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Fått arbete   

Under december påbörjade 1 142 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen i 

Värmland någon form av arbete. Motsvarande siffra för ett år sedan var 1 201 

personer. Bland dem som fick arbete var 328 ungdomar, 249 utrikes födda och 164 

personer med en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. 

Nyinskrivna öppet arbetslösa  

Det totala antalet nyinskrivna arbetslösa var 900 personer under december månad, 

vilket är i stort sett samma antal som i december förra året då antalet var 904.  I riket 

som helhet var antalet nyinskrivna arbetslösa färre än för ett år sedan, 24 770 jämfört 

med 26 721. 

I åldersgruppen 18-24 år var antalet nyinskrivna arbetslösa i Värmlands län 48 

personer fler än i december 2014 (245 personer jämfört med 197 personer).  

Lediga platser  

Efterfrågan på arbetskraft var i december högre än samma månad 2014. Antalet 

lediga platser som anmäldes till länets arbetsförmedlingar uppgick till 1 814. I 

december 2014 var antalet lediga platser 1 186.  

 

Personer berörda av varsel   

35 personer berördes av varsel om uppsägning i Värmlands län under december. I 

december 2014 var antalet 71 personer. Under 2015 varslades därmed totalt 1 328 

personer om uppsägning. Det är fler än under 2014 då 1 133 personer berördes av 

varsel om uppsägning.  

Inskrivna arbetslösa  

Antalet inskrivna arbetslösa uppgick i slutet av december månad till 11 386 personer 

eller 8,9 procent av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år. Det är 0,2 

procentenheter lägre än motsvarande månad förra året och 467 personer färre till 

antalet. Arbetslösheten är högre bland männen än kvinnorna. För männen var 

arbetslösheten 10,1 procent i slutet av december och för kvinnorna 7,6 procent.  

I riket som helhet var 8,0 procent av den registerbaserade arbetskraften inskrivna 

som arbetslösa. Det är 0,1 procentenheter lägre än i december månad 2014. 

Närmare tre av tio (3 267 personer) av de inskrivna arbetslösa har högst förgymnasial 

utbildning. Hälften (5 797 personer) har högst gymnasial utbildning och en femtedel 

(2 322) har en eftergymnasial utbildning. Till antalet har en minskning skett för 

grupperna med gymnasial och eftergymnasial utbildning vid jämförelse med samma 



  

 

ARBETSFÖRMEDLINGEN  
Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och att arbetssökande kan få jobb. 

Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. 
www.arbetsformedlingen.se 

månad 2014. För gruppen med förgymnasial utbildning har antalet ökat något. Sett 

till andelarna har en liten förskjutning mot lägre andel med gymnasialutbildning och 

högre med förgymnasial eller eftergymnasial utbildning skett. 

Stora skillnader mellan länets kommuner 

Kommunerna Hammarö och Årjäng hade lägst andelar inskrivna arbetslösa i slutet 

av december, 5,5 respektive 6,6 procent av den registerbaserade arbetskraften. 

Kommunerna Säffle och Filipstad hade högst andel, båda 13,2 procent. Jämfört med 

samma månad föregående år hade Storfors kommun störst minskning med 2,2 

procentenheter. Tre kommuner hade en ökad andel inskrivna arbetslösa. Av dessa 

hade Filipstad störst ökning med 1,5 procentenheter.  

Andelen arbetslösa ungdomar lägre än för ett år sedan  

I Värmland var andelen ungdomar i åldrarna 18-24 år som antingen var öppet 

arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd vid december månads slut 17,4 procent 

av den registerbaserade arbetskraften för åldersgruppen. Det är en minskning med 

2,1 procentenheter jämfört med december månad 2014. Sett till förändring i 

procentenheter hade kommunerna Munkfors, Hagfors och Storfors störst 

minskningar med 7,0, 6,6 respektive 5,9 procentenheter. Antalet öppet arbetslösa 

ungdomar och ungdomar i program med aktivitetsstöd uppgick i slutet av december 

till 2 612 i Värmlands län, vilket är 409 färre än för ett år sedan. Inte någon kommun 

hade fler inskrivna ungdomar utan arbete jämfört med för ett år sedan. 

För riket som helhet var 13,1 procent av ungdomarna öppet arbetslösa eller i program 

med aktivitetsstöd, vilket är en minskning med 1,7 procentenheter jämfört med 

samma månad 2014.  

23 procent av de inskrivna arbetslösa ungdomarna har högst förgymnasial 

utbildning, 70 procent har högst gymnasial utbildning och knappt sju procent har en 

eftergymnasial utbildning. 

Öppet arbetslösa  

Antalet öppet arbetslösa vid Arbetsförmedlingen är ungefär detsamma som för ett år 

sedan och i slutet av december var det 5 620 personer eller 4,4 procent av den 

registerbaserade arbetskraften. Det är 0,1 procentenheter högre än i december 2014 

(och 20 personer fler till antalet). I nio av länets kommuner är antalet öppet 

arbetslösa färre jämfört med samma månad föregående år.  

I riket som helhet var andelen öppet arbetslösa i slutet av december 4,2 procent av 

den registerbaserade arbetskraften. Det är 0,1 procentenhet lägre än för ett år sedan.  

Arbetssökande i program med aktivitetsstöd  

Under december månad deltog 5 766 personer i program med aktivitetsstöd och det 

är 487 personer färre än i december månad 2014. Räknat som andel av den 

registerbaserade arbetskraften är det 4,5 procent och det är 0,3 procentenheter lägre 

än för ett år sedan. Fyra av länets kommuner hade ett fåtal fler arbetssökande 

inskrivna i program med aktivitetsstöd är än för ett år sedan. 

I riket som helhet deltog 3,8 procent i program med aktivitetsstöd, vilket är samma 

nivå som för ett år sedan. 

Jobb- och utvecklingsgarantin är det program som har flest deltagare – 2 972 

personer i slutet av december. Det är 283 personer färre än för ett år sedan. Av 
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deltagarna i jobb- och utvecklingsgarantin ingick 1076 personer i 

sysselsättningsfasen. Det är 13 personer fler än för ett år sedan. Programmet Stöd till 

start av näringsverksamhet hade 23 deltagare och det är 8 fler än för ett år sedan. 

Förberedande insatser1 utanför garantierna har ökat från 1 188 till 1 314 personer, vid 

en jämförelse med december månad föregående år.  

Tider i arbetslöshet  

Arbetsförmedlingen redovisar antalet arbetssökande som varit utan arbete under en 

längre tid. Det är möjligt att följa antalet personer som är öppet arbetslösa eller deltar 

i ett program med aktivitetsstöd och sammanhängande varit utan arbete i mer än 6, 

12 och 24 månader. 

Av de inskrivna arbetslösa har 51 procent, 5 858 personer, varit utan arbete i mer än 

6 månader. 33 procent, 3 780 personer, har varit utan arbete i mer än 12 månader 

och 16 procent, 1 768 personer, i mer än 24 månader. För de två första grupperna är 

det färre till antalet och för gruppen som varit utan arbete i mer än 24 månader är det 

ett fåtal fler till antalet än samma månad 2014.  

I slutet av december hade 1 180 personer varit öppet arbetslösa i mer än 6 månader 

och det är i det närmaste samma antal som för ett år sedan. 

Arbetssökande i arbete med stöd  

Antalet personer som har arbete med någon form av lönesubvention är färre än för 

ett år sedan. I slutet av december hade 3 724 personer eller 2,9 procent av den 

registerbaserade arbetskraften någon form av arbete med stöd. Av dem i arbeten med 

stöd hade 434 personer olika anställningsstöd och 3 290 personer tog del av särskilda 

insatser för funktionshindrade med nedsatt arbetsförmåga. 

                                                           
1 Förberedande insatser kan vara vägledande, rehabiliterande eller orienterande och används för att förbereda arbetssökande 
för ett annat arbetsmarknadspolitiskt program eller ett arbete. 
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Inskrivna arbetslösa i december 2015 som andel (%) av den  

registerbaserade arbetskraften 16 – 64 år 
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Län

Inskrivna 

arbetslösa

Förändring i 

procentenheter*

X Gävleborgs län 11,9% 0,1

K Blekinge län 11,5% 0,2

D Södermanlands län 11,0% 0,3

M Skåne län 10,3% 0,0

U Västmanlands län 9,7% 0,2

Y Västernorrlands län 9,6% -0,1

E Östergötlands län 9,3% -0,3

S Värmlands län 8,9% -0,3

G Kronobergs län 8,6% 0,0

T Örebro län 8,5% -0,1

H Kalmar län 8,0% -0,1

Riket 8,0% -0,1

I Gotlands län 7,7% -0,8

Z Jämtlands län 7,7% -0,3

BD Norrbottens län 7,6% -0,2

W Dalarnas län 7,6% 0,3

O Västra Götalands län 7,2% -0,4

AC Västerbottens län 7,1% -0,3

F Jönköpings län 6,9% -0,1

N Hallands län 6,6% 0,1

AB Stockholms län 6,3% -0,1

C Uppsala län 5,6% 0,2

* Förändring i procentenheter jämfört med 

motsvarande period föregående år
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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 

 

Januari månads arbetsmarknadsstatistik publiceras den 11 februari 

2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

