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Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017 

Till arbete  

Under månaden påbörjade närmare 1 125 personer av samtliga som var inskrivna vid lä-

nets arbetsförmedlingar någon form av arbete. Det var omkring 100 färre jämfört med 

samma månad 2016.  

Bland dem som fick arbete under månaden var: 

 535 kvinnor och 589 män (555 respektive 669 i augusti 2016) 

 193 ungdomar under 25 år (224 i augusti 2016) 

 271 utrikesfödda (260 i augusti 2016) varav inom etableringen 49 (25 i augusti 2016) 

 164 funktionshindrade med nedsatt arbetsförmåga (175 i augusti 2016)  

 

Inskrivna arbetslösa 16-64 år 

Antalet inskrivna arbetslösa i åldersgruppen 16-64 år fortsätter att minska. I slutet av må-

naden var cirka 7 830 personer inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen, vilket är 

omkring 175 färre än under motsvarande månad i fjol. Av de inskrivna arbetslösa var 

cirka 3 545 kvinnor (3 525 i augusti 2016) och 4 285 män (4 480 i augusti 2016).  

Den relativa arbetslösheten i länet låg på 6,3 procent (riket 7,4 procent), det var för länet 

och riket en minskning med 0,1 procentenheter. Bland inrikes respektive utrikes födda låg 

arbetslösheten på 4,5 (riket 3,9) respektive 20,9 (riket 22) procent. Det var i länet en 

minskning för inrikes födda med 0,3 procentenheter, och för utrikes födda låg arbetslös-

heten på samma nivå som för ett år sedan. Den lägsta andelen inskrivna arbetslösa totalt 

uppmättes i Kiruna och Gällivare med 4,2 respektive 4,7 procent och den högsta i Hapa-

randa och Övertorneå med 11,3 respektive 10,2 procent. 

Inskrivna arbetslösa ungdomar 18-24 år 

Det är en fortsatt stark minskning av antalet inskrivna arbetslösa ungdomar i åldersgrup-

pen 18-24 år. I slutet av månaden var omkring 1 410 ungdomar inskrivna som arbetslösa 

(i länet 9,2 procent, i riket 10,3 procent) på Arbetsförmedlingen, vilket är omkring 290 

färre än under motsvarande månad året innan. Länets lägsta andel inskrivna arbetslösa 

ungdomar hade vi i Gällivare med 5,8 procent och den högsta i Övertorneå med 23,2 pro-

cent. 

Öppet arbetslösa 16-64 år 

Av de som var inskrivna som arbetslösa i slutet av augusti var omkring 4 030 personer 

inskrivna som öppet arbetslösa. Detta är omkring 135 färre jämfört med året innan. Ut-

tryckt som andel av den registerbaserade arbetskraften motsvarar det en öppen arbetslös-

het på 3,2 procent (riket 4,1 procent).  
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I program med aktivitetsstöd 16-64 år 

Antalet personer i program med aktivitetsstöd var cirka 3 800, en minskning med cirka 

40 personer jämfört med året innan.  

Jobb- och utvecklingsgarantin, som är myndighetens enskilt största program, omfattade 

drygt 2 140 (2 250) personer i slutet av månaden. Cirka 175 (580) var i programmets 

sysselsättningsfas. Sysselsättningsfasen är ett program som ska vara helt avvecklat senast 

den 31 januari 2018.  

Inskrivna inom etableringsuppdraget 

I slutet av månaden omfattade etableringsuppdraget cirka 1 065 personer, för ett år sedan 

var antalet drygt 920. Av de som var inskrivna inom etableringsuppdraget var cirka 615 

män och 450 kvinnor. 

Utan arbete i 12 månader eller mer  

Antalet inskrivna arbetslösa som varit utan arbete i 12 månader låg kvar på ungefär 

samma nivå som året innan, 2 650 personer. Bland ungdomar var det omkring 300 som 

varit utan arbete i 12 månader eller mer. Det var en minskning med omkring 23,5 procent 

eller med omkring 90 personer jämfört med motsvarande månad året innan.  

Nyinskrivna arbetslösa 

Under månaden anmälde sig 755 (50) nya öppet arbetslösa personer vid länets arbetsför-

medlingar. Det är drygt 12 procent eller närmare 95 färre jämfört med samma månad året 

innan. Nyinskrivna till etableringsuppdraget uppgick till närmare 70 personer, vilket är 

omkring 35 färre jämfört med samma månad året innan. Totalt under året har cirka 595 

personer skrivits in i etableringsuppdraget och det är ett tiotal fler än vid motsvarande 

period 2016. Antalet nyinskrivna ungdomar (280) under månaden är en minskning med 

drygt 12 procent jämfört med motsvarande månad året innan. 

I arbete med stöd 

3 380 personer (3 420) hade ett arbete med stöd i slutet av månaden. Av dessa omfatta-

des omkring 2 850 (2 900) av särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning 

som medför nedsatt arbetsförmåga. Trygghetsanställning och lönebidrag, som är de 

största insatserna för personer med funktionsnedsättning, omfattade omkring 1 310 re-

spektive 1 315 personer. Det var en minskning med omkring 15 respektive 20 personer 

jämfört med året innan.  

Närmare 530 personer (520) hade någon typ av anställningsstöd; cirka 140 hade ett sär-

skilt anställningsstöd1, närmare 80 hade ett förstärkt särskilt anställningsstöd2 och när-

mare 165 hade ett instegsjobb3. Extratjänsterna uppgick till drygt 125.  

                                                             
1 Särskilt anställningsstöd lämnas till arbetsgivare i syfte att stimulera anställning av personer som har svårt att hitta reguljärt 
arbete. 
2 Förstärkt särskilt anställningsstöd riktas mot personer i Jobb- och utvecklingsgarantins sysselsättningsfas. 
3 Anställningsstöd i form av instegsjobb lämnas till utrikes födda som studerar, eller kommer att studera, inom ramen för 
svenskundervisning för invandrare (SFI). 
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Nystartsjobb, yrkesintroduktion och utbildningskontrakt 

Antalet personer i nystartsjobb uppgick till omkring 975 (1 195) i slutet på månaden. 21 

(24) var i yrkesintroduktion4 och 125 (95) hade ett utbildningskontrakt.5  

Antal personer varsel om uppsägning 

Under månaden varslades 12 personer (71) om uppsägning till Arbetsförmedlingen. Un-

der året har närmare 965 personer i länet varslats om uppsägning, vilket kan jämföras 

med samma period 2016 då det var närmare 970 personer som hade varslats om uppsäg-

ning. 

Lediga platser 6 

Antalet lediga platser som anmäldes till länets arbetsförmedlingar under månaden 

uppgick till cirka 1 555 (cirka 1 735). Under året har det inkommit cirka 18 450 lediga 

platser, vilket är cirka 1 140 färre än vid motsvarande kvartal året innan. Ett urval av 

yrken med tjänster med en varaktighet på 6 månader eller längre som det under året 

varit störst efterfrågan av är: grundskollärare, undersköterskor, personliga assisten-

ter, kundtjänstpersonal och grundutbildade sjuksköterskor. 

 

                                                             
4 Yrkesintroduktion infördes den 15 januari 2014 och är ett ekonomiskt stöd till arbetsgivare som anställer ungdomar 15-24 år. 
Anställningen ska innehålla utbildning eller handledning under minst 15 procent av arbetstiden. 
5 Utbildningskontrakt är en överenskommelse mellan arbetssökande 20-24 år, Arbetsförmedlingen och kommunen om att den 
arbetssökande ska läsa in gymnasiet på Komvux eller på folkhögskola. Studierna kan kombineras med jobb, praktik eller andra 
arbetsmarknadspolitiska program på deltid. 
6 Arbetsförmedlingen har sett en ökning av antalet nyanmälda lediga platser med ett overifierat bakomliggande rekryteringsbe-
hov. 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 arbetsmark-
naden. 

 FAKTAUNDERLAG: Öppet arbetslösa och arbetssökande i 
program med aktivitetsstöd i slutet av augusti respektive 
år.  

                                                                        Aug. 2017 Aug. 2016 Diff. andel Diff. antal 

Funktionshindrade med 
nedsatt arbetsförmåga 

1980 1977 0,2 3 

Utrikes födda  2838 2689 5,5 149 

Tillhör etablering 1066 922 15,6 144 

Inrikes födda 4857 5096 -4,7 -239 

Ungdomar 18 - 24 år  1407 1695 -17,0 -288 

Kvinnor  3543 3525 0,5 18 

Män  4286 4478 -4,3 -192 

Förgymnasial utbildning  2468 2369 4,2 99 

Gymnasial utbildning  3748 3976 -5,7 -228 

Eftergymnasial utbildning  1613 1658 -2,7 -45 
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Inskrivna arbetslösa i Norrbottens län som andel (%) av den regis-
terbaserade arbetskraften 16-64 år, augusti 2017 

 

 

 
 
Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den  
registerbaserade arbetskraften 16 – 64 år, augusti 2017 
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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 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 

 

September månads arbetsmarknadsstatistik publiceras den 10 oktober 2017 

 

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

