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Analysavdelningen 

 

Totalt inskrivna arbetslösa i Västernorrlands län augusti 2014 

10 782 (9,1 %) 

 

 

4 784 kvinnor (8,5 %) 
5 998 män (9,7 %) 
2 799 unga 18-24 år (20,4 %) 

(Andel av registerbaserade arbetskraften) 

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

Lediga platser  

I augusti anmäldes det 904 nya lediga platser till länets arbetsförmedlingar, en 

minskning med en dryg tredjedel jämfört med samma månad förra året. Av de 

904 platserna som anmäldes var det främst grundskolelärare, sjuksköterskor, 

personliga assistenter, företagssäljare, eventsäljare och telefonförsäljare som 

söktes. Dessa yrkesgrupper svarade sammantaget för 333, eller över en tredjedel 

av alla nyanmälda lediga jobb under augusti månad. 

 

Nyinskrivna öppet arbetslösa  

I augusti månad hade arbetsförmedlingarna i Västernorrlands län 947 nyinskrivna 

arbetslösa, vilket är en minskning med drygt 7 procent jämfört med samma månad 

förra året. 

 

Inflödet i arbetslöshet har under årets åtta första månader minskat med i genomsnitt 

11 procent jämfört med samma period 2013. Störst har minskningen varit bland 

funktionsnedsatta (27 procent) och ungdomar (20 procent) medan inflödet istället 

har ökat med 6 procent bland utomeuropeiskt födda personer.  

 

Inflödet i arbetslöshet skiljer sig åt mellan länets kommuner och har under den 

senaste 8-månadersperioden minskat mest i Timrå, där 21 procent färre har skrivit in 

sig som arbetslösa under perioden. Antalet nyarbetslösa minskade i alla kommuner 

utom en. I Kramfors ökade istället antalet nyinskrivna arbetslösa med 12 procent 

jämfört med samma 8-månadersperiod 2013. 
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Fått arbete 

I augusti påbörjade 788 arbetssökande någon form av arbete. Detta kan jämföras 

med samma månad 2013 då motsvarande antal var 945, och motsvarar en 

minskning på 17 procent.  

Av de 788 personer som fick arbete under månaden var 190 ungdomar. 

 

Utflödet ur arbetslöshet har under årets åtta första månader minskat med i 

genomsnitt 7 procent jämfört med samma period 2013. Det är främst ungdomar som 

gått till arbete i mindre utsträckning och i denna grupp har utflödet minskat med 15 

procent under perioden. Allt fler utomeuropeiskt födda har dock gått till arbete. 

Under de senaste 7 månaderna ökade utflödet ur arbetslöshet med 12 procent för 

denna grupp jämfört med samma period föregående år.  

Fortfarande är dock arbetslösheten för utomeuropeiskt födda personer betydligt 

högre än för de svenskfödda och i denna grupp omfattar arbetslösheten en tredjedel 

av den registerbaserade arbetskraften, eller 33 procent, vilket kan jämföras med 7 

procent för svenskfödda. 

Utflödet ur arbetslöshet skiljer sig även åt mellan kommuner. I Sollefteå har antalet 

personer som gått till arbete minskat med 17 procent under de senaste 8 månaderna. 

Sundsvall, Kramfors och Örnsköldsvik har haft den minsta minskning av utflöde ur 

arbetslöshet och här har 4 procent färre gått till arbete under perioden. 

 

Personer berörda av varsel  

Under augusti månad varslades 91 personer i länet om uppsägning, vilket är en 

ökning från samma månad 2013 då 43 personer varslades. 

 

Personer utan arbete 

I slutet av augusti var den totala arbetslösheten i länet 10 782 personer vilket 

motsvarar 9,1 procent av den registerbaserade arbetskraften, och innebär en 

minskning med 10 procent jämfört med augusti 2013.  

Den totala arbetslösheten i riket totalt omfattade 371 068 personer vilket 

motsvarar 7,8 procent av den registerbaserade arbetskraften. 

 

Bland länets ungdomar mellan 18-24 år var motsvarande siffra 2 799 personer, 

vilket omfattar 20,4 procent av den registerbaserade arbetskraften i 

åldersgruppen. Jämfört med augusti 2013 har dock antalet arbetslösa minskat 

med 15 procent i ungdomsgruppen.  

 

Länets lägsta arbetslöshet hittas i Örnsköldsvik där 7,9 procent av den 

registerbaserade arbetskraften var inskrivna som arbetslösa på 

arbetsförmedlingen i augusti. Sollefteå, Kramfors och Härnösand var de 

kommuner i länet med en arbetslöshet överstigande 10 procent (11,2, 10,7 

respektive 10,1). 
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Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd 

I slutet av augusti månad fanns 5 653 personer inskrivna som öppet arbetslösa vid 

länets arbetsförmedlingar, vilket kan jämföras med 6 447 som var motsvarande antal 

för augusti 2013.  

Utöver de 5 653 öppet arbetslösa fanns ytterligare 5 129 sökande i program med 

aktivitetsstöd.   

 

Arbetssökande i arbete med stöd 

I augusti befann sig 3 228 arbetssökande i arbete med stöd, vilket motsvarar en 

ökning med 4 procent jämfört med augusti 2013. Av de 3 228 personerna var 278 

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 

 

Septembers månads arbetsmarknadsstatistik publiceras den xx oktober 

2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Fakta-om-statistiken.html
http://www.scb.se/aku
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