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Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2018 
 
1 000 personer till arbete 
Antalet personer som fått arbete uppgick till 1 001 under februari månad. Av dessa till-
hörde 692 personer gruppen inskrivna arbetslösa vilket var 13 fler än samma månad fö-
regående år. Räknat som andel av de inskrivna arbetslösa övergick 6 procent till arbete1 
under månaden. Detta är i nivå med föregående år (enligt säsongrensade trendvärden). 

11 500 Inskrivna arbetslösa 
Antalet inskrivna arbetslösa i länet fortsätter att minska. I slutet av februari var 11 547 
personer inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen, vilket är 593 färre än i fjol. Av 
de inskrivna arbetslösa var 5 220 (5 231) kvinnor och 6 327 (6 909) män. Arbetslösheten 
har därmed minskat för både kvinnor och män. 

Av de inskrivna arbetslösa var 5 936 födda utanför Europa, en minskning med 86 sedan 
förra året. Antalet inskrivna arbetslösa inrikes födda var samtidigt 4 757, vilket är 393 
färre än för ett år sedan. Även bland personer födda i Europa (men utanför Sverige) mins-
kade antalet inskrivna arbetslösa, från 968 till 854.  

Den totala relativa arbetslösheten summerades till 8,9 procent vilket 0,6 procentenheter 
lägre än året innan. I slutet på februari uppgick nivån för inrikes födda till 4,6 procent, 
vilket kan jämföras med 5,1 procent för ett år sedan. Bland utrikes födda var arbetslös-
heten 25,1 procent, att jämföra med 27,1 procent i fjol.  

Arbetslösheten varierar även mellan kommunerna i Västmanlands län. Högst var arbets-
lösheten i Fagersta kommun på 12,5 procent av den registerbaserade arbetskraften, me-
dan Skinnskatteberg kommun hade lägst arbetslöshet på 7,0 procent. Arbetslösheten 
minskade i länets samtliga tio kommuner. 

I riket som helhet uppgick arbetslösheten till 7,4 procent av den registerbaserade arbets-
kraften vilket innebär en minskning med 0,4 procentenheter. Lägst var arbetslösheten i 
Uppsala län (5,8 procent), Stockholms län (6,0 procent) och Västerbottens län (6,2 pro-
cent). Högst arbetslöshet hade Gävleborgs län (10,2) följt av Södermanlands län (10,0 
procent) och Blekinge län (9,9) procent. Västmanlands län hade denna månad rikets 
femte högsta arbetslöshet. 

1 800 inskrivna arbetslösa ungdomar 
Antalet inskrivna arbetslösa ungdomar (18-24 år) minskade med 330 personer jämfört 
med samma månad året innan. Totalt var 1 766 ungdomar inskrivna som öppet arbetslösa 
eller deltagande i program i länet. I relativa tal motsvarar det en arbetslöshet på 12,2 pro-
cent av arbetskraften, att jämföra 14,5 procent i februari 2017. Samtidigt ligger ungdoms-
arbetslösheten i länet högre än i riket som helhet (9,5 procent). Skillnaderna i arbetslös-
het mellan de olika kommunerna i Västmanlands län är även stora vad gäller unga. Högst 

1 Andel till arbete beräknas utifrån antalet inskrivna arbetslösa som går till arbete innevarande månad dividerat med inskrivna 
arbetslösa föregående månad plus antalet nyinskrivna arbetslösa innevarande månad. 
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var ungdomsarbetslösheten i Norberg på 18,4 procent av den registerbaserade arbetskraf-
ten följt av Kungsör på 16,7 procent. Lägst var ungdomsarbetslösheten i Skinnskatteberg 
som uppgick till 9,6 procent. 

5 000 öppet arbetslösa  
Av de som var inskrivna arbetslösa i slutet av februari var 4 993 var inskrivna som öppet 
arbetslösa. Detta är 907 färre än i fjol. Uttryckt som andel av den registerbaserade arbets-
kraften motsvarar det 3,9 procent.  

6 500 sökande i program med aktivitetsstöd  
Antalet personer i program med aktivitetsstöd var 6 554 (motsvarande 5,1 procent av den 
registerbaserade arbetskraften), en ökning med 314 sedan förra året. Jobb- och utveckl-
ingsgarantin är myndighetens enskilt största program vilket omfattade 3 483 (3 434) per-
soner i slutet på månaden.  

2 000 inskrivna arbetslösa inom etableringsprogrammet 

I slutet på februari omfattade etableringsprogrammet 2 534 personer (1 143 kvinnor och 1 
391 män), vilket kan jämföras med 2 925 för ett år sedan2. Av de totalt 2 534 var 2 031 in-
skrivna som arbetslösa. Sedan förra året har antalet inskrivna arbetslösa inom etablering 
minskat med 399 personer.  

5 500 Inskrivna arbetslösa med lång tid utan arbete  
Den grupp av inskrivna arbetslösa som varit utan arbete i mer än 12 månader har ökat 
med 5 procent jämfört med samma månad föregående år. I slutet av februari uppgick an-
talet till 5 474 personer vilket motsvarar 47 procent av det totala antalet inskrivna arbets-
lösa. Två stora delgrupper av de som varit arbetslösa längre än 12 månader utgörs av utri-
kesfödda med 3 739 personer (14 procents ökning jämfört med samma månad föregående 
år) samt högst förgymnasialt utbildade 2 387 personer (en ökning med 10 procent). Anta-
let personer med någon form av funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga 
har ökat med 2 procent inom denna grupp, för att i februari summeras till 1 317.  

600 nyinskrivna öppet arbetslösa 
I februari anmälde sig 592 personer sig som öppet arbetslösa vid Arbetsförmedlingen, vil-
ket är 75 färre än i fjol. Av de nyinskrivna var 166 (181) i åldrarna 18-24 år och 59 (156) 
var nyanlända.  

3 010 personer i arbete med stöd 
I slutet av februari månad hade 3 010 personer ett arbete med stöd, vilket är 151 fler jäm-
fört med året innan. Av dessa omfattades 2 290 av särskilda insatser för personer med 

2 Vid årsskiftet 2017-2018 övergick etableringsuppdraget till att bli etableringsprogrammet. Detta innebär att 

vissa administrativa rutiner förändrats, bland annat att de som avvaktar beslut om etableringsplan inte längre 

statistikförs som att ingå i etablering (etableringsprogrammet). Denna förändring bedöms minska antalet in-

skrivna inom etablering med drygt 2 000 personer (nationellt). 

 

                                                             



  
  

ARBETSFÖRMEDLINGEN 
Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. 
Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. 

www.arbetsformedlingen.se 
 

funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Lönebidrag för trygghet i an-
ställning utgör den enskilt största insatsen för personer med funktionsnedsättning (om-
fattande 959 personer).  

Resterande 720 hade någon annan typ av anställningsstöd; 113 hade ett särskilt anställ-
ningsstöd3, 79 hade ett förstärkt särskilt anställningsstöd4 och 107 hade ett instegsjobb5. 
Extratjänsterna uppgick till 372, därav 18 moderna beredskapsjobb. Antalet personer i 
traineejobb var 31. 

Nystartsjobb, yrkesintroduktion och utbildningskontrakt 
Antalet personer i nystartsjobb var 1 126 (1 350) i slutet på månaden. 37 personer (19) var 
i yrkesintroduktion6 och 65 (90) hade ett utbildningskontrakt.7  

Personer som varslats om uppsägning 
Antalet personer som berördes av varsel om uppsägning under februari månad uppgick 
till 16 personer.8 Det motsvarar 102 färre jämfört med samma månad föregående år. 

Lediga platser 9 
Antalet nya lediga platser som inkom till Arbetsförmedlingen i länet under månaden upp-
gick till 2 627 vilket innebar en minskning med 202 lediga platser jämfört med samma 
månad året innan. 

  

3 Särskilt anställningsstöd lämnas till arbetsgivare i syfte att stimulera anställning av personer som har svårt att hitta reguljärt 
arbete. 
4 Förstärkt särskilt anställningsstöd riktas mot personer i Jobb- och utvecklingsgarantins sysselsättningsfas. 
5 Anställningsstöd i form av instegsjobb lämnas till utrikes födda som studerar, eller kommer att studera, inom ramen för 
svenskundervisning för invandrare (SFI). 
6 Yrkesintroduktion infördes den 15 februari 2014 och är ett ekonomiskt stöd till arbetsgivare som anställer ungdomar 15-24 år. 
Anställningen ska innehålla utbildning eller handledning under minst 15 procent av arbetstiden. 
7 Utbildningskontrakt är en överenskommelse mellan arbetssökande 20-24 år, Arbetsförmedlingen och kommunen om att den 
arbetssökande ska läsa in gymnasiet på Komvux eller på folkhögskola. Studierna kan kombineras med jobb, praktik eller andra 
arbetsmarknadspolitiska program på deltid. 
8 Vid varsel om mindre än 5 anställda har arbetsgivaren ingen skyldighet att anmäla varslet till Arbetsförmedlingen. 
9 Arbetsförmedlingen har sett en ökning av antalet nyanmälda lediga platser med ett overifierat bakomliggande rekryteringsbe-
hov. Detta medför att utvecklingen för Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik avseende lediga platser skall tolkas med stor 
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 arbetsmark-
naden. 
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Inskrivna arbetslösa i Västmanlands län februari 2018 som andel (%) 
av den registerbaserade arbetskraften 16 – 64 år 

Inskrivna arbetslösa i februari 2018 som andel (%) av den  
registerbaserade arbetskraften 16 – 64 år 
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Fakta om statistiken 
Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhets-
statistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat 
inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslös-
hetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsför-
medlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och om-
gående 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 of-
ficiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbets-
kraftsundersökning (AKU). 

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik 

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning 

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