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Arbetslöshet i Riket
- senaste veckans, (vecka 17), utveckling jämfört med vecka 11, och 

vecka 17 för ett år sedan

Källa: Arbetsförmedlingen

Antalet öppet arbetslösa har ökat med 37 255 personer 
(18%) från vecka 11 och var 66 775 fler jämfört med vecka 
17 för ett år sedan

Presentatör
Presentationsanteckningar
- Krisen kommer att påskynda strukturomvandlingen. Rådet till de som blir arbetslösa är att söka de jobb som finns och att uppdatera sin kompetens för att vara redo att ta de jobb som kommer när krisen är över, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.
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Källa: Arbetsförmedlingen

Arbetslöshet i Västernorrlands län
- Vecka 17 utveckling jämfört med vecka 11, och vecka 17 för ett år 

sedan

Presentatör
Presentationsanteckningar
Liten nedgång öppet arbetslösa vecka 17 jämfört med förra veckan (-8 personer), medan antalet i program ökade med 25 personer till totalt 4 980. Jämfört med för ett år sedan har de öppet arbetslösa + i program ökat med 1 461 personer.
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Inskrivna arbetslösa i Västernorrland
(öppet arbetslösa + i program med aktivitetsstöd)

Mars 2020 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år

Källa: Arbetsförmedlingen

Presentatör
Presentationsanteckningar
Arbetslösheten har ökat i både riket och i länet, närmare en procentenhet i länet (0,8)Högre andel arbetslösa män än kvinnor, 9,3 och 8,5 procent jämfört med rikets 7,8 respektive 7,4 procent av arbetskraften.Härnösand har de högsta arbetslöshetstalen i länet men det är stora skillnader mellan länets kommuner, där Ånge ligger under riksgenomsnittet
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Arbetslösa ungdomar i Västernorrland 
(öppet arbetslösa + i program med aktivitetsstöd)

Mars 2020 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 18-24 år

Källa: Arbetsförmedlingen

Presentatör
Presentationsanteckningar
Gått upp län = 0.3%*Även stora skillnader mellan länets kommuner när det gäller ungdomsarbetslösheten, men där alla kommuner ligger över riksgenomsnittet. Högst ungdomsarbetslöshet och störst uppgång har det varit i Kramfors, även stora ökningar jämfört med förra året har det varit i Härnösand och ÖrnsköldsvikStörst minskningen jämför med ett år sedan i Ånge som även har den lägsta ungdomsarbetslösheten i länet.
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Inskrivna utrikesfödda arbetslösa 
(öppet arbetslösa + i program med aktivitetsstöd) i Västernorrlands län.

Mars 2020 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år

* Förändring i procentenheter jämfört med 
motsvarande period föregående år

Källa: Arbetsförmedlingen

Presentatör
Presentationsanteckningar
Länet, andelen utrikesfödda arbetslösa minskat med 0,2 procentenheter jämför förra året*Även stora skillnader mellan länets kommuner när det gäller arbetslösa utrikesfödda, men där alla kommuner ligger klart över riksgenomsnittet. Högst arbetslöshet finns i Härnösand, cirka 18 procentenheter över riksgenomsnittet trots en nedgång sedan förra året, störst uppgång jämfört med förra året har det varit i Sundsvall men ligger ändå under länets genomsnitt.



www.rvn.se

Öppet arbetslösa
- Västernorrland, veckovis

Källa: Arbetsförmedlingen
Uppdaterat till och med vecka 16

Fram till vecka 11 minskade antalet öppna arbetslösa i länet men därefter 
ökade den fram till vecka 16 (355 fler jämfört med vecka 11) medan den under 
den senaste veckan (17) minskade med 8 personer, då totalt 5 906 var inskrivna 
som öppet arbetslösa.

Presentatör
Presentationsanteckningar
Fram till vecka 11 minskade antalet öppna arbetslösa i länet men därefter har den ökat och det var 347 fler öppet arbetslösa under vecka 17 (totalt 5 906 personer) jämfört med vecka 11. Stog mer eller mindre still under vecka 17, - 8 personer. Störts uppgång hitintills var det under vecka 14.
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Andel varsel per län - mars

Källa: Arbetsförmedlingen
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Andel varsel per län – april

Källa: Arbetsförmedlingen

Presentatör
Presentationsanteckningar
Totalt har 62 918 personer i landet blivit varslade om uppsägning sedan den 1 mars till den 24 april, i Västernorrland är det 330 personer.
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Varsel och permitteringar per bransch – riket

Källa: Arbetsförmedlingen

Förutom alla varsel om uppsägning
i landet, blev även 6 453 personer 
permitterade
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Varsel och permitteringar per bransch – riket

Källa: Arbetsförmedlingen

Hitintills i april har det främst blivit 
ytterligare fler varsel inom hotell och 
restaurang men även en större 
spridning av varsel till fler branscher 
där ökning främst märkts inom 
handel, tillverkning och kultur, nöje, 
fritid.
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Andel varsel fördelat på bransch, mars 2020

Källa: Arbetsförmedlingen
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Antal varsel per län och dess andel [%]
- utvalda län

Län
AB Stockholms län
D Södermanlands län
E Östergötlands län
M Skåne län
O Västra Götalands län
S Värmlands län
T Örebro län
W Dalarnas län
X Gävleborgs län
Y Västernorrlands län
Z Jämtlands län
AC Västerbottens län
BD Norrbottens län

*andel varsel: andelen varsel perioden 2020-03-01--2020-04-17 som 
andel av den arbetsföra befolkningen i länet 2019 (ålder 20-64 år)
Källa: Arbetsförmedlingen, SCB

Andel varsel i riket



www.rvn.se

Antal företagskonkurser, ackumulerat de 
tre första månaderna 2019 och 2020
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