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Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juli 2018 

Färre fick jobb  

I juli månad var det 838 personer som gick till arbete, av alla som var inskrivna på Ar-

betsförmedlingen i Värmlands län. I jämförelse med juli 2017 var det 15 procent färre som 

fick ett arbete i juli i år.  

Av alla inskrivna arbetslösa som fick ett jobb var 273 personer utrikes födda varav 218 var 

födda utanför Europa. Majoriteten av dem som fick jobb hade en gymnasieutbildning, 53 

procent. En fjärdedel hade högst en förgymnasial utbildning. Av samtliga som fick ett ar-

bete var 169 ungdomar, i åldern 18 till 24 år. Det var 14 procent färre kvinnor som fick ett 

jobb i juli jämfört med för ett år sedan. Motsvarande siffra för männen var en minskning 

med 17 procent.   

Arbetslösheten minskar i Värmlands län 

Summan av inskrivna öppet arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd 

uppgick i slutet av juli månad till 8 340 personer eller 6,5 procent av den registerbaserade 

arbetskraften 16-64 år. Det innebär att antalet inskrivna arbetslösa i länet minskade med 

över tolv procent jämfört med juli 2017. Den relativa arbetslösheten minskade med en 

procentenhet. I faktiska tal var det en minskning med 1 179 personer. På riksnivå uppgick 

andelen inskrivna arbetslösa till 6,9 procent av den registerbaserade arbetskraften. I fak-

tiska tal var det knappt 339 000 personer. Värmland var fortsatt ett av länen med den 

starkaste minskningen i riket.   

Av alla 8 340 inskrivna arbetslösa var 3 845 kvinnor och 4 495 män. Antalet inskrivna ar-

betslösa män minskade med 15 procent och bland kvinnorna var minskningen sex pro-

cent. Den relativa arbetslösheten skiljde sig åt där männen låg högre med 6,8 procent 

jämfört med 6,1 procent bland kvinnorna. Av alla inskrivna arbetslösa hade 1 589 perso-

ner en funktionsnedsättning som innebar nedsatt arbetsförmåga. Det var en minskning 

med 13 procent.  

Bland kommunerna i länet hade Hammarö lägst arbetslöshet där den uppgick till 3,5 pro-

cent. Därefter kom Sunne och Torsby där den uppgick till 3,8 respektive 4,2 procent. Fi-

lipstad och Säffle hade högst arbetslöshet där den uppgick till 10,6 respektive 10,2 pro-

cent. Den största förbättringen återfanns i Torsby och Sunne där antalet inskrivna arbets-

lösa hade minskat med 28 respektive 27 procent jämfört med juli 2017.  

Antalet inskrivna arbetslösa i juli som var utrikes födda hade minskat med tio procent se-

dan slutet av juli 2017 och uppgick till 4 163 personer. Antalet inrikes födda som var in-

skrivna arbetslösa hade minskat med 15 procent. Den relativa arbetslösheten skiljde sig 

fortsatt åt mellan inrikes och utrikes födda. Bland inrikes födda var arbetslösheten 3,7 

procent samtidigt som den var 25,7 procent för utrikes födda. 

Arbetslösheten är fortsatt låg bland inrikes födda i länet. I fem av länets kommuner var 

arbetslösheten bland inrikes födda under tre procent. I Sunne var den så låg som 1,9 pro-

cent. Personer som är utrikes födda utgör en viktig resurs för att möta arbetsmarknadens 

behov. Allt färre inskrivna arbetslösa är inrikes födda och samtidigt ökar behovet av per-

soner som kan arbeta. Det är viktigt att ta tillvara den kompetens som finns och även 
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skapa förutsättningar för utrikes födda personer så att de kan komma ut i arbete. För per-

soner 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 minskar tydligt 

Antalet inskrivna arbetslösa ungdomar i länet uppgick till 1 307 personer vilket motsva-

rade 9,1 procent av den registerbaserade arbetskraften. Antalet hade minskat med 25 pro-

cent jämfört med samma period året innan. Antalet inskrivna arbetslösa ungdomar som 

var inrikes födda hade minskat med 28 procent. Motsvarande siffra för utrikes födda ung-

domar var en minskning med 20 procent.  

Ungdomsarbetslösheten var lägst i Sunne och Hagfors där den uppgick till 5,5 respektive 

5,6 procent. Kommunerna med högst ungdomsarbetslöshet var Säffle och Storfors där 

den uppgick till 16,4 procent. Antalet inskrivna arbetslösa ungdomar minskade med över 

40 procent i fyra av kommunerna. Dessa kommuner var Munkfors, Kristinehamn, Sunne 

och Hagfors.   

Ungdomsarbetslösheten fortsätter att minska tydligt tack vare den starka konjunktur som 

råder. Dessutom har antalet ungdomar i åldern 18 till 24 år i länet minskat och det bidrar 

också till minskningen av antalet arbetslösa. Efterfrågan på arbetskraft är hög i nuläget 

och ungdomar är en attraktiv grupp för många arbetsgivare. Det är positivt att även anta-

let arbetslösa ungdomar som är utrikes födda har minskat. Om arbetsgivarna ska få tag i 

ungdomar på arbetsmarknaden måste kompetensen bland utrikes födda ungdomar tillva-

ratas. 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 etableringsprogrammet 

I Värmlands län var det 1 510 personer inskrivna i etableringsprogrammet i slutet av juli.1 

I juli 2017 var motsvarande siffra 1 832 personer. Fördelningen mellan kvinnor och män 

som var inskrivna i etableringsuppdraget var ungefär lika stor. 

Inskrivna arbetslösa med lång tid utan arbete  

Arbetsförmedlingen redovisar antalet arbetssökande som varit utan arbete en längre tid.2 

Av alla inskrivna i juli hade 4 988 personer varit utan arbete i över ett halvår. Det var en 

minskning med tolv procent i jämförelse med juli 2017. Av alla 8 340 som var inskrivna 

hade 3 303 personer varit utan arbete i mer än 12 månader, vilket var en minskning med 

fem procent i jämförelse med juli för ett år sedan. Antalet som hade varit inskrivna ar-

betslösa i över 24 månader uppgick till 1 417 personer. Det var en minskning med 16 pro-

cent.  

Det är positivt att antalet personer som har varit inskrivna arbetslösa under en lång tid 

minskar. Ju längre tid en person är arbetslös desto större är sannolikheten att bli kvar i 

arbetslöshet. Att bryta långa tider i arbetslöshet är således väldigt viktigt.  

                                                             
1 Vid årsskiftet 2017-2018 övergick etableringsuppdraget till att bli etableringsprogrammet. Detta innebär att vissa administra-
tiva rutiner förändrats, bland annat att de som avvaktar beslut om etableringsplan inte längre statistikförs som att ingå i etable-
ring (etableringsprogrammet). Denna förändring bedöms bidra till en viss minskning av antalet inskrivna inom etablering.  
 
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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Ökat antal nyinskrivna arbetslösa 

Antalet nyinskrivna arbetslösa i länet i juli uppgick till 600 personer vilket var en minsk-

ning med 17 procent jämfört med samma period året innan. Antalet nyinskrivna kvinnor 

och män uppgick till 263 respektive 337. Det var en minskning med 18 procent för kvin-

norna och med 17 procent bland männen, jämfört med juli 2017. Antalet nyinskrivna ung-

domar minskade med 14 procent under samma period och uppgick till 197 personer. Det 

var 164 nyinskrivna utrikes födda personer i juli vilket var en minskning med 25 procent. 

Arbete med stöd 

Antalet arbetssökande i länet som hade någon form av arbete med stöd uppgick till 4 360 

personer i slutet av juli. Det var en ökning med tio procent jämfört med samma månad 

2017. I denna grupp utgjorde särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning 

som medför nedsatt arbetsförmåga den största delen med 3 315 personer varav lönebi-

drag utgjorde det största stödet. 

Nystartsjobb, yrkesintroduktion och utbildningskontrakt 

Antalet inskrivna arbetslösa med nystartsjobb i Värmlands län uppgick till 939 personer. 

Det var en minskning med 24 procent jämfört med juli 2017. Det var 41 personer som 

hade en yrkesintroduktion, vilket var en ökning med 21 procent jämfört med ett år sedan. 

Antalet personer som var inskrivna på arbetsförmedlingen och hade ett utbildningskon-

trakt var 82 stycken. Det innebar en ökning med 30 procent jämfört med juli 2017. 

Antalet varsel minskade 

Antalet varslade personer hade minskat i jämförelse med för ett år sedan. Det var 74 per-

soner som varslades om uppsägning i juli. För ett år sedan var antalet 196 stycken. Flest 

varsel var det inom bygg. 

Lediga platser 3 

Antalet lediga platser som anmäldes till Arbetsförmedlingen i länet under juli månad 

uppgick till 982. Det var en viss minskning i jämförelse med juli förra året. 35 procent av 

alla lediga jobb fanns inom vård och omsorg och 34 procent inom finansiell verksamhet 

och företagstjänster.  

  

                                                             
3 Arbetsförmedlingen har tidigare sett en ökning av antalet nyanmälda lediga platser med ett overifierat bakomliggande rekryte-
ringsbehov. 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 annonserings-
regler och annonseringskultur förändras över tid. Syftet med platsannonseringen är primärt att underlätta matchningen på ar-
betsmarknaden. 
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Inskrivna arbetslösa i riket juli 2018 som andel (%) av den  

registerbaserade arbetskraften 16 – 64 år 
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Inskrivna arbetslösa i Värmlands län juli 2018 som andel (%) av den re-

gisterbaserade 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/

