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Mer information om arbetsmarknadsläget i Norrbotten i slutet av juli 2011 
 
Fler lediga platser 
Under juli 2011 nyanmäldes 649 nya platser till arbetsförmedlingarna i länet, vilket 
var 83 fler än i juli 2010. Under årets sju månader har det inkommit närmare 11 000 
lediga platser till arbetsförmedlingarna i länet, vilket är drygt 3 200 fler platser 
jämfört med samma period 2010. 
  
Något färre till arbete 
1 288 personer inskrivna vid Arbetsförmedlingen i länet gick till någon form av arbete 
under juli 2011, det var 312 färre än i juli 2010. Det var något fler kvinnor än män som 
fick arbete under månaden. Tillfälliga heltidsanställningar minskade med 345 
personer och deltids- och timanställningar minskade med närmare 500 personer. Av 
dem som fick arbete under juli var det 381 ungdomar, 200 utrikesfödda och 177 med 
funktionshinder. Motsvarande antal som fick arbete i respektive grupp i juli 2010 var 
493 ungdomar, 203 utrikesfödda och 170 funktionshindrade.  Nystartsjobben 
sysselsatte 1 941 personer i juli 2011, det är 273 fler jämfört med samma månad året 
innan.  
 
Färre personer berörda av varsel 
I juli varslades 43 personer i Norrbotten om uppsägning, vilket var 35 färre än samma 
månad 2010.  Under året har sammanlagt 314 personer varslats om uppsägning till 
länets arbetsförmedlingar, det är 412 färre jämfört med samma period året innan. 

Färre nyinskrivna arbetslösa   
Fram till juli månads utgång har drygt 5 600 personer nyregistrerats som arbetslösa 
hos arbetsförmedlingarna i länet, det är nästan 1 000 personer färre jämfört med 
samma period 2010.  
 
Antalet personer utan arbete fortsätter att minska 
Antalet inskrivna arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd uppgick 
i juli till 10 510 personer eller 6,7 procent(riket 6,1 procent) av befolkningen mellan 16 
och 64 år. Det var i antal drygt 1 500 personer färre än för ett år sedan.  
Sedan januari månad har antalet personer utan arbete minskat totalt med drygt 3 300 
personer.   
I juli var 5 432 män och 5 078 kvinnor arbetslösa eller deltog i program med 
aktivitetsstöd. Jämfört med juli 2010 har antalet män utan arbete minskat med drygt  
1 100 personer och kvinnornas antal har minskat med cirka 400 personer.  
Antalet personer utan arbete i juli 2011 minskade i samtliga kommuner förutom 
Gällivare som hade en liten ökning jämfört med juli 2010.  
Den största nedgången andelsmässigt kan noteras i Pajala som har minskat antalet 
utan arbete med 2,4 procentenheter. Lägsta andelen utan arbete kan noteras i Kiruna 
med 3,8 procent följt av Gällivare med 5,4 procent.  
Den högsta andelen utan arbete kan noteras i Haparanda med 10,6 procent följt av 
Kalix med 8,9 procent.  
Antalet ungdomar utan arbete uppgick i juli till 2 865 personer eller 12,1 procent 
(riket 9,5 procent) av befolkningen mellan 18 och 24 år. Samtliga kommuner, förutom 
Jokkmokk och Gällivare, har en lägre ungdomsarbetslöshet i juli 2011 jämfört med 
samma tid 2010. Största minskningen av ungdomar utan arbete kan noteras i 
Överkalix och Pajala som har minskat med 6,1 respektive 6,0 procentenheter. 
Haparanda har den högsta andelen ungdomar utan arbete 21,9 procent. Den lägsta 
andelen ungdomar utan arbete har vi i Kiruna med 6,0 procent.  
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Antalet öppet arbetslösa minskar 
I juli uppgick antalet öppet arbetslösa inskrivna vid arbetsförmedlingarna i 
Norrbotten till 5 225 personer, vilket är en minskning med drygt 1 000 personer 
jämfört med juli 2010. Det motsvarade 3,3 procent (riket 3,5 procent) av befolkningen 
mellan 16 och 64 år. Andelsmässigt var männens öppna arbetslöshet 0,1 
procentenheter lägre än kvinnornas 3,3 respektive 3,4 procent. Den högsta öppna 
arbetslösheten i åldersgruppen 16-64 år har vi i Haparanda 4,2 procent och den lägsta 
i Kiruna 2,2 procent.  
Långtidsarbetslösheten, personer i öppen arbetslöshet i mer än 6 månader har 
fortsatt att minska jämfört med samma tid för ett år sedan, från 1 502 till 1 367 
personer. Antalet öppet arbetslösa ungdomar mellan 18 och 24 år uppgick till  
1 181, en minskning med 314 personer jämfört med juli 2010. Antalet öppet arbetslösa 
ungdomar motsvarade andelsmässigt 5,0 procent (riket 4,7 procent) av befolkningen 
mellan 18 och 24 år.  Den största minskningen i juli jämfört med samma tid året 
innan hade Pajala och Överkalix som minskade andelen öppet arbetslösa ungdomar 
med 4,8 respektive 4,7 procentenheter. Arjeplog och Gällivare hade en något högre 
andel öppet arbetslösa ungdomar jämfört med ett år tillbaka. I juli var 148 ungdomar 
långtidsarbetslösa, vilket är 29 fler jämfört med juli 2010. 

Färre arbetssökande i program med aktivitetsstöd. 
Antalet arbetssökande i program med aktivitetsstöd i åldersgrupp 16-64 år uppgick 
till 5 285, fördelat på 2 780 män och 2 505 kvinnor, totalt är det närmare 500 färre än 
vid motsvarande månad året innan. Männens andel av minskningen av antalet i 
program med aktivitetsstöd var 330 personer och kvinnornas andel av minskningen 
var 160 personer.  Det dominerande programmet jobb- och utvecklingsgarantin hade 
3 195 personer inskrivna i juli, det är 134 fler än vid motsvarande tid för ett år sedan.  
1 227 av samtliga i jobb- och utvecklingsgarantin är inskrivna i fas 3, vilket är 230 fler 
än för ett år sedan. Totalt sett fanns 1 684 ungdomar i åldersgruppen 18-24 år i olika 
arbetsmarknadsprogram, vilket är nästan 200 personer färre jämfört med året innan. 
I jobbgarantin för ungdomar fanns det i juli 1 071 personer, vilket är närmare 400 
färre än i juli 2010. 

Arbetssökande i arbete med stöd ökar 
Vid månadsskiftet juli/augusti hade 3 144 personer i länet någon form av arbete med 
stöd, en ökning med 145 personer jämfört med året innan. Särskilda insatser för 
funktionshindrade, offentligt skyddat arbete, lönebidrags, - trygghets och 
utvecklingsanställning stod för 2 826 av det totala antalet personer med stöd, det är 
100 fler än vid motsvarande tid året innan. 110 personer i länet hade instegsjobb 
riktade till invandrare, vilket är 6 fler än vid motsvarande månad året innan.  



    PRESSMEDDELANDE 
        

 

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

Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. 
 www.arbetsformedlingen.se 

 

  
 

Fakta 

Från och med den 2 februari 2011 ändrar Arbetsförmedlingen benämningen på begreppet 
arbetslösa till öppet arbetslösa i statistikredovisningen. Orsaken är att Statistiska 
Centralbyrån SCB, som är den myndighet som presenterar den officiella 
arbetslöshetsstatistiken, också använder termen arbetslösa men definierar den på ett annat 
sätt. För att minska risken för oklarheter byter vi därför benämning. 

Arbetsförmedlingens definition av öppet arbetslösa förblir densamma som vår tidigare 
definition av arbetslösa nämligen arbetssökande som är inskrivna vid Arbetsförmedlingen, 
är utan arbete, aktivt söker och omgående kan tillträda ett arbete samt inte deltar i ett 
arbetsmarknadspolitiskt program. 

 

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

                                                                         juli 2010               juli 2011 differens 

Funktionshindrade  2334 2351 0,7

Utrikes födda  2016 2140 6,2

Ungdomar 18 - 24 år  3373 2865 -15,1

Kvinnor  5483 5078 – 7,4

Män  6559 5432 -17,2

Förgymnasial utbildning  2700 2643 – 2,1

Gymnasial utbildning  7012 5786 -17,5

Eftergymnasial utbildning  2330 2081 -10,7


