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Sammanfattning
- utfall januari 2022*

– Endast 6 konkurser med 12 berörda anställda i Västernorrland

– 6 personer inom Transport & Magasinering varslades om uppsägning

– Arbetslösheten ökade med +0,1% till 7.9% i Västernorrland (det var 
samma förändring i riket som också ökade med +0.1% till 7.3%)

• Detta är ett normalt säsongsmönster att arbetslösheten ökar marginellt i 
början på året

– Stark efterfråga på arbetskraft som kan ses i nyanmälda plaster till Af

* På grund av så låga tal redovisas inte konkurser och varsel på egen slide för 2022 ännu.

Presentatör
Presentationsanteckningar
Lönesummor, antal personer i sysselsättning och produktionsindikator. Indexerad utveckling per kvartal 2019—2021. Index 100 = 2019 K1. Sysselsättning är ej jämförbar över tid.OBS! Införande av den nya ramlagen för social statisk innebär ett brott i tidsserierna för sysselsättning med start i januari 2021. Säsongsrensade och utjämnade värden kan därför i dagsläget endast användas för jämförelser inom 2021, se SCB:s hemsida för mer information.https://tillvaxtverket.se/statistik/vara-undersokningar/ekonomiska-laget/2022-01-21-ekonomiska-laget-2021---kvartal-3.html?chartCollection=17#svid12_4b68f92217dbd32c523d07df
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Utfallsdata i VN – nu med KV3 för 2021
- sysselsättningen ökade starkt i KV2, men föll i KV3

Källa: Tillväxtverket OBS! Brott i sysselsättningsserien, från och med 2021.

Presentatör
Presentationsanteckningar
Lönesummor, antal personer i sysselsättning och produktionsindikator. Indexerad utveckling per kvartal 2019—2021. Index 100 = 2019 K1. Sysselsättning är ej jämförbar över tid.OBS! Införande av den nya ramlagen för social statisk innebär ett brott i tidsserierna för sysselsättning med start i januari 2021. Säsongsrensade och utjämnade värden kan därför i dagsläget endast användas för jämförelser inom 2021, se SCB:s hemsida för mer information.https://tillvaxtverket.se/statistik/vara-undersokningar/ekonomiska-laget/2022-01-21-ekonomiska-laget-2021---kvartal-3.html?chartCollection=17#svid12_4b68f92217dbd32c523d07df
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Omsättningsutveckling under pandemin*
- fastigheter och handel – ändå en positiv utveckling

Källa: Tillväxtverket *Perioden 2020KV2-2021KV3 jämförs med 2018KV2-2019KV3

Presentatör
Presentationsanteckningar
Omsättningsutveckling under hela pandeminFör att ytterligare förstå krisens omfattning på branschers omsättning summeras de senaste sex kvartalen, som pandemin pågått (2020 K2 till 2021 K3) och jämförs med tidigare sex kvartal utan en pandemi (2018 K2 till 2019 K3). Liksom tidigare nämnts är det framför allt Hotell och restaurang, Transport samt Nöjesbranschen som haft några kvartal med stora nedgångar bakom sig. Trots positiv kvartalsvis omsättningsutveckling för Tillverkningsindustrin har branschen totalt sett backat med 2 procent summerat över sex kvartal. Störst positiv utveckling återfinns inom Finans och försäkring samt inom Vård och omsorg. För Finans och försäkring har omsättningen ökat allra mest för branscher inom Fondförvaltning. De har ökat omsättningen med 233 procent sen kvartal tre 2020 och med 468 procent sedan kvartal tre 2019. Men eftersom de bara utgör 4 procent av omsättningen är det mer intressant att titta på de verksamheter som ingår i Monetär finansförmedling. Dessa verksamheter motsvarar 58 procent av den totala omsättningen inom finans och försäkringsbranschen, där har ökningen legat på 45 procent respektive 67 procent i jämfört med 2020 och 2019. Den expansiva uppgången är troligtvis en följd av den börsuppgång som genomsyrat ekonomin efter krisen - vilket gjort branscher inom finansförmedling mer lukrativa. Branscher inom Vård och omsorg har ökat genom de politiska beslut som gjort att varor och tjänster som förut omfattades i de offentliga räkenskaperna nu blivit ersatta av privata aktörer och därmed inräknas i omsättningsstatistiken. Inte minst har vi sett en explosionsartad utveckling och möjlig strukturomvandling genom digitala vårdverktyg som under pandemin har kompletterat fysiska vårdinstanser.https://tillvaxtverket.se/statistik/vara-undersokningar/ekonomiska-laget/2022-01-21-ekonomiska-laget-2021---kvartal-3.html?chartCollection=17#svid12_4b68f92217dbd32c523d07df
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Nyföretagande, helåret 2020 och 2021
Nytt rekordår för nyföretagandet under 2021. Nyföretagandet ökade kraftigt i 
Västernorrland under 2021, jämfört med 2020 har antalet nyregistrerade företag  i 
länet ökat från 8,9 till 9,8 per 1 000 invånare 16-64 år. 

9,8
per 1000 inv.

Västernorrland

Sverige

12,5
per 1000 inv.

Presentatör
Presentationsanteckningar
Nyföretagandet ökade kraftigt i Västernorrlands län under 2021, jämfört med 2020 har antalet nyregistrerade företag ökat från 8,9 till 9,8 per 1 000 invånare 16-64 år. Nyföretagandet  i Västernorrland  ligger i medianen av länen. Pandemin har haft stor inverkan på nyföretagandet, med en ordentlig ökning det två senaste åren i majoriteten av län. En förklaring är att i kristider tenderar nyföretagandet att öka.
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Nyanmälda plaster i Västernorrland
- stark inledning av året – efterfrågan finns!

Källa: Arbetsförmedlingen
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Västernorrland Sverige 

Hela arbetskraften 7,9% 7,3%

Bland utlandsfödda 23,1% 17,6%

Bland ungdomar 11,8% 9,1%

28,6%
(2 637)

7,9%

Västernorrland Andel (och antal) långtidsarbetslösa 
(>24mån) av totalt antal arbetslösa i 

Västernorrland

7,3%

Sverige

Utrikesfödda och ungdomar är svaga grupper på arbetsmarknaden.

Källa: Arbetsförmedlingen

Arbetslöshet, januari 2021
- totalt, per grupp & andel långtidsarbetslösa

Presentatör
Presentationsanteckningar
Den totala arbetslösheten i länet ligger något högre än riksgenomsnittet och främst bland ungdomar och utrikesfödda. 
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Lång-långtidsarbetlösa* (h)

Källa: Arbetsförmedlingen Kommande publiceringsdatum: 10/3, 12/4

Arbetslöshetens utveckling
- totalen per geografi, tidsserie från pandemistart

Arbetslöshet Andel lång-långtidsarbetslösa 
av de arbetslösa*

* >24mån, avläses till höger

Jan. -22

Förändring mot 
motsvarande 
period 
föregående år

Riket 7,3% -1,6%
Västernorrlands län 7,9% -1,2%

Ånge 7,8% -0,8%
Timrå 8,4% -0,4%

Härnösand 10,3% -1,7%
Sundsvall 7,5% -1,1%
Kramfors 9,0% -1,4%
Sollefteå 8,6% -0,1%

Örnsköldsvik 6,8% -1,7%

Presentatör
Presentationsanteckningar
JANUARI 2021Andelen arbetslösa >24mån ökade 15st i januari.DECEMBER 2021Att andelen lång-långtidsarbetlösa (2 år eller mer) fallit 0.7% i december 2021 beror primärt på att fler är arbetslösa oavsett längd (vilket sänker andelen med 0.5%). Dock är det något färre som är lång-långtidsarbetslös också (-17st), vilket motsvara de resterande 0.2% som andelen fallit. Den största förklaringsgraden har alltså inget med antalet i lång-långtidsarbetslöshet att göra, även om det är positivt att ett svagt trendbrott noterats som sist var innan sommaren -21.
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Källa: Arbetsförmedlingen Kommande publiceringsdatum: 14/12

Arbetslöshetens utveckling
- Långtidsarbetslösa >24 månader andel % av arbetskraften

Presentatör
Presentationsanteckningar
Andel långtidsarbetslösa av arbetskraften var i januari 2022 i Västernorrland 2,2 procent och i hela landet 1,9 procent.
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Arbetslöshet, januari 2021
- ungdomar (18-24år)

Källa: Arbetsförmedlingen

Presentatör
Presentationsanteckningar
Betydligt fler ungdomar i Västernorrlands län är arbetslösa än i hela landet, 11,8 procent jämfört med 9,1 procent i hela landet.
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Arbetslöshet, januari 2021
- utrikesfödda

Källa: Arbetsförmedlingen

Presentatör
Presentationsanteckningar
Väldigt många utrikesfödda som bor i Västernorrlands län är arbetslösa, 23,1 procent jämfört med 17,6 procent i hela landet.
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Källa: Arbetsförmedlingen

Varsel per bransch – länet, 2021

Presentatör
Presentationsanteckningar
Under 2021 varslade ”endast” 278 personer om uppsägning, jämfört med 1 490 personer under 2020. Flest antal varslade 2021 fanns inom byggverksamhet (73 personer) och inom tillverkning (53 personer). I januari 2022 varslades 6 personer inom transport och magasinering.
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AB M O T X Y Z AC BD
hela jan -21 1 799 279 483 10 21 31 12 27 38
hela feb - 21 1 080 174 225 17 79 33 83 49 12
hela mars -21 1 221 282 271 24 16 25 0 60 33
hela april -21 1 161 604 469 43 314 32 144 20 33
hela maj -21 1 022 106 411 18 0 19 0 8 17
hela juni -21 1 227 153 234 55 7 5 70 0 60
hela juli - 21 714 65 105 18 0 14 0 70 5
hela aug -21 717 180 390 86 0 13 0 0 0
hela sep -21 753 249 358 6 52 13 20 6 0
hela okt -21 1 816 210 334 78 29 25 0 40 7
hela nov -21 798 147 338 76 124 34 0 31 13
hela dec -21 384 170 271 0 27 34 0 16 17
andel varsel* (höger) 5,0% 1,3% 2,5% 1,2% 1,8% 1,3% 1,8% 1,1% 1,6% 2,5%
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*andel varsel (höger): varsel perioden 2003—2112 som andel av den arbetsföra befolkningen i länet 2019 (ålder 20-64 år)
Källor: Arbetsförmedlingen, SCB

Västernorrland
Riket

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

Varsel per län och dess andel*
- 2021, utvalda län

Presentatör
Presentationsanteckningar
Snitt 2019 per månad (Västernorrland): 73st
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Källa: Arbetsförmedlingen – avser ackumulerat andel, Januari (-21) – December (-21) 

Andel av de 
sysselsatta per 
bransch (och 
serie) berörda av 
varsel – (prickar)

Fördelning av 
lagda varsel, 
per bransch 
(och serie) –
(staplar)

Varsel 2021
- fördelning per bransch & andel av sysselsatta
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Västernorrlands län Riket Andel varslade av de syss. i denna bransch i Västernorrland (höger)

Presentatör
Presentationsanteckningar
Figuren visar fördelningen av de lagda varslen under perioden januari -21 till och med december -21. Fördelningen avläses till vänster, ljusblå staplar visar Västernorrlands fördelning, orange visar Rikets fördelning.De svarta prickarna avser Västernorrland och visar hur stor andel de varslade inom respektive bransch utgör av de totalt sysselsatta inom denna bransch i Västernorrland – denna andel avläses till höger.
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Källa: Tillväxtverket (220113) 

Andel av de sysselsatta per bransch (och 
serie) berörda av KTA - (prickar)

Fördelning av KTA 
per bransch (och 
serie) - (staplar)

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

KTA per bransch, 2021:1&2
- berörda anställda, beviljade KTA
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Presentatör
Presentationsanteckningar
Info från Tillväxtverket: https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/information-och-stod-kring-coronakrisen/statistik-om-korttidsarbete.html220113Berörda anställda sökt KTA för i Västernorrland (VN) 2 553 stBerörda anställda beviljade KTA i Västernorrland (VN) 1 977 st 21216Berörda anställda sökt KTA för i Västernorrland (VN) 2 553 stBerörda anställda beviljade KTA i Västernorrland (VN) 1 702 st 211115Berörda anställda beviljade KTA i Västernorrland (VN) 1 581 st 211014Berörda anställda sökt KTA för i Västernorrland (VN) 2 052 stBerörda anställda beviljade KTA i Västernorrland (VN) 1 439 st 210920Berörda anställda sökt KTA för i Västernorrland (VN) 2 050 stBerörda anställda beviljade KTA i Västernorrland (VN) 1 357 st 210816Berörda anställda sökt KTA för i Västernorrland (VN) 2 020 stBerörda anställda beviljade KTA i Västernorrland (VN) 1 227 st 2020: 8 711st berörda anställda beviljade KTA i Västernorrland – 7.5% av de förvärvsarbetande
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Källa: Tillväxtanalys/SCB

Konkurser i Västernorrland (YTD)
- under 2019, 2020 och 2021

Presentatör
Presentationsanteckningar
Under januari -22 skedde 6 konkurser med 12 berörda anställda i Västernorrland.Antal företagskonkurser, 2019, 2020 och 2021Under 2021 var det 139 företagskonkurser, vilket var 6 fler än under 2020, men det var 15 färre än under 2019. Antalet anställda som under 2021 som berördes av företagskonkurser var 208 vilket var 84 respektive 200 färre än under åren 2020 och 2019. Flest drabbade anställda under 2021 fanns inom byggindustri (63 anställda), hotell och restaurang (40 anställda) och handel (37 anställda).
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Källa: Konjunkturinstitutet Kommande publiceringsdatum: 25/2, 303/3

- Normalnivå
Svagare än 
normalt

Mycket 
svagare än 
normalt

Nivå

Månad

Starkare än 
normalt

Mycket 
starkare än 
normalt

Barometerindikatorn - stämningsläget
- bred tillbakagång i januari

Presentatör
Presentationsanteckningar
Barometerindikatorn backade med 6,2 enheter från 116,3 i december till 110,1 i januari. Samtliga sektorer förutom bygg- och anläggningsverksamhet bidrog till minskningen. Hushållen och detaljhandeln är de sektorer som föll tillbaka mest men även de övriga sektorerna backade relativt mycket i januari.Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin minskade i januari med 5,1 enheter men är trots det kvar på en ovanligt hög nivå. Minskningen i tillverkningsindustrin är bred men är extra tydlig inom investeringsvaruindustrin.Till skillnad från övriga konfidensindikatorer steg indikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet med 1,4 enheter. Indikatorn för husbyggande steg medan indikatorn för anläggningsverksamhet förblev oförändrad.Detaljhandelns konfidensindikator backade med 6,8 enheter till 104,0. Minskningen förklaras framför allt av företagens allt dystrare förväntningar gällande den framtida försäljningsvolymen. Även de senaste tre månadernas försäljningsvolym samt nuvarande lagersituation bidrar till nedgången.Även tjänstesektorns konfidensindikator minskade i januari. Två branscher som faller kraftigt är hotell och restaurang samt resebyråer, båda indikatorerna faller med cirka 20 enheter jämfört med förra månaden.Hushållens konfidensindikator backade med hela 8,2 enheter, från 98,3 till 90,1. Indikatorn har inte varit på en så låg nivå sedan november 2020. Mikroindex, som sammanfattar hushållens syn på den egna ekonomin, föll med 7,4 enheter. Samtidigt föll makroindex, som sammanfattar hushållens syn på den svenska ekonomin, med 6,3 enheter.https://www.konj.se/publikationer/konjunkturbarometern/konjunkturbarometern/2022-01-28-bred-tillbakagang-i-januari.html
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