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Analysavdelningen 

 

Totalt inskrivna arbetslösa i Västernorrlands län februari 2014 

12 574 (10,5 %) 

 

 

5 321 kvinnor (9,3 %) 
7 253 män (11,5 %) 
3 209 unga 18-24 år (22,7 %) 

(Andel av registerbaserade arbetskraften) 

 
Mer information om arbetsmarknadsläget 
i Västernorrlands län i slutet av februari 
månad 2014 

Lediga platser  

I februari anmäldes det 1 735 nya lediga platser till länets arbetsförmedlingar, en 

ökning med nära 50 procent jämfört med för ett år sedan. Av de 1 735 lediga 

jobben i länet var 550, eller en dryg tredjedel, ferieplatser. Det var främst 

sjuksköterskor, vårdbiträden, undersköterskor, försäljare och företagssäljare som 

söktes till sommarvikariaten i februari. 

 

Jobbmöjligheter i Västernorrlands län 

Trots att sysselsättningen inte ökar så mycket, har arbetsgivarna ständigt behov 

av att rekrytera. I Västernorrland finns det många yrkesgrupper som är mycket 

efterfrågade och som arbetsgivarna har stora problem att hitta. Några exempel på 

detta är specialistsjuksköterskor, läkare, förskollärare, kockar, maskiningenjörer, 

systemutvecklare och lastbilsmekaniker.  

Totalt sett finns nära 40 olika yrken med mycket goda jobbmöjligheter i 

Västernorrlands län. I nästan lika många yrken finns det dock betydligt fler 

sökande än det finns jobb och jobbmöjligheterna är här mycket mer begränsade. 

Läs om de heta och lite kallare yrkena i Jobbmöjligheter för Västernorrlands län 

2014  

  

Fått arbete 

I februari påbörjade 1 385 arbetssökande någon form av arbete. Detta kan 

jämföras med samma månad 2013 då motsvarande antal var 1 381, och motsvarar 

en blygsam ökning på 0,3 procent.  

Av de 1 385 personer som fick arbete under månaden var 379 ungdomar. 

 

http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Yrke-och-framtid/Yrkeskompassen/Jobbmojligheter-ar-2014.html
http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Yrke-och-framtid/Yrkeskompassen/Jobbmojligheter-ar-2014.html
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Personer berörda av varsel  

Under februari månad varslades 27 personer i länet om uppsägning. Detta är en 

mycket låg siffra och innebär en kraftig minskning från februari 2013 då 

motsvarande antal var 105.  

 

Nyinskrivna öppet arbetslösa  

I februari månad hade arbetsförmedlingarna i Västernorrlands län 675 nyinskrivna 

arbetslösa, vilket är en minskning med drygt 1 procent jämfört med samma månad 

förra året. Av dessa 675 var 233 under 25 år, 151 var födda i ett utomeuropeiskt land, 

59 var äldre än 55 år och 13 hade en funktionsnedsättning som innebär nedsatt 

arbetsförmåga. 

 

Personer utan arbete 

I slutet av februari var den totala arbetslösheten i länet 12 574 personer vilket 

motsvarar 10,5 procent av den registerbaserade arbetskraften, och innebär en 

minskning med knappt 4 procent jämfört med februari 2013.  

Den totala arbetslösheten i riket totalt omfattade 404 477 personer vilket 

motsvarar 8,5 procent av den registerbaserade arbetskraften. 

Bland ungdomar mellan 18-24 år var motsvarande siffra 3 209 personer, vilket 

motsvarar 22,7 procent av den registerbaserade arbetskraften i åldersgruppen. 

Det är endast Gävleborg och Blekinge län som har en högre ungdomsarbetslöshet 

än Västernorrland. Jämfört med februari 2013 har dock arbetslösheten minskat 

med 7 procent i ungdomsgruppen.  

 

Länets högsta arbetslöshet hittas i Sollefteå, 13,4 procent. Lägst var 

arbetslösheten i Örnsköldsvik, 9,6 procent. Arbetslösheten minskade i alla 

kommuner utom en - i Kramfors ökade arbetslösheten med 7 procent jämfört 

med februari förra året. Den största minskningen skedde i Timrå, där 

arbetslösheten minskade med 12 procent under samma period. 

 

Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd 

I slutet av februari månad fanns 6 026 personer inskrivna som öppet arbetslösa vid 

länets arbetsförmedlingar, vilket kan jämföras med 6 203 som var motsvarande antal 

för februari 2013.  

Utöver de 6 026 öppet arbetslösa fanns ytterligare 6 548 sökande i program med 

aktivitetsstöd.   

Av sammantaget 12 574 arbetssökande i februari var det 7 240 personer som tillhörde 

grupper som är särskilt utsatta på arbetsmarknaden. Dessa grupper är 

utomeuropeiskt födda personer, personer över 55 år, personer med en 

funktionsnedsättning som innebär nedsatt arbetsförmåga samt personer som saknar 

gymnasieexamen. Detta innebär att en majoritet av arbetslösheten i länet (58 

procent) utgörs av personer som har särskilt svårt att komma in på arbetsmarknaden. 
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Arbetssökande i arbete med stöd 

I februari befann sig 2 968 arbetssökande i arbete med stöd, vilket motsvarar en 

ökning med 5 procent jämfört med februari 2013. Av de 2 968 personerna var 273 

ungdomar. 

 

Fakta om statistiken 

Notera att den arbetslöshetsstatistik som Arbetsförmedlingen redovisar inte är den 

officiella arbetslösheten utan att den istället redovisas av Statistiska centralbyrån 

(SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU). 

Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik bygger på olika kategorier av 

arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet 

arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En 

annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns 

tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen öppet arbetslösa och/eller sökande i 

program med aktivitetsstöd anges numera i förhållande till en registerbaserad 

arbetskraft. 

 

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik 

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning 

 

Mars månads arbetsmarknadsstatistik publiceras den 11 april 2014 

http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Fakta-om-statistiken.html
http://www.scb.se/aku
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Inskrivna arbetslösa i februari 2014 som andel (%) av den 
registerbaserade arbetskraften 16 – 64 år 
 

 

 
 

 

 
 


