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Mer information om arbetsmarknadsläget 
i Västerbottens län i mars 2012 

Lediga platser 

Under månaden anmäldes 1 318 lediga platser och samma månad förra året an-
mäldes 1 290. Detta motsvarar en ökning med 2,2 procent. Av samtliga platser 
anmäldes 28,6 procent inom vård och omsorg, knappt 25 procent inom finansiell 
verksamhet och företagstjänster och drygt 11 procent inom utbildning. Trots att 
det totala antalet nyanmälda platser har fortsatt att öka svagt noteras en tydlig 
minskning jämfört med förra året inom finansiell verksamhet m.m. Inom handel 
har antalet platser däremot ökat svagt trots den ekonomiska oro som finns i vår 
omvärld och som kommer att få återverkningar även på den svenska arbetsmark-
naden. 

Antalet kvarstående platser har ökat betydligt mera än nyanmälda, med drygt 13 
procent, vilket indikerar att vissa platser sannolikt är svåra att tillsätta inom den 
tid som ursprungligen var målet samt att andra platser inte tillsätts över huvud 
taget men att detta inte kommer till Arbetsförmedlingens kännedom utan bety-
dande fördröjning. 

Fått arbete 

Antalet personer som fick arbete under mars uppgick till 1 205 att jämföra med 
1 486 motsvarande månad 2011. Det innebär en minskning med 19 procent vilket 
med stor sannolikhet beror på den bestående ekonomiska oron i vår omvärld. I 
riket minskade antalet personer som fick arbete med knappt 13 procent i mars 
jämfört med samma månad året innan. 

Personer berörda av varsel 

Under mars månad berördes 168 personer i länet av varsel om uppsägning. Mot-
svarande siffra för mars 2011 var 56 personer. Hittills i år har 265 personer be-
rörts av varsel och för samma period 2011 var antalet 157. Det är känt att flera 
hundra visstidsanställda, främst inom tillverkningsindustrin, inte helt säkert får 
fortsätta arbeta när deras kontrakt går ut. Samtidigt har verkstadsföretag nyligen 
återtagit varsel då marknaden har stabiliserats eller förbättrats. 

Nyinskrivna arbetslösa 

Antalet nyinskrivna arbetssökande på länets arbetsförmedlingar uppgick under 
månaden till 651 personer vilket är 53 fler än samma månad förra året. Antalet 
nyinskrivna män ökade med 10 personer till 378 och antalet nyinskrivna kvinnor 
minskade med 43 till 273. Andelen kvinnor av samtliga nyinskrivna uppgick till 
42 procent och andelen ungdomar i gruppen 18-24 år var 38 procent av samtliga 
nyinskrivna under mars månad. Ökningen av nyinskrivna ungdomar i länet ligger 
fem procentenheter över riksgenomsnittet . 

Totalt antal inskrivna arbetslösa, män och kvinnor 

Antalet inskrivna öppet arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitets-
stöd i länet uppgick i slutet av mars månad till totalt 11 411 personer eller 8,7 pro-
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cent av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år1. Detta är något lägre än för-
väntat vilket beror på att personer med tidsbegränsad anställning får arbeta läng-
re än beräknat. I riket var andelen 8,5 procent. Tabell 1. 

Antalet inskrivna män, öppet arbetslösa och arbetssökande i program med aktivi-
tetsstöd, i länet uppgick i slutet av mars månad till totalt 6 641 personer, vilket 
motsvarar drygt 58 procent av samtliga i gruppen, eller 9,7 procent av den regis-
terbaserade arbetskraften 16-64 år. I riket var andelen 8,8 procent. Andelen för 
länet ligger betydligt över riksgenomsnittet. Tabell 2. 

Antalet inskrivna kvinnor, öppet arbetslösa och arbetssökande i program med 
aktivitetsstöd, i länet uppgick i slutet av mars månad till totalt 4 770 personer, 
vilket motsvarar knappt 42 procent av samtliga i gruppen, eller 7,7 procent av den 
registerbaserade arbetskraften 16-64 år. I riket var andelen 8,1 procent. Andelen 
för länet ligger klart under riksgenomsnittet. Tabell 3. 

I länet deltog knappt hälften av det totala antalet arbetssökande i program med 
aktivitetsstöd eller 5 643 personer vilket motsvarar 4,3 procent. Under hela 2011 
uppgick genomsnittet per månad till 5 392 personer motsvarande 4,2 procent vil-
ket ska jämföras med drygt 6 000 eller 4,7 procent under samma period 2010. 
Tabell 1. 

Den högsta noteringen avseende personer utan arbete för månaden avsåg Åsele 
med 14,1 procent, vilket är högre än för ett år sedan, följt av Vilhelmina med 12,9 
procent vilket är en minskning. De lägsta andelarna återfinns Vindeln, Vännäs 
och Malå med 7,4-7,5 procent. Tabell 1. 

Bland länets kommuner har den klart största ökningen av personer utan arbete 
ägt rum i Bjurholm och Åsele med 1,7 till 2,8 procentenheter. Även för Nordma-
ling, Sorsele och Robertsfors noteras en ökning på en procentenhet eller något 
mer. Den största förbättringen noteras för Malå, Norsjö och Lycksele kommuner 
med en minskning på 1,0 - 2,9 procentenheter. Tabell 10. 

Den sammantaget största förbättringen i länet noteras även denna månad för 
unga män där antalet har minskat med 5 personer, motsvarande 1,7 procentenhe-
ter, denna månad att jämföra med en minskning på 296 personer vid samma tid-
punkt förra året. För hela gruppen 16-64 år noteras en ökning med 209 kan jäm-
föras med mars 2011 då minskningen uppgick till 1 971 personer. Det är första 
gången sedan juli 2010 som antalet har ökat jämfört med samma månad året in-
nan. Tabeller 10 och 14. 

Den, generellt sett, allt svagare utvecklingen på arbetsmarknaden i vårt land har, 
till största delen, sin förklaring i den oro som finns på finans- och arbetsmarkna-
derna i många av de länder som importerar varor från Sverige. Framtiden för eu-
rosamarbetet samt utvecklingen av ekonomierna i USA, Kina och Japan, med fle-
ra länder, kommer att avgöra hur utvecklingen på den svenska arbetsmarknaden 
kommer att se ut under de närmaste åren. 

                                                           
1 Särskild faktaruta där begreppets innebörd förklaras finns på separat plats. 
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Öppet arbetslösa 

Antalet öppet arbetslösa har under det senaste året ökat med 461 personer till 
5 768. Detta motsvarar en ökning med 8,7 procent. Andelen öppet arbetslösa i 
länet ökade svagt till 4,4 procent. Andelen i riket uppgick i mars till 4,5 procent. 
Länet ligger därmed något under riksgenomsnittet när det gäller öppet arbetslö-
sa. Antalet personer i öppen arbetslöshet mer än 6 månader har ökat från 1 288 
till 1 471 eller med drygt 14 procent. 

Antalet personer som har varit utan arbete i mer än sex månader har minskat 
med 287 till 5 970 eller med 4,6 procent. De som har varit utan arbete i mer än 12 
månader har minskat med 140 till 3 442 motsvarande knappt fyra procent medan 
de som har varit utan arbete i mer än 24 månader har ökat med 35 till 1 649 un-
der det senaste året eller med drygt två procent. Trenden i riktning mot allt längre 
inskrivningstider för personer som har svårt att få ett varaktigt fotfäste på ar-
betsmarknaden har mattats men är ännu obruten. 

Den öppna arbetslösheten har stigit mest i Bjurholm, Nordmaling och Åsele med 
1,6 – 3,1 procentenheter samt har ökat, men i mindre omfattning, i flertalet kom-
muner. Den har sjunkit mest i Norsjö, Lycksele och Malå med 1,0 – 2,9 procent-
enheter. Tabell 10. 

Arbetssökande i program med aktivitetsstöd 

Antalet personer i program med aktivitetsstöd uppgick i mars till 5 643 personer 
vilket är en minskning med 252 personersedan mars 2011. Relativt sett minskade 
antalet deltagare med drygt fyra procent. Därav deltog 236 personer i arbets-
marknadsutbildning (som inte ingår i de olika garantierna) vilket är en ökning 
med 25 personer eller 12 procent jämfört med mars 2011. Antalet deltagare i 
Jobb- och utvecklingsgarantin var i mars 2 522 personer vilket är en minskning 
med 210 personer eller knapptt åtta procent på ett år. Därav utgjorde antalet del-
tagare i sysselsättningsfasen (tidigare benämnd ”fas 3”) 722 personer att jämföra 
med 623 personer i mars 2011. Antalet deltagare i Jobbgarantin för ungdomar var 
1 566 vilket är knappt 10 procent färre än samma månad 2011. 

Den högsta andelen deltagare i program med aktivitetsstöd återfanns i Vilhelmi-
na med 7,4 procent vilket är klart mer än hälften av antalet totalt inskrivna ar-
betslösa samt i program med aktivitetsstöd i kommunen. Den lägsta andelen 
återfanns i Vindeln med 3,2 procent vilket motsvarar 40 procent av hela gruppen. 

Arbetssökande i arbete med stöd 

2 783 västerbottningar hade arbete med stöd från Arbetsförmedlingen i mars vil-
ket är en svag ökning jämfört med samma månad 2011. Av dessa har 2 575 perso-
ner särskilt stöd för personer med funktionsnedsättning vilket är en marginell 
ökning sedan förra året. Antalet personer med lönebidrag var i mars 1 401 vilket 
är 140 personer färre, motsvarande nio procent, än för ett år sedan. 

Ungdomar 18-24 år 

Vid utgången av mars månad var 3 315 ungdomar i åldrarna 18-24 år registrerade 
som totalt inskrivna arbetslösa vid Arbetsförmedlingen i Västerbottens län. Detta 
är endast två (2) färre än för ett år sedan. Av dessa var 63 procent män. Antalet 
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unga i långvarig öppen arbetslöshet2 uppgick till 197 personer vilket är en svag 
ökning jämfört med för ett år sedan. Ungdomar som har aktuella kunskaper inom 
ett område har lättare än andra att få arbete i en konjunkturuppgång medan 
gruppen är särskilt utsatt när ekonomin sviktar. Ungdomars tid i arbetslöshet är 
ofta betydligt kortare än för genomsnittet och i synnerhet jämfört med personer 
från 55 år och uppåt. 

Utrikes födda 

Antalet utrikes födda registrerade vid länets Arbetsförmedlingar som totalt in-
skrivna arbetslösa var vid senaste månadsskiftet 2 364 personer vilket är 356 in-
divider, motsvarande knappt 18 procent, fler än för ett år sedan. Utrikes födda, i 
synnerhet kvinnor, har en avsevärt lägre förvärvsfrekvens än svenskfödda och det 
är angeläget att arbetskraftsdeltagandet ökar i gruppen av flera skäl, inte minst 
bör värdet av att kunna försörja sig genom eget arbete inte underskattas. 

Funktionshindrade 

Personer med funktionsnedsättning som innebär hinder för arbete, och som är 
inskrivna på Arbetsförmedlingen, redovisas särskilt. I slutet av mars månad var 
antalet totalt inskrivna arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd 2 182 perso-
ner eller 19 procent av hela gruppen 16-64 år. Många funktionshindrade har god 
kompetens inom sitt yrkesområde och speciella insatser kan göras genom över-
enskommelser mellan arbetsgivare och Arbetsförmedlingen för att underlätta för 
funktionshindrade att få arbete. Även för funktionshindrade är värdet av att för-
sörja sig genom eget arbete mycket stort och ger en högre grad av frihet, till ex-
empel när det gäller val av bosättningsort, än som annars är fallet. 
 

Fakta 

Från och med den 2 mars 2011 ändrade Arbetsförmedlingen benämningen på be-
greppet arbetslösa till öppet arbetslösa i statistikredovisningen. Orsaken är att Sta-
tistiska Centralbyrån SCB, som är den myndighet som presenterar den officiella ar-
betslöshetsstatistiken, också använder termen arbetslösa men definierar den på ett 
annat sätt. För att minska risken för oklarheter har vi därför bytt benämning. 

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

 

                                                   

                                                           
2 Tidigare användes begreppet ”Långtidsarbetslösa” för denna grupp. 



 

 

 

 
 
 
 
Totalt inskrivna arbetslösa i mars 2012 som andel (%) av  den 
registerbaserade arbetskraften 16 – 64 år 
 

1 Genomsnitt för länet 
+/- 1 procentenhet

= 9,8 % –

= 7,7 – 9,7 %1

=       – 7,6 %
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Åsele

Lycksele

Malå

Norsjö

Skellefteå

Roberts-
fors

Vindeln

Umeå

Vännäs
Bjurholm

Nord-
maling *Förändring i procentenheter jämfört med

motsvarande period föregående år

Kommun
Totalt inskrivna 
arbetslösa

Förändring i 
procentenheter*

Åsele 14,1% 1,7
Vilhelmina 12,9% -0,6
Bjurholm 10,4% 2,8
Nordmaling 10,0% 1,1
Sorsele 9,8% 1,0
Skel left eå 9,7% -0,2
Dorotea 9,4% 0,8
Storuman 9,0% 0,1
Norsjö 8,9% -2,9
Lycksele 8,8% -1,0
Västerbottens län 8,7% 0,0
Riket 8,5% 0,0
Roberts fors 8,0% 1,0
Umeå 7,9% 0,3
Vindeln 7,5% 0,0
Malå 7,5% -1,1
Vännäs 7,4% -0,1
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