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Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län september 2016: 

53 950 (6,7%) 
 

   30 070 män (7,2%) 
  23 880 kvinnor (6,2%) 
  9 180 unga 18-24 år (10,1%) 
   8 180 inom etableringsuppdraget 

 
(Andel av den registerbaserade arbetskraften) 

 

Arbetsmarknaden i Västra Götalands län, september 2016 

Den positiva utvecklingen på länets arbetsmarknad fortsätter att ge avtryck i 
Arbetsförmedlingens siffror över inskrivna arbetslösa, trots tecken på inbromsning i 
världsekonomin och minskad orderingång i riket som helhet. Precis som månaderna 
innan får man gå tillbaka till år 2008 för att hitta lägre septembersiffror (och 
kvartalssiffror) över antalet arbetslösa, och arbetslösheten i länet har minskat 
kraftigare än i de andra storstadslänen. Den västsvenska medvinden ser ut att gynna 
kvinnor och ungdomar i störst utsträckning, men samtidigt finns det grupper som 
har fortsatt svårt att få del av de goda tiderna. Gruppen inskrivna med utsatt 
ställning på arbetsmarknaden växer, vilket kan förklaras av att många nyanlända 
som kom till landet under hösten 2015 nu skrivs in på Arbetsförmedlingen och ställer 
sig till arbetsmarknadens förfogande. 

 

Fortsatt stark västsvensk arbetsmarknad 

Arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län är fortsatt starkt enligt indikatorer från 
Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik. I september månad uppgick antalet 
inskrivna arbetslösa (16-64 år) i länet till 53 950 vilket är den lägsta septembersiffran 
sedan 2008, varav 8 180 inom etableringsuppdraget som är den högsta siffran hittills. 
Antalet inskrivna har minskat med 4,8 procent jämfört med september 2015, en 
betydligt kraftigare minskning jämfört med såväl riket som helhet (-3,1%) som med de 
övriga storstadslänen, Stockholms län (-3,0%) och Skåne län (-2,8%). Arbetslösheten 
i länet låg på 6,7 procent1 som kan jämföras med 7,1 procent samma månad i fjol, och 

                                                           
1 Arbetsförmedlingen redovisar den relativa arbetslösheten som andelen öppet arbetslösa och 

deltagare i program med aktivitetsstöd i förhållande till en registerbaserad arbetskraft (16-64 år). 
Tidigare har andelen angetts i förhållande till befolkningen. Detta förändrar nivån på andelen 
arbetslösa. När begreppet ”arbetskraft” används på dessa sidor åsyftas denna registerbaserade 
arbetskraft. 

Adnan Habibija 
Arbetsförmedlingen 

Analysavdelningen 
 
 

Göteborg, 11 oktober 2016 
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även arbetslösheten har minskat mer i Västra Götalands län (för vidare information 
om övriga län; se kartan i slutet av dokumentet). Västsvensk arbetsmarknad tycks 
därmed ännu inte påverkas av inbromsningen i världsekonomin som bland annat IMF, 
OECD och Världsbanken varnar för. Trots minskad orderingång och 
industriproduktion i riket som helhet, enligt färska siffror från SCB, går delar av den 
västsvenska industrin för högvarv just nu. Multiplikatoreffekterna av detta är stora och 
gör att arbetsmarknadsläget stärks inom flera yrkesområden så som transport och 
hotell- och restaurangbranschen.   
 
Ungdomarna är de stora vinnarna i det rådande konjunkturläget och 
ungdomsarbetslösheten i länet har minskat från 11,5 procent till 10,1 procent under ett 
års tid (ungdomsarbetslösheten i samtliga länets kommuner redovisas i tabellen i 
slutet av dokumentet). Antalet inskrivna arbetslösa ungdomar (18-24 år) uppgick i 
september till 9 180, varav 1 450 inom etableringsuppdraget. Antalet har minskat med 
1 562 personer eller 14,5 procent jämfört med samma månad föregående år. Även när 
det gäller antalet inskrivna ungdomar får man gå till åren före finanskrisen för att hitta 
lägre siffror.  
 
Förutom högkonjunkturen är en förklaring till att många ungdomar går ut i jobb att 
det skapas många arbetstillfällen inom den privata tjänstesektorn där många 
ingångsjobb finns. Denna sektor påverkas när industrin går bra. Förutom företagen 
fortsätter den växande befolkningen i länet att konsumera varor och tjänster i hög 
utsträckning, vilket leder till att jobb skapas inom exempelvis handeln och 
servicesektorn. Det visar sig att unga kvinnor är de som har gynnats mest, då antalet 
inskrivna kvinnliga ungdomar har minskat med 19,2 procent under ett års tid (vilket 
kan jämföras med antalet inskrivna manliga ungdomar som minskat med 11,3 
procent). Även när det gäller andra åldersgrupper minskar antalet inskrivna kvinnor i 
snabbare takt än antalet inskrivna män. Förklaringen tros ligga bakom det ständigt 
ökande personalbehovet inom den offentliga tjänstesektorn (utbildning, vård och 
omsorg samt socialt arbete) till följd av ändrad befolkningssammansättning som 
kvinnor gagnas av i större utsträckning. Undersköterska är exempelvis ett 
kvinnodominerat yrke som vuxit kraftigt på senare tid. 
 
Av de 53 950 personer som var inskrivna som arbetslösa i Västra Götalands län i slutet 
av september var 29 350 personer öppet arbetslösa och 24 600 deltog i arbets-
marknadspolitiska program med aktivitetsstöd. De öppet arbetslösa minskade med 4,9 
procent under ett år och deltagandet i arbetsmarknadspolitiska program 4,6 procent. 

Geografiska skillnader 

Man kan tydligt se att det finns geografiska skillnader där en del kommuner i länet har 
låga och andra höga arbetslöshetssiffror. Öckerö (2,2%), följt av Lerum (2,7%), 
Kungälv (2,7%) Tjörn (2,9%), och Bollebygd (3,2%) var de fem kommuner som hade 
lägst arbetslöshet i länet i september. Åmål (14,3%), följt av Bengtsfors (13,1%), 
Trollhättan (12,0%), Mellerud (11,7%) och Gullspång (11,5%) hade å andra sidan högst 
arbetslöshet (för vidare information om övriga kommuner; se kartan eller tabellen i 
slutet av dokumentet). Geografiska skillnader är inget unikt för länet utan är en 
nationell företeelse där en del områden är i tillväxt medan andra är på tillbakagång. 
Ytterligare en förklaring till skillnader i arbetslöshet mellan kommuner är att det finns 
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stora skillnader vad gäller flyktingmottagandet, där utbrett flyktingmottagande får stor 
påverkan i statistiken (främst i mindre kommuner) eftersom en stor del av de 
nyanlända skrivs in som arbetssökande och ställer sig till arbetsmarknadens 
förfogande.  

Tudelningen på arbetsmarknaden förstärks 

Arbetsförmedlingen har identifierat kategorier av arbetssökande som i genomsnitt har 
större svårigheter att snabbt finna ett arbete och löper därmed större risk att hamna i 
längre tider av arbetslöshet. Arbetsförmedlingen benämner dessa som arbetslösa med 
utsatt ställning. Dessa grupper har följts över tid utifrån deras storlek både vad gäller 
antal och andel av inskrivna arbetslösa. Begreppet innefattar: 

 Arbetslösa med högst förgymnasial utbildning 
 Arbetslösa med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga 
 Arbetslösa i åldrarna 55-64 år 
 Arbetslösa som är utomeuropeiskt födda 

Det är mycket viktigt att understryka att enskilda individer som tillhör dessa grupper 
kan ha lika lätt att få en fast förankring på arbetsmarknaden som andra. Antalet 
inskrivna arbetslösa med utsatt ställning i Västra Götalands län uppgick i slutet av 
september till 39 062 personer (jämfört med 38 733 ett år tidigare). Övriga inskrivna 
uppgick till 14 892 personer (jämfört med 17 916 i september 2015). Det innebär att 
polariseringen av grupperna på arbetsmarknaden fortsätter att öka och arbetslösa i 
utsatt ställning utgör nu 72,4 procent av de inskrivna arbetslösa i länet, vilket är en 
märkbar ökning sedan månaden innan då andelen låg på 71,6 procent (för ett år sedan 
uppgick andelen utsatta till 68,4 procent). 
 

Sammansättningen av de arbetslösa ställer större krav på arbetsmarknadspolitiken 
jämfört med tidigare. Kraven på individuellt anpassade lösningar växer i och med att 
en allt större grupp av de inskrivna står allt längre från arbetsmarknaden. Trots höga 
arbetslöshetssiffror ser Arbetsförmedlingen att det rådande konjunkturläget även 
gynnar många utrikesfödda och personer med funktionsnedsättning som medför 
nedsatt arbetsförmåga. Antalet inskrivna med funktionsnedsättning har exempelvis 
minskat från 10 722 till 9 502 personer under ett års tid, en minskning med 11,4 
procent. Förklaringen till varför antalet inskrivna med utsatt ställning ökar är att 
betydligt fler nyanlända tillträder arbetskraften än antalet som går ut i arbete, som 
följd av att många nyanlända som tillhör den stora flyktingströmmen som kom under 
hösten 2015 nu skrivs in på Arbetsförmedlingen. Dessa individer är nya på svensk 
arbetsmarknad och behöver längre tid för att få en fast förankring, bland annat till följd 
av bristande svenskkunskaper och avsaknad av kontakter. Trots utmaningar på kort 
sikt ser Arbetsförmedlingen att flera av länets arbetsgivare öppnar ögonen för de 
nyanländas kompetens, i synnerhet inom yrkesgrupper där det finns stor 
arbetskraftsbrist, vilket ger positiva effekter för arbetsmarknaden och ekonomin.  

6 620 arbetssökande fick arbete i länet i september 

Under september 2016 påbörjade 6 620 personer av de inskrivna arbetssökande i 
Västra Götalands län någon form av arbete, vilket kan jämföras med motsvarande 
siffra i september 2015 som låg på 7 160 personer. 
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Något fler nyinskrivna arbetslösa jämfört med i fjol 

I september 2016 anmälde sig 4 594 personer som arbetslösa på Arbetsförmedlingen i 
länet, vilket är något fler (85 personer fler) än i september i 2015. Av dem som 
registrerades som nyinskrivna under september var 2 073 kvinnor och 2 521 män. 
Drygt hälften av länets nyinskrivna arbetslösa är födda utanför Sverige. 

1 500 av de nyinskrivna i september var under 25 år, vilket är 121 personer färre än i 
fjol. Märkbart fler unga män (911 personer) än unga kvinnor (589 personer) anmälde 
sig som arbetslösa i september. 

Starkt platsinflöde och låga varseltal 

I september 2016 anmäldes 18 990 platser till Arbetsförmedlingen i Västra Götalands 
län, vilket är märkbart fler än i fjol då 15 320 platser inrapporterades2. I september 
2016 varslades 730 personer om uppsägning3, vilket kan jämföras med 570 personer i 
fjol. Antalet varsel i länet under sommaren 2016 har inte varit så låga sedan 
finanskrisen 2008-2009. 

Deltagarutvecklingen inom Jobb- och utvecklingsgarantin 

Jobb- och utvecklingsgarantin4 är fortsatt det arbetsmarknadspolitiska program som 
har flest deltagare. I Västra Götalands län var deltagarantalet 14 618 personer i slutet 
av september 2016, vilket är 933 personer färre än i september i fjol. Av deltagarna i 
jobb- och utvecklingsgarantin deltog 2 436 personer i sysselsättningsfasen, vilket är en 
minskning med 3 631 personer eller 59,8 procent jämfört med året innan. Minskningen 
visar på att avvecklingen av sysselsättningsfasen sker i snabb takt. 

Arbetssökande i arbete med stöd 

Antalet personer i arbete med stöd (någon form av anställningsstöd eller särskilda 
insatser för personer med funktionsnedsättning) uppgick under september månad till 
15 407, vilket är i linje med samma månad året innan. I september hade 2 226 personer 
arbete med anställningsstöd vilket är 6,1 procent högre än året innan. Personer som 
har arbete med anställningsstöd fördelar sig på 786 i särskilt anställningsstöd5 (en 
minskning med 9,1 procent jämfört med året innan) och 659 i instegsjobb6 (18,5 
procent fler än i fjol). I slutet av september hade 561 personer anställning genom 
insatsen förstärkt särskilt anställningsstöd jämfört med 677 året innan (en minskning 
med 17,1 procent). Inom ramen för de relativt nya anställningsstöden traineejobb och 

                                                           
2 Det finns anledning att vara försiktig med att oreflekterat använda platsstatistiken som en mätare 

av efterfrågeutbud på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingens andel av de lediga platserna 
varierar över tid och konjunktur, annonseringsregler och annonseringskultur förändras också över 
tid och syftet med platsannonseringen är primärt att underlätta matchningen på arbetsmarknaden 
och inte för statistikproduktion. 

3 I Arbetsförmedlingens varselstatistik redovisas enbart varsel där minst fem medarbetare berörs 
av driftsinskränkningen på företaget, vilket gör att det kan finnas ett mörkertal. 

4 Den huvudsakliga målgruppen för jobb- och utvecklingsgarantin är personer som har förbrukat 
sin ersättningsperiod inom arbetslöshetsförsäkringen. Inom ramen för programmet erbjuds 
exempelvis jobbsökaraktiviteter med coachning, arbetspraktik och arbetsmarknadsutbildning. 

5 Särskilt anställningsstöd är för personer som har svårigheter att få ett reguljärt arbete och där 
arbetsgivaren får ett ekonomiskt stöd i form av skattekreditering. 

6 Instegsjobb är anställning med särskilt anställningsstöd som ska kombineras med svenskunder-
visning för invandrare. Målgruppen är nyanlända invandrare. 
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extratjänster har 220 personer arbete. Inom ramen för Arbetsförmedlingens uppdrag 
inom arbetslivsinriktad rehabilitering finns möjligheter till anställning med stöd för 
personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. I länet fanns 
i slutet av september 13 181 personer i anställning genom särskilda insatser för 
funktionsnedsatta, varav 5 943 i trygghetsanställning (en minskning med 3,3 procent 
jämfört med i fjol), 5 156 i anställning med lönebidrag (en ökning med 0,3 procent), 
672 i offentligt skyddat arbete (5,5 procent färre än året innan) och 1 410 i 
utvecklingsanställning (en ökning med 7,9 procent). 

Fler personer i nystartsjobb än i fjol 

Antalet personer i nystartsjobb7 i länet är något fler i september 2016 än året innan. I 
slutet av månaden sysselsatte dessa jobb 7 274 personer jämfört med 7 007 personer 
ett år tidigare, vilket motsvarar en ökning med 3,8 procent på ett år.  

 

 

Fakta om statistiken 

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksam-
hetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om 
bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. 

Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssök-
ande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. 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 inskrivna 
arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad 
arbetskraft. 

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den 
officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras 
Arbetskraftsundersökningar (AKU).  

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik 
Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökningar 
 
Arbetsmarknadsstatistiken för oktober 2016 publiceras 11 november 2016. 

 

 

 

  

                                                           
7 Nystartsjobb innebär en ekonomisk ersättning motsvarande dubbla arbetsgivaravgiften (normal 

arbetsgivaravgift om den anställde inte har fyllt 26 år vid årets ingång) till en arbetsgivare som 
anställer en person som stått utanför arbetslivet en längre tid. 
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Inskrivna arbetslösa i september 2016 som andel (%) av den 
registerbaserade arbetskraften 16-64 år 
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Inskrivna arbetslösa i september 2016 som andel (%) av den 
registerbaserade arbetskraften 16-64 år 
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Åmål 14,3% 1,0
Bengtsfors 13,1% 2,6
Trollhättan 12,0% -1,1
Mellerud 11,7% 0,4
Gullspång 11,5% 0,1
Tibro 11,0% 1,2
Vänersborg 10,4% -0,2
Töreboda 10,2% 0,2
Falköping 9,2% 0,3
Skara 8,7% -0,2
Uddevalla 8,3% 0,1
Borås 7,9% 0,0
Göteborg 7,7% -0,6
Karlsborg 7,6% 1,6
Riket 7,5% -0,3
Färgelanda 7,3% -0,2
Tidaholm 7,1% -0,6
Dals-Ed 7,0% 1,3
Mariestad 6,8% -1,3
Västra Götalands län 6,7% -0,4
Skövde 6,6% -0,2
Munkedal 6,2% 0,7
Svenljunga 5,9% 0,9
Vara 5,8% -0,2
Lysekil 5,8% 0,7
Lilla Edet 5,7% -0,4
Lidköping 5,6% -1,0
Strömstad 5,6% 0,2
Götene 5,5% 0,3
Hjo 5,0% -0,7
Grästorp 4,9% -1,5
Alingsås 4,8% -0,5
Vårgårda 4,8% -0,4
Ulricehamn 4,6% -0,4
Essunga 4,6% 0,1
Tanum 4,5% 0,3
Tranemo 4,5% -0,1
Ale 4,4% -0,3
Herrljunga 4,4% -0,3
Partille 4,1% -0,1
Mark 4,1% -0,5
Sotenäs 3,9% -0,1
Orust 3,7% -0,4
Härryda 3,5% -0,2
Stenungsund 3,4% -0,2
Mölndal 3,4% -0,6
Bollebygd 3,2% -0,5
Tjörn 2,9% -0,2
Kungälv 2,7% -0,2
Lerum 2,7% -0,3
Öckerö 2,2% -0,5
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Arbetslöshet (öppet arbetslösa och arbetssökande i program med 
aktivitetsstöd) som andel av den registerbaserade arbetskraften (16-64 
respektive 18-24 år) per kommun  

 
Andel arbetslösa av 

arbetskraften (16-64 år) 
Andel arbetslösa ungdomar 
av arbetskraften (18-24 år) 

Kommun 
September 2016 

förändring på ett år 
September 2016 

förändring på ett år 
Ale 4,4% -0,3% 9,0% -0,6% 
Alingsås 4,8% -0,5% 7,4% -3,6% 
Bengtsfors 13,1% 2,6% 20,5% -0,4% 
Bollebygd 3,2% -0,5% 5,8% -3,7% 
Borås 7,9% 0,0% 10,8% 0,1% 
Dals-Ed 7,0% 1,3% 9,8% -2,5% 
Essunga 4,6% 0,1% 10,0% 0,0% 
Falköping 9,2% 0,3% 14,7% -0,3% 
Färgelanda 7,3% -0,2% 12,4% -1,7% 
Grästorp 4,9% -1,5% 7,8% -6,8% 
Gullspång 11,5% 0,1% 22,3% -3,1% 
Göteborg 7,7% -0,6% 9,0% -1,7% 
Götene 5,5% 0,3% 14,4% 1,5% 
Herrljunga 4,4% -0,3% 7,4% -0,6% 
Hjo 5,0% -0,7% 8,6% 0,2% 
Härryda 3,5% -0,2% 7,1% -1,5% 
Karlsborg 7,6% 1,6% 11,4% 1,2% 
Kungälv 2,7% -0,2% 4,1% -0,2% 
Lerum 2,7% -0,3% 6,1% -2,0% 
Lidköping 5,6% -1,0% 11,1% -3,8% 
Lilla Edet 5,7% -0,4% 12,9% -1,0% 
Lysekil 5,8% 0,7% 9,5% -0,5% 
Mariestad 6,8% -1,3% 13,5% -3,5% 
Mark 4,1% -0,5% 7,4% -3,1% 
Mellerud 11,7% 0,4% 19,0% 1,7% 
Munkedal 6,2% 0,7% 9,9% -0,4% 
Mölndal 3,4% -0,6% 4,7% -2,5% 
Orust 3,7% -0,4% 5,3% -2,7% 
Partille 4,1% -0,1% 6,7% -1,0% 
Skara 8,7% -0,2% 13,3% -2,3% 
Skövde 6,6% -0,2% 9,9% -1,3% 
Sotenäs 3,9% -0,1% 6,3% -0,3% 
Stenungsund 3,4% -0,2% 7,4% -0,2% 
Strömstad 5,6% 0,2% 7,2% 0,9% 
Svenljunga 5,9% 0,9% 11,8% 1,9% 
Tanum 4,5% 0,3% 6,2% -0,5% 
Tibro 11,0% 1,2% 15,5% 1,1% 
Tidaholm 7,1% -0,6% 12,9% -2,3% 
Tjörn 2,9% -0,2% 5,1% 0,1% 
Tranemo 4,5% -0,1% 7,1% -2,7% 
Trollhättan 12,0% -1,1% 21,4% -0,9% 
Töreboda 10,2% 0,2% 13,9% -4,6% 
Uddevalla 8,3% 0,1% 12,7% -1,1% 
Ulricehamn 4,6% -0,4% 7,6% -1,1% 
Vara 5,8% -0,2% 9,4% -4,4% 
Vårgårda 4,8% -0,4% 9,6% -0,1% 
Vänersborg 10,4% -0,2% 20,8% -0,3% 
Åmål 14,3% 1,0% 25,1% -2,0% 
Öckerö 2,2% -0,5% 3,9% -0,9% 

Västra Götalands län 6,7% -0,4% 10,1% -1,4% 
Riket 7,5% -0,3% 11,7% -1,7% 

 


