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Västernorrland Sverige 

Hela arbetskraften 7,7% 7,3%

Bland utlandsfödda 23,9% 18,1%

Bland ungdomar 12,1% 9,3%

29%
(2 626)

7,7%

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, oktober 2021
- totalt, per grupp & andel långtidsarbetslösa

Presentatör
Presentationsanteckningar
Den totala arbetslösheten i länet ligger något högre än riksgenomsnittet och även för ungdomar och utrikesfödda.
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Källa: Arbetsförmedlingen Kommande publiceringsdatum: 11/11, 14/12

Arbetslöshetens utveckling
- totalen per geografi, tidsserie från pandemistart

Arbetslöshet Andel lång-långtidsarbetslösa 
av de arbetslösa

* >24mån, avläses till höger
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2020 2021

Riket

Västernorrlands län

Ånge

Timrå

Härnösand

Sundsvall

Kramfors

Sollefteå

Örnsköldsvik

Lång-långtidsarbetlösa* (h)

Okt. -21

Förändring mot 
motsvarande 
period 
föregående år

Riket 7,3% -1,5%
Västernorrlands län 7,7% -1,2%

Ånge 7,0% -0,6%
Timrå 7,8% -0,5%

Härnösand 10,0% -2,3%
Sundsvall 7,6% -0,9%
Kramfors 8,4% -1,8%
Sollefteå 7,7% -0,5%

Örnsköldsvik 6,7% -1,8%
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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 oktober 2021 i Västernorrland 2,2 procent och i hela landet 1,9 procent.
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Arbetslöshet, oktober 2021
- ungdomar (18-24år)

Källa: Arbetsförmedlingen

Presentatör
Presentationsanteckningar
Betydligt fler ungdomar i Västernorrlands län är arbetslösa än i hela landet, 12,1 jämfört med 9,3 procent i oktober 2021.
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Arbetslöshet, oktober 2021
- utrikesfödda

Källa: Arbetsförmedlingen

Presentatör
Presentationsanteckningar
Väldigt många utrikesfödda som bor i Västernorrlands län är arbetslösa, 23,9 procent jämfört med 18,1 procent i hela landet.
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Källa: Arbetsförmedlingen

Varsel per bransch – länet, jan-okt 2021

Presentatör
Presentationsanteckningar
I genomsnitt är antal varslade personer om uppsägning under januari-oktober 2021 per månad 23 personer, jämfört med 140 personer per månad motsvarande period för ett år sedan.
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Källa: Arbetsförmedlingen

Varsel per bransch – länet, mars-dec 2020

Presentatör
Presentationsanteckningar
Genomsnitt 2019 mars-december per månad (Västernorrland): 73st
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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
andel varsel* (höger) 4,9% 1,2% 2,4% 1,2% 1,7% 1,3% 1,8% 1,0% 1,5% 2,4%
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*andel varsel (höger): varsel perioden 2003—2108 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) – Oktober (-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 oktober -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: Arbetsförmedlingen – avser ackumulerat andel, Mars (-20) – December (-20) 

Varsel 2020
- fördelning per bransch & andel av sysselsatta
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Västernorrlands län Riket Andel varslade av de syss. i denna bransch i Västernorrland (höger)

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

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

Presentatör
Presentationsanteckningar
Figuren visar fördelningen av de lagda varslen under perioden mars -20 till och med december -20. 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 (211115) 

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, beviljat 2021
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Fördelning - Riket (beviljat) 2021 Fördelning - VN (beviljat) 2021 Andel beviljat KTA per bransch (VN) -21

Presentatör
Presentationsanteckningar
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
- ackumulerat under januari-oktober per år

Kommande publiceringsdatum:  15/12

Presentatör
Presentationsanteckningar
Antal företagskonkurser, ackumulerat�januari-oktober, 2019, 2020 och 2021Under januari-oktober i år har det varit 99 företagskonkurser, vilket är -4 respektive -26 färre jämfört med motsvarande period 2020 och 2019. Antalet anställda till och med oktober som berördes var 152 vilket är 122 respektive 212 färre än under motsvarande period 2020 och 2019. Flest drabbade anställda till och med oktober i år finns inom byggindustri (58 anställda), handel (31 anställda) och tillverkning (18 anställda).
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2020 2021

Summa av Barometerindikatorn Summa av Tillverkningsindustri (SNI 10-33)

Summa av Bygg & anläggning (SNI 41-42) Summa av Detaljhandel (SNI 45 + 47)

Summa av Tjänstesektorn Summa av Konfidensindikator hushåll

Källa: Konjunkturinstitutet Kommande publiceringsdatum: 26/11, 21/12

- Normalnivå
Svagare än 
normalt

Mycket 
svagare än 
normalt

Nivå

Månad

Starkare än 
normalt

Mycket 
starkare än 
normalt

Barometerindikatorn - stämningsläget
- starka signaler från tillverkningsindustrin

Presentatör
Presentationsanteckningar
Barometerindikatorn steg marginellt med 0,6 enheter i oktober, från 119,4 i september till 120,0. Hushållens konfidensindikator föll dock tillbaka för andra månaden i rad och börjar närma sig sitt historiska genomsnitt.Tillverkningsindustrins konfidensindikator steg 2,4 enheter i oktober för att återigen hamna på en ny rekordnivå. Industriföretagens små lager samt stora orderstock förklarar indikatorns ovanligt höga nivå.Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet steg marginellt och pekar på ett mycket starkare stämningsläge än normalt. Konfidensindikatorn för husbyggande steg medan indikatorn för anläggningsverksamhet föll tillbaka något.Detaljhandelns konfidensindikator steg för andra månaden i rad, från 115,7 till 117,0. Ökningen förklaras av att företagens försäljningsvolym stigit förhållandevis mycket. Att ökningen i indikatorn inte blev större förklaras av att företagen inte har lika höga förväntningar på framtida försäljningsvolym.Tjänstesektorns konfidensindikator ökade marginellt i oktober till 112,2, även de ingående frågorna förändrades endast marginellt.Hushållens konfidensindikator sjönk i oktober med 3,5 enheter till 103,1. Samtliga frågor förklarar nedgången men den förklaras mest av att både hushållens inställning till kapitalvaruinköp i nuläget och hushållens syn på den svenska ekonomin nu jämfört med för tolv månader försämrades.https://www.konj.se/publikationer/konjunkturbarometern/konjunkturbarometern/2021-10-28-starka-signaler-fran-tillverkningsindustrin.html
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Källa: Arbetsförmedlingen

Arbetslösa och utbildning, oktober
- andel per utbildningsnivå och kommun (augusti)

I Härnösand som har högst andel arbetslösa av länets 
kommuner, finns även flesta andel arbetslösa som 
endast har en förgymnasial utbildning eller saknar en 
grundläggande utbildning, 40 procent av totalt antal 
arbetslösa i kommunen. Det finns dock i Härnösand 
även en något högre andel av de arbetslösa som har 
en längre eftergymnasial utbildning än i länets övriga 
kommuner. 
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Kommande publiceringsdatum: 15/6

*Trend för medelvärdet av 
omsättningstappet per bransch.
OBS! Att trenden är unik per bransch och 
de olika läges-nivåerna (i respektive cell) 
inte går att jämföra mellan varandra –
för att se/förstå skillnaden i nivå av 
genomsnittligt omsättningstapp mellan 
branscherna, se linjen i diagram t.v. som 
avläses på den högra vertikala axeln.
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Intervjutid: 9-11 augusti

Källa: Konjunkturinstitutet – Extrafrågor till företag med anledning av corona-pandemin (210817)

Omsättningstapp mot normalläge

TREND*: aug-okt
(SNI 10-33)
(SNI 45 + 47)
(SNI 49-96)
(SNI 55-56)
(SNI 79)

OBS! Augusti var sista månad för denna extraundersökning.

Kommande publiceringsdatum: -

Presentatör
Presentationsanteckningar
Det staplade stapeldiagrammet visar hur som andel som upplever respektive omsättningstapp – färgen anger vilket omsättningstapp och hur många som upplever respektive tapp per bransch avläses till vänster.Ett genomsnitt är sedan beräknat per bransch som visas med en svart prick, detta avläses till höger (linjen har ingen funktion utan förtydligar bara hur den genomsnittliga omsättningstappet är mycket olika per bransch).*Trend för medelvärdet av omsättningstappet per bransch.OBS! Att trenden är unik per bransch och de olika läges-nivåerna (i respektive cell) inte går att jämföra mellan varandra – för att se/förstå skillnaden i nivå av genomsnittligt omsättningstapp mellan branscherna, se linjen i diagram t.v. som avläses på den högra vertikala axeln.-https://www.konj.se/statistik-och-data/covid-19-relaterat/extramatningar/2021-08-17-fortsatt-minskning-av-omsattningstappet-i-naringslivet.html
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Nyföretagande, första halvåret 2020 och 2021
Nyföretagandet ökade i Västernorrland under första halvåret 2021, jämfört med första 
halvåret 2020 har antalet nyregistrerade företag ökat från 6,8 till 7,1 per 1 000 
invånare 16-64 år. 

7,1
per 1000 inv.

Västernorrland

Sverige

9,2
per 1000 inv.

Presentatör
Presentationsanteckningar
Nyföretagandet ökade i Västernorrland under första halvåret 2021, jämfört med 2020 har antalet nyregistrerade företag ökat från 6,8 till 7,1 per 1 000 invånare 16-64 år. Nyföretagandet   i Västernorrland  hamnar därmed i medianen av länen. ”Pandemin har haft stor inverkan på nyföretagandet. med en ordentlig ökning det senaste året, säger Harry Goldman, VD NyföretagarCentrum Sverige. Mot bakgrund av alla varsel och permitteringar sökte många nya möjligheter till försörjning.”
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