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Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik januari 

2019 Västerbottens län 

Till arbete 

913 av de som var inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen i januari 

påbörjade ett arbete. Det är drygt 100 personer färre än för ett år sedan. Av de 913 var 

48 procent kvinnor och 52 procent män. En femtedel av dem var utomeuropeiskt 

födda. 

Inskrivna arbetslösa 

Arbetslösheten fortsätter att minska och tillsammans med Uppsala län hade 

Västerbotten, i januari 2019, Sveriges lägsta arbetslöshet. Antalet inskrivna 

arbetslösa minskade i januari jämfört med samma månad föregående år, från ca 8 

400 till 7 600. Av de inskrivna arbetslösa var 44 procent kvinnor och 56 procent var 

män. Den relativa arbetslöshetsnivån uppgår sammantaget till 5,7 procent, vilket kan 

jämföras med 6,3 procent för ett år sedan. Kvinnor visar en fortsatt lägre arbetslöshet 

än män; 5,2 respektive 6,1 procent. Andelen arbetslösa minskar för såväl inrikes - 

som utrikesfödda. Bland inrikes födda var arbetslösheten i slutet på januari 4,0 

procent (4,5 procent för ett år sedan). Bland utrikesfödda minskade arbetslösheten 

till 19,4 procent (21,4 procent i januari 2018).  

Av de som var inskrivna som arbetslösa i slutet på januari var 54 procent inskrivna 

som öppet arbetslösa och 46 procent deltog i program med aktivitetsstöd. Jobb- och 

utvecklingsgarantin är Arbetsförmedlingens enskilt största program och omfattade ca 

1 900 personer i januari.  
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Inskrivna arbetslösa ungdomar 

Antalet inskrivna arbetslösa ungdomar (18-24 år) fortsätter att minska i Västerbotten 

och i slutet av januari var de ca 1 400, att jämföra med 1 550 för ett år sedan. I slutet 

av januari var andelen arbetslösa ungdomar 8,5 procent, vilket kan jämföras med 9,1 

procent i januari 2018. 

Inskrivna arbetslösa med lång tid utan arbete  

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

januari var det nära 3 900 personer som varit utan arbete i mer än 6 månader. Detta 

motsvarar 51 procent av alla inskrivna arbetslösa. Över en tredjedel av alla arbetslösa, 

eller 2 650 personer, har varit utan jobb i över 12 månader. Av dessa är det totalt 

närmare 1 300 personer, eller 17 procent av den totala arbetslösheten, som varit utan 

arbete i mer än 24 månader. 

Nyinskrivna arbetslösa 

I januari månad hade arbetsförmedlingarna i Västerbottens län 770 nyinskrivna 

arbetslösa var en femtedel, eller 150 personer, födda utanför Europa. 

Arbete med stöd 

3 300 personer hade i januari ett arbete med stöd, varav de flesta (2 430) var 

personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. 

Antal personer varsel om uppsägning 

Under januari månad varslades 103 personer i länet om uppsägning, vilket kan 

jämföras med 14 personer under januari 2018. Även om antalet varslade är högre så 

ligger varslen ändå på historiskt låga nivåer. 
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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 

 

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

