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Mer information om arbetsmarknadsläget 
i Västerbottens län oktober 2013 

Lediga platser 
Under månaden anmäldes 1 175 lediga platser och samma månad förra året anmäldes 

1 121. Således en svag ökning. Av samtliga platser som anmäldes i oktober var 29 

procent inom vård och omsorg, 23 procent inom finansiell verksamhet och 

företagstjänster, knappt 13 procent inom utbildning samt 11 procent inom hotell- och 

restaurang. Inom tillverkningsindustri har antalet platser minskat från 3,4 procent 

till 2,6 procent av samtliga nya platser hittills i år jämfört med fjolåret. Inom 

verkstadsindustrin noteras en svag ökning från en mycket låg nivå. Inom transport 

har antalet platser hittills i år minskat från 2,7 till 2,2 procent av samtliga. Inom 

handel har andelen ökat från 5,7 till 6,2 procent viket motsvarar knappt 50 platser. 

Inom personliga och kulturella tjänster är antalet i det närmaste oförändrat och inom 

utbildningssektorn är ökningen svag motsvarande 90 platser. I oktober var ökningen 

fem (5) procent, motsvarande drygt 50 platser och under årets tio första månader har 

antalet varit marginellt högre än motsvarande period 2012. Antalet kvarstående 

platser minskade i oktober med 1,5 procent jämför med förra året. 

Fått arbete 
Antalet personer som fick arbete var under oktober närmast oförändrat och uppgick 

till 1 571. Siffran är bättre än förväntat. I riket var antalet i stort sett identiskt med 

oktober 2012. 

Personer berörda av varsel 
Under oktober månad berördes 67 personer i länet av varsel om uppsägning. 

Motsvarande siffra för oktober 2012 var 241. Hittills i år har 857 personer berörts av 

varsel jämfört med 935 motsvarande period 2012. 

Nyinskrivna arbetslösa 
Antalet nyinskrivna arbetssökande på länets arbetsförmedlingar uppgick under 

månaden till 886 personer vilket är 51 färre än samma månad förra året. Antalet 

nyinskrivna män minskade med 24 personer till 561 medan antalet nyinskrivna 

kvinnor minskade med 27 till 325. Andelen kvinnor av samtliga nyinskrivna uppgick 

till 37 procent av samtliga och andelen ungdomar i gruppen 18-24 år utgjorde 45 

procent av samtliga nyinskrivna under oktober månad. 129 personer eller 15 procent 

var födda utanför Europa. Andelen har tidigare gradvis ökat men har varit stabil 

under de senaste fyra åren. 
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Totalt antal inskrivna arbetslösa, män och kvinnor 
Antalet inskrivna öppet arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd i 

länet uppgick i slutet av oktober månad till 10 417 personer eller 8,0 procent av den 

registerbaserade arbetskraften 16-64 år1. Detta är 293 färre än i oktober 2012 och 

nästan exakt som förväntat samt oförändrat från månaden innan. Det motsvarar en 

minskning med 0,3 procentenheter. I riket var motsvarande andel 8,5 procent vilket 

är en minskning med 0,1 procentenhet jämfört med oktober 2012. Tabell 1.2 

Antalet inskrivna män, öppet arbetslösa och arbetssökande i program med 

aktivitetsstöd, i länet uppgick i slutet av oktober månad till totalt 5 842 personer, 

vilket motsvarar 56 procent av samtliga i gruppen och är 157 färre än samma månad 

förra året. Det motsvarar 8,5 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 8,7 procent vilket är en minskning med 0,1 procentenhet jämfört med förra 

året. Tabell 2. 

Antalet inskrivna kvinnor, öppet arbetslösa och arbetssökande i program med 

aktivitetsstöd i länet uppgick i slutet av oktober månad till 4 575 personer vilket 

motsvarar 44 procent av samtliga. Detta är en minskning med 136 personer på ett års 

sikt och motsvarar 7,4 procent av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år, en 

minskning med 0,2 procentenheter. I riket var andelen 8,3 procent vilket är 

oförändrat. Tabell 3. Kvinnorna var den enda av fyra analyserade grupper där en 

högre andel fick arbete under oktober än deras andel av totalt inskrivna arbetslösa.3 

I länet deltog nära hälften av det totala antalet arbetssökande i program med 

aktivitetsstöd eller 5 194 personer vilket motsvarar 4,0 procent som är oförändrat 

jämfört med året innan. Under hela 2011 uppgick genomsnittet per månad till 5 392 

personer motsvarande 4,2 procent vilket 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 5 423 och motsvarande period förra året var antalet 5 600. 

Den högsta noteringen avseende personer utan arbete för månaden avsåg Vilhelmina 

med 12,1 procent. Detta innebär en betydande ökning motsvarande knappt en (1) 

procentenhet. Nedläggningen av sågen på orten samt kringeffekter förklarar det 

mesta av uppgången. Den lägsta andelen återfinns i Robertsfors med 6,7 procent 

vilket är 0,3 procentenheter lägre än förra året. Tabell 1. 

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

2 För tabeller, se hänvisning i slutet av dokumentet. 

3 Grupperna är ”samtliga”, ”män”, ”kvinnor”, ”ungdomar” samt ”utomeuropeiskt födda”. 
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Bland länets kommuner har den största ökningen av totalt inskrivna arbetslösa ägt 

rum i Norsjö med 2,0 procentenheter till 9,1och i Lycksele med 1,2 procentenheter till 

9,0. De största förbättringarna noteras för Storuman och Sorsele med 1,2-1,3 

procentenheter. Tabell 10. 

Den sammantaget största förbättringstakten i länet noteras denna månad, som 

oftast, för unga män. Tabell 5. 

Den, generellt sett, avvaktande situationen på arbetsmarknaden i vårt land har, till 

största delen, sin förklaring i den oro som fortfarande råder på finans- och 

arbetsmarknaderna i många av Sveriges viktigaste handelspartners. Inom Euro-

zonen arbetar man för närvarande intensivt med att stödja flera länder, i synnerhet 

Portugal. Från USA kommer både positiva och negativa signaler men styrkan i 

förändringarna är vansklig att bedöma. 

Västerbottens län har hittills klarat svårigheterna bra liksom hela riket och nu syns 

tydliga tecken på en utplaning, till och med en förbättring i vissa avseenden, t.ex. 

antalet totalt antal inskrivna arbetslösa. Ett minskande antal personer i s.k. arbetsför 

ålder är en förklaring men antalet sysselsatta har ökat i några branscher. Färre i 

arbetskraften innebär att varje sysselsatt ska försörja fler vilket måste hanteras 

genom politiska beslut. 

Öppet arbetslösa 
Antalet öppet arbetslösa har minskat med 360 personer jämfört med samma månad 

förra året. Andelen har minskat med 0,3 procentenheter på ett års sikt och uppgick i 

oktober till 4,0 procent i länet och till 4,5 procent i riket. För riket innebär siffran en 

marginell minskning. 

Antalet personer som har varit utan arbete i mer än sex månader minskade med 327 

personer till 5 241 eller med knappt sex procent. De som har varit utan arbete i mer 

än 12 månader har minskat med 190 personer till 3 292 medan de som har varit utan 

arbete i mer än 24 månader har minskat med 127 individer till 1 592. Trenden i 

riktning mot allt längre inskrivningstider för personer som har svårt att få ett 

varaktigt fotfäste på arbetsmarknaden förefaller ha planat ut eller brutits. 

Den öppna arbetslösheten har stigit mest i Lycksele och Norsjö. Den har sjunkit mest 

i Sorsele och Åsele. Tabell 10. 

Arbetssökande i program med aktivitetsstöd 
Antalet personer i program med aktivitetsstöd uppgick i oktober till 5 194 personer 

vilket är en ökning med 63 personer sedan oktober 2012. Av samtliga i program 

deltog 243 personer i arbetsmarknadsutbildning (som inte ingår i de olika 
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garantierna) vilket är 14 personer fler än i oktober 2012. Antalet deltagare i Jobb- och 

utvecklingsgarantin var i oktober 2 146 personer vilket är en minskning med 115 

personer eller fem (5) procent på ett år. Därav utgjorde antalet deltagare i 

sysselsättningsfasen (tidigare benämnd ”fas 3”) 695 personer att jämföra med 745 

personer i oktober 2012. Antalet deltagare i Jobbgarantin för ungdomar var 1 116 

vilket är en minskning med 13 procent jämfört med oktober 2012. 

Den högsta andelen deltagare i program med aktivitetsstöd återfanns i Vilhelmina 

och Åsele med 6,9 respektive 5,9 procent. Den lägsta andelen återfanns i Dorotea och 

Sorsele med 3,0-3,1 procent. Tabell 1. 

Arbetssökande i arbete med stöd 
Totalt 2 982 västerbottningar hade arbete med stöd från Arbetsförmedlingen i 

oktober vilket är en ökning med 165 personer jämfört med samma månad 2012. Av 

dessa har 2 624 personer särskilt stöd för personer med funktionsnedsättning vilket 

är en marginell ökning. Antalet personer med lönebidrag var i oktober 1 177 vilket är 

193 personer färre, motsvarande 14,1 procent lägre, än för ett år sedan. 

Ungdomar 18-24 år 
Vid utgången av oktober månad var 3 133 ungdomar i åldrarna 18-24 år registrerade 

som totalt inskrivna arbetslösa vid Arbetsförmedlingen i Västerbottens län. Detta är 

279 färre än i oktober förra året. Av samtliga var en klar majoritet, nära 62 procent, 

män. Antalet unga i långvarig öppen arbetslöshet4 uppgick till 158 personer vilket är 

en marginell minskning 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 gruppen 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. 

Utrikes födda 
Antalet utrikes födda registrerade vid länets Arbetsförmedlingar som totalt inskrivna 

arbetslösa var vid senaste månadsskiftet 2 533 personer vilket är 127 individer, drygt 

5 procent, fler än för ett år sedan. Detta är en långsiktig trend som sannolikt kan 

förväntas fortsätta förstärkas under lång tid. Inskrivningstiderna för utrikes födda 

                                                           
4 Tidigare användes begreppet ”långtidsarbetslösa” för denna grupp. 
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fortsätter att öka vilket är en trend som inte gäller för gruppen totalt inskrivna 

arbetslösa som helhet. 

 
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 oktober månad hade 

antalet totalt inskrivna arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd ökat med 186 

personer till 2 322 personer och utgjorde drygt 22 procent av hela gruppen 16-64 år. 

Antalet har ökat med nära nio procent under det senaste året och andelen ökar 

trendmässigt. Även för denna grupp fortsätter inskrivningstiderna att öka. 

Många funktionshindrade har god kompetens inom sitt yrkesområde och 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 högre grad av frihet, till exempel när det gäller val av bosättningsort, än som 

annars är fallet. 

Fakta om statistiken 
Notera att den arbetslöshetsstatistik som Arbetsförmedlingen redovisar inte är den 

officiella arbetslösheten utan att den istället redovisas av Statistiska centralbyrån 

(SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU). 

Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik bygger på 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 öppet arbetslösa och/eller sökande i 

program med aktivitetsstöd anges numera i förhållande till en registerbaserad 

arbetskraft. 

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik 

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning 
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Tabellhänvisning 
Den tabell som texten hänvisar till, ”Kommuntabell för Västerbottens län”, kan du få 

av Bo Gustavsson, Arbetsmarknadsanalytiker. Meddela ditt intresse av tabellen till 

Bo så skickas den till dig. 

bo.gustavsson@arbetsformedlingen.se 
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