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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 

 

Mer information om arbetsmarknadsläget 
i Värmlands län i slutet av mars 2013 
1 500 av de inskrivna fick jobb 
Under mars påbörjade 1 504 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen i 
Värmland någon form av arbete. Motsvarande siffra för ett år sedan var 1 714 
personer. Bland dem som fick arbete var 441 ungdomar, 216 utrikes födda och 228 
personer med en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. 

Antalet lediga platser lika många som för ett år sedan  
Efterfrågan på arbetskraft var i mars på samma nivå som i mars förra året. Antalet 
lediga platser som anmäldes till länets arbetsförmedlingar uppgick till 1 4591. Det är i 
stort sett samma antal som i mars 2012. Många av jobben finns inom vård och 
omsorg och försäljning. 235 av jobben är sommarjobb.  Totalt under första kvartalet 
2013 är antalet platser något färre (ett par procent) än samma kvartal 2012. 

Varsel  
145 personer berördes av varsel om uppsägning i Värmlands län under mars. Det är 
lägre än i mars 2012 då antalet var 179 personer och även lägre än de månader under 
hösten 2012 då antalet var som högst.  

Oförändrat antal nya arbetslösa  
Det totala antalet nyinskrivna arbetslösa var 716 personer under mars månad, vilket 
är samma antal som i mars förra året. För riket som helhet var antalet nyinskrivna 
arbetslösa drygt 400 färre än i mars 2012. 

I åldersgruppen 18-24 år uppgick antalet nyinskrivna arbetslösa i Värmlands län till 
240 och det är lika många som i mars 2012.  

Färre nystartsjobb 
Antalet personer i nystartsjobb är 147 färre jämfört med samma tidpunkt 2012. I 
mars 2013 sysselsatte dessa jobb 1 312 personer (varav utrikes födda hade 343 och 
länets ungdomar i åldrarna 18-24 år hade 137 av dessa).  Nystartsjobb är en möjlighet 
för den som varit utan arbete en längre tid eller är nyanländ invandrare att komma ut 
på arbetsmarknaden. 

  

                                                           

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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Sammanlagda andelen öppet arbetslösa och i program med aktivitetsstöd 
högre än för ett år sedan 

I slutet av mars var andelen öppet arbetslösa och deltagare i program med 
aktivitetsstöd 10,0 procent av den registerbaserade arbetskraften (13 070 personer). 
Det är 0,3 procentenheter högre än motsvarande månad förra året och 484 personer 
fler till antalet. Det är männens arbetslöshet som har ökat medan kvinnornas har 
minskat. I slutet av mars var den för männen 10,8 procent jämfört med 9,9 procent 
för ett år sedan. För kvinnorna har arbetslösheten minskat från 9,5 procent till 9,2 
procent.  

Nivån är betydligt högre än under högkonjunkturen 2008. Som jämförelse kan 
nämnas att cirka 7 000 personer var 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 0,2 procent 
högre än i mars 2012.  

Fler öppet arbetslösa  
Antalet öppet arbetslösa vid Arbetsförmedlingen är fler än för ett år sedan och i slutet 
av mars var det 6 035 personer eller 4,6 procent av den registerbaserade 
arbetskraften. Jämfört med mars 2012 är det 0,2 procentenheter högre (och 321 
personer fler till antalet). I riket som helhet var andelen öppet arbetslösa i slutet av 
mars densamma som för ett år sedan, 4,5 procent av den registerbaserade 
arbetskraften.  

Fler i program med aktivitetsstöd än för ett år sedan 
Antalet personer i program med aktivitetsstöd är stort och vid en jämförelse med 
mars 2012 är antalet högre. Totalt 5,4 procent av den registerbaserade arbetskraften, 
7 035 personer, deltog under mars i sådana program. Det är 0,1 procentenheter högre 
och 163 personer fler till antalet, än för ett år sedan. I riket som helhet deltog 4,2 
procent i program med aktivitetsstöd, vilket är 0,2 procentenheter högre än för ett år 
sedan. 

Jobb- och utvecklingsgarantin är det program som har flest deltagare – 3 336 
personer i slutet av mars, varav 1 183 personer i sysselsättningsfasen. Programmet 
Stöd till start av näringsverksamhet har några fler deltagare än för ett år sedan, 98 
personer jämfört med 90 personer i mars 2012. Förberedande insatser2 utanför 
garantierna har ökat från 1 002 till 1 427 personer, vid en jämförelse med mars 
månad föregående år.  

                                                           

2 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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Stora regionala skillnader 
I tio av länets sexton kommuner är antalet öppet arbetslösa högre jämfört med 
samma månad föregående år. Även när det gäller antalet inskrivna i program med 
aktivitetsstöd är antalet högre i flertalet av kommunerna.  

Hammarö hade den lägsta andelen inskrivna som är antingen öppet arbetslösa eller 
deltagare i program med aktivitetsstöd i slutet av mars – 7,0 procent av den 
registerbaserade arbetskraften. Storfors kommun hade den högsta andelen med 14,4 
procent.  

Skillnaderna är små jämfört med samma månad föregående år. Munkfors kommun 
och Kils kommun har de tydligaste förändringarna med en minskning på 1,3 
respektive en ökning på 1,3 procentenheter.  

Andelen arbetslösa ungdomar något högre 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 mars slut 22,7 procent av den 
registerbaserade arbetskraften för åldersgruppen. Det är en ökning med 0,3 
procentenhet jämfört med mars 2012. Sett till minskat antal procentenheter, hade 
Munkfors kommun den största minskningen med 3,3 procentenheter. Kils kommun 
hade den största ökningen med 4,5 procentenheter. Antalet öppet arbetslösa 
ungdomar och ungdomar i program med aktivitetsstöd uppgick i mars till 3 522 i 
Värmlands län, vilket är 135 fler än för ett år sedan. Hälften av kommunerna i 
Värmland har ett ökat antal inskrivna ungdomar som är utan arbete jämfört med för 
ett år sedan. 

För riket som helhet var 17,4 procent av ungdomarna öppet arbetslösa eller i program 
med aktivitetsstöd, vilket är en ökning med 0,1 procentenhet jämfört med samma 
månad 2012.  

En femtedel av de inskrivna arbetslösa ungdomarna har högst förgymnasial 
utbildning, tre fjärdedelar har högst gymnasial utbildning och endast en tjugondel 
har en eftergymnasial utbildning.  

Utan arbete en längre tid 

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 drygt 50 procent, 6 853 personer, varit utan arbete i 
mer än 6 månader. Närmare 30 procent, 3 858 personer, har varit utan arbete i mer 
än 12 månader och 15 procent, 1 922 personer, i mer än 24 månader. För samtliga 
grupper är det ett lägre antal jämfört med samma månad 2012.  
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Antalet personer som varit öppet arbetslösa i mer än 6 månader är i stort sett 
detsamma som för ett år sedan. I mars uppgick antalet till 1 331 personer jämfört 
med 1 352 personer under samma månad 2012.  

Fler i arbete med stöd  
Antalet personer som har arbete med någon form av lönesubvention ökar. I slutet av 
mars hade 3 783 personer eller 2,9 procent av den registerbaserade arbetskraften 
någon form av arbete med stöd. Det är 279 personer fler än i mars föregående år. Av 
dem i arbeten med stöd hade 418 personer olika anställningsstöd och 3 365 personer 
fick ta del av särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför 
nedsatt arbetsförmåga. 

Färre deltidsarbetslösa och timanställda 
I slutet av mars var 819 personer inskrivna som deltidsarbetslösa på 
Arbetsförmedlingen i Värmlands län. Det är 139 färre än i mars 2012. Antalet 
timanställda har minskat från 1 767 till 1 671 personer. 

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, däremot 
behöver man inte vara inskriven på Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen redovisar olika kategorier 
av inskrivna arbetssökande. 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 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 om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik: 
http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Fakta-om-statistiken/Andelen-
arbetslosa-redovisas-pa-nytt-satt.html 

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning: 
http://www.scb.se/aku 

 
  

http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Fakta-om-statistiken/Andelen-arbetslosa-redovisas-pa-nytt-satt.html
http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Fakta-om-statistiken/Andelen-arbetslosa-redovisas-pa-nytt-satt.html
http://www.scb.se/aku
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Totalt inskrivna arbetslösa i mars 2013 som andel (%) av den 
registerbaserade arbetskraften 16 – 64 år 
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*Förändring i procentenheter jämfört med 
motsvarande period föregående år 

Kommun
Totalt inskrivna 
arbetslösa

Förändring i 
procentenheter*

Storfors 14,4% 0,5
Filipstad 13,6% 0,7
Kristinehamn 12,7% 1,2
Grums 12,5% 0,9
Munkfors 11,9% -1,3
Säffle 11,5% 0,6
Forshaga 11,4% 0,2
Hagfors 10,7% -0,3
Arvika 10,0% 0,8
Värmlands län 10,0% 0,3
Kil 9,7% 1,3
Karlstad 9,4% 0,0
Eda 8,9% -0,7
Riket 8,7% 0,3
Sunne 7,7% -0,1
Torsby 7,5% -0,2
Årjäng 7,5% 0,5
Hammarö 7,0% 0,1
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Totalt inskrivna arbetslösa i mars 2013 som andel (%) av  den 
registerbaserade arbetskraften 16 – 64 år 
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Län
Totalt inskrivna 
arbetslösa

Förändring i 
procentenheter*

X Gävleborgs län 12,3% 0,1
K Blekinge län 11,8% 0,6
D Södermanlands län 11,4% 0,5
Y Västernorrlands län 10,7% -0,4
U Västmanlands län 10,6% 0,4
M Skåne län 10,4% 0,4
E Östergötlands län 10,1% 0,1
S Värmlands län 10,0% 0,3
T Örebro län 9,9% 0,4
I Gotlands län 9,7% 0,3
G Kronobergs län 9,4% 0,6
BD Norrbottens län 9,3% -0,6
H Kalmar län 9,1% 0,4
Z Jämtlands län 8,9% -0,4

Riket 8,7% 0,3
AC Västerbottens län 8,4% -0,4
O Västra Götalands län 8,3% 0,0
W Dalarnas län 8,2% 0,3
F Jönköpings län 7,7% 0,6
N Hallands län 6,9% 0,2
AB Stockholms län 6,9% 0,5
C Uppsala län 6,3% 0,3

* Förändring i procentenheter jämfört med 
motsvarande period föregående år
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