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Fakta om arbetsmarknadsläget i Norrbottens län i 
slutet av mars 2012 
 

Fler lediga platser 
Under mars 2012 nyanmäldes 2 486 nya platser till arbetsförmedlingarna i länet, 
vilket var 449 fler platser än i mars 2011. Under årets första kvartal har 7 100 lediga 
platser inkommit till arbetsförmedlingarna i länet, drygt 1 000 fler platser än under 
samma tid 2011. Av samtliga inkomna lediga platser under året var 2 500 
feriearbeten.  

Något färre till arbete 
1 408 personer inskrivna vid Arbetsförmedlingen i länet gick till någon form av arbete 
under mars 2012. Det var 305 färre än i mars 2011. Något fler kvinnor än män fick 
arbete under månaden. Av dem som fick arbete under mars var det 378 ungdomar, 
211 utrikesfödda och 188 personer hade en funktionsnedsättning som medför nedsatt 
arbetsförmåga. Motsvarande antal som fick arbete i respektive grupp i mars 2011 var 
398 ungdomar, 252 utrikesfödda och 237 hade något funktionshinder.  I slutet av 
mars hade 779 personer tillfälliga anställningar Det var 106 färre än för ett år sedan. 
2 964 personer hade någon form av deltids- eller timanställning, vilket var 259 färre 
än i mars 2011. I nystartsjobb fanns 1 569 personer, 67 färre än under mars 2011.  

Ökat antal varslade 
Under mars varslades 166 personer i Norrbotten om uppsägning. Det var 133 fler än 
under samma månad 2011. Under årets första kvartal har antalet varslade om 
uppsägning ökat från 100 personer i fjol till 294 i år. 

Marginellt fler nyinskrivna   
Under mars månad registrerades 678 nya arbetslösa personer på länets arbets-
förmedlingar, vilket var 7 fler än i mars 2011.  

Fortsatt lägre antal personer utan arbete1  
Antalet inskrivna arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd uppgick 
i mars till 12 338 personer eller 9,8 procent (riket 8,5 procent) av den registerbase-
rade arbetskraften mellan 16 och 64 år. I antal var det 684 färre än för ett år sedan. I 
slutet av mars var 6 689 män och 5 649 kvinnor arbetslösa eller deltog i program med 
aktivitetsstöd. Jämfört med mars 2011 var det en minskning för männens del med 
404 personer och för kvinnornas del med 280 personer. Samtliga av länets kom-
muner förutom Jokkmokk och Gällivare hade ett lägre antal utan arbete än i mars 
2011.  

Arbetslösheten i länet har andelsmässigt minskat med 0,7 procentenheter jämfört 
med mars 2011. De största minskningarna bland länets kommuner noterades i 
Arjeplog och Haparanda som minskade med 4,4 respektive 4,1 procentenheter. Lägsta 
andelen utan arbete uppmättes i Kiruna med 5,0 procent följt av Arjeplog med 5,3 
procent. Länets högsta totala arbetslöshet fanns i Haparanda med 15,8 procent följt av 
Kalix med 12,8 procent. Närmare 2 200 personer i gruppen inskrivna arbetslösa och 
arbetssökande i program med aktivitetsstöd hade i slutet av mars varit utan arbete i 
mer än 24 månader, vilket var 90 personer färre jämfört med samma tid året innan.   

                                                 
1 ”utan arbete” = öppet arbetslösa plus personer i program med aktivitetsstöd 
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Lägre ungdomsarbetslöshet 

Antalet ungdomar utan arbete uppgick i mars till 3 501 personer eller 21,4 procent 
(riket 17,2 procent) av den registerbaserade arbetskraften mellan 18 och 24 år. Samt-
liga kommuner förutom Gällivare och Jokkmokk hade en lägre ungdomsarbetslöshet 
än för ett år sedan. Länets totala arbetslöshet för ungdomar har andelsmässigt mins-
kat med 2,9 procentenheter jämfört med mars 2011. Lägsta andelen ungdomar utan 
arbete fanns i Arjeplog och Kiruna med 8,4 respektive 9,2 procent, medan Haparanda 
och Kalix hade den högsta andelen med 28,8 respektive 28,2 procent.   

207 ungdomar i gruppen inskrivna arbetslösa och arbetssökande i program med 
aktivitetsstöd hade i mars månad varit utan arbete i mer än 24 månader, vilket var 14 
fler jämfört med samma tid året innan. 

Öppet arbetslösa minskade 
I mars uppgick antalet öppet arbetslösa inskrivna vid arbetsförmedlingarna i Norr-
botten till 5 648 personer, vilket var 288 färre än för ett år sedan. Det motsvarade 4,5 
procent (riket 4,5 procent) av den registerbaserade arbetskraften mellan 16 och 64 år. 
Det var en för länet 0,3 procentenheter lägre öppen arbetslöshet än i mars 2011. 
Procentuellt var kvinnornas öppna arbetslöshet lägre än männens, 4,1 respektive 4,8 
procent. Den högsta andelen öppet arbetslösa män fanns i Pajala med 7,0 procent och 
den lägsta i Kiruna 2,5 procent. Högsta andelen öppet arbetslösa kvinnor noterades i 
Haparanda och Älvsbyn med 5,7 procent och den lägsta i Arjeplog 1,5 procent. Den 
lägsta andelen öppet arbetslösa för båda könen i åldersgruppen 16 och 64 år uppmät-
tes i Kiruna och Arjeplog med 2,8 procent respektive 3,0 procent och den högsta i 
Haparanda, Älvsbyn och Pajala med 6,2 respektive 5,8 procent.  

Öppet arbetslösa ungdomar 
Antalet öppet arbetslösa ungdomar mellan 18 och 24 år uppgick till 1 036 personer, en 
ökning med 50 personer jämfört med mars 2011. Antalet öppet arbetslösa ungdomar 
motsvarade 6,3 procent (riket 6,1 procent) av den registerbaserade arbetskraften 
mellan 18 och 24 år. Andelsmässigt låg de unga männens öppna arbetslöshet på 7,2 
procent vilket var 1,9 procentenheter högre än den för unga kvinnor. Den högsta 
andelen öppet arbetslösa unga män fanns i Gällivare med 8,6 procent och den lägsta i 
Haparanda med 4,0 procent. I Älvsbyn uppmättes i mars den högsta andelen öppet 
arbetslösa unga kvinnor med 10,9 procent medan Arjeplog inte hade någon ung 
kvinna som var öppet arbetslös. Den lägsta andelen öppet arbetslösa unga män och 
kvinnor fanns i Arjeplog och Övertorneå med 4,0 procent och den högsta andelen i 
Älvsbyn och Boden med 8,7 respektive 7,7 procent.  

Färre arbetssökande i program med aktivitetsstöd 
Antalet arbetssökande i program med aktivitetsstöd i åldersgruppen mellan 16 och 64 
år uppgick till 6 690 personer, fördelat på 3 472 män och 3 218 kvinnor. Totalt var det 
396 färre personer i program med aktivitetsstöd än i mars 2011. Antalet män i 
program minskade med 298 personer och antalet kvinnorna med 98 personer. Det 
dominerande programmet, jobb- och utvecklingsgarantin, hade 3 452 deltagare 
inskrivna i mars, varav 1 286 befann sig i sysselsättningsfasen. Det var 283 färre i 
jobb- och utvecklingsgarantin och 40 färre i sysselsättningsfasen än för ett år sedan.  

Totalt sett fanns 2 465 ungdomar i åldrarna mellan 18 och 24 år i olika arbetsmark-
nadsprogram, 165 färre än för ett år sedan. I jobbgarantin för ungdomar fanns 1 637 
personer, en minskning med 287 personer sedan mars 2011. 
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Fler arbetssökande i arbete med stöd 
Vid månadsskiftet mars/april hade 3 113 personer i länet någon form av arbete med 
stöd, en ökning med 171 personer sedan samma tid året innan. I särskilda insatser för 
funktionshindrade, offentligt skyddat arbete, lönebidrags-, trygghets- och utveck-
lingsanställning fanns 2 810 av det totala antalet personer med stöd. Det var 73 fler än 
vid motsvarande tid året innan. Instegsjobb riktade till invandrare omfattade 95 
personer i länet, vilket var 15 fler än för ett år sedan.  

  

  

 

Fakta om statistiken  
Andelen öppet arbetslösa och/eller deltagare i program med aktivitetsstöd anges i förhållande 
till en registerbaserad arbetskraft. Tidigare har andelen angetts i förhållande till 
befolkningen mellan 16 och 64 år. Detta förändrar nivån på andelen arbetslösa. 

Definitionen av öppet arbetslösa är arbetssökande som är inskrivna vid Arbetsförmedlingen, 
är utan arbete, aktivt söker och omgående kan tillträda ett arbete och som inte deltar i ett 
arbetsmarknadspolitiskt program. 

I statistiken redovisas nu också antalet personer med långa tider utan arbete, arbetssökande 
som varit utan arbete i mer än 6, 12 respektive 24 månader. 

Mer information: http://www.arbetsformedlingen.se/nytt-om-statistik 

 

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

                                                                Mars 2012 Mars 2011 Differens 

Funktionshindrade  2759 2678 3,0

Utrikes födda  2551 2327 9,6

Ungdomar 18 - 24 år  3501 3616 – 3,2

Kvinnor  5649 5929 – 4,7

Män  6689 7093 – 5,7

Förgymnasial utbildning  3123 3145 – 0,7

Gymnasial utbildning  7182 7698 – 6,7

Eftergymnasial utbildning  2033 2179 – 6,7


