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Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2018 

Till arbete 

I april påbörjade 1 089 personer, eller 14 procent av de arbetssökande, ett arbete.  

Av de 1 089 personer som fick arbete under månaden var 219, eller cirka två av tio, födda 

utanför Europa. Detta innebär en underrepresentation i utflödet, eftersom de utomeuro-

peiskt födda utgör en tredjedel av de arbetssökande i länet. Som riksgenomsnitt utgör de 

utomeuropeiskt födda närmare hälften av arbetslösheten.  

Inskrivna arbetslösa 

I slutet av april bestod den totala arbetslösheten i länet av 7 830 personer vilket motsva-

rar 5,9 procent av den registerbaserade arbetskraften, och innebär en minskning med 6 

procent jämfört med april 2017.  

Den totala arbetslösheten i riket omfattade 7,1 procent av den registerbaserade arbets-

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

Stockholm, Uppsala och Gotlands län har en lägre arbetslöshet än Västerbotten. 

För utrikes födda personer är arbetslösheten fortfarande betydligt högre än för de svensk-

födda. Mer än en femtedel av den registerbaserade arbetskraften i gruppen, eller 21,1 pro-

cent, saknar arbete. Det kan jämföras med 4,1 procent för svenskfödda. Arbetslösheten är 

alltså fem gånger så hög bland utrikesfödda jämfört med svenskfödda. Detta gäller såväl 

länet som riket totalt. 

Inskrivna arbetslösa ungdomar 

Bland länets ungdomar mellan 18-24 år omfattade arbetslösheten 1 352 personer, eller 8,1 procent av 

den registerbaserade arbetskraften i åldersgruppen. Motsvarande andel för riket totalt är 8,7 procent. 

Jämfört med april 2017 har antalet arbetslösa minskat med 14 procent i ungdomsgruppen i länet. Ar-

betslösheten i länet fortsätter därmed att minska betydligt kraftigare för ungdomar.  

Inskrivna inom etableringsprogrammet 

Vid årsskiftet 2017-2018 övergick etableringsuppdraget till att bli etableringsprogrammet. Detta inne-

bär att vissa administrativa rutiner förändrats, bland annat att de som avvaktar beslut om etablerings-

plan inte längre statistikförs som att ingå i etablering (etableringsprogrammet). Denna förändring be-

döms minska antalet inskrivna inom etablering med drygt 2 000 personer nationellt. 

I Västerbotten fanns 368 personer som omfattades av etableringsprogrammet i april. Ytterligare 560 

personer omfattades av etableringsuppdraget. Totalt sett är det alltså 928 personer i länet som omfat-

tas av etableringsåtgärder. 

Inskrivna arbetslösa med lång tid utan arbete  

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

4 585 personer som varit utan arbete i mer än 6 månader. Detta motsvarar 59 procent av alla inskrivna 

arbetslösa. Över en tredjedel av alla arbetslösa, eller 2 915 personer, har varit utan jobb i över 12 må-

nader. Av dessa är det 1 379 personer som varit utan arbete i över 24 månader, eller 18 procent av den 

totala arbetslösheten. Trots att detta är en hög siffra är det dock lägre än riksgenomsnittets 22 procent. 
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Nyinskrivna arbetslösa 

I april månad hade arbetsförmedlingarna i Västerbottens län 552 nyinskrivna arbetslösa. 

Av de nyinskrivna arbetslösa var en femtedel, eller 113 personer, födda utanför Europa.  

Arbete med stöd 

3 102 personer hade i april ett arbete med stöd, varav de flesta (2 403) var personer med 

funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.  

Antal personer varsel om uppsägning 

I april månad varslades 43 personer i länet om uppsägning, vilket kan jämföras med 47 

personer under april 2017.  

 

 

 

 

 

Inskrivna arbetslösa i Västerbotten april 2018 som andel (%)  
av den registerbaserade arbetskraften 16 – 64 år 



  
  

ARBETSFÖRMEDLINGEN 
Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. 
Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. 

www.arbetsformedlingen.se 

 

 

 

 

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 om-

gående 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 of-

ficiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbets-

kraftsundersökning (AKU). 

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik 

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning 

 

Maj månads arbetsmarknadsstatistik publiceras den 14 juni 2018 

 

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

