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Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017 

Färre fick jobb  
I april månad var det 1 484 personer som gick till arbete, av alla som var inskrivna på Ar-
betsförmedlingen. Det innebär att andelen som gick till arbete var 13 procent.1 I jämfö-
relse med april 2016 var det 14 procent färre som fick ett arbete i april i år. Andelen som 
fick att arbete var 14 procent för ett år sen.  

Av alla inskrivna arbetslösa som fick ett jobb var 319 personer utrikes födda varav 211 var 
födda utanför Europa. Majoriteten av dem som fick jobb hade en gymnasieutbildning, 
cirka 60 procent. Endast 20 procent hade högst en förgymnasial utbildning. Bland alla 
med gymnasial utbildning, som gick till arbete, hade en fjärdedel utbildning inom teknik 
och teknisk industri. Det var även många som hade en bred, generell utbildning samt 
inom företagsekonomi, handel och administration. Av alla med eftergymnasial utbildning 
som gick till arbete hade flest en utbildning inom teknik och teknisk industri. Det var även 
en stor andel som hade utbildning inom hälso- och sjukvård. Statistiken visar att det är 
viktigt att man skaffar sig som lägst en gymnasial utbildning för att ha ett bra utgångsläge 
på arbetsmarknaden. En utbildning inom teknik eller hälso- och sjukvård är i dagsläget 
väldigt gångbar på länets arbetsmarknad.  

Inskrivna arbetslösa minskade  
Summan av inskrivna öppet arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd 
uppgick i slutet av april månad till 10 417 personer eller 8,1 procent av den registerbase-
rade arbetskraften 16-64 år. Det innebär att antalet inskrivna arbetslösa i länet minskade 
med 4 procent jämfört med april 2016. Det motsvarade över 400 personer. På riksnivå 
uppgick antalet inskrivna arbetslösa till 7,5 procent av den registerbaserade arbetskraften. 
I faktiska tal var det cirka 364 000 personer. Antalet inskrivna arbetslösa i riket hade ökat 
med drygt 1 procent i jämförelse med april förra året. 

Av alla 10 417 inskrivna arbetslösa var knappt 4 423 kvinnor och 5 994 män. Antalet in-
skrivna arbetslösa män minskade med 6 procent och bland kvinnorna var det i princip 
oförändrat antal. Den relativa arbetslösheten skiljde sig fortfarande åt där männen låg 
högre med 9 procent jämfört med 7,1 procent bland kvinnorna. Av alla inskrivna arbets-
lösa hade 2 133 personer en funktionsnedsättning som innebar nedsatt arbetsförmåga. 
Det var en minskning med 8 procent.  

Antalet inskrivna arbetslösa i april som var utrikes födda hade ökat med 19 procent sedan 
slutet av april 2016 och uppgick till 4 943 personer. Antalet inrikes födda som var in-
skrivna arbetslösa hade minskat med 18 procent. Den relativa arbetslösheten skiljde sig 
även åt mellan inrikes och utrikes födda. Bland inrikes födda var arbetslösheten 4,9 pro-
cent medan den var 31,2 procent för utrikes födda. Arbetslösheten är på relativt låg nivå 
bland inrikes födda i länet, och i vissa kommuner är den väldigt låg. I fem av länets kom-
muner är arbetslösheten bland inrikes födda under 4 procent. Det innebär att det fortsatt 

1 Denna andel beräknas utifrån antalet inskrivna arbetslösa som går till arbete innevarande månad dividerat med inskrivna ar-
betslösa föregående månad plus antalet nyinskrivna arbetslösa innevarande månad. 
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är bland gruppen utrikes födda som den största delen av resurserna finns för att fylla ar-
betsmarknadens behov av arbetskraft. Här måste man ta tillvara den kompetens som 
finns och även skapa förutsättningar för dessa personer så att de kan komma ut i arbete. 
Det finns stora rekryteringsproblem inom vissa branscher och personer som flyttar hit 
kan med rätt insatser etablera sig inom många bristyrken.  

Bland kommunerna i länet så hade Hammarö och Sunne lägst arbetslöshet med 3,9 re-
spektive 6,3 procent av den registerbaserade arbetskraften. Filipstad och Kristinehamn 
hade högst arbetslöshet där den uppgick till 14,9 respektive 13,2 procent. Även Säffle, 
Storfors och Munkfors hade hög arbetslöshet, över 11 procent. Grums och Hammarö hade 
den största förbättringen med en arbetslöshet som minskat med 18 respektive 17 procent 
jämfört med samma månad år 2016. Kommunerna där arbetslösheten ökade mest var i 
Munkfors och Kristinehamn där den ökade med 5 respektive knappt 4 procent.  

Inskrivna arbetslösa ungdomar 
Antalet inskrivna arbetslösa ungdomar i länet uppgick till 1 831 personer vilket motsva-
rade 12,9 procent av den registerbaserade arbetskraften och det är en minskning med 
över 18 procent jämfört med samma period året innan. Antalet inskrivna arbetslösa ung-
domar som var inrikes födda hade minskat med 32 procent. Motsvarande siffra för utri-
kes födda ungdomar var en ökning med 26 procent. Ungdomsarbetslösheten var lägst i 
Eda och Årjäng där den uppgick till 8,9 respektive 9,6 procent. Kommunerna med högst 
ungdomsarbetslöshet var Filipstad och Storfors där den uppgick till 23,5 respektive 20,9 
procent. Den största förbättringen bland ungdomsarbetslösheten hade Eda och Forshaga 
där den minskade med 38 procent. Endast Filipstad hade en ökning av antalet inskrivna 
arbetslösa ungdomar.   

Ungdomsarbetslösheten fortsätter att minska i god takt tack vare den starka konjunktur 
som råder. Som grupp gynnas ungdomar tydligt av att konjunkturen är stark. Den kraftigt 
minskande arbetslösheten bland inrikes födda ungdomar gör att gruppen utrikes födda 
blir allt mer viktig. Om arbetsgivarna ska få tag i ungdomar på arbetsmarknaden måste 
kompetensen bland utrikes födda ungdomar tillvaratas. Det är dessutom ungdomarna 
som är framtidens arbetskraft.  

Inskrivna inom etableringsuppdraget 
I Värmlands län var det 2 072 personer inskrivna i etableringsuppdraget i slutet av april. I 
jämförelse med för ett år sedan var det en ökning med 32 procent, eller 497 personer. Av 
alla som ingick i etableringsuppdraget var 1 064 öppet arbetslösa och 1 008 deltog i pro-
gram med aktivitetsstöd. Fördelningen mellan kvinnor och män som var inskrivna i eta-
bleringsuppdraget var 40 respektive 60 procent.  

Inskrivna arbetslösa med lång tid utan arbete  
Arbetsförmedlingen redovisar antalet arbetssökande som varit utan arbete en längre tid.2 
Av alla inskrivna i april hade 6 081 personer varit utan arbete i över 6 månader. Det var 
en minskning med 4 procent i jämförelse med april 2016. Av alla 10 417 som var inskrivna 
hade drygt 3 766 personer varit utan arbete i mer än 12 månader, vilket var en marginell 

2 Dessa personer är öppet arbetslösa eller inskrivna i ett program med aktivitetsstöd och varit utan arbete en sammanhängande 
period om mer än 6, 12 eller 24 månader. 
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minskning i jämförelse med april för ett år sedan. Antalet som hade varit inskrivna ar-
betslösa i över 24 månader uppgick till 1 838 personer. Det var en ökning med 5 procent. 
En allt större andel av alla arbetslösa står längre ifrån arbetsmarknaden. Detta för med 
sig att antalet med längre tider i arbetslöshet också ökar. Det tar lite längre tid för dessa 
personer att komma ut i arbete. 

Minskat antal nyinskrivna arbetslösa 
Antalet nyinskrivna arbetslösa i länet i april uppgick till 514 personer vilket var en minsk-
ning med 17 procent jämfört med samma period året innan. Antalet nyinskrivna kvinnor 
och män uppgick till 224 respektive 290. Det var en minskning både bör kvinnor och 
män, med 7 respektive 24 procent, jämfört med april 2016. Nyinskrivna ungdomar mins-
kade med 20 procent under samma period och uppgick till 138 personer. Det var 182 ny-
inskrivna utrikes födda personer i april. Det var en minskning med 13 procent. 

Det goda arbetsmarknadsläget fortsätter att visa sig genom minskat antal nyinskrivna ar-
betslösa. Extra tydligt är det bland ungdomar.  

Arbete med stöd 
Antalet arbetssökande i länet som hade någon form av arbete med stöd uppgick till 
knappt 3 753 personer i slutet av april. Det var i princip oförändrat jämfört med samma 
månad 2016. I denna grupp utgjorde särskilda insatser för personer med funktionsned-
sättning som medför nedsatt arbetsförmåga den största delen med 3 1221 personer 
varav lönebidrag utgjorde det största stödet. 

Nystartsjobb, yrkesintroduktion och utbildningskontrakt 
Antalet inskrivna arbetslösa med nystartsjobb i Värmlands län uppgick till 1 316 personer. 
Det var en minskning med 11 procent jämfört med april 2016. Samtidigt var 24 personer 
som hade en yrkesintroduktion, vilket var en minskning med 40 procent jämfört med ett 
år sedan. Antalet personer som var inskrivna på arbetsförmedlingen och hade ett utbild-
ningskontrakt var 86 stycken, i slutet av april i år. För ett år sedan var motsvarande siffra 
15 stycken. 

Antalet varsel minskade 
Antalet varslade personer var mycket färre i april 2017 än april 2016. Det var 9 personer 
som varslades om uppsägning i april i år, vilket var 214 personer färre än för ett år sedan. 
Samtliga varslade jobbade inom parti- och detaljhandeln.   

Lediga platser 3 
Antalet lediga platser som anmäldes till Arbetsförmedlingen i länet under april månad 
uppgick till 2 236. Det var 22 procent färre platser än motsvarande månad ett år innan. 
Flest lediga jobb fanns inom vård och omsorg samt inom finansiell verksamhet och före-
tagstjänster.  

3 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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Antalet sommarvikariat i april månad var 218 stycken vilket var färre än i april förra året. 
Det har, i år, hittills kommit in fler sommarvikariat inför sommaren än under motsva-
rande period förra året. I april anmäldes det flest sommarvikariat inom finansiell verk-
samhet och företagstjänster samt vård och omsorg.  

Flest lediga jobb fanns i kommunerna Karlstad, Hagfors och Arvika. I Karlstads kommun 
var det flest lediga platser inom finansiell verksamhet och företagstjänster samt vård och 
omsorg. I Hagfors kommun fanns 85 procent av alla lediga platser inom vård och omsorg. 
Flest lediga platser i Arvika kommun var inom vård och omsorg samt finansiell verksam-
het och företagstjänster.  
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Inskrivna arbetslösa i riket april 2017 som andel (%) av den  
registerbaserade arbetskraften 16 – 64 år 
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Inskrivna arbetslösa i Värmlands län april 2017 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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