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Mer information om arbetsmarknadsläget 
i Västerbottens län maj 2013 

Lediga platser 
Under månaden anmäldes 1 342 lediga platser och samma månad förra året 
anmäldes 1 286. I maj var ökningen av lediga platser 4,4 procent och under årets 
fem första månader har ökningen varit 6,4 procent. Av samtliga platser anmäldes 
i maj 33 procent inom finansiell verksamhet och företagstjänster, 25 procent 
inom vård och omsorg och 15 procent inom utbildning. Inom 
tillverkningsindustri har antalet platser minskat med 26 procent och inom 
verkstadsindustrin specifikt är minskningen 35 procent. Inom transport har 
antalet platser minskat med knappt 30 procent hittills i år.  

Antalet kvarstående platser ökade med 10 procent i maj. En ökning för 
kvarstående platser kan innebära att efterfrågan på arbetskraft har ökat men att 
lämpliga sökande inte har funnits i tillräcklig omfattning. Det är väl känt att 
många inskrivna arbetssökande inte svarar upp mot de ökande kvalifikationskrav 
som flertalet arbetsgivare ställer. 

Fått arbete 
I maj fick 1 963 personer arbete. Det är 131 färre, eller sex procent, än samma 
månad året innan, vilket var förväntat. Den ekonomiska oron i vår omvärld 
hanteras med viss framgång, vilket kan öka efterfrågan i ekonomin. Ännu återstår 
att se hur stabil förbättringen är och Euro-zonen är fortfarande ett betydande 
orosmoln. Den ekonomiska utvecklingen har i bästa fall vänt, och inom 
verkstadsindustrin samt delar av träindustrin har orderingången förbättrats. I 
riket ökade antalet personer som fick arbete med sex procent i maj jämfört med 
samma månad året innan. 

Personer berörda av varsel 
Under maj månad berördes 184 personer i länet av varsel om uppsägning. 
Motsvarande siffra för maj 2012 var 37. Hittills i år har 580 personer berörts av 
varsel, jämfört med 375 motsvarande period 2012. 

Nyinskrivna arbetslösa 
Antalet nyinskrivna arbetssökande på länets arbetsförmedlingar var månaden 
573 personer, vilket är 20 fler än samma månad förra året. Antalet nyinskrivna 
män ökade med 31 personer till 343, medan antalet nyinskrivna kvinnor 
minskade med 11 till 230. Andelen kvinnor av samtliga nyinskrivna utgjorde 40 
procent och andelen ungdomar i gruppen 18-24 år 37 procent. Precis 100 
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personer, eller 17,5 procent, var födda utanför Europa. Andelen har varit stabil 
under de senaste åren. 

Totalt antal inskrivna arbetslösa, män och kvinnor 
Antalet inskrivna öppet arbetslösa och arbetssökande i program med 
aktivitetsstöd i länet uppgick i slutet av maj månad till 9 827 personer, eller 7,6 
procent av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år1. Detta är 348 färre än i 
maj 2012 och avsevärt lägre än tidigare förväntat. Det motsvarar en minskning 
med 0,3 procentenheter. I riket var motsvarande andel 7,9 procent, vilket är en 
ökning med 0,1 procentenhet jämfört med maj 2012. Tabell 1.2 

Antalet inskrivna män, öppet arbetslösa och arbetssökande i program med 
aktivitetsstöd, i länet uppgick i slutet av maj månad till totalt 5 579 personer. Det 
motsvarar knappt 57 procent av samtliga i gruppen, och är 171 färre än samma 
månad förra året. Det motsvarar 8,2 procent av den registerbaserade 
arbetskraften 16-64 år i länet och är en minskning med 0,3 procentenheter under 
det senaste året. I riket var andelen 8,5 procent, vilket är oförändrat jämfört med 
förra året. Tabell 2. 

Antalet inskrivna kvinnor, öppet arbetslösa och arbetssökande i program med 
aktivitetsstöd i länet uppgick i slutet av maj månad till 4 248 personer, vilket 
motsvarar 43 procent av samtliga arbetssökande. Det är en minskning med 177 
personer på ett års sikt. Det motsvarar 6,9 procent av den registerbaserade 
arbetskraften 16-64 år, vilket är en minskning med 0,3 procentenheter. I riket var 
andelen 7,2 procent, vilket är en marginell ökning. Tabell 3. 

I länet deltog 53 procent av det totala antalet arbetssökande i program med 
aktivitetsstöd eller 5 226 personer. Det motsvarar 4,2 procent, vilket är 0,2 
procentenheter lägre än året innan. Under hela 2011 uppgick genomsnittet per 
månad till 5 392 personer, motsvarande 4,2 procent. Det ska jämföras med drygt 
6 000, eller 4,7 procent, under samma period 2010. Under 2012 uppgick antalet 
deltagare i program med aktivitetsstöd till, i genomsnitt, 5 220 personer per 
månad. Hittills i år uppgår genomsnittet till 5 458 och motsvarande period förra 
året var antalet 5 577. 

Den högsta noteringen avseende personer utan arbete för månaden avsåg 
Vilhelmina med 12 procent – en svag ökning. Den lägsta andelen återfinns i 
Vindeln med 5,9 procent, vilket är 0,3 procentenheter lägre än förra året. Tabell 1. 

                                                           
1 För definition, se faktaruta i slutet av dokumentet. 

2 För tabeller, se hänvisning i slutet av dokumentet. 
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Bland länets kommuner har den största ökningen av totalt inskrivna arbetslösa 
ägt rum i Vännäs, med 0,8 procentenheter. Den största förbättringen noteras för 
Bjurholm, Sorsele och Åsele med 1,5–2,0 procentenheter. Tabell 10. 

Den sammantaget största förbättringstakten i länet noteras denna månad åter för 
yngre män 18-24 år. För hela gruppen 16-64 år noteras en minskning med 509 
personer. Det kan jämföras med maj 2012 då en ökning med 240 personer ägde 
rum. Tabeller 1 och 10. 

Den bestående svaga situationen på arbetsmarknaden i vårt land har, till största 
delen, sin förklaring i den oro som fortfarande finns på finans- och 
arbetsmarknaderna i många av de länder som importerar varor från Sverige. 
Inom Euro-zonen arbetar man för närvarande intensivt med att stödja flera 
länder. Från USA kommer både positiva och negativa signaler men styrkan i 
förändringarna är svår att bedöma. Västerbottens län, liksom hela riket, har 
hittills klarat svårigheterna mycket bra. Nu syns tydliga tecken på en utplaning, 
till och med en betydande förbättring, i vissa avseenden som till exempel totalt 
antal inskrivna arbetslösa. En förklaring är att antalet personer i arbetsför ålder 
minskar. Det innebär att färre ska försörja fler, en problematik som ska hanteras 
genom politiska beslut. 

Öppet arbetslösa 
Antalet öppet arbetslösa har minskat jämfört med samma månad förra året. 
Andelen är också lägre på ett års sikt och uppgick i maj till 3,5 procent. Andelen i 
riket uppgick i maj till 3,7 procent, vilket är en liten ökning. Länet ligger därmed 
något under riksgenomsnittet avseende öppet arbetslösa i maj. 

Antalet personer som har varit utan arbete i mer än sex månader minskade med 
350 personer, eller knappt sex procent, till 5 808. De som har varit utan arbete i 
mer än 12 månader har minskat med 141 personer till 3 324, och de som har varit 
utan arbete i mer än 24 månader har minskat med 65 individer till 1 612. Allt 
längre inskrivningstider för personer som har svårt att få ett varaktigt fotfäste på 
arbetsmarknaden är en trend som i bästa fall har planat ut eller brutits. 

Den öppna arbetslösheten har stigit mest i Lycksele, Vilhelmina och Norsjö. Den 
har sjunkit mest i Bjurholm och Åsele. Tabell 10. 

Arbetssökande i program med aktivitetsstöd 
Antalet personer i program med aktivitetsstöd uppgick i maj till 5 226 personer, 
vilket är en minskning med 130 personer sedan maj 2012. Av samtliga i program 
deltog 245 personer i arbetsmarknadsutbildning (som inte ingår i de olika 
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garantierna) vilket är 36 personer fler än i maj 2012. Antalet deltagare i jobb- och 
utvecklingsgarantin var i maj 2 289 personer. Det är en minskning med 278 
personer, eller knappt 11 procent, på ett år. Antalet deltagare i 
sysselsättningsfasen (tidigare benämnd ”fas 3”) var 769 personer, att jämföra 
med 730 personer i maj 2012. Antalet deltagare i jobbgarantin för ungdomar var 
1 282, vilket är en minskning med drygt 15 procent jämfört med maj 2012. 

Den högsta andelen deltagare i program med aktivitetsstöd återfanns i 
Vilhelmina med 7,1 procent. Den lägsta andelen återfanns i Robertsfors och 
Vindeln med 3,0–3,2 procent. 

Arbetssökande i arbete med stöd 
Totalt 2 936 västerbottningar hade arbete med stöd från Arbetsförmedlingen i 
maj. Det är en ökning med knappt 100 personer jämfört med samma månad 
2012. Av dessa har 2 630 personer särskilt stöd för personer med 
funktionsnedsättning, vilket är en marginell ökning. Antalet personer med 
lönebidrag var i maj 1 256. Det är 174 personer färre, motsvarande 12,2 procent 
lägre, än för ett år sedan. 

Ungdomar 18-24 år 
Vid utgången av maj månad var 2 627 ungdomar i åldrarna 18-24 år registrerade 
som totalt inskrivna arbetslösa vid Arbetsförmedlingen i Västerbottens län. Detta 
är 220 färre än i maj förra året. Av samtliga var en klar majoritet procent män. 
Antalet unga i långvarig öppen arbetslöshet3 uppgick till 154 personer, vilket är en 
klar minskning jämfört med för ett år sedan. 

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 som helhet, och i synnerhet jämfört med personer från 55 år och uppåt. 
Andelen av samtliga registrerade ungdomar i Västerbottens län, som har studier 
som huvudsyssla under terminstid, är inte obetydlig. 

Utrikes födda 
Antalet utrikes födda registrerade vid länets Arbetsförmedlingar som totalt 
inskrivna arbetslösa, var vid senaste månadsskiftet 2 471 personer. Det är 110 
individer, knappt 5 procent, fler än för ett år sedan. Detta är en långsiktig trend 
som kan förväntas fortsätta, och sannolikt förstärkas, under överskådlig tid. 

                                                           
3 Tidigare användes begreppet ”långtidsarbetslösa” för denna grupp. 
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Utrikes födda, i synnerhet kvinnor, har en avsevärt lägre förvärvsfrekvens än 
svenskfödda. 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 maj månad var 
antalet totalt inskrivna arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd 2 303 
personer, eller 23,5 procent av hela gruppen 16-64 år. Antalet har ökat med 
knappt sex procent under det senaste året och andelen ökar trendmässigt. 

Många funktionshindrade har god kompetens inom sitt yrkesområde. Speciella 
insatser kan göras genom överenskommelser mellan arbetsgivare och 
Arbetsförmedlingen för att underlätta för funktionshindrade att få arbete. Även 
för funktionshindrade är värdet av att försörja sig genom eget arbete mycket stort 
och ger en ökar graden av frihet, till exempel när det gäller val av bosättningsort. 

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 SCB:s arbetskraftsundersökning. 

Tabellhänvisning 
Den tabell som texten hänvisar till, ”Kommuntabell för Västerbottens län”, 
erhålls via Bo Gustavsson, Arbetsmarknadsanalytiker. Meddela ditt intresse av 
tabellen till Bo via e-post till Bo så skickas tabellen till dig. 

bo.gustavsson@arbetsformedlingen.se 
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