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Arbetslöshet i Riket
- senaste veckans, (vecka 52), utveckling jämfört med vecka 11, och 

vecka 52 för ett år sedan

Källa: Arbetsförmedlingen

Antalet öppet arbetslösa ökad i landet under vecka 52 med 1 966 personer, och 
jämfört med vecka 11 är det 34 998 fler öppet arbetslösa (17,2%). I förhållande till 
vecka 52 för ett år sedan så var det 35 474 fler som var öppet arbetslösa (17,4%).

Presentatör
Presentationsanteckningar
Antalet öppet arbetslösa ökade vecka 52 med 1 966 personer i hela landet, medan antalet i program ökade med 1 851 personer. Den totala arbetslösheten (öppet arbetslösa + i program) uppgår till 455 473, vilket motsvarar 8,8 procent av arbetskraften. Arbetslösheten bland ungdomar uppgår nu till 62 550 personer, vilket motsvarar en arbetslöshet på 11,7 procent. 
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Källa: Arbetsförmedlingen

Arbetslöshet i Västernorrlands län
Vecka 52 utveckling jämfört med vecka 11 och 

vecka 52 för ett år sedan

Presentatör
Presentationsanteckningar
Under vecka 52 ökad antalet öppet arbetslösa i länet med 50 personer medan antalet i program ökade med 25 personer, totalt var det 10 731 öppet arbetslösa och i program. Jämfört med vecka 52 för ett år sedan är det dock 260 (2,5%) fler öppet arbetslösa och sökande i program.
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Inskrivna arbetslösa i Västernorrland
(öppet arbetslösa + i program med aktivitetsstöd)

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

Källa: Arbetsförmedlingen

Presentatör
Presentationsanteckningar
Arbetslösheten var november 8,9 respektive 8,7 procent av arbetskraften i Västernorrlands län och i hela landet. I förhållande till november förra året har arbetslösheten i länet och riket ökat med 0,3 respektive 1,5 procentenheter. I november var totalt 10 699 personer arbetslösa (öppet arbetslösa + i program) i länet och i hela landet var totalt 450 820 personer arbetslösa.Stora skillnader mellan länets kommuner, där Härnösand har de högsta arbetslöshetstalen, 12,1%, medan Ånge med 8,0% ligger under riksgenomsnittet 8,7%. Den största uppgången av antalet arbetslösa jämfört med förra året har dock Ånge haft.
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Arbetslösa ungdomar i Västernorrland 
(öppet arbetslösa + i program med aktivitetsstöd)

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

Källa: Arbetsförmedlingen

Presentatör
Presentationsanteckningar
Ungdomsarbetslösheten var i november 13,8 procent av arbetskraften 18-24 år i länet (13,7 i oktober), medan den i hela landet minskade från 12,1 procent i oktober till 11,8 procent i november. Jämfört med ett år sedan har andelen arbetslösa ungdomar ökat med 1,2 respektive 2,5 procentenheter i länet och i riket.Bland länets kommuner finns störst andel arbetslösa ungdomar i Kramfors och i Härnösand med 18,4 respektive 17,8 procent, Ånge har haft den största uppgång jämfört med förra året 4,1 procentenheter. Lägst ungdomsarbetslöshet i länet finns i  Sollefteå med 11,8 procent, vilket är lika som riksgenomsnittet.
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Inskrivna utrikesfödda arbetslösa 
(öppet arbetslösa + i program med aktivitetsstöd) i Västernorrlands län.

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

Källa: Arbetsförmedlingen

Presentatör
Presentationsanteckningar
Andelen arbetslösa utrikesfödda är fortsatt mycket hög i Västernorrlands län, där ingen av kommunerna ligger under riksgenomsnittet. I oktober var 27,3 procent av de utrikesfödda i länet arbetslösa, jämfört med 21,0  procent i hela landet. Av länen har Västernorrland de fjärde högsta arbetslöshetstalen för utrikesfödda. Jämfört med november förra året har dock andelen arbetslösa utrikesfödda i länet minskat med 2,6 procentenhet, medan den ökat med 1,3 procentenheter i hela landet. Störst andel arbetslösa utrikesfödda finns i Härnösand, där 36,1 procent är arbetslösa.
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Öppet arbetslösa
- Västernorrland, veckovis

Källa: Arbetsförmedlingen

Efter en kraftig ökning av antalet öppet arbetslösa i länet från vecka 11 och med 
höga nivåer fram till omkring vecka 36, så har antalet öppet arbetslösa gradvis 
minskat. Vecka 52 fanns det 5 262 öppet arbetslösa i länet vilket var 341 färre än 
motsvarande vecka förra året.

Presentatör
Presentationsanteckningar
Jämfört med vecka 11 i år så fanns det ungefär 297 färre öppet arbetslösa i länet under vecka 52. Efter en märkbar uppgång från vecka 11 av antalet öppet arbetslösa och med höga nivåer fram till vecka 36 så har gradvis antalet öppet arbetslösa minskat och var vecka 52 omkring 340 färre än för ett år sedan.
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Antal varsel per län, ackumulerat 
1 mars- 25 december

Källa: Arbetsförmedlingen

Från 1 mars till 25 december är antalet 
varslade personer om uppsägning  i länet 
1 452 (751), (inom parentes mars-
december förra året). 

I hela landet har under motsvarande 
period 116 805 (37 354) personer blivit 
varslade om uppsägning. 

Under 1-25 december tillkom 22
nya varslade personer om uppsägning i 
länet och 2 675 personer i hela landet.

Presentatör
Presentationsanteckningar
1-25 december har det tillkommit 22 nya varslade personer om uppsägning i länet, och totalt har nu 1 452 personer varslats om uppsägning i Västernorrlands län från den 1 mars till den 25 december. 
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Källa: Arbetsförmedlingen

Varsel per bransch – Västernorrland, mars och april
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Andel varsel per län och bransch i maj

Källa: Arbetsförmedlingen

Endast nio personer blev varslade om 
uppsägning i Västernorrlands län i maj, jämfört 
med 130 i maj 2019

Presentatör
Presentationsanteckningar
Totalt i riket varslades i maj 8 568 personer om uppsägning, där merparten 43 procent var i Stockholms län.Liksom tidigare avser uppgifterna inkomna och under månaden påbörjad handläggning av varsel, exklusive de som under månaden felregistrerats eller återtagits.
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Andel varsel per län och bransch i juni

Källa: Arbetsförmedlingen

Antalet personer som varslades om 
uppsägning ökade i  hela landet i juni jämfört 
med i maj. I Västernorrlands län blev 48 
personer varslade om uppsägning, 23 av dem 
var inom tillverkningsindustrin

Presentatör
Presentationsanteckningar
Totalt i riket varslades i juni 11 337 personer om uppsägning, fortsatt var merparten, 42 respektive 23 procent, i Stockholms och Västra Götalands län.Liksom tidigare avser uppgifterna inkomna och under månaden påbörjad handläggning av varsel, exklusive de som under månaden felregistrerats eller återtagits.Vecka 27 varslades 1 421 personer om uppsägning. Totalt har nu i landet 89 829 personer varslats sedan början av mars.
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Andel varsel per län och bransch i juli

Källa: Arbetsförmedlingen

Antalet personer som varslades om 
uppsägning minskade märkbart i Sverige i juli 
jämfört med i juni. I Västernorrlands län blev 
det dock en marginell ökning från 48 personer i 
juni till 53 personer i juli.

Under 1-14 augusti har i Västernorrlands län 9 
personer varslats om uppsägning, i hela landet 
är det 819 personer.

Presentatör
Presentationsanteckningar
Totalt i riket varslades i juli 3 662 personer om uppsägning, fortsatt var merparten, 59 procent, i Stockholms län.Liksom tidigare avser uppgifterna inkomna och under månaden påbörjad handläggning av varsel, exklusive de som under månaden felregistrerats eller återtagits.
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Andel varsel per län och bransch i augusti

Källa: Arbetsförmedlingen

Antalet personer som varslades om uppsägning i 
landet var i augusti 3 802 personer, vilket var 180 fler 
jämfört med i juli. I Västernorrlands län blev det dock 
en markant ökning från 53 personer i juli till 734 
personer i augusti.

Presentatör
Presentationsanteckningar
Totalt i riket varslades i augusti 3 802 personer om uppsägning, därav var 734 i Västernorrlands län eller 19 procent av alla som blev varslade under månaden.Liksom tidigare avser uppgifterna inkomna och under månaden påbörjad handläggning av varsel, exklusive de som under månaden felregistrerats eller återtagits.
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Andel varsel per län och bransch i september

Källa: Arbetsförmedlingen

Antalet personer som varslades om uppsägning i 
landet var i september 6 119 personer, vilket var 2 317 
fler jämfört med i augusti. I Västernorrlands län blev 
190 personer varslade i september.

Presentatör
Presentationsanteckningar
Totalt i riket varslades i september 6 119 personer om uppsägning, vilket var 61 procent fler än i augusti. Flest antal varsel var inom industrin, 23 procent av alla varslade, och inom bygg och handel med vardera 16 respektive 14 procent.  Stockloms och Västra Götalands län svarade för 42 respektive 23 procent av berörda varsel.  I Västernorrland var det 190 personer som varslades om uppsägning.Liksom tidigare avser uppgifterna inkomna och under månaden påbörjad handläggning av varsel, exklusive de som under månaden felregistrerats eller återtagits.
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Källa: Arbetsförmedlingen

Antalet varsel ökade mycket kraftigt i 
Västernorrlands län i augusti 2020, då 
734 personer blev berörda av varsel om
uppsägning. I september varslades 190 
personer.

Presentatör
Presentationsanteckningar
I augusti blev 734 personer varslade om uppsägning i länet, huvuddelen inom industrin, i hela landet blev 3 802 personer varslade. I augusti förra året blev 44 personer i länet och 1 839 personer i riket varslade om uppsägning. I september varslades 190 personer och 6 119 personer i hela landet, motsvarande antal i september förra året var 119 respektive 3 917 personer.
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Andel varsel per län och bransch i oktober

Källa: Arbetsförmedlingen

Antalet personer som varslades om uppsägning i 
landet var i oktober 5 988 personer, vilket var 131 färre 
än i september. Flesta varsel var inom transport och 
magasinering. I Västernorrlands län blev 38 personer 
varslade i oktober jämfört med 190 i september.

Presentatör
Presentationsanteckningar
Totalt i riket varslades i oktober september 5 988 personer om uppsägning. Flest antal varsel var inom transport och magasinering och inom tillverkningsindustri med 19 respektive 15 procent av alla varslade.  Stockloms och Västra Götalands län svarade för 54 respektive 15 procent av berörda varsel.  I Västernorrland var det 38 personer som varslades om uppsägning varav 25 inom tillverkningsindustrin.Liksom tidigare avser uppgifterna inkomna och under månaden påbörjad handläggning av varsel, exklusive de som under månaden felregistrerats eller återtagits.
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Andel varsel per län och bransch i november

Källa: Arbetsförmedlingen

Antalet personer som varslades om uppsägning i 
landet var i november 5 506 personer, vilket var 482 
färre än i oktober. Flesta varsel var inom transport och 
magasinering. I Västernorrlands län blev 28 personer 
varslade i november jämfört med 38 i oktober.

Presentatör
Presentationsanteckningar
Totalt i riket varslades i  november 5 506 personer jämfört med 5 988 i oktober om uppsägning. Flest antal varsel var inom tillverkning och hotell och restaurang med 24 respektive 12 procent av alla varslade.  Stockloms och Västra Götalands län svarade för 48 respektive 10 procent av berörda varsel.  I Västernorrland var det 28 personer som varslades om uppsägning varav 22 inom hotell- och restaurangverksamhet.Liksom tidigare avser uppgifterna inkomna och under månaden påbörjad handläggning av varsel, exklusive de som under månaden felregistrerats eller återtagits.
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Varsel per bransch - Västernorrland, 1 mars – 30 november

Källa: Arbetsförmedlingen

Presentatör
Presentationsanteckningar
I november varslades 28 personer om uppsägning i länet, totalt har 1 437 personer varslats sedan början av mars. Flest varslade finns inom länets tillverkningsindustri, drygt 700 personer följt av transport och magasinering 190 och hotell och restaurang 160.
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Varsel per bransch – riket, 1 mars – 25 december

Presentatör
Presentationsanteckningar
Under 1-25 december har 2 675 personer i landet varslats om uppsägning, totalt har 116 805 personer varslats sedan början av mars. En preliminär uppföljning* visar hur många av varslen som har lett till uppsägningar. Flest varslade återfinns i hotell- och restaurangnäringen, följt av tillverkning, uthyrning och resetjänster etc.
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Ackumulerat antal varsel per 1 000 invånare 16-64 år, per 
månad och år i Västernorrlands län och i riket 

Källa: Arbetsförmedlingen

Presentatör
Presentationsanteckningar
Färre berörda anställda per 1000 invånare 16-64 år hitintills i år i Västernorrlands län än under den internationella finanskrisen 2009, medan det i riket är fler.
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Antal varsel per län och dess andel* [%]
- utvalda län

Kod 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--2020-12-11 som 
andel av den arbetsföra befolkningen i länet 2019 (ålder 20-64 år)
Källa: Arbetsförmedlingen, SCB

OBS! Skalan är ändrad

AB M O S T X Y Z AC BD
hela mars 23 595 2 418 6 999 724 360 568 227 386 310 535
hela apr. 12 232 2 059 4 595 225 169 403 103 132 295 968
hela maj 3 677 469 2 171 27 133 228 9 14 117 55
hela juni 4 718 524 2 631 80 718 414 48 158 90 0
hela juli 2 144 258 484 0 54 73 53 15 0 26
hela aug. 1 379 176 469 33 53 163 734 0 83 53
hela sep. 2 545 410 1 380 48 52 54 190 37 160 201
hela okt. 3 204 417 898 95 114 59 38 15 133 32
hela nov. 2 874 267 587 220 25 46 28 153 45 20
tom 11/12 i dec. 778 131 193 9 0 6 13 27 69 29
andel varsel* (höger) 4,0% 0,9% 2,1% 0,9% 1,0% 1,3% 1,1% 1,3% 0,8% 1,4% 2,0%

0,0%
0,4%
0,8%
1,2%
1,6%
2,0%
2,4%
2,8%
3,2%
3,6%
4,0%
4,4%

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

hela mars hela apr. hela maj hela juni hela juli

hela aug. hela sep. hela okt. hela nov. tom 11/12 i dec.

Västernorrland
Riket



www.rvn.se

Källa: Arbetsförmedlingen – avser ackumulerat andel, Mars-November 

Varsel
- andel per bransch & andel av syss.

Fördelning av 
lagda varsel, 
per serie, per 
bransch -
staplar

Andel av de 
sysselsatta 
berörda av 
varsel, per 
serie, per 
bransch -
prickar
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Beviljat KTA per bransch, tom. 30/11

Källa: Tillväxtverket 

SNI-kod Näringsgren
C Tillverkning
F Byggverksamhet

G Handel

H Transport och magasinering

I Hotell- och restaurangverksamhet

J 
Informations- och 
kommunikationsverksamhet

K Finans- och försäkringsverksamhet
L Fastighetsverksamhet

M 
Verksamhet inom juridik, ekonomi, 
vetenskap och teknik

N 
Uthyrning, fastighetsservice, 
resetjänster och andra stödtjänster

P Utbildning

Q Vård och omsorg; sociala tjänster
R Kultur, nöje och fritid

S Annan serviceverksamhet
Ö Övriga

Fördelning av 
KTA per bransch 
(staplar)

Andel av de sysselsatta berörda 
av KTA per bransch (prickar)
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Fördelning - Riket Fördelning - Västernorr. (Y) Andel KTA per bransch (Y)

Presentatör
Presentationsanteckningar
201130: 8 614 beviljade anställda i Västernorrland, avstämt inkommet 8 311st 201123 – totalt är 8 612 anställda beviljat KTA i Västernorrland, avstämt inkommet 8 278st.201116 - totalt är 8 591 anställda beviljat KTA i Västernorrland, avstämt inkommet 8 309st. 201109 - totalt är 8 548 anställda beviljat KTA i Västernorrland, avstämt inkommet 8 308st.201102 - totalt är 8 540 anställda beviljat KTA i Västernorrland, avstämt inkommet 8 380st.201026 – totalt är 8 537 anställda beviljat KTA i Västernorrland, avstämt inkommet 8 381st.201019 – totalt är 8 508 anställda beviljat KTA i Västernorrland, avstämt inkommet 8 339st.201012 – totalt är det 8 498 anställda som beviljats korttidsarbete i Västernorrlands län.
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Antal företagskonkurser, ackumulerat 
januari-november 2019 och 2020

Källa: SCB, uppgifter uppdaterat den 15 december 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Antalet företagskonkurser januari-november är 28 färre jämfört med samma period för ett år sedan och även antalet anställda som har drabbats är 104 färre. Flest företag som gått i konkurs till och med november i år finns inom handel (24), byggindustri, finans- och företagstjänster och hotell och restaurang, flest drabbade anställda finns inom handel (87) och transport och magasinering (64). Inom hotell och restaurang har 53 anställda drabbats av företagskonkurser. En anledning till att det hitintills varit relativt få konkurser kan vara att regeringens omfattande insatspaket get ett förväntat resultat.
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Antal anställda berörda av konkurser, 
ackumulerat per månad

Källa: SCB

Presentatör
Presentationsanteckningar
Antalet anställda som berörts av konkurser till och med november i år är på en lägre nivå än samma period under de tre föregående åren, och mycket färre än under den internationella finanskrisen 2009. Under november var det 13 anställda i länet som berörds av företagskonkurs. 
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