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Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik december 2017  
och året 2017 jämfört med år 2016 

Till arbete  

Under månaden påbörjade cirka 960 personer av samtliga som var inskrivna vid länets 

arbetsförmedlingar någon form av arbete. Det var ungefär 170 fler jämfört med samma 

månad 2016.  

Under året har i genomsnitt 1 265 per månad gått till någon form av arbete, vilket är cirka 

80 färre per månad jämfört med året innan. 

Inskrivna arbetslösa 16-64 år 

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

cember 2017 var 8 700 personer inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen, vilket 

är omkring 365 färre än under motsvarande månad i fjol.  

Under året har i genomsnitt 8 490 per månad varit inskrivna som arbetslösa, vilket är 

cirka 225 färre per månad jämfört med året innan. Under året låg den relativa arbetslös-

heten i länet i genomsnitt på 6,8 procent i månaden (riket 7,5 procent), vilket kan jämfö-

ras med 2016 då den i länet låg på 7 procent (riket 7,6 procent) i genomsnitt per månad. 

Inskrivna arbetslösa ungdomar 18-24 år 

I slutet av månaden var omkring 1 680 ungdomar inskrivna som arbetslösa, det är om-

kring 170 färre än under motsvarande månad året innan. Under året har i genomsnitt 

cirka 1 600 ungdomar per månad varit inskrivna som arbetslösa, vilket är cirka 330 färre 

per månad jämfört med året innan. 

Under året låg den relativa arbetslösheten i länet i genomsnitt på 10,3 procent i månaden 

(riket 10,4 procent), vilket kan jämföras med 2016 då den i länet låg på 12 procent (riket 

11,7 procent) i genomsnitt per månad. 

Inskrivna inom etableringsuppdraget 

I slutet av månaden omfattade etableringsuppdraget 1 112 personer, för ett år sedan var 

antalet omkring 1 137. Under året har i genomsnitt 1 126 per månad varit inskrivna som 

arbetslösa i etableringsuppdraget, vilket är cirka 180 fler per månad jämfört med året in-

nan. 

Utan arbete i 12 månader eller mer  

Antalet inskrivna arbetslösa som varit utan arbete i mer än 12 månader uppgick till 2 784 

personer, vilket var ett femtontal fler jämfört med motsvarande månad året innan.  

Under året har i genomsnitt 2 735 per månad varit inskrivna som arbetslösa i mer än 12 

månader, vilket är cirka 25 färre per månad jämfört med året innan. 

Nyinskrivna arbetslösa 

Under månaden anmälde sig drygt 610 nya personer som öppet arbetslösa vid länets ar-

betsförmedlingar. Det var ett åttiotal färre jämfört med samma månad året innan.  
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Under 2017 har i genomsnitt cirka 680 per månad skrivit in sig som arbetslösa. Det är 

cirka 25 färre per månad jämfört med året innan.  

Nyinskrivna till etableringsuppdraget under månaden uppgick till 45 personer, vilket är 

cirka 75 färre jämfört med samma månad året innan.  

Under 2017 har i genomsnitt cirka 70 per månad skrivit in sig som arbetslösa i etable-

ringsuppdraget. Det är närmare 20 färre per månad jämfört med året innan.  

I arbete med stöd 

Närmare 3 445 personer (3 280) hade ett arbete med stöd i slutet av december 2017.  Un-

der 2017 har i genomsnitt cirka 3 325 per månad av kvarstående arbetssökande hos Ar-

betsförmedlingen varit inskrivna i någon form av arbete med stöd. Det är 7 färre per må-

nad jämfört med året innan.  

Antal personer varsel om uppsägning 

Under månaden varslades 189 personer (37) om uppsägning till Arbetsförmedlingen. Un-

der året har närmare 1 370 personer i länet varslats om uppsägning, vilket är drygt 180 

fler jämfört med samma period 2016.  

Lediga platser 1 

Antalet lediga platser som anmäldes till länets arbetsförmedlingar under december 

2017 uppgick till drygt 3 500 (cirka 3 000). Ungefär hälften av de platser som inkom i 

december månad är sommarvikariat.  

Under året har det inkommit cirka 26 800 lediga platser, vilket är cirka 1 400 färre än 

året innan. Minskningen har skett i större eller mindre omfattning i samtliga 

branscher förutom finansiell verksamhet och företagstjänster samt offentlig förvalt-

ning.  

 

 

 

                                                             
1 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. 
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Inskrivna arbetslösa i Norrbottens län som andel (%)  
av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år, december 2017 

 

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

 

 

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

