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Arbetsmarknadsläget i Västerbottens län i slutet av augusti 2014: 

Fortsatt positiv utveckling i Västerbotten 
Kort om augusti 2014  
Västerbotten har fortfarande en positiv utveckling på 
arbetsmarknaden. Arbetslösheten i länet minskade med en 
procentenhet för augusti månad jämfört med samma period  i fjol, det är 
en av de största minskningarna i landet. Det är enbart Norrbotten och 
Kronoberg som har större minskningar än Västerbotten. 

-Vi ser att vi på nästan alla fronter har en minskad arbetslöshet säger Anders Hahlin 
,arbetsförmedlingschef. Vi ser minskad ungdomsarbetslöshet, minskningar bland 
långtidsarbetslösa och bland personer med funktionsnedsättningar. Vi ser även en 
marginell ökning av antalet nyanmälda lediga arbeten hos Arbetsförmedlingen.  
 
Under augusti anmäldes det in 1 173 lediga platser i Västerbottens län, under 2013 
var det 1 162 stycken. Det är främst inom två sektorer som dessa arbeten har anmälts; 
vård och omsorg och finansiella- och företagstjänster. Det är 24 procent respektive 23 
procent av alla nyanmälda arbeten under augusti månad. 
  
Minskad ungdomsarbetslöshet  
Ungdomsarbetslösheten har minskat i länet med 2.8 procentenheter jämfört med 
samma tidpunkt i fjol. Nu ligger ungdomsarbetslösheten på 15,8 procent jämfört med 
18.6 procent under samma period 2013.  
 
Det är främst bland unga kvinnor som ungdomsarbetslösheten minskar. I den 
gruppen har ungdomsarbetslösheten minskat med 4,2 procentenheter jämfört med 
augusti 2013, minskningen bland män är 1,5 procentenheter. Totalt är 1 000 unga 
kvinnor arbetslösa i Västerbotten och 1 803 unga män är arbetslösa.  
 
Antalet varsel fortfarande en osäkerhet. 
Varslen i länet uppgick i augusti till 66 personer, motsvarande siffra för fjolåret var 
22 personer. Totalt under året har 692 personer varslats i Västerbotten. Vid samma 
period i fjol var det 741 personer. Det är en minskning i varslen med knappa 7 
procent fram till augustis utgång. 
-Det är ännu något färre varsel i länet jämfört med samma tidpunkt i fjol säger 
Anders Hahlin. Men vi vet att det finns några större företag som planerar för varsel 
under 2014 vilket kan ge att vi utgången av 2014 har fler varsel än under 2013. 
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Positiv utveckling för nästan alla kommuner 
Arbetslösheten fortsätter att minska i länet som helhet. Den största procentuella 
förändringen har skett i Åsele som minskat arbetslösheten med 2,3 procentenheter, 
från 10,6 procent 2013 till 8,3 procent 2014. Däremot är förändringen i antal 
personer enbart 35 personen jämfört med samma tidpunkt i fjol.  
 
De största minskningarna i antal avseende arbetslöshet har skett i Umeå och 
Skellefteå. Där är minskningen 527 respektive 338 personer jämfört med samma 
tidpunkt ifjol. 
 
Två kommuner redovisade en ökning av arbetslösheten, det är Bjurholm och Dorotea. 
Totalt ökade arbetslösheten i dessa två kommuner med 22 personer. Vilket är en 
marginel ökning i antal, men en ökning som får stort procentuellt genomslag.  
 

Kort om augusti 2014  
Siffror inom parentes är motsvarande nivå för ett år sedan. 

1 147 personer fick arbete (1 380) 
1 173 lediga jobb anmäldes (1 162) 
9 279 personer, 16 - 64 år, var inskrivna och utan arbete (10 610) 
5 089 personer, 16 - 64 år, var öppet arbetslösa (6 048)  
2 803 ungdomar, 18-24, år var inskrivna och utan arbete (3 174)                                    
956 anmälde sig som arbetslösa (1 073)                                                                                    
66 varslades om uppsägning (21) 

 
 

 

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: 
http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Fakta-om-
statistiken.html) 

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning: 
http://www.scb.se/aku) 
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