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Arbetsmarknadsläget i Västerbottens län 
december månad 2014 
Fått arbete 

Antalet personer som fick arbete var under december 883 vilket är 15 procent 
lägre än året innan. I riket var andelen knappt nio procent lägre än i december 
2013. 

Nyinskrivna öppet arbetslösa  

Antalet nyinskrivna arbetssökande på länets arbetsförmedlingar uppgick under 
månaden till 721 personer vilket är 49 färre än samma månad förra året. Antalet 
nyinskrivna män minskade med 33 personer till 484 medan antalet nyinskrivna 
kvinnor minskade med 16 till 237. Andelen kvinnor av samtliga nyinskrivna 
uppgick till 33 procent av samtliga och andelen ungdomar i gruppen 18-24 år 
utgjorde knappt 30 procent av samtliga nyinskrivna under december månad. 101 
personer eller 14 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 1 176 lediga platser och samma månad förra året 
anmäldes 1 217. Således en svag minskning. Av samtliga platser som anmäldes i 
december var 28 procent inom finansiell verksamhet och företagstjänster och 24 
procent inom vård och omsorg. Antalet platser inom handeln var 54 vilket är en 
svag ökning jämfört med december förra året. Under 2014 har det totala antalet 
platserna inom handeln varit, i stort sett, oförändrat. 

Osäkerheten i omvärlden är fortfarande påtaglig vilket påverkar konsumtionen. 
Antalet kvarstående platser var 5 procent högre än förra året vilket kan antyda 
vissa problem att hitta sökande med önskad kompetens. 

Personer berörda av varsel  

Under december månad berördes 28 personer i länet av varsel om uppsägning. 
Motsvarande siffra för december 2013 var 119. Under hela 2014 blev antalet 
berörda 1 462 personer och förra året var summan 1 189. 

Inskrivna arbetslösa 

Antalet inskrivna öppet arbetslösa och arbetssökande i program med 
aktivitetsstöd i länet uppgick i slutet av december månad till 9 633 personer eller 
7,4 procent av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år1. Detta är 1 039 färre 
än i december 2013, motsvarande 0,8 procentenheter, och innebär en stark 

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



  

 

ARBETSFÖRMEDLINGEN  
Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och att arbetssökande kan få jobb. 

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

förbättring från samma månad året innan men svagare än tidigare. I riket var 
motsvarande andel 8,1 procent vilket är en minskning med 0,6 procentenheter 
jämfört med december 2013. Tabell 1.2 

Antalet inskrivna män, öppet arbetslösa och arbetssökande i program med 
aktivitetsstöd, i länet uppgick i slutet av december månad till totalt 5 848 
personer, vilket motsvarar knappt 61 procent av samtliga i gruppen och är 377 
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 0,5 
procentenheter under det senaste året. I riket var andelen 8,8 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 december månad till 3 785 personer vilket 
motsvarar drygt 39 procent av samtliga. Detta är en minskning med 662 personer 
på ett års sikt och motsvarar 6,1 procent av den registerbaserade arbetskraften 
16-64 år, en minskning med 1,1 procentenheter. I riket var andelen 7,4 procent 
vilket är en minskning med 0,8 procentenheter under året. Tabell 3. 

I länet deltog i december knappt hälften av samtliga inskrivna arbetslösa i 
program med aktivitetsstöd eller 4 753 personer vilket motsvarar 3,6 procent som 
är 0,4 procentenheter lägre än året innan. 

Den högsta noteringen avseende personer utan arbete för månaden avsåg 
Vilhelmina med 12,1 procent. Detta innebär en tydlig minskning. Den lägsta 
andelen återfinns i Robertsfors med 6,1 procent vilket är 0,8 procentenhet lägre 
än förra året. Tabell 1. 

Bland länets kommuner har andelen totalt inskrivna arbetslösa minskat i 
samtliga kommuner utom två som noterar en sammanlagd ökning med 51 
personer. De största förbättringarna noteras för Åsele med 1,3 procentenheter. 
Tabell 10. 

Den sammantaget största förbättringstakten i länet noteras även denna månad 
för unga kvinnor. Tabell 6. 

Generellt råder en försiktig optimism inom servicenäringarna, främst 
restauranger och hotell men delar av träindustrin har också god orderingång 
liksom några verkstadsföretag. Flera exportinriktade sektorer har betydande 
problem. Som en följd av förbättringen inom träindustrin ökar även aktiviteten 
inom skogsbruket där avverkningarna ökar. 

Ett minskande antal svenskfödda i s.k. arbetsför ålder är en delförklaring till färre 
arbetslösa men ett ökat inflöde av utrikesfödda kompenserar detta, åtminstone 
till en del, och antalet sysselsatta ökade under både 2012 och 2013 i främst 
servicebranscher. Ökningen för 2013 blev avsevärt svagare än beräknat. Sannolikt 
är de viktigaste förklaringarna till det fortsatt sjunkande antalet inskrivna 
arbetslösa att sysselsättningen ökar liksom antalet studerande. Förbättringen 
dämpas emellertid vilket torde ha sin främsta orsak i den ökade osäkerheten när 

                                                           
2 V.G. se information i slutet av dokumentet för tabellreferenser. 
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det gäller Sveriges möjligheter att hitta köpare till exportvarorna. Eurozonen går 
avsevärt trögare än förväntat trots att räntorna är historiskt låga. 

Vid utgången av december månad var 2 689 ungdomar i åldrarna 18-24 år 
registrerade som totalt inskrivna arbetslösa vid Arbetsförmedlingen i 
Västerbottens län. Detta är 363 färre än i december förra året. Av samtliga var en 
klar majoritet, 65 procent, män. 

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 2 689 personer vilket är 111 
fler än för ett år sedan och utgör 28 procent av samtliga 16-64 år. De utrikesfödda 
ungdomarna var 434 personer vilket 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 december månad 
hade antalet totalt inskrivna arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd 
minskat med 260 personer till 2 079 personer och utgjorde drygt 22 procent av 
hela gruppen 16-64 år. Antalet har minskat under det senaste året vilket är 
välkommet efter en längre period av ökning. 

Öppet arbetslösa 

Antalet öppet arbetslösa har minskat med 520 personer jämfört med samma 
månad förra året till 4 880 personer. Andelen har minskat med 0,4 
procentenheter på ett års sikt och uppgick i december till 3,7 procent i länet och 
till 4,3 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 
396 till 4 457 personer. De som har varit utan arbete i mer än 12 månader har 
minskat med 217 personer till 3 040 medan de som har varit utan arbete i mer än 
24 månader har minskat med 93 individer till 1 462. Trenden i riktning mot allt 
längre inskrivningstider för personer som har svårt att få ett varaktigt fotfäste på 
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 december till 4 753 
personer vilket är en minskning med 519 personer sedan december 2013. Av 
samtliga i program deltog 110 personer i arbetsmarknadsutbildning (som inte 
ingår i de olika garantierna) vilket är en halvering jämfört med december 2013. 
Antalet deltagare i Jobb- och utvecklingsgarantin var i december 2 481 personer 
vilket är en ökning med 205 personer eller nio procent på ett år. Därav utgjorde 
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antalet deltagare i sysselsättningsfasen (tidigare benämnd ”fas 3”) 661 personer 
att jämföra med 709 personer i december 2013. Antalet deltagare i Jobbgarantin 
för ungdomar var 1 219 vilket är en minskning med nio procent jämfört med 
december 2013. 

Den högsta andelen deltagare i program med aktivitetsstöd återfanns i 
Vilhelmina med 6,3 procent av den registerbaserade arbetskraften. Den lägsta 
andelen återfanns i Storuman med 2,8 procent. Tabell 1. 

Tider i arbetslöshet 

Antalet unga 18-24 år i långvarig öppen arbetslöshet3 uppgick till 152 personer 
vilket är en marginell minskning 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 december hade 3 131 västerbottningar arbete med stöd från Arbetsförmedlingen 
vilket är en ökning med 129 personer jämfört med samma månad 2013. Av dessa 
har 2 679 personer särskilt stöd för personer med funktionsnedsättning vilket är 
en svag ökning. Antalet personer med lönebidrag var i december 1 059 vilket är 
83 personer färre, motsvarande drygt åtta procent lägre, än för ett år sedan. 

                                                           
3 Tidigare användes begreppet ”Långtidsarbetslösa” för denna grupp. 
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Inskrivna arbetslösa i oktober 2014 som andel (%) av den 
registerbaserade arbetskraften 16 – 64 år 

Kommun
Inskrivna 
arbetslösa

Förändring i 
procentenheter*

Vilhelmina 12,1% -0,8
Bjurholm 11,6% -0,4
Dorotea 11,0% 3,2
Nordmaling 10,1% 0,3
Norsjö 9,1% -0,1
Lycksele 8,7% -0,8
Sorsele 8,7% 0,0
Åsele 8,6% -1,3
Riket 8,1% -0,6
Skellefteå 8,1% -1,1
Storuman 8,0% -0,6
Västerbottens län 7,4% -0,8
Malå 7,2% -1,2
Vindeln 7,0% -0,5
Vännäs 6,6% -1,1
Umeå 6,2% -0,8
Robertsfors 6,1% -0,8
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Län
Inskrivna 
arbetslösa

Förändring i 
procentenheter*

X Gävleborgs län 11,8% -0,2
K Blekinge län 11,2% -0,5
D Södermanlands län 10,8% -0,4
M Skåne län 10,3% -0,4
Y Västernorrlands län 9,7% -1,0
E Östergötlands län 9,6% -0,6
U Västmanlands län 9,5% -0,9
S Värmlands län 9,1% -0,8
T Örebro län 8,6% -0,9
G Kronobergs län 8,6% -0,5
I Gotlands län 8,5% -0,9
H Kalmar län 8,1% -0,4

Riket 8,1% -0,6
Z Jämtlands län 8,0% -0,6
BD Norrbottens län 7,9% -0,9
O Västra Götalands län 7,6% -0,7
W Dalarnas län 7,4% -0,5
AC Västerbottens län 7,4% -0,8
F Jönköpings län 7,0% -0,5
N Hallands län 6,5% -0,5
AB Stockholms län 6,4% -0,5
C Uppsala län 5,4% -0,7

* Förändring i procentenheter jämfört med 
motsvarande period föregående år
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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 

 
Januaris månads arbetsmarknadsstatistik publiceras den 11 februari 
2015. 
 
Den tabell som hänvisas till i texten kan beställas från: 

 
bo.gustavsson@arbetsformedlingen.se 

 
 


