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Inskrivna arbetslösa i Västmanlands län augusti 2014 

11 612 (9,3 %) 
 

 

5 317 kvinnor (9,1 %) 
6 295 män (9,6 %) 
2 920 unga 18-24 år (19,2 %) 

(Andel av registerbaserade arbetskraften) 

 
Mer information om arbetsmarknadsläget 
i Västmanlands län i slutet av augusti 
månad 2014 
 
Lediga platser 
Antalet nya lediga platser som inkom till Arbetsförmedlingen i länet under augusti 
månad uppgick till 1 365. Jämfört med motsvarande månad året innan är detta en 
ökning med 306 platser eller 29 procent. Den största ökningen av platser skedde 
inom finansiell verksamhet och företagstjänster. Samtidigt minskade antalet platser 
inom offentlig förvaltning. 
   

Personer till arbete 
Under augusti månad lämnade 1 068 personer Arbetsförmedlingen för arbete. 
Jämfört med motsvarande månad föregående år innebär detta en minskning med 
120 personer, vilket motsvarar 10 procent. Gruppen utrikes födda ökade med             
4 procent samtidigt som antalet funktionsnedsatta med nedsatt arbetsförmåga 
minskade med 3 procent. Utflödet för ungdomar (18-24 år) minskade med 22 
procent.  
 
Av de som gick till arbete var:           
540 kvinnor: 13,5 procent färre än motsvarande period föregående år     
528 män: 6,4 procent färre än motsvarande period föregående år       
205 ungdomar (18-24 år): 21,8 procent färre än motsvarande period  
föregående år   
316 utrikesfödda: 3,6 procent fler än motsvarande period 
 föregående år     
140 personer med någon form av funktionsnedsättning som medför  
nedsatt arbetsförmåga: 3,4 procent färre än motsvarande period  
föregående år   
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Personer berörda av varsel 
Antalet personer som berördes av varsel om uppsägning i länet under augusti månad 
uppgick till 208 personer. Jämfört med motsvarande månad föregående år är detta 
en ökning med 69 personer.  

Nyinskrivna öppet arbetslösa 
Antalet nyinskrivna öppet arbetslösa uppgick i augusti månad till 893 personer. 
Jämfört med motsvarande månad föregående år är detta en minskning med 73 
personer, vilket motsvarar 8 procent.  

Arbetslösheten forsätter att minska 
Antalet inskrivna arbetslösa1 uppgick till 11 612 personer eller 9,3 procent av den 
registerbaserade arbetskraften (16-64 år). Detta motsvarar en minskning med 1 328 
personer jämfört med samma månad föregående år. Det motsvarar antalsmässig 
minskning med 10 procent av de inskrivna arbetslösa. I riket som helhet var                
8 procent av den registerbaserade arbetskraften antingen inskrivna som arbetslösa 
eller deltagare i program med aktivitetsstöd. Det motsvarar en procentuell minskning 
med cirka 8 procent av antalet inskrivna arbetslösa. 
 
Av de inskrivna arbetslösa var bland annat:           
5 317 kvinnor (9,1 procent av den registerbaserade arbetskraften)     
6 295 män (9,6 procent av den registerbaserade arbetskraften)       
2 920 ungdomar i åldrarna 18-24 år (19,2 procent av den registerbaserade 
arbetskraften)   
5 247 utrikesfödda (24,1 procent av den registerbaserade arbetskraften) 

 
    

 

Stora skillnader inom länet 
Arbetslösheten varierar mellan de olika kommunerna i länet. Högst var 
arbetslösheten i Fagersta på 13 procent av den registerbaserade arbetskraften, medan 
Surahammar hade lägst arbetslöshet på 8 procent. I Hallstahammar minskade 
arbetslösheten mest med 2 procent. Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg 
uppvisade en högre arbetslöshet i jämförelse med samma månad året innan. I övriga 
kommuner, med undantag för Arboga där andelen var oförändrad, minskade 
arbetslösheten.  
 
Antalet arbetslösa ungdomar (18-24 år) minskade med 19 procent jämfört med 
samma månad föregående år. Totalt var 2 920 ungdomar inskrivna som öppet 
arbetslösa eller deltagande i program i länet vilket motsvarar 19 procent av 
arbetskraften. Ungdomsarbetslösheten i länet ligger på en relativt hög nivå jämfört 
med riket som i slutet av augusti uppgick till 15,2 procent. Skillnaderna mellan de 
olika kommunerna i Västmanlands län är samtidigt tydliga även beträffande unga. 
Högst var ungdomsarbetslösheten i Fagersta på 28 procent. I Hallstahammar skedde 

                                                           
1 Inskrivna arbetslösa är summan av öppet arbetslösa och deltagare i program med aktivitetsstöd. 
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den största minskning för att i slutet av augusti summeras till 19 procent av den 
registerbaserade arbetskraften. Lägst var ungdomsarbetslösheten i Västerås på 17 
procent av arbetskraften. 
 
Den grupp av inskrivna arbetslösa som varit utan arbete längre än 24 månader har 
minskat med 7 procent jämfört med augusti 2013 till för att under samma månad 
2014 uppgå till 21 procent av de inskrivna arbetslösa. De två största grupperna som 
varit arbetslösa längre än 24 månader utgörs av utrikesfödda med 1 158 personer 
(ingen procentuell minskning jämfört med samma månad föregående år) samt 
förgymnasialt utbildade med 965 personer (en minskning med 4 procent med samma 
månad föregående år). Antalet personer med någon form av funktionsnedsättning 
som medför nedsatt arbetsförmåga har inom denna grupp minskat med 8 procent, 
för att i augusti uppgå till 924 personer. 
 

Färre öppet arbetslösa i augusti 
I slutet av augusti månad uppgick den öppna arbetslösheten i länet till 6 673 
personer eller 5 procent av den registerbaserade arbetskraften. Jämfört med 
motsvarande månad föregående år är detta en minskning med 606 personer. 
 

Minskat antal arbetslösa i program 
Antalet arbetssökande i program med aktivitetsstöd uppgick till 4 939 personer 
vilket motsvarar 4 procent av den registerbaserade arbetskraften. Jämfört med 
motsvarande period föregående år är detta en minskning med 722 personer eller 
13 procent.  
 

Antalet sökande fördelat på program visar bland annat att:           
3 135 deltog i jobb- och utvecklingsgarantin vilket är en procentuell ökning 
med 2 procent jämfört med samma månad förgående år. Av dessa deltog 
1 168 i programmets sysselsättningsfas2. 
(en minskning med 1 procent jämfört med augusti 2013). 
     
832 deltog i jobbgarantin för ungdomar3 vilket motsvarar en minskning  
med 21 procent jämfört med motsvarande period föregående år.       

669 personer deltog i program med förberedande insatser vilket motsvarar en  
procentuell minskning med 39 procent jämfört med samma period föregående år.   

 

                                                           
2 Jobb- och utvecklingsgarantins sysselsättningsfas innebär att Arbetsförmedlingen erbjuder en sysselsättning 

åt deltagare i garantin som efter 450 utbetalade ersättningsdagar ännu inte fått ett arbete. 
3 Jobbgarantin för unga riktar sig mot ungdomar mellan 16 och 25 år som har varit arbetslösa och anmälda som 

arbetssökande hos Arbetsförmedlingen under en period om tre sammanhängande månader. 
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Arbetssökande i arbete med stöd 
Under augusti månad uppgick antalet arbetssökande med stöd till 2 967 personer. 
Detta innebär en ökning med 212 personer eller 8 procent jämfört med samma period 
föregående år.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inskrivna arbetslösa i augusti 2014 som andel (%) av den  
registerbaserade arbetskraften 16 – 64 år 
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Inskrivna arbetslösa i augusti 2014 som andel (%) av den registerbaserade 
arbetskraften 16 – 64 år 
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 

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