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Arbetsmarknadsläget i Västmanlands län 
oktober månad 2015 
Arbetslösa som fått arbete 

Antalet personer som fått arbete uppgick till 1 088 under oktober månad. Jämfört 
med motsvarande månad föregående år innebär detta en minskning med 154 
personer, vilket motsvarar 12 procent. Jämfört med september 2015 var det 104 fler 
personer som gick till arbete.  
 
Av de som gick till arbete var: 
 

 515 kvinnor (16 procent färre än samma månad föregående år) 

 573 män (9 procent färre än samma månad föregående år) 

 286 ungdomar (18-24 år) (25 procent färre än samma månad föregående år) 

 384 utrikesfödda: (8 procent fler än samma månad föregående år) 

 152 personer med någon form av funktionsnedsättning som medför nedsatt 

arbetsförmåga (22 procent färre än samma månad föregående år) 

Något fler nyinskrivna 

Antalet nyinskrivna öppet arbetslösa uppgick i oktober månad till 768 personer. 
Jämfört med samma månad föregående år är detta en ökning med 20 personer, 
motsvarande 3 procent. Jämfört med september 2015 innebar det en minskning med 
110 personer. 

Personer berörda av varsel  

Antalet personer som berördes av varsel om uppsägning under oktober månad 
uppgick till 65 personer. Jämfört med motsvarande månad föregående år är detta en 
minskning med 17 personer.  

Antalet inskrivna arbetslösa ökade 

Antalet inskrivna arbetslösa (16-64 år) i länet uppgick till 12 059 personer eller 9,6 
procent av den registerbaserade arbetskraften. Det innebär att arbetslösheten ökade 
med 333 personer eller 0,2 procentandel i relation till arbetskraften. I riket som 
helhet uppgick arbetslösheten till 7,8 procent av den registerbaserade arbetskraften 
vilket innebär en minskning med 0,1 procentandel. Lägst var arbetslösheten i 
Uppsala län (5,6 procent), Hallands län (6,3 procent) följt av Stockholms län (6,4 
procent). Högst arbetslöshet hade Gävleborgs län (11,3 procent), Blekinge län (11,0 
procent) samt Södermanlands län (10,8 procent). 
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Av de inskrivna arbetslösa i länet var bland annat: 
 

 5 385 kvinnor (9,1 procent av den registerbaserade arbetskraften) 

 6 674 män (10,0 procent av den registerbaserade arbetskraften) 

 2 579 ungdomar i åldrarna 18-24 år (17,1 procent av den registerbaserade 

arbetskraften) 

 6 235 utrikesfödda (26,7 procent av den registerbaserade arbetskraften) 

 
Arbetslösheten skiljer sig åt mellan de olika kommunerna i länet. Högst var 
arbetslösheten i Fagersta på 13,3 procent av den registerbaserade arbetskraften, 
medan Sala hade lägst arbetslöshet på 7,8 procent. I Sala minskade arbetslösheten 
mest med 0,7 procentandelar. Samtidigt ökade arbetslöshetstalet i både Kungsör och 
Norberg kommun med 2,1 respektive 1,8 procentandelar. 
 
Antalet arbetslösa ungdomar (18-24 år) minskade med 263 personer jämfört med 
samma månad året innan. Totalt var 2 579 ungdomar inskrivna som öppet arbetslösa 
eller deltagande i program i länet. I relativa tal motsvarar det en arbetslöshet på 17,1 
procent av arbetskraften, att jämföra 18,8 procent i oktober 2014. 
Ungdomsarbetslösheten i länet ligger på en relativt hög nivå jämfört med riket som i 
slutet av oktober uppgick till 13,3 procent. Skillnaderna mellan de olika kommunerna 
i Västmanlands län är samtidigt stora även beträffande arbetslösa unga. Högst var 
ungdomsarbetslösheten i Norberg på 27,8 procent av den registerbaserade 
arbetskraften följt av Kungsör på 24,0 procent. I Fagersta minskade 
ungdomsarbetslösheten med 5,6 procentandelar. Lägst var ungdomsarbetslösheten i 
Västerås på 15,3 procent. 

Öppet arbetslösa 

I slutet av oktober månad summerades den öppna arbetslösheten i länet till       
6 320 personer eller 5,0 procent av den registerbaserade arbetskraften. Jämfört 
med motsvarande månad föregående år är detta en antalsmässig ökning med 195 
personer, eller 0,1 procentenhet av arbetskraften.  

Arbetssökande i program med aktivitetsstöd 

Antalet arbetssökande i program med aktivitetsstöd uppgick till 5 739 personer vilket 
motsvarar 4,5 procent av den registerbaserade arbetskraften. Jämfört med 
motsvarande period föregående år är detta en ökning med 138 personer eller 0,1 
procentenhet av arbetskraften. 
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Antalet inskrivna arbetslösa som deltar i program visar bland annat att: 
 

 3 353 deltog i jobb- och utvecklingsgarantin vilket antalsmässigt innebar en 

procentuell ökning med 4 procent jämfört med samma månad förgående år. 

Av dessa deltog: 

 1 335 i programmets sysselsättningsfas, en ökning med 9 procent jämfört med 

oktober 2014. 

 783 deltog i jobbgarantin för ungdomar vilket motsvarar en minskning med 

26 procent jämfört med motsvarande period föregående år. 

 1 111 personer deltog i program med förberedande insatser vilket motsvarar 

en procentuell ökning med 23 procent jämfört med samma period föregående 

år. 

Tider i arbetslöshet 

Den grupp av inskrivna arbetslösa som varit utan arbete längre än 24 månader har 
ökat med 4 procent jämfört med samma månad föregående år. I slutet av oktober 
2015 uppgick antalet till 2 545 personer vilket motsvarar 21 procent av de totala 
inskrivna arbetslösa. Två stora delgrupper av de som varit arbetslösa längre än 24 
månader utgörs av utrikesfödda med 1 338 personer (13 procents ökning jämfört med 
samma månad föregående år) samt förgymnasialt utbildade 1 082 personer (en 
ökning med 7 procent). Antalet personer med någon form av funktionsnedsättning 
som medför nedsatt arbetsförmåga har inom denna grupp minskat med 11 procent, 
för att i oktober summeras till 846 personer. 

Arbetssökande i arbete med stöd 

Under oktober månad uppgick antalet arbetssökande med stöd till 2 769 personer. 
Detta innebär en minskning med 119 personer eller 4 procent jämfört med samma 
period föregående år. 

Lediga platser  

Antalet nya lediga platser som inkom till Arbetsförmedlingen i länet under oktober 
månad uppgick till 2 1361. Det är 408 fler platser än samma månad i fjol. 
 
 
 

                                                           
1 Arbetsförmedlingen har sett en ökning av antalet nyanmälda lediga platser med ett 

overifierat bakomliggande rekryteringsbehov. Detta medför att utvecklingen för 

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik avseende lediga platser skall tolkas med 

försiktighet. Arbetsförmedlingens andel av de lediga platserna varierar över tid och 

konjunktur. Också annonseringsregler och annonseringskultur förändras över tid. 

Syftet med platsannonseringen är primärt att underlätta matchningen på 

arbetsmarknaden. 
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Fakta om statistiken 

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens 
verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens 
registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga 
platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar 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 inskrivna arbetslösa anges i förhållande 
till en registerbaserad arbetskraft. 

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den 
officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras 
Arbetskraftsundersökning (AKU). 

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik 

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nästa månads arbetsmarknadsstatistik för november publiceras den 14:e 
december 2015. 
 
 


