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Mer information om arbetsmarknadsläget i 
Värmlands län i slutet av februari 2012 

 
 
  
 

 
Fler lediga platser jämfört med samma månad 2011  
Efterfrågan på arbetskraft var i februari högre än under samma månad förra året. 
Antalet lediga platser som anmäldes till länets arbetsförmedlingar uppgick i februari 
till 2 5121 jämfört med 2 264 för ett år sedan. Det är 11 procent fler än under februari 
2011. Det höga antalet förklaras av att många sommarjobb annonserats ut under 
februari. 
 
Drygt 1 550 av de inskrivna fick jobb 
Under februari påbörjade 1 553 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen i 
Värmland någon form av arbete. Det är färre än för ett år sedan, då motsvarande 
siffra var 1 632 personer. Bland dem som fick arbete var 425 ungdomar, 211 utrikes 
födda och 194 personer med en funktionsnedsättning som medför nedsatt 
arbetsförmåga. 
 
Varsel  
Antalet varslade i Värmland var under februari 101 personer. Under februari förra 
året varslades 50 personer om uppsägning.  
 
Något fler nya arbetslösa    
Antalet nyinskrivna på Arbetsförmedlingen var i februari något högre än i februari 
2011. Det totala antalet nyinskrivna arbetslösa var 751 personer, en ökning med 29 
personer jämfört med samma månad förra året. För riket som helhet var antalet 
nyinskrivna arbetslösa 2 250 fler jämfört med februari 2011.  
 
I åldersgruppen 18-24 år uppgick antalet nyinskrivna arbetslösa till 276, vilket är en 
ökning med 38 personer jämfört med februari 2011.  
 
Nystartsjobb 
Antalet personer i nystartsjobb är knappt 200 personer färre jämfört med samma 
tidpunkt 2011. I februari 2012 sysselsatte dessa jobb 1 478 personer (varav utrikes 
födda hade 335 och länets ungdomar i åldrarna 18-24 år hade 109 av dessa).  
Nystartsjobb är en möjlighet för den som varit utan arbete en längre tid eller är 
nyanländ invandrare att komma ut på arbetsmarknaden. 
 
Sammanlagda andelen öppet arbetslösa och i program med aktivitetsstöd är 
fortsatt hög, men lägre än för ett år sedan 
I slutet av februari var andelen öppet arbetslösa och deltagare i program med 
aktivitetsstöd 10,0 procent av den registerbaserade arbetskraften (12 968 personer). 

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

Ring oss på 0771-416 416 eller besök närmaste arbetsförmedling.    
www.arbetsformedlingen.se 

                                                           
1 Platsstatistiken täcker inte hela arbetsmarknaden. Alla lediga platser anmäls inte till Arbetsförmedlingen. Andelen platser 
som anmäls varierar över tid och är större i högkonjunktur. 
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Jämfört med samma månad förra året är det en minskning med 0,4 procentenheter 
eller 411 personer.  
 
Nivån är fortfarande betydligt högre än under högkonjunkturen 2008. Exempelvis 
var cirka 7 000 personer antingen öppet arbetslösa och programdeltagare i slutet av 
augusti 2008. 
 
I riket som helhet var 8,7 procent av den registerbaserade arbetskraften antingen 
öppet arbetslösa eller deltagare i program med aktivitetsstöd. Det är en minskning 
med 0,1 procentenheter jämfört med februari 2011.  
 
Färre öppet arbetslösa  
Antal öppet arbetslösa vid Arbetsförmedlingen är något lägre än för ett år sedan och i 
slutet av februari var det 6 131 personer eller 4,7 procent av den registerbaserade 
arbetskraften. Det innebär en minskning med 0,4 procentenheter eller 384 personer 
jämfört med februari 2011. Även i riket som helhet var andelen öppet arbetslösa i 
slutet av februari 4,7 procent av den registerbaserade arbetskraften, vilket är samma 
som för ett år sedan.  
 
Något färre i program med aktivitetsstöd än för ett år sedan 
Antalet personer i program med aktivitetsstöd är stort, men vid en jämförelse med 
februari 2011 är antalet något lägre. Totalt 5,3 procent av den registerbaserade 
arbetskraften, 6 837 personer, deltog under februari i sådana program. Det är en 
minskning på ett år med 0,1 procentenheter eller 27 personer. I riket som helhet 
deltog 4,0 procent i program med aktivitetsstöd, vilket är samma som för ett år 
sedan. 
 
Jobb- och utvecklingsgarantin är det program som har flest deltagare, 3 540 personer 
i slutet av februari, varav 1 075 personer i sysselsättningsfasen (tidigare kallat fas 3). 
Programmet Stöd till start av näringsverksamhet har färre deltagare än för ett år 
sedan, 89 personer jämfört med 120 personer i februari 2011. Förberedande insatser2 
utanför garantierna har ökat från 765 till 937 personer, vid en jämförelse med 
februari månad föregående år. 
  
Stora regionala skillnader 
I elva av kommunerna i Värmland är antalet öppet arbetslösa lägre jämfört med 
samma månad föregående år. När det gäller antalet inskrivna i program med 
aktivitetsstöd är antalet lägre i tio av länets kommuner.  
 
Hammarö, Årjäng och Torsby var de kommuner som hade den lägsta andelen 
inskrivna som antingen öppet arbetslösa eller deltagare i program med aktivitetsstöd 
i slutet av februari 7,2, 7,4 respektive 7,6 procent av den registerbaserade 
arbetskraften. Storfors kommun och Munkfors kommun hade de högsta andelar med 
13,8 respektive 13,6 procent.  

                                                           
2 Förberedande insatser kan vara vägledande, rehabiliterande eller orienterande och används för att förbereda arbetssökande 
för ett annat arbetsmarknadspolitiskt program eller ett arbete. 



  

 

Kil är den kommun där den sammanlagda andelen inskrivna som antingen är öppet 
arbetslösa eller deltagare i program med aktivitetsstöd minskat mest jämfört med 
februari 2011 – 2,1 procentenheter.  
 
Ungdomsarbetslösheten något 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 februari månads slut 23,1 procent av 
den registerbaserade arbetskraften för åldersgruppen. Det är en minskning med 1,7 
procentenheter jämfört med februari 2011. Antalet öppet arbetslösa ungdomar och 
ungdomar i program med aktivitetsstöd uppgick i februari till 3 506, vilket är 40 fler 
än för ett år sedan. Sett till minskat antal procentenheter, är minskningen störst i 
Filipstads kommun och Kils kommun. Ungefär hälften av länets kommuner har ett 
ökat antal inskrivna ungdomar som är utan arbete jämfört med för ett år sedan. 
 
För riket som helhet var 17,8 procent av ungdomarna öppet arbetslösa eller i program 
med aktivitetsstöd, vilket är en minskning med 0,9 procentenheter jämfört med 
samma månad 2011.  
 
Utan arbete en längre tid 
Från och med den 30 september 2011 redovisar Arbetsförmedlingen 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. 
 
I Värmlands län var det i slutet av februari 6 599 personer som varit utan arbete mer 
än 6 månader, 4 041 personer som varit utan arbete i mer än 12 månader och 2 070 
personer som varit utan arbete i mer än 24 månader. När det gäller de två 
förstnämnda grupperna har antalet minskat vid en jämförelse med samma månad 
2011. Antalet som varit utan arbete i mer än 24 månader har däremot ökat med 206 
personer.  
 
Antalet personer som varit öppet arbetslösa i mer än 6 månader har ökat något. I 
februari uppgick antalet till 1 336 personer jämfört med 1 296 personer under samma 
månad 2011.  
 
Fler i arbete med stöd  
Antalet personer som har arbete med någon form av lönesubvention ökar. I slutet av 
februari hade 2,7 procent av den registerbaserade arbetskraften, 3 442 personer, 
någon form av arbete med stöd. Det är 47 personer fler än i februari föregående år. 
Av dem i arbeten med stöd hade 199 personer olika anställningsstöd och 3 243 
personer fick ta del av särskilda insatser för funktionshindrade med nedsatt 
arbetsförmåga. 
 
Färre deltidsarbetslösa och timanställda 
I slutet av februari var 959 personer inskrivna som deltidsarbetslösa på 
Arbetsförmedlingen i Värmlands län. Det är drygt 100 färre än i februari 2011. 
Antalet timanställda har minskat från 2 036  till 1 824 personer. 
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Fakta om statistiken  
Den officiella arbetslösheten redovisas av SCB enligt deras Arbetskraftsundersökning, AKU. Den 
officiella definitionen innebär bland annat att man söker och kan ta ett arbete omedelbart, men man 
behöver inte vara inskriven på Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen redovisar olika kategorier av 
inskrivna arbetssökande. En är öppet arbetslösa – de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett 
arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans 
totalt inskrivna arbetslösa och är det mått som närmast svarar mot SCB:s definitioner. Andelen öppet 
arbetslösa och/eller sökande i program med aktivitetsstöd anges numera i förhållande till en 
registerbaserad arbetskraft. 
Mer information: www.arbetsformedlingen.se/nytt-om-statistik 
Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning: http://www.scb.se/aku 
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Totalt inskrivna arbetslösa i februari 2012 som andel (%) av  
den registerbaserade arbetskraften 16 – 64 år 
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arbetslösa

Förändring i 
procentenheter*

X Gävleborgs län 12,5% 0,0
K Blekinge län 11,4% 0,1
Y Västernorrlands län 11,3% -0,4
D Södermanlands län 11,2% 0,4
U Västmanlands län 10,3% -0,1
M Skåne län 10,2% 0,1
E Östergötlands län 10,2% -0,1
S Värmlands län 10,0% -0,5
BD Norrbottens län 9,9% -0,9
T Örebro län 9,8% -0,1
I Gotlands län 9,8% 0,4
Z Jämtlands län 9,3% -1,1
G Kronobergs län 9,0% 0,2
H Kalmar län 9,0% 0,6
AC Västerbottens län 8,8% -0,3

Riket 8,7% -0,1
O Västra Götalands län 8,5% 0,0
W Dalarnas län 8,1% -0,4
F Jönköpings län 7,2% 0,1
N Hallands län 7,0% -0,4
AB Stockholms län 6,5% -0,1
C Uppsala län 6,1% -0,6

* Förändring i procentenheter jämfört med 
motsvarande period föregående år


