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Arbetsmarknadsläget i Värmlands län december 2015 

Arbetslösheten fortsätter minska, men 
arbetsmarknaden är tudelad 

Arbetslösheten fortsätter minska, men det är bland dem som är 
födda i Sverige minskningen sker.  
 
I december var 8,9 procent (11 386 personer) av länets arbetskraft arbetslösa. Samma 
månad för ett år sedan var arbetslösheten 9,1 procent och 11 853 personer var 
arbetslösa. Det är 467 personer färre och en minskning med 0,2 procentenheter.  
 
— Vi har en fortsatt stark arbetsmarknad och det är naturligtvis positivt att det totala 
antalet inskrivna arbetslösa minskar. Men arbetsmarknaden är tudelad. Det är bland 
dem som är födda i Sverige arbetslösheten minskar, förklarar 
arbetsmarknadsanalytiker Ann Mannerstedt.  
 

Arbetslösheten ökar bland dem som är födda utanför Sverige 
I december var 7 447 svenskfödda personer i länet arbetslösa, vilket är 869 färre än 
för ett år sedan. Samtidigt var 3 939 personer födda utanför Sverige arbetslösa, vilket 
är 402 personer fler än för ett år sedan. I Värmlands län är arbetslösheten bland 
personer födda i Sverige 6,5 procent, vilket är en minskning från 7,1 procent för ett år 
sedan. Samtidigt är arbetslösheten bland personer födda utanför Sverige 28,9 
procent, vilket är  en ökning från 27,2 procent för ett år sedan. 
 
Den här utvecklingen beror på att allt fler nyanlända kommit till länet och skrivit in 
sig på Arbetsförmedlingen. Dessa personer behövs på arbetsmarknaden i länet. 
Värmlands län har under en tid haft en minskning av antalet personer i yrkesverksam 
ålder. Det är bekymmersamt i ett läge där många arbetsgivare upplever svårigheter 
att rekrytera. 
 
— Många av de nyanlända är välutbildade och bör kunna få jobb efter mindre 
omfattande insatser. Den stora utmaningen är den grupp som har en kortare 
utbildning. Där behövs fler insatser än Arbetsförmedlingen kan ge, inte minst inom 
utbildningsområdet, säger arbetsförmedlingschef Lena Hertzberg. 
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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 

Arbetsmarknadsstatistik för januari publiceras 11 februari klockan 8. 
 
 

Kort om december 2015, Värmlands län 

(Inom parentes anges motsvarande siffror för december 2014) 

 

 8,9 procent var inskrivna som arbetslösa (9,1)* 

 17,4 procent av ungdomar 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (19,5)** 

 Antal inskrivna arbetslösa uppgick till 11 386 personer (11 853) 

 1 142 personer fick arbete (1 201) 

 900  personer anmälde sig som nya öppet arbetslösa (904) 

 1 814 nya lediga platser anmäldes (1 186) 

 35 personer varslades om uppsägning (71) 

* Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år 
** Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 18-24 år 

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

