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Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juli 2018 

Till arbete  

Under månaden påbörjade cirka 1 020 personer av samtliga som var inskrivna vid länets 

arbetsförmedlingar någon form av arbete. Det var drygt 100 fler jämfört med samma må-

nad 2017.  

Bland dem som fick arbete under månaden var: 

 438 kvinnor och 580 män (376 respektive 538 i juli 2017) 

 199 ungdomar under 25 år (180 i juli 2017) 

 358 utrikesfödda (263 i juli 2017) varav inom etableringen 54 (45 i juli 2017) 

 208 funktionshindrade med nedsatt arbetsförmåga (181 i juli 2017)  

 

Inskrivna arbetslösa 16-64 år 

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

naden var cirka 6 890 personer inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen, vilket är 

cirka 650 färre än under motsvarande månad i fjol. Av de inskrivna arbetslösa var det 

cirka 3 060 kvinnor (3 350 i juli 2017) och 3 835 män (4 195 i juli 2017).  

En fortsatt stark arbetsmarknad har medfört att endast två län (Västerbotten och Got-

land) hade en lägre relativ arbetslöshet än länets som låg på 5,5 procent (riket 6,9 pro-

cent). Den relativa arbetslösheten bland kvinnor och män låg på 5,2 respektive 5,9 pro-

cent(riket 6,8 respektive 7 procent) Bland inrikes respektive utrikes födda låg arbetslös-

heten på 4,1 respektive 17,4 procent (riket 3,6 respektive 19,9 procent). Den lägsta ande-

len inskrivna arbetslösa totalt uppmättes i Gällivare med 3,4 procent och den högsta i Ha-

paranda med 10,2 procent. 

Inskrivna arbetslösa ungdomar 18-24 år 

Det är en fortsatt minskning av antalet inskrivna arbetslösa ungdomar i åldersgruppen 

18-24 år. I slutet av månaden var omkring 1 195 ungdomar inskrivna som arbetslösa (re-

lativ arbetslöshet i länet 7,8 procent, i riket 8,6 procent) på Arbetsförmedlingen, det är 

omkring 80 färre än under motsvarande månad året innan. Den relativa arbetslösheten 

bland unga kvinnor och män låg på 6 respektive 9,4 procent (riket 7 respektive 10,2 pro-

cent) Länets lägsta andel inskrivna arbetslösa ungdomar hade vi i Gällivare med 5 procent 

och den högsta i Haparanda med 16,4 procent.  

Öppet arbetslösa 16-64 år 

Av de som var inskrivna som arbetslösa i slutet av månaden var cirka 3 795 personer in-

skrivna som öppet arbetslösa. Detta var omkring 15 fler jämfört med året innan. Uttryckt 

som andel av den registerbaserade arbetskraften motsvarar det en öppen arbetslöshet på 

3,1 procent (riket 3,8 procent).  
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I program med aktivitetsstöd 16-64 år 

Antalet personer i program med aktivitetsstöd var cirka 3 100, en minskning med cirka 

665 personer jämfört med året innan.  

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

omkring 1 740 (cirka 2 115) personer i slutet av månaden.  

Inskrivna inom etableringsuppdraget 

I slutet av månaden omfattade etableringsuppdraget omkring 805 personer, för ett år se-

dan var antalet cirka 1 030. Av de som var inskrivna inom etableringsuppdraget var cirka 

455 män och 350 kvinnor. 

Utan arbete i 12 månader eller mer  

Antalet inskrivna arbetslösa som varit utan arbete i 12 månader eller mer uppgick till 

cirka 2 400 personer, det var 180 färre jämfört med motsvarande månad året innan. 

Bland ungdomar var det omkring 285, vilket var en minskning med cirka 10 personer.  

Nyinskrivna arbetslösa 

Under månaden anmälde sig omkring 500 nya som öppet arbetslösa personer vid länets 

arbetsförmedlingar. Det var ett femtontal färre jämfört med samma månad året innan.  

I arbete med stöd 

3 725 personer (3 375) hade ett arbete med stöd i slutet av månaden. Av dessa omfattade 

cirka 2 840 (2 855) 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 1 265 respektive 

1 300 personer. Det var en minskning med omkring 55 respektive 15 personer jämfört 

med året innan. Lönebidrag för utveckling i anställning har ökat med drygt 65 personer, 

från omkring 185 till 250. 

Omkring 885 personer (525) hade någon typ av anställningsstöd; Extratjänster uppgick 

till omkring 430, moderna beredskapsjobb till närmare 130 och introduktionsjobben till 

180 personer 

Nystartsjobb, yrkesintroduktion och utbildningskontrakt 

Antalet personer i nystartsjobb uppgick till omkring 725 (1 050) i slutet på månaden. 13 

(21) var i yrkesintroduktion1 och 127 (85) hade ett utbildningskontrakt.2  

Antal personer varsel om uppsägning 

Under månaden varslades 13 personer (133) om uppsägning till Arbetsförmedlingen. Un-

der året har cirka 505 personer varslats om uppsägning, vilket är närmare 450 personer 

färre jämfört med samma period året innan. 

                                                             
1 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. 
2 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. 
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Lediga platser 3 

Antalet lediga platser som anmäldes till länets arbetsförmedlingar under månaden 

uppgick till cirka 980 (cirka 1 060). Under året har det inkommit omkring 15 800 le-

diga platser, vilket är cirka 1 100 färre jämfört med samma period året innan.  

 

 

                                                             
3 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 juli respektive år.  

                                                                        april 2018 april 2017 Diff. andel Diff. antal 

Funktionshindrade med 
nedsatt arbetsförmåga 

1722 1954 -11,9 -232 

Utrikes födda  2425 2684 -9,6 -259 

Tillhör etablering 807 1032 -21,8 -225 

Inrikes födda 4468 4857 -8,0 -389 

Ungdomar 18 - 24 år  1194 1274 -6,3 -80 

Kvinnor  3057 3347 -8,7 -290 

Män  3836 4194 -8,5 -358 

Förgymnasial utbildning  2197 2371 -7,3 -174 

Gymnasial utbildning  3208 3577 -10,3 -369 

Eftergymnasial utbildning  1488 1593 -6,6 -105 
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Inskrivna arbetslösa i Norrbottens län som andel (%) av den regis-
terbaserade arbetskraften 16-64 år, juli 2018 

 

 
Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den  
registerbaserade arbetskraften 16 – 64 år, juli 2018 
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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 

 

Augusti månads arbetsmarknadsstatistik publiceras den 12 september 2018 

 

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

