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Mer information om arbetsmarknadsläget 
i Västerbottens län mars 2015 

Fått arbete 
I mars fick 1 157 personer arbete, vilket är 21 procent lägre än året innan. Bland 
unga sökande 18-24 år fick 338 personer arbete, vilket är 10 procent lägre än 
förra året. I riket var den totala andelen knappt sex procent lägre än i mars 2014 
och i gruppen unga var den 3,5 procent lägre. 

Nyinskrivna öppet arbetslösa  
Antalet nyinskrivna arbetssökande på länets arbetsförmedlingar uppgick under 
månaden till 508 personer, vilket är 76 färre än samma månad förra året. Antalet 
nyinskrivna män minskade med 41 personer till 326, medan antalet nyinskrivna 
kvinnor minskade med 35 till 182. Andelen kvinnor av samtliga nyinskrivna 
uppgick till knappt 36 procent av samtliga. Andelen ungdomar i gruppen 18-24 år 
utgjorde drygt 32 procent. 105 personer, eller drygt 20 procent, var födda utanför 
Europa. Andelen har tidigare gradvis ökat men har legat relativt stabilt under de 
senaste fyra åren. 

Lediga platser  
Under månaden anmäldes 1 734 lediga platser, vilket är marginellt färre än 
samma månad föregående år. Av samtliga platser som anmäldes i mars var 35 
procent inom finansiell verksamhet och företagstjänster, knappt 24 procent inom 
vård och omsorg, och 13 procent inom utbildning. Drygt 10 procent av samtliga 
platser var sommarvikariat och ferieplatser. Antalet platser inom handeln var 
drygt 26 procent högre jämfört med samma månad förra året liksom för första 
kvartalet i år. 

Osäkerheten i omvärlden är fortfarande påtaglig, vilket inte minst Riksbankens 
senaste räntesänkning visar, och det påverkar konsumtionen negativt. Antalet 
totalt kvarstående platser var mer än 37 procent högre än i mars förra året, vilket 
kan antyda problem att hitta sökande med önskad kompetens. 

Personer berörda av varsel  
Under mars månad berördes 186 personer i länet av varsel om uppsägning. 
Motsvarande siffra för mars 2014 var 106. Hittills i år har 567 personer varslats 
om uppsägning, att jämföra med 333 för de tre första månaderna 2014. Under 
hela 2014 varslades 1 462 personer. 

Inskrivna arbetslösa 
Antalet inskrivna öppet arbetslösa och arbetssökande i program med 
aktivitetsstöd i länet uppgick i slutet av mars månad till 9 213 personer, eller 7,0 
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procent av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år1. Det är 1 018 färre än i 
mars 2014, motsvarande 0,8 procentenheter, och innebär en klar förbättring från 
samma månad året innan. I riket var motsvarande andel 7,9 procent, vilket är en 
minskning med 0,9 procentenheter jämfört med mars 2014. Tabell 1.2 

Antalet inskrivna män, öppet arbetslösa och arbetssökande i program med 
aktivitetsstöd, i länet uppgick i slutet av mars månad till totalt 5 597 personer. 
Det är knappt 61 procent av samtliga i gruppen och är 492 färre än samma månad 
förra året. Av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år motsvarar det 8,1 
procent och är en minskning med 0,7 procentenheter under det senaste året. I 
riket var andelen 8,5 procent medan förbättringen uppgick till 0,3 
procentenheter. Tabell 2. 

Antalet inskrivna kvinnor, öppet arbetslösa och arbetssökande i program med 
aktivitetsstöd i länet uppgick i slutet av mars månad till 3 616 personer, vilket 
motsvarar 39 procent. Detta är en minskning med 526 personer på ett års sikt 
och utgör 5,8 procent av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år, en 
minskning med 0,8 procentenheter. I riket var andelen 7,2 procent, vilket är en 
minskning med 0,5 procentenhet under året. Tabell 3. 

I länet deltog 4 860 personer, klart fler än hälften av samtliga inskrivna, i 
program med aktivitetsstöd. Det motsvarar 3,7 procent och är 0,2 
procentenheter, 316 personer, lägre än året innan. 

Den högsta noteringen avseende personer utan arbete hade Vilhelmina med 12,5 
procent. Det är oförändrat jämfört med ett år tidigare. Den lägsta andelen 
återfinns i Malå, Robertsfors och Umeå med 5,9 procent vilket är, i genomsnitt, 
cirka en (1) procentenhet lägre än förra året. Tabell 1. 

Bland länets kommuner har andelen totalt inskrivna arbetslösa minskat i alla 
kommuner utom sex, som noterar en sammanlagd ökning med 71 personer. Den 
största förbättringen noteras för Malå med 1,7 procentenheter. Tabell 10. 

Den sammantaget största förbättringstakten i länet noteras denna månad för 
ungdomar av båda könen. Tabell 6. 

En svag optimism råder inom servicenäringarna, främst restauranger och hotell. 
Men även delar av träindustrin har en tillfredsställande orderingång för 
närvarande (förädling är ett nyckelord för framgång) liksom några 
verkstadsföretag. Flera exportinriktade sektorer har fortfarande betydande 
problem. Som en följd av förbättringen inom träindustrin ökar även aktiviteten 
inom skogsbruket där avverkningarna ökar, liksom transporterna. 

                                                           
1 För definition, se ”Fakta om statistiken” i slutet av dokumentet. 

2 För tabeller, se hänvisning i slutet av dokumentet. 



 

Sida: 3 av 7 

 

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 

 

 

Ett minskande antal svenskfödda i så kallad arbetsför ålder är en delförklaring till 
färre arbetslösa, men ett ökat inflöde av utrikesfödda kompenserar detta. 
Sannolikt är de viktigaste förklaringarna till det fortsatt sjunkande antalet 
inskrivna arbetslösa att sysselsättningen ökar något liksom antalet i utbildning. 
Förbättringen är för närvarande stabil. Eurozonen går fortfarande avsevärt 
trögare än förväntat trots att räntorna är historiskt låga. Stimulanser för att 
förbättra läget har satts in under slutet av mars, vilket även har skett i Sverige. 

Vid utgången av mars månad var 2 437 ungdomar i åldrarna 18-24 år 
registrerade som inskrivna arbetslösa vid Arbetsförmedlingen i Västerbottens län. 
Detta är 732 färre än i mars förra året. Av samtliga var en klar majoritet, 67 
procent, män. Tabeller 4-6. 

Ungdomar som har aktuella kunskaper inom ett område har ofta 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 
gruppen 16-64 år som helhet och i synnerhet jämfört med personer från 55 år och 
uppåt. En inte obetydlig andel av samtliga registrerade ungdomar i Västerbottens 
län har studier som huvudsyssla under terminstid. 

Antalet utrikes födda registrerade vid länets Arbetsförmedlingar som totalt 
inskrivna arbetslösa var vid senaste månadsskiftet 2 674 personer. Det är 140 fler 
än för ett år sedan och utgör 27 procent av samtliga 16-64 år. De utrikesfödda 
ungdomarna var 404 personer, vilket är något fler än samma månad 2014, och 
utgör drygt 16 procent av samtliga inskrivna arbetslösa unga 18-24 år. 

Personer med funktionsnedsättning som innebär hinder för arbete, och som är 
inskrivna på Arbetsförmedlingen, redovisas särskilt. I slutet av mars månad hade 
antalet totalt inskrivna arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd minskat med 
141 till 2 102 personer, och utgjorde knappt 23 procent av hela gruppen 16-64 år. 
Antalet har alltså minskat under det senaste året vilket är välkommet efter en 
längre period av ökning. 

Öppet arbetslösa 
Antalet öppet arbetslösa har minskat med 645 personer till 4 587 personer på ett 
års sikt. Andelen har minskat med 0,5 procentenheter och uppgick i mars till 3,5 
procent i länet och 4,2 procent i riket. För riket innebär siffran en minskning med 
0,3 procentenheter. 

Antalet personer som har varit utan arbete i mer än sex månader minskade med 
263 till 5 148 personer. De som har varit utan arbete i mer än 12 månader har 
minskat med 84 personer till 3 060, medan de som har varit utan arbete i mer än 
24 månader har minskat med 48 individer till 1 455. Trenden i riktning mot allt 
längre inskrivningstider för personer som har svårt att få ett varaktigt fotfäste på 
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arbetsmarknaden tycks, åtminstone tills vidare, ha brutits med ett minskande 
antal under en följd av månader. 

Arbetssökande i program med aktivitetsstöd 
Antalet personer i program med aktivitetsstöd uppgick i mars till 4 860 personer, 
vilket är en minskning med 316 personer sedan mars 2014. Av samtliga i program 
deltog 100 personer i arbetsmarknadsutbildning (som inte ingår i de olika 
garantierna), en knapp halvering jämfört med mars 2014. Antalet deltagare i 
jobb- och utvecklingsgarantin var i mars 2 527 personer, vilket är en ökning med 
29 personer på ett år. Därav utgjorde antalet deltagare i sysselsättningsfasen 
(tidigare benämnd ”fas 3”) 725 personer, att jämföra med 685 personer i mars 
2014. Antalet deltagare i jobbgarantin för ungdomar var 1 157, en minskning med 
nära 20 procent jämfört med året innan. 

Den högsta andelen deltagare i program med aktivitetsstöd fanns i Vilhelmina 
med 6,5 procent av den registerbaserade arbetskraften. Den lägsta andelen 
återfanns i Sorsele med 2,6 procent. Tabell 1. 

Tider i arbetslöshet 
Antalet unga 18-24 år i långvarig öppen arbetslöshet3 uppgick till 149 personer, 
vilket är en ökning med 11 procent jämfört med för ett år sedan. Gruppen är 
särskilt prioriterad i verksamheten. 

Inskrivningstiderna, i synnerhet de längsta inskrivningstiderna, för utrikes födda 
fortsätter generellt sett att öka svagt, vilket är en trend som inte längre gäller för 
gruppen inskrivna arbetslösa som helhet. 

För personer med funktionshinder som medför hinder för visst arbete kan ett 
trendbrott avseende inskrivningstiderna redan ha ägt rum. Antalet har minskat 
under ett antal månader. 

Arbetssökande i arbete med stöd 
I mars hade 3 060 västerbottningar arbete med stöd från Arbetsförmedlingen. 
Det är en marginell ökning jämfört med samma månad 2014. Av dessa har 2 659 
personer särskilt stöd för personer med funktionsnedsättning, vilket är en svag 
ökning. Antalet personer med lönebidrag var i mars 1 050 vilket är 61 personer 
färre, motsvarande sex procent lägre, än för ett år sedan. 

 
  

                                                           
3 Tidigare användes begreppet ”långtidsarbetslösa” för denna grupp. 
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Fakta om statistiken 
Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens 
verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens 
registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga 
platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av 
arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. 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 inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande 
till en registerbaserad arbetskraft.  

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den 
officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras 
Arbetskraftsundersökning (AKU) 

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik 

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning. 

Tabellhänvisning 
Den tabell som texten hänvisar till, ”Kommuntabell för Västerbottens län”, beställs av 
Bo Gustavsson, Arbetsmarknadsanalytiker.  

bo.gustavsson@arbetsformedlingen.se 
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