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Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017 

Färre fick jobb  
I september månad var det 1 286 personer som gick till arbete, av alla som var inskrivna 
på Arbetsförmedlingen i Värmlands län. Det innebär att andelen som gick till arbete var 
12 procent.1 I jämförelse med september 2016 var det 3 procent färre som fick ett arbete i 
september i år. Andelen som fick att arbete var 12 procent även för ett år sen.  

Av alla inskrivna arbetslösa som fick ett jobb var 331 personer utrikes födda varav 218 var 
födda utanför Europa. Majoriteten av dem som fick jobb hade en gymnasieutbildning, 
cirka 57 procent. Endast 19 procent hade högst en förgymnasial utbildning. Av samtliga 
som fick ett arbete var 292 ungdomar, i åldern 18 till 24 år.  

Trots att färre fick ett arbete i september innebär det inte en försämring av arbetsmark-
naden. Eftersom att allt färre är inskrivna arbetslösa innebär det också att det är färre 
som kan ta ett arbete.  

Låg arbetslöshet bland inrikes födda 
Summan av inskrivna öppet arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd 
uppgick i slutet av september månad till 9 716 personer eller 7,6 procent av den register-
baserade arbetskraften 16-64 år. Det innebär att antalet inskrivna arbetslösa i länet mins-
kade med 6,5 procent jämfört med september 2016. Det motsvarade över 670 personer. 
Senast någon månad uppvisade en så pass stor minskning var i september 2015. Enda lä-
net i Sverige som hade en större procentuellt minskning var Gävleborgs län. På riksnivå 
uppgick andelen inskrivna arbetslösa till 7,4 procent av den registerbaserade arbetskraf-
ten. I faktiska tal var det cirka 359 000 personer. Antalet inskrivna arbetslösa i riket hade 
ökat med 0,5 procent i jämförelse med september förra året. 

Av alla 9 716 inskrivna arbetslösa var 4 342 kvinnor och 5 374 män. Antalet inskrivna ar-
betslösa män minskade med 10 procent och bland kvinnorna var minskningen 2 procent. 
Den relativa arbetslösheten skiljde sig fortfarande åt där männen låg högre med 8,2 pro-
cent jämfört med 7 procent bland kvinnorna. Av alla inskrivna arbetslösa hade 1 934 per-
soner en funktionsnedsättning som innebar nedsatt arbetsförmåga. Det var en minskning 
med 5 procent.  

Bland kommunerna i länet så hade Hammarö, Kil och Arvika lägst arbetslöshet med 3,6 
respektive 5,8 och 5,9 procent av den registerbaserade arbetskraften. Filipstad, Säffle och 
Kristinehamn hade högst arbetslöshet där den uppgick till 12,6 respektive 11,7 och 11,4 
procent. Grums, Storfors och Filipstad hade den största förbättringen med en arbetslös-
het som hade minskat med 22 respektive 17 procent jämfört med samma månad år 2016. 
Kommunerna där arbetslösheten ökade mest var i Sunne och Årjäng där den ökade med 
14 respektive 10 procent.  

Antalet inskrivna arbetslösa i september som var utrikes födda hade ökat med 3 procent 
sedan slutet av september 2016 och uppgick till 4 705 personer. Antalet inrikes födda som 
var inskrivna arbetslösa hade minskat med 14 procent. Den relativa arbetslösheten skiljde 

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. Benämns även omsättning till arbete.  

                                                             



  
  

ARBETSFÖRMEDLINGEN 
Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. 
Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. 

www.arbetsformedlingen.se 
 

sig även åt mellan inrikes och utrikes födda. Bland inrikes födda var arbetslösheten 4,5 
procent medan den var 30,2 procent för utrikes födda. 

Arbetslösheten är således låg bland inrikes födda i länet. I sex av länets kommuner var 
arbetslösheten bland inrikes födda under 4 procent. Dessa kommuner var Hammarö, 
Årjäng, Torsby, Sunne, Arvika och Eda. Personer som är utrikes födda utgör en viktig re-
surs för att möta arbetsmarknadens behov. Allt färre inskrivna arbetslösa är inrikes födda 
och samtidigt ökar behovet av personer som kan arbeta. Det är viktigt att ta tillvara den 
kompetens som finns och även skapa förutsättningar för utrikes födda personer så att de 
kan komma ut i arbete.  

För personer som har det svårare att ta sig ut på arbetsmarknaden finns det olika insatser 
som kan stimulera arbetsgivarna att anställa dessa personer.  

Inskrivna arbetslösa ungdomar 
Antalet inskrivna arbetslösa ungdomar i länet uppgick till 1 800 personer vilket motsva-
rade 12,7 procent av den registerbaserade arbetskraften och det är en minskning med 14 
procent jämfört med samma period året innan. Antalet inskrivna arbetslösa ungdomar 
som var inrikes födda hade minskat med 21 procent. Motsvarande siffra för utrikes födda 
ungdomar var en ökning med 1 procent. Hittills i år har antalet inskrivna arbetslösa ung-
domar minskat i genomsnitt 15 procent varje månad, jämfört med motsvarande månad 
året innan. Det är något lägre takt än tidigare. Ungdomsarbetslösheten var lägst i Årjäng, 
Torsby och Hammarö där den uppgick till 9,4 respektive 10,2 och 10,3 procent. Kommu-
nerna med högst ungdomsarbetslöshet var Säffle, Filipstad och Storfors där den uppgick 
till 19,3 respektive 18,8 och 18,4 procent. Den största förbättringen bland ungdomsarbets-
lösheten hade Munkfors, Grums och Hammarö där den minskade med 47 respektive 28 
procent. Störst ökning hade Hagfors, Kil och Eda där antalet inskrivna arbetslösa ungdo-
mar steg med 31 respektive 26 procent.  

Ungdomsarbetslösheten fortsätter att minska tydligt tack vare den starka konjunktur som 
råder. Efterfrågan på arbetskraft är hög i nuläget och ungdomar är en attraktiv grupp för 
många arbetsgivare. Om arbetsgivarna ska få tag i ungdomar på arbetsmarknaden måste 
kompetensen bland utrikes födda ungdomar tillvaratas. Det är dessutom ungdomarna 
som är framtidens arbetskraft. Därför är det viktigt att så många ungdomar som möjligt 
får en chans att skaffa sig arbetslivserfarenhet.  

Inskrivna inom etableringsuppdraget 
I Värmlands län var det 1 885 personer inskrivna i etableringsuppdraget i slutet av sep-
tember. I jämförelse med för ett år sedan var det en ökning med 7 procent, eller 119 perso-
ner. Av alla som ingick i etableringsuppdraget var 853 öppet arbetslösa och 1 032 deltog i 
program med aktivitetsstöd. Fördelningen mellan kvinnor och män som var inskrivna i 
etableringsuppdraget var 43 respektive 57 procent. Inflödet i etableringen har avtagit och 
hittills i år är det färre nyinskrivna inom etableringen än motsvarande period förra året. 
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Inskrivna arbetslösa med lång tid utan arbete  
Arbetsförmedlingen redovisar antalet arbetssökande som varit utan arbete en längre tid.2 
Av alla inskrivna i september hade 5 604 personer varit utan arbete i över ett halvår. Det 
var i det närmaste oförändrat i jämförelse med september 2016. Av alla 9 716 som var in-
skrivna hade 3 616 personer varit utan arbete i mer än 12 månader, vilket var en minsk-
ning med 3 procent i jämförelse med september för ett år sedan. Antalet som hade varit 
inskrivna arbetslösa i över 24 månader uppgick till 1 706 personer. Det var en minskning 
med 3 procent.  

Minskat antal nyinskrivna arbetslösa 
Antalet nyinskrivna arbetslösa i länet i september uppgick till 804 personer vilket var en 
minskning med 15 procent jämfört med samma period året innan. Antalet nyinskrivna 
kvinnor och män uppgick till 373 respektive 431. Det var en minskning både för kvinnor 
och män, med 10 respektive 19 procent, jämfört med september 2016. Nyinskrivna ung-
domar minskade med 16 procent under samma period och uppgick till 276 personer. Det 
var 229 nyinskrivna utrikes födda personer i september vilket var en minskning med 45 
procent. 

Det goda arbetsmarknadsläget fortsätter att visa sig genom minskat antal nyinskrivna ar-
betslösa. Behovet av arbetskraft är stort och det innebär att det blir färre som skriver in 
sig på Arbetsförmedlingen då man hittar ett arbete på egen hand.  

Arbete med stöd 
Antalet arbetssökande i länet som hade någon form av arbete med stöd uppgick till 3 935 
personer i slutet av september. Det var en ökning med 3 procent jämfört med samma må-
nad 2016. I denna grupp utgjorde särskilda insatser för personer med funktionsnedsätt-
ning som medför nedsatt arbetsförmåga den största delen med 3 281 personer varav lö-
nebidrag utgjorde det största stödet. 

Nystartsjobb, yrkesintroduktion och utbildningskontrakt 
Antalet inskrivna arbetslösa med nystartsjobb i Värmlands län uppgick till 1 145 personer. 
Det var en minskning med 26 procent jämfört med september 2016. Samtidigt var det 44 
personer som hade en yrkesintroduktion, vilket var en ökning med 33 procent jämfört 
med ett år sedan. Antalet personer som var inskrivna på arbetsförmedlingen och hade ett 
utbildningskontrakt var 85 stycken, i slutet av september i år. För ett år sedan var mot-
svarande siffra 48 stycken. 

Antalet varsel minskade  
Antalet varslade personer var något färre i september 2017 än september 2016. Det var 51 
personer som varslades om uppsägning i september i år, vilket var 24 procent färre än för 
ett år sedan. Majoriteten av alla varsel var inom trävarutillverkning.     

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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Lediga platser 3 
Antalet lediga platser som anmäldes till Arbetsförmedlingen i länet under september må-
nad uppgick till 1 690. Det var en ökning med 6 procent jämfört med motsvarande månad 
ett år innan. Flest lediga jobb fanns inom finansiell verksamhet och företagstjänster samt 
inom vård och omsorg. Det var främst telefonförsäljare, personliga assistenter och grund-
skollärare som efterfrågades.  

Utöver 1 690 nyanmälda platser i september fanns det även 1 382 kvarstående platser se-
dan tidigare. Det var en ökning med 25 procent. Att det är en så pass stor ökning av kvar-
stående platser i Värmlands län kan sannolikt kopplas till att arbetsgivarna får det allt 
svårare att rekrytera. Matchningen mellan utbud och efterfrågan av kompetenser går inte 
riktigt ihop i nuläget. Här kan utbildning av personer med låg utbildningsnivå vara en 
viktig faktor för att förbättra läget. Sedan måste man ta tillvara all den arbetsförmåga och 
kompetens som finns.  

  

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. 

Inskrivna arbetslösa i Värmlands län september 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 

Inskrivna arbetslösa i riket september 2017 som andel (%) av den  
registerbaserade arbetskraften 16 – 64 år 

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