
att basnäringar som exempelvis gruv och stål har haft och har det besvärligt.  

Antalet lagda varsel har också minskat med cirka 46 procent, till 1 030 varsel under 
2015 vilket är 470 färre än under 2014. 

– Under 2015 har det inkommit närmare 22 750 lediga platser och det är 1 600 fler 
än under 2014, säger Göran Nilsson, marknadschef för Arbetsförmedlingen i Norra 
Norrland. Att de ökat så mycket beror på den stora generationsväxlingen i Norrbotten 
och en ökad efterfrågan inom både privata och offentliga tjänster. 

De stora utmaningarna kvar 

Av det totala antalet lediga platser inkomna under 2015 är 18 400 anställningar på 
sex månader eller längre. Det är en ökning med cirka 3 150 platser jämfört med 2014. 

Trots vinterkylan har också ferieplatserna börjat komma in. I dag finns det närmare 
2 000 ferieplatser att söka inom till exempel vård, gruva och turistanläggningar. 

– Men trots en positivare arbetsmarknad så har vi de stora utmaningarna kvar, säger 
Göran Nilsson. Mer än hälften av de arbetslösa i Norrbotten bedöms stå långt ifrån 
arbetsmarknaden. Det är till exempel funktionshindrade, ungdomar utan 
gymnasieutbildning, personer äldre än 55 år och utomeuropeiskt födda. För att vi ska 
få snabbare vägar ut på arbetsmarknaden för dessa grupper med särskilda behov så 
måste vi få en övergripande samverkan mellan olika utbildnings- och 
arbetsmarknadsintressenter.  

Allt färre öppet arbetslösa 

Den öppna arbetslösheten låg under december 2015 på 3,8 procent (riket 4,2 
procent) av den registerbaserade arbetskraften mellan 16 och 64 år. Under december 
2015 var omkring 4 800 inskrivna vid arbetsförmedlingarna i länet öppet arbetslösa, 
vilket var närmare 160 färre än för ett år sedan.  

Kvinnornas och männens öppna arbetslöshet i länet låg på 3,2 respektive 4,4 procent. 
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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: 

Januari månads arbetsmarknadsstatistik publiceras den 11 februari 2016 

 

Kort om december månad 2015, Norrbottens län 

(Inom parentes anges motsvarande siffror för december månad 2014) 

 

 7,6 procent var inskrivna som arbetslösa (7,8)* 

 14,3 procent av ungdomar 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (16,4)** 

 Antal inskrivna arbetslösa uppgick till 9 585 personer (9 846) 

 887 personer fick arbete (951) 

 667 personer anmälde sig som nya öppet arbetslösa (801) 

 2 547 nya lediga platser anmäldes (2 695) 

 31 personer varslades om uppsägning (48) 

*Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år 
** Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 18-24 år 

 

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

