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Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017 

Till arbete 

I februari påbörjade 1 003 personer, eller 11 procent av de arbetssökande, ett arbete. 

Detta innebär att länet har ett större utflöde ur arbetslösheten än riksgenomsnittet, där 

motsvarande andel var 8 procent. Efterfrågan på arbetskraft är stor i hela landet men den 

är särskilt stor i Västerbotten, där arbetslösheten som en följd också är betydligt under 

riksgenomsnittet. 

Av de 1 003 personer som fick arbete under månaden var 146, eller 15 procent, födda i ett 

utomeuropeiskt land. Detta innebär en kraftig underrepresentation i utflödet, eftersom de 

utomeuropeiskt födda utgör 29 procent av det totala antalet arbetssökande i länet. 

Länets arbetsgivare efterfrågar arbetskraft med minst en gymnasial utbildning, men allt 

fler i den lediga arbetskraften saknar en sådan. Detta innebär att man från arbetsgivarens 

sida ibland får tumma på utbildningskravet i flera fall. Av de 1 003 personer som fått  

arbete under månaden var det 15 procent som saknade en avslutad gymnasieutbildning. 

Inskrivna arbetslösa 

I slutet av februari bestod den totala arbetslösheten i länet av 8 662 personer, vilket mot-

svarar 6,6 procent av den registerbaserade arbetskraften, och innebär en minskning med 

5 procent jämfört med februari 2016.  

Den totala arbetslösheten i riket omfattade 7,8 procent av den registerbaserade arbets-

kraften och länet har därmed en betydligt lägre arbetslöshet än riksgenomsnittet.  

I februari var Uppsala län och Stockholms län de enda län i Sverige som hade en lägre  

arbetslöshet än Västerbotten. 

Inskrivna arbetslösa ungdomar 

Bland länets ungdomar mellan 18-24 år omfattade arbetslösheten 1 780 personer, eller 

10,8 procent av den registerbaserade arbetskraften i åldersgruppen. Motsvarande andel 

för riket totalt är 11,2 procent. 

Jämfört med februari 2016 har antalet arbetslösa minskat med 18 procent i ungdoms-

gruppen i länet. Arbetslösheten i länet fortsätter därmed att minska betydligt kraftigare 

för ungdomar. Minskningen var mer än tre gånger så stor bland ungdomarna jämfört 

med genomsnittet för länets arbetslösa. 

Inskrivna inom etableringsuppdraget 

I Västerbotten fanns 977 personer som omfattades av etableringsuppdraget i februari. 

Dessa personer utgör 11 procent av det totala antalet inskrivna arbetslösa vid länets  

arbetsförmedlingar. I ett riksperspektiv är detta relativt lågt och kan jämföras med  

16 procent som är riksgenomsnittet. 

I denna grupp är 710 personer öppet arbetslösa och ytterligare 267 deltar i ett program 

med aktivitetsstöd. 
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Bland de 977 är 206 personer under 24 år. Det omfattar en femtedel och motsvarar även 

riksgenomsnittet.  

Inskrivna arbetslösa med lång tid utan arbete  

Trots den starka arbetsmarknaden har en stor del av de arbetslösa svårt att få jobb.  

I februari var det 4 414 personer som varit utan arbete i mer än 6 månader. Detta mot-

svarar över hälften av alla inskrivna arbetslösa. En tredjedel av alla arbetslösa, eller 2 866 

personer, har varit utan jobb i över 12 månader. Slutligen är det 16 procent av de arbets-

sökande, eller 1 414 personer, som varit utan arbete i över 24 månader. Trots att detta är 

en hög siffra är det dock lägre än riksgenomsnittets 20 procent.  

Nyinskrivna arbetslösa 

I februari månad hade arbetsförmedlingarna i Västerbottens län 586 nyinskrivna arbets-

lösa, vilket är något fler än samma månad förra året, då motsvarande siffra var 550. Av de 

nyinskrivna arbetslösa var 27 procent, eller 160 personer, födda utanför Europa.  

 

Arbete med stöd 

2 908 personer hade i februari ett arbete med stöd, varav de flesta (2 502) var personer 

med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. 199 personer har ett jobb 

med särskilt anställningsstöd och ytterligare 138 personer har ett instegsjobb. De övriga 

69 personerna i arbete med stöd är sysselsatta med extratjänster eller traineetjänster i 

välfärden. 

Nystartsjobb, yrkesintroduktion och utbildningskontrakt 

I länet finns sammantaget 832 personer i nystartsjobb, 25 personer är sysselsatta med 

yrkesintroduktion och 77 har utbildningskontrakt. 

Antal personer varslade om uppsägning 

I februari månad varslades 102 personer i länet om uppsägning, vilket kan jämföras med 

62 personer under februari 2016. Trots att detta är en ökning ligger varslen alltjämt på 

mycket låga nivåer. 

 

Lediga platser 1 

I februari uppgick de nyanmälda platserna till 2 391. En fjärdedel av platserna var ferie-

platser.  

Nära hälften av alla lediga jobb fanns inom vård- och omsorgsverksamheter. 

 

 

 

                                                             
1 Arbetsförmedlingen har sett en ökning av antalet nyanmälda lediga platser med ett overifierat bakomliggande rekryterings-
behov. Detta medför att utvecklingen för Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik avseende lediga platser skall tolkas med stor 
försiktighet. Arbetsförmedlingens andel av de lediga platserna varierar över tid och konjunktur. Också annonseringsregler och 
annonseringskultur förändras över tid. Syftet med platsannonseringen är primärt att underlätta matchningen på arbets- 
marknaden. 
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Inskrivna arbetslösa i Västerbotten februari 2017 som andel (%)  
av den registerbaserade arbetskraften 16–64 år 
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Fakta om statistiken 

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhets-

statistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat 

inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslös-

hetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsför-

medlingen. 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 

 

Mars månads arbetsmarknadsstatistik publiceras den 10 april 2017. 

 

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

