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Totalt inskrivna arbetslösa i Norrbottens län augusti 2014 

8 508 (6,9 %) 
 

 

3 836 kvinnor (6.6 %) 
4 672 män (7,1 %) 
2 344 unga 18-24 år (14,3 %) 

(Andel av registerbaserade arbetskraften) 

 
Fakta om arbetsmarknadsläget i Norrbottens län i 
slutet av augusti 2014 
 
Till arbete 
Cirka 1 160 personer inskrivna vid Arbetsförmedlingen i länet gick till någon form av 
arbete under augusti 2014, vilket var knappt 300 färre än i augusti 2013.  
Bland dem som fick arbete under augusti månad var: 
 586 kvinnor och 576 män (740 respektive 708 i augusti 2013) 

 205 ungdomar under 25 år (255 i augusti 2013) 

 237 utrikes födda (237 i augusti 2013) 

 166 funktionshindrade med nedsatt arbetsförmåga (168 i augusti 2013)  
 
Sökande med arbete utan stöd 
I slutet av augusti hade närmare 1 500 personer tillfälligt arbete, vilket var cirka 115 
fler än för ett år sedan. Cirka 1 770 personer hade någon form deltids- och 
timanställning, vilket närmare 500 färre än i augusti 2013.  

Arbetssökande i arbete med stöd 
Vid månadsskiftet augusti/september hade cirka 3 550 personer i länet någon form av 
arbete med stöd, vilket var drygt 100 personer fler jämfört med samma tid året innan. 
Särskilda insatser för funktionshindrade med nedsatt arbetsförmåga, kulturlyftet, 
offentligt skyddat arbete, lönebidrags-, trygghets- och utvecklingsanställning samt 
utvecklingsanställning inom samhall svarade för nästan 2 950 av det totala antalet 
personer med stöd, vilket är ett tiotal fler än vid motsvarande tid året innan. I 
instegsjobb riktade till invandrare fanns det drygt 150 personer i länet, vilket var drygt 
ett tjugotal fler än för ett år sedan. 

Färre i nystartsjobb 
I nystartsjobb fanns drygt 1 500 personer, vilket var ett femtiotal färre jämfört med 
augusti 2013.  

Lediga platser 
Under augusti nyanmäldes det drygt 1 430 nya platser till arbetsförmedlingarna i 
länet, vilket var ungefär 160 färre än i augusti 2013. Under året har det inkommit 
drygt 14 700 lediga platser, vilket är marginellt färre (40) jämfört med samma period 
året innan. Närmare 40 procent av det totala antalet lediga platser under året har 
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inkommit från vård och omsorg och cirka 22 procent från finansiell verksamhet och 
företagstjänster.  

Lagda varsel 
Under augusti varslades 55 personer i Norrbotten om uppsägning, vilket var 22 fler än 
under samma månad 2013.  Totalt under året har 566 personer i länet varslats om 
uppsägning, vilket är 136 färre jämfört med samma period 2013. 

Färre nyinskrivna 
Under aug. månad registrerades drygt 900 nya arbetslösa personer på länets arbets-
förmedlingar, vilket var cirka 150 färre än under samma månad 2013. Totalt under 
året har cirka 5 600 nyinskrivningar gjorts, vilket är cirka 930 färre jämfört med 
samma period 2013. 

Arbetssökande med långa inskrivningstider minskar 
Cirka 1 400 personer i gruppen inskrivna öppet arbetslösa och arbetssökande i 
program med aktivitetsstöd hade i slutet av augusti varit utan arbete i mer än 24 
månader. Det var nästan 300 färre än i augusti 2013. I ungdomsgruppen 18-24 år så 
var det drygt 120 ungdomar som varit utan arbete i mer än 24 månader, vilket var ett 
tjugotal färre än vid motsvarande månad 2013. 

Fortsatt lägre antal personer utan arbete1  
Antalet inskrivna arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd uppgick 
i augusti till cirka 8 500 personer eller 6,9 procent (riket 7,8 procent) av den 
registerbaserade arbetskraften mellan 16 och 64 år. Länets arbetslöshet i augusti låg 
andelsmässigt 1,4 procentenheter lägre jämfört med augusti 2013. Det är fortsatt den 
största minskningen i hela landet (riket hade en minskning med 0,7 procentenheter). 
I antal var det en minskning med 1 750 personer eller 17,1 procent (riket minskade 
med 7,8 procent). Endast fem län i landet har en lägre arbetslöshet än vad Norrbotten 
har i augusti 2014 jämfört augusti 2013.  I slutet av augusti var drygt 3 800 kvinnor 
och närmare 4 700 män öppet arbetslösa eller deltog i program med aktivitetsstöd. 
Jämfört med augusti 2013 var det en antalsmässig minskning för kvinnornas del med 
närmare 950 personer (minus 20 procent) och för männens del var det en minskning 
med närmare 800 personer (minus 14,5 procent).  

Samtliga kommuner i länet har en lägre arbetslöshet i augusti 2014 jämfört med 
augusti 2013.  Andelen utan arbete hade minskat mest i Arjeplog som minskat sin 
arbetslöshet med 2,8 procentenheter och Pajala samt Kalix som minskat med 2,5 
respektive 2,4 procentenheter. Den lägsta andelen utan arbete uppmättes i Kiruna 
med 3,7 och den högsta i Haparanda med 11,7 procent.  

Färre ungdomar utan arbete 
Antalet ungdomar utan arbete uppgick i augusti till drygt 2 340 personer eller 14,3 
procent (riket 15,2 procent) av den registerbaserade arbetskraften mellan 18 och 24 
år. Andelsmässigt var den totalt arbetslösheten bland ungdomar 3,4 
procentenheter(riket minus 2,3 procentenheter) lägre jämfört med augusti 2013. I 
antal var det drygt 500 eller 17,8 procent färre än för ett år sedan. Endast tre län i 
landet hade en större minskning av ungdomsarbetslöshet än länet och det är 
Västmanlands, Västernorrlands och Kronobergs län. Sex län i landet har en lägre 
ungdomsarbetslöshet än länet i augusti 2014 jämfört med augusti 2013 

                                                 
1 ”utan arbete” = öppet arbetslösa plus personer i program med aktivitetsstöd 
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Även i ungdomsgruppen 18-24 år så har samtliga kommuner i länet en lägre 
arbetslöshet i augusti 2014 jämfört med augusti 2013. Den största minskningen av 
andelen ungdomar utan arbete hade vi i Arjeplog och Pajala som hade minskat sin 
ungdomsarbetslöshet med 8,2 respektive 6,8 procentenheter. Länets lägsta andel 
ungdomar utan arbete fanns i Kiruna med 6,1 procent och den högsta i Haparanda 
med 24,1 procent.   

Färre öppet arbetslösa 
I augusti uppgick antalet öppet arbetslösa inskrivna vid arbetsförmedlingarna i Norr-
botten tilldrygt 4 300 personer, vilket var cirka 800 färre än för ett år sedan. Den 
öppna arbetslösheten motsvarade andelsmässigt 3,5 procent (riket 4,4 procent) av 
den registerbaserade arbetskraften mellan 16 och 64 år. Den öppna arbetslösheten i 
länet var den lägst tillsammans med Uppsala och Hallands län. Det var för länets del 
en minskning med 0,6 procentenheter (riket minus 0,4 procentenheter) jämfört med 
augusti 2013. Procentuellt låg kvinnornas öppna arbetslöshet i länet på 3,4 procent 
(riket 4,2 procent) och männens på 3,6 procent (riket 4,7 procent). Det var för 
kvinnornas del en minskning med 0,8 procentenheter och för männens del en 
minskning med 0,5 procentenheter i Norrbotten jämfört med augusti 2013. Den 
högsta andelen öppet arbetslösa kvinnor fanns i Arvidsjaur, 5,5 procent och den lägsta 
i Kiruna med 2,5 procent. Den högsta andelen öppet arbetslösa män noterades i 
Haparanda med 7,2 procent och den lägsta i Kiruna, 2,2 procent. Sammanlagt för 
båda könen hade vi den högsta andelen öppet arbetslösa i åldersgruppen mellan 16 
och 64 år i Haparanda, 5,8 procent och den lägsta i Kiruna, 2,3 procent. 

Ungdomar 
Antalet öppet arbetslösa ungdomar mellan 18 och 24 år uppgick till 1 030 personer, 
vilket var drygt 250 färre än i augusti 2013. Antalet öppet arbetslösa ungdomar 
motsvarade 6,3 procent (riket 8,2 procent) av den registerbaserade arbetskraften 
mellan 18 och 24 år. Det var för länets del en minskning med 1,7 procentenheter (riket 
minus 1,1 procentenheter) jämfört med augusti 2013. Andelsmässigt låg de unga 
kvinnornas öppna arbetslöshet på 5,5 procent (riket 7,1 procent) och de unga 
männens på 6,9 procent (riket 9,3 procent), vilket för kvinnornas del var en 
minskning med 2,1 procentenheter och för männens del en minskning med 1,3 
procentenheter jämfört med augusti 2013. Den högsta andelen öppet arbetslösa unga 
män noterades i Övertorneå, 10,0 procent, och den lägsta i Pajala med 2,0 procent. 
Den högsta andelen öppet arbetslösa unga kvinnor uppmättes i Haparanda, 8,5 
procent, och den lägsta Pajala med 2,0 procent. Sammanlagt för båda könen hade vi 
den högsta andelen öppet arbetslösa unga män och kvinnor i Överkalix med 7,9 
procent och den lägsta i Pajala med 2,0 procent.  

Färre arbetssökande i program med aktivitetsstöd 
Antalet arbetssökande i program med aktivitetsstöd i åldersgruppen mellan 16 och 64 
år uppgick till närmare 4 200 personer, fördelat på cirka 1 880 kvinnor och 2 320 
män. Totalt var det cirka 950 färre personer i program med aktivitetsstöd jämfört 
med augusti 2013. Det dominerande programmet jobb- och utvecklingsgarantin hade 
cirka 2 450 deltagare inskrivna, varav 880 personer var i sysselsättningsfasen. Totalt 
sett var det cirka 300 färre i jobb- och utvecklingsgarantin och 200 färre i 
sysselsättningsfasen jämfört med samma månad året innan.   

Drygt 1 300 ungdomar mellan 18 och 24 år deltog i olika arbetsmarknadsprogram, 
vilket var 250 färre än för ett år sedan. I jobbgarantin för ungdomar fanns cirka 
750 personer. Det var nästan 100 färre än i augusti 2013.  
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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 augusti respektive år.  

                                                                        Aug. 2014 Aug. 2013 Diff. andel Diff. antal 

Funktionshindrade 
med nedsatt 
arbetsförmåga  2225 2725 – 18,3 – 500 

Utrikes födda  2324 2532 – 8,2 – 208 

Ungdomar 18 - 24 år  2344 2850 – 17,8 – 506 

Kvinnor  3836 4796 – 20,0 – 960 

Män  4672 5462 – 14,5 – 790 

Förgymnasial 
utbildning  2385 2757 – 13,5 – 372 

Gymnasial utbildning  4538 5550 – 18,2 – 1012 

Eftergymnasial 
utbildning  1585 1951 – 18,8 – 366 

http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Fakta-om-statistiken/Andelen-arbetslosa-redovisas-pa-nytt-satt.html
http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Fakta-om-statistiken/Andelen-arbetslosa-redovisas-pa-nytt-satt.html
http://www.scb.se/aku


  5 
             

 

ARBETSFÖRMEDLINGEN 
Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och att arbetssökande får jobb.  

Ring oss på 0771-416 416 eller besök närmaste arbetsförmedling. 
                                   www.arbetsformedlingen.se 

 

Inskrivna arbetslösa i augusti 2014 som andel (%) av den  
registerbaserade arbetskraften 16 – 64 år 
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