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Mer information om arbetsmarknadsläget 
i Västernorrlands län i slutet av mars 
månad 2012 
Andelen öppet arbetslösa och/eller deltagare i program med aktivitetsstöd anges 
fortsättningsvis i förhållande till en registerbaserad arbetskraft. Tidigare har 
andelen angetts i förhållande till befolkningen 16-64 år. Detta förändrar nivån på 
andelen arbetslösa. 

Efterfrågan på arbetskraft ökar fortfarande, men i lägre takt 

Antalet nyanmälda lediga platser i Västernorrlands län uppgick till 1 399 under 
mars månad i år, vilket var något fler än samma månad förra året då 1 219 platser 
anmäldes. Efterfrågan på arbetskraft ökar fortfarande men ökningstakten har 
saktat ned. Av de nyanmälda platserna var 301 semestervikariat och utgjorde 22 
procent av alla nyanmälda platser, att jämföra med 11 procent i mars 2011. 
Arbetsgivarna anmäler nu semestervikariat och ferieplatser tidigare i vetskap om 
att konkurrensen om tillgänglig arbetskraft ökar. Färre platser nyanmäldes inom 
byggverksamhet, finansiell verksamhet och företagstjänster samt 
verkstadsindustrin jämfört med mars 2011. Inom alla övriga branscher har 
antalet nya platser ökat och ökningen är tydligast inom offentlig verksamhet och 
hotell och restaurang.  

Något färre fick arbete 

Av samtliga inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Västernorrlands län påbörjade 
1 385 personer någon form av arbete under mars månad, vilket var drygt 131 färre 
än i mars 2011. Det var något fler män än kvinnor som fick arbete. Sedan hösten 
2011 har trenden varit att färre personer inskrivna på arbetsförmedlingen i länet 
fått arbete jämfört med samma period året innan.  

Personer som är undersysselsatta, det vill säga som har en deltids- eller tillfällig 
timanställning och är anmäld på Arbetsförmedlingen, har minskat med drygt 90 
personer jämfört med mars 2011. Merparten, 67,0 procent, av dem som har 
arbete men vill arbeta mer är kvinnor. 

Av dem som fick arbete under mars 2012 var 358 ungdomar, 205 utrikesfödda 
och 178 personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. 
Både personer med funktionshinder och utrikesfödda som gick till arbete i mars 
var fler än samma månad året innan, medan antalet ungdomar som fick arbete 
var ungefär lika många.  

Antal varslade ökar 

Under mars månad 2012 varslades 74 personer om uppsägning, vilket är en 
ökning jämfört med samma månad året innan då 55 personer berördes. Under 
januari och februari 2012 var varseltalen betydligt lägre jämfört med samma 
månad 2011.  
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Något färre nyinskrivna öppet arbetslösa 

I mars nyinskrevs 640 personer som arbetslösa på länets arbetsförmedlingar, 
något färre än i mars 2011. Trenden har de senaste tre månaderna varit att antalet 
nyinskrivna arbetslösa ökar i jämförelse med samma tidsperiod året innan. Drygt 
en tredjedel av de nyinskrivna öppet arbetslösa under mars var ungdomar. 

Totalt inskrivna arbetslösa färre men gapet minskar 

Summan av totalt inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen (totalt inskrivna 
arbetslösa inkluderar öppet arbetslösa och arbetssökande i program med 
aktivitetsstöd) uppgick i slutet av mars månad 2012 till 13 462 personer eller 11,1 
procent relaterat till den registerbaserade arbetskraften. Av dessa var 6 567 öppet 
arbetslösa och 6 895 arbetssökande i program med aktivitetsstöd. I jämförelse med 
mars 2011 har antalet öppet arbetslösa minskat med 405 personer och antalet 
sökande i program med aktivitetsstöd ökat med 213 personer. Totalt sett har 
inskrivna arbetslösa minskat med 192 personer eller 0,2 procent jämfört med mars 
2011. Tendensen är dock att nedgången i arbetslöshet avtar alltmer. 
    
Riksgenomsnittet för andelen totalt inskrivna arbetslösa var 8,5 procent relaterat 
till den registerbaserade arbetskraften jämfört med 11,1 procent i Västernorrlands 
län. Bara Gävleborg län och Blekinge län noterade högre relativ arbetslöshet än 
Västernorrlands län. 
  
Av totalt inskrivna arbetslösa i mars 2012 hade andelen som varit utan arbete mer än 
6 månader minskat med 6,1 procent jämfört med mars 2011. Personer som varit utan 
arbete i mer än 2 år hade ökat med 4,1 procent jämfört med mars 2012. Antalet 
ungdomar som varit arbetslösa mer än 2 år har ökat med 10,6 procent. Enligt 
arbetsförmedlingens senaste arbetsmarknadsprognos finns risk för en försämrad 
arbetsmarknad under 2012 och 2013 och därmed befaras antalet långtidsarbetslösa 
öka.   
 
Fler män än kvinnor var inskrivna som arbetslösa i länet, 7 470 män och 5 992 
kvinnor. Sollefteå hade högst andel inskrivna arbetslösa med 13,2 procent och 
lägst andel fanns i Sundsvall 10,6 procent. Alla kommuner utom Sundsvall hade 
lägre andel inskrivna arbetslösa jämfört året innan. Sollefteå minskade mest med 
1,9 procentenheter.  
 
Fler arbetslösa ungdomar 
För fjärde månaden i följd överstiger totalt inskrivna arbetslösa ungdomar antalet 
för motsvarande månader året innan. När arbetsmarknaden sviktar och 
efterfrågan på arbetskraft avtar är det oftast nytillträdande på arbetsmarknaden 
som drabbas först. Sollefteå och Ånge kommuner hade i mars färre antal 
arbetslösa ungdomar jämfört med samma månad året innan medan övriga fyra 
kommuner noterade fler arbetslösa ungdomar. Andelen inskrivna arbetslösa 
ungdomar var i mars högst i Timrå med 30,0 procent och lägst i Ånge 21,5 
procent. Riksgenomsnittet för andelen inskrivna arbetslösa ungdomar var 17,2 
procent och för Västernorrlands län 26,6 procent.  Bara Blekinge län och 
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Gävleborg län hade högre relativ ungdomsarbetslöshet än Västernorrland i slutet 
av mars månad 2012. 
 

Arbetssökande i program med aktivitetsstöd 

Jobb- och utvecklingsgarantin samt Jobbgarantin för ungdomar är de klart 
största programmen i antalet deltagare räknat. Antalet deltagare i Jobb- och 
utvecklingsgarantin var 3 269 och 78 personer färre än i mars 2011. Antalet 
deltagare i Jobbgarantin för ungdomar var 1 911 till antalet i mars, ungefär lika 
många som för ett år sedan. Antalet programdeltagare, som i slutet av mars 
omfattade 6 895 personer, bedöms komma att öka något under detta år. 

Nystartsjobben fler, instegsjobben färre 

Antalet personer som hade nystartsjobb i slutet av mars var 1 368 vilket var 29 
fler än för ett år sedan. Drygt 12 procent av nystartsjobben innehades av 
ungdomar. Instegsjobb, som riktar sig till nyanlända invandrare, omfattade i 
mars 68 personer, 57 färre än för ett år sedan.  

Arbetssökande i arbete med stöd 

Arbete med stöd innebär flera olika former av anställningsstöd och det är stöd till 
personer med funktionsnedsättningar som medför hinder för arbete som är 
vanligast förekommande. Antalet personer som hade arbete med stöd var 2 626 
personer, en marginell ökning jämfört med mars 2011. Av dessa var 154 personer 
ungdomar. Stöd till ungdomar har ökat jämfört med mars 2011. 
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Totalt inskrivna arbetslösa i mars 2012 som andel (%) av den 
registerbaserade arbetskraften 16 – 64 år 
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1 Genomsnitt för länet 
+/- 1 procentenhet

= 12,2 % –

= 10,1 – 12,1 %1

=        – 10,0 %

*Förändring i procentenheter jämfört med
motsvarande period föregående år

Kommun
Totalt inskrivna 
arbetslösa

Förändring i 
procentenheter*

Sollefteå 13,2% -1,9
Kramfors 11,9% -0,7
Timrå 11,5% -0,4
Ånge 11,2% -1,0
Västernorrlands län 11,1% -0,2
Örnsköldsvik 11,0% -0,1
Härnösand 10,9% -0,1
Sundsvall 10,6% 0,2
Riket 8,5% 0,0
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