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Fakta om arbetsmarknadsläget i Norrbottens län i 
slutet av mars 2013 
 
Färre lediga platser i mars och under året. 
Under mars nyanmäldes 2 041 nya platser till arbetsförmedlingarna i länet, vilket var 
445 färre platser än i mars 2012. Under årets tre första månader var det totala antalet 
platser cirka 372 färre än under samma period året innan. Störst andelsmässig 
minskning hade vi inom verkstadsindustrin, offentlig förvaltning och utbildning. 
Totala antalet ferieplatser (2 386) som under året anmälts till arbetsförmedlingarna i 
länet ligger något lägre i antal (-74) jämfört med samma tid året innan.  

Marginellt färre till arbete 
1 387 personer inskrivna vid Arbetsförmedlingen i länet gick till någon form av arbete 
under mars 2013, vilket var närmare 21 färre än i mars 2012. Under månaden fick 711 
kvinnor och 676 män arbete. Av dem som fick arbete under mars var 365 ungdomar, 
219 utrikesfödda och 210 personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt 
arbetsförmåga. Motsvarande antal som fick arbete i respektive grupp i  mars 2012 var 
378 ungdomar, 211 utrikesfödda och 188 funktionshindrade med nedsatt 
arbetsförmåga.  I slutet av mars hade 776 personer tillfälliga anställningar, vilket var 3 
färre än för ett år sedan. 2 734 personer hade någon form deltids- och timanställning, 
vilket var 230 färre än i mars 2012. I nystartsjobb fanns 1 446 personer, vilket var 123 
färre än under mars 2012.  

Färre antal varslade i mars och kvartal ett 
Under mars varslades 41 personer i Norrbotten om uppsägning. Det var 125 färre än 
under samma månad 2012. Under kvartal ett 2013 har totalt 225 personer varslats om 
uppsägning, vilket är 69 färre än under motsvarande kvartal 2012. 

Färre nyinskrivna   
Under mars månad registrerades 610 nya arbetslösa personer på länets arbets-
förmedlingar, vilket var 68 färre än under samma tid 2012.  

Fortsatt lägre antal personer utan arbete1  
Antalet inskrivna arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd uppgick 
i mars till 11 625 personer eller 9,3 procent (riket 8,7 procent) av den registerbaserade 
arbetskraften mellan 16 och 64 år. I antal var det 713 färre än för ett år sedan. I slutet 
av mars var 4 953 kvinnor och 6 622 män arbetslösa eller deltog i program med 
aktivitetsstöd. Jämfört med mars 2012 var det en minskning för kvinnornas del med 
696 personer och för männens del en minskning med 17 personer. Av länets 
kommuner hade Boden, Övertorneå och Arjeplog ett högre antal utan arbete mars 
2013 jämfört med maras 2012. Den största minskningen av antal utan arbete hade vi i 
Luleå med 388 personer. 

Arbetslösheten i länet har andelsmässigt minskat med 0,6 procentenheter (i riket 
ökade andelen med 0,3 procentenheter) jämfört med mars 2012. Mest minskade 
andelen utan arbete i Jokkmokk som minskade med 1,5 följt av Arvidsjaur och Pajala 
som hade en minskning med 1,3 respektive 1,2 procentenheter.  Den lägsta andelen 
utan arbete uppmättes i Kiruna med 4,7 procent följt av Arjeplog med 7,1 procent. 
Länets högsta totala arbetslöshet fanns i Haparanda med 16,0 procent följt av 

                                                 
1 ”utan arbete” = öppet arbetslösa plus personer i program med aktivitetsstöd 
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Övertorneå med 12,7 procent. 1 877 personer i gruppen inskrivna arbetslösa och 
arbetssökande i program med aktivitetsstöd hade i slutet av mars varit utan arbete i 
mer än 24 månader. Det var närmare 300 färre än i mars 2012.   
Färre ungdomar utan arbete 
Antalet ungdomar utan arbete uppgick i mars till 3 172 personer eller 19,2 procent (i 
riket 17,4 procent) av den registerbaserade arbetskraften mellan 18 och 24 år. I antal 
var det 329 färre än för ett år sedan, vilket betyder att andelen totalt arbetslösa hade 
minskat med 2,7 procentenheter (i riket var det en ökning med 0,1 procentenheter). 
Boden och Arjeplog hade ett högre antal ungdomar utan arbete i mars 2013 jämfört 
med för ett år sedan. Överkalix hade samma antal som för ett år sedan. Den största 
minskningen av antal ungdomar utan arbete hade vi i Piteå och Luleå, minus 137 
respektive 121 personer. 

Länets lägsta andel ungdomar utan arbete fanns i Kiruna med 8,4 procent och den 
högsta i Haparanda med 30,6 procent.  151 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 56 färre än i mars 2012. 

Färre öppet arbetslösa 
I mars uppgick antalet öppet arbetslösa inskrivna vid arbetsförmedlingarna i Norr-
botten till 5 255 personer, vilket var 393 färre än för ett år sedan. Det motsvarade 4,2 
procent (i riket 4,5 procent) av den registerbaserade arbetskraften mellan 16 och 64 
år. Det var för länets del en minskning med 0,3 procentenheter jämfört med mars 
2012 medan riket låg kvar på samma nivå. Procentuellt var kvinnornas öppna 
arbetslöshet 1,3 procentenheter lägre än männens, 3,5 respektive 4,8 procent. Den 
högsta andelen öppet arbetslösa kvinnor fanns i Haparanda med 5,3 procent och den 
lägsta i Arjeplog med 1,9 procent. Den högsta andelen öppet arbetslösa män noterades 
i Haparanda med 10,1 procent och den lägsta i Kiruna 2,8 procent. Sammanlagt för 
båda könen fanns den högsta andelen öppet arbetslösa i åldersgruppen mellan 16 och 
64 år i Haparanda med 7,8 procent och den lägsta i Kiruna med 2,7 procent.  

Ungdomar 
Antalet öppet arbetslösa ungdomar mellan 18 och 24 år uppgick till 852 personer, 
vilket var 184 färre än i mars 2012. Antalet öppet arbetslösa ungdomar motsvarade 
5,2 procent(riket 6,0 procent)av den registerbaserade arbetskraften mellan 18 och 24 
år. Bland unga män var den öppna arbetslösheten 5,7 procent och bland unga kvinnor 
4,4 procent. Den högsta andelen öppet arbetslösa unga män noterades i Arjeplog med 
10,3 procent och den lägsta i Jokkmokk med 3,2 procent. Den högsta andelen öppet 
arbetslösa unga kvinnor uppmättes i Överkalix med 8,9 procent och den lägsta i Kalix 
med 2,2 procent. Den högsta andel öppet arbetslösa unga män och kvinnor fanns i 
Överkalix med 8,1 procent och den lägsta i Kiruna med 3,7 procent.  

Arbetssökande i program med aktivitetsstöd 
Antalet arbetssökande i program med aktivitetsstöd i åldersgruppen mellan 16 och 64 
år uppgick till 6 370 personer, fördelat på 2 912 kvinnor och 3 458 män. Totalt fanns 
320 färre personer i program med aktivitetsstöd jämfört med mars 2012. Det 
dominerande programmet, jobb- och utvecklingsgarantin, hade 3 062 deltagare 
inskrivna i mars. Av dessa befann sig 1 217 personer i sysselsättningsfasen. Totalt sett 
var det 390 färre i jobb- och utvecklingsgarantin och 69 färre i sysselsättningsfasen än 
vid samma tid året innan.   
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2 320 ungdomar mellan 18 och 24 år deltog i olika arbetsmarknadsprogram, det var 
145 färre än för ett år sedan. I jobbgarantin för ungdomar fanns 1 478 personer, vilket 
är 159 färre än i mars 2012. 

 

Fler arbetssökande i arbete med stöd 
Vid månadsskiftet mars/april hade 3 296 personer i länet någon form av arbete med 
stöd, en ökning med 183 personer jämfört med samma tid året innan. Särskilda 
insatser för funktionshindrade, offentligt skyddat arbete, lönebidrags-, trygghets- och 
utvecklingsanställning svarade för 2 888 av det totala antalet personer med stöd. Det 
var 78 fler än vid motsvarande tid året innan. I instegsjobb riktade till invandrare 
fanns det 92 personer i länet, vilket var 3 färre än för ett år sedan.  

  

  

Fakta om statistiken  
Den officiella arbetslösheten redovisas av SCB enligt deras Arbetskraftsundersökning, AKU. Den 
officiella definitionen innebär bland annat att man söker och kan ta ett arbete omedelbart. Däremot 
behöver man inte vara inskriven på Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen redovisar olika kategorier 
av inskrivna arbetssökande. 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 totalt inskrivna arbetslösa och är det mått som närmast svarar mot SCB:s 
definitioner.  
Andelen öppet arbetslösa och/eller sökande i program med aktivitetsstöd anges numera i förhållande till 
en registerbaserad arbetskraft. 

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik: 
http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Fakta-om-statistiken/Andelen-
arbetslosa-redovisas-pa-nytt-satt.html 

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning: 
http://www.scb.se/aku 

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

                                                                        mars 2013 mars 2012 Differens 

Funktionshindrade  2946 2759 6,8 

Utrikes födda  2669 2551 4,6 

Ungdomar 18 - 24 år  3172 3501 -9,4 

Kvinnor  4953 5649 -12,3 

Män  6672 6689 -0,3 

Förgymnasial utbildning  3016 3123 -3,4 

Gymnasial utbildning  6660 7182 -7,3 

Eftergymnasial utbildning  1949 2033 -4,1 
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