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Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län december 2016: 

55 540 (6,9%) 
 
                             31 400 män (7,5%) 

                            24 140 kvinnor (6,2%) 
                             8 900 unga 18-24 år (9,9%) 
                             9 310 inom etableringsuppdraget 
 
            (Andel av den registerbaserade arbetskraften) 
 
 

Arbetsmarknaden i Västra Götalands län, december 2016 

Den västsvenska ekonomin går som på räls och många arbetstillfällen skapas. Detta 
har tydligt bevisats i en rad rapporter och inte minst gett avtryck i 
Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik under 2016. Statistiken ger ett stabilt 
avslut på det gångna året och decembersiffran över antalet inskrivna arbetslösa i 
länet är den lägsta sedan 2008.  

Faktum är att arbetslösheten sjunker i snabbare takt än i de övriga storstadslänen, 
en trend som pågått under flera månader under året. Förklaringen finns i den 
rekordstarka byggkonjunkturen och fordonsindustrins lyft som ger ringar på vattnet 
och skapar många jobb inom den privata tjänstesektorn.  

Ungdomar har under året beskrivits som de stora vinnarna på arbetsmarknaden till 
följd av den märkbart sjunkande ungdomsarbetslösheten. Faktum är att många 
grupper har tagit del av de goda tiderna och exempelvis var 2 av 5 som har fått arbete 
i länet under december födda utanför Sverige. Samtidigt är inflödet av antalet 
inskrivna utrikes födda stort då många nyanlända som kom till landet under hösten 
2015 nu får möjlighet att skrivas in på Arbetsförmedlingen. 

 

Stabil avslutning på ett jobbrikt år 
Konjunkturläget i Västra Götalands län är fortsatt starkt vilket leder till att 
arbetstillfällen skapas. Enligt Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tyder det 
mesta på en stark jobbtillväxt i länet under 2016 och 2017. I december månad uppgick 
antalet inskrivna arbetslösa (16-64 år) i länet till 55 540 vilket är den lägsta 
decembersiffran sedan 2008. Antalet inskrivna har minskat med 3,9 procent jämfört 
med december 2015, en betydligt kraftigare minskning jämfört med såväl riket som 
helhet (-2,3%) som de övriga storstadslänen, Stockholms län (-2,9%) och Skåne län (-
1,0%). Arbetslösheten i länet låg på 6,9 procent1 som kan jämföras med 7,2 procent 

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). 

Adnan Habibija 
Arbetsförmedlingen 

Analysavdelningen 

Göteborg, 12 januari 2017 
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samma månad i fjol (för vidare information om övriga län och för samtliga länets 
kommuner; se slutet av dokumentet). Av de 55 540 personer som var inskrivna som 
arbetslösa i Västra Götalands län i slutet av december var 29 940 personer öppet 
arbetslösa och 25 600 deltog i arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd. 
De öppet arbetslösa minskade med 3,2 procent under ett år och deltagandet i 
arbetsmarknadspolitiska program minskade med 4,8 procent. 

 

Ungdomar vinnare på arbetsmarknaden 
Ungdomarna är de stora vinnarna i det rådande konjunkturläget och 
ungdomsarbetslösheten i länet har sjunkit från 11,0 procent till 9,9 procent på ett års 
sikt (ungdomsarbetslösheten i samtliga länets kommuner redovisas i slutet av 
dokumentet). Antalet inskrivna ungdomar (18-24 år) uppgick i slutet av året till 8 900. 
Antalet har minskat med hela 1 340 personer eller 13,1 procent jämfört med december 
föregående år. Detta kan jämföras med den årliga minskningen för inskrivna i 
åldersgruppen 60-64 år som uppgick till blygsamma 1,7 procent. När det gäller antalet 
inskrivna ungdomar får man gå tillbaka till 2007 för att hitta en lägre decembersiffra. 
 
Ungdomsarbetslösheten är särskilt låg i kranskommunerna till Göteborg, och det är 
också i dessa kommuner som minskningen har varit tydligast. Den bakomliggande 
faktorn är närheten till den dynamiska arbetsmarknaden i Göteborg där det finns 
många arbetstillfällen inom den privata tjänstesektorn där ungdomar ofta påbörjar 
sina yrkesliv. Den privata tjänstesektorn omfattar en stor variation av yrken såsom 
kundtjänstpersonal, hotell- och restaurangpersonal och försäljare på köpcentrum och 
nöjesplatser. Många yrkesgrupper är nära sammankopplade med industrins 
konjunkturläge, eftersom många personer arbetar på uppdrag av bemannings- och 
konsultföretag och bokförs inom den privata tjänstesektorn trots att de har sin faktiska 
arbetsplats inom industrin. En annan anledning är att flera yrkesområden går bra när 
industrin går bra, såsom transportbranschen och hotell- och restaurangbranschen. 
Sammantaget har den senaste tidens lyft för bland annat fordonsindustrin avspelat sig 
positivt och stärkt ungdomars ställning på arbetsmarknaden. 

 

2 av 5 som fick jobb var födda utanför Sverige 
Under december 2016 påbörjade 4 560 personer av dem inskrivna arbetssökande i 
Västra Götalands län någon form av arbete. Antalet som har gått ut i jobb är lägre än 
antalet för december 2015 med 374 personer. Det beror på att antalet inskrivna är 
mycket färre nu än för ett år sedan, varför det inte går ut lika många i arbete. Av dem 
som fick arbete var 44,2 procent kvinnor, 22,5  procent ungdomar (18-24 år) och 15,3 
procent hade en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. 
 
Av dem som gick ut i arbete under december tillhörde enbart 2,8 procent 
etableringsuppdraget. Av dem som fick arbete var dock 1 800 födda utanför Sverige, 

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. 
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vilket motsvarar 39,5 procent av det totala antalet. Det är den högsta andelen någonsin 
och går man tillbaka ett decennium i tiden låg motsvarande siffra på drygt 20 procent. 
Etableringen i det svenska samhället tar tid med den inledande inlärningen av det 
svenska språket. En del av ökningen beror självfallet på den statistiska effekten med 
en växande andel utrikes födda av det totala antalet inskrivna, men ökningen visar 
ändå att jobbmöjligheterna är allt godare, även för personer med utländsk bakgrund. 
Särskilt tydligt är det i Göteborg där närmare hälften av dem som fått arbete är utrikes 
födda, vilket kan förklaras av den dynamiska arbetsmarknaden med större utbud av 
olika jobb och längre historia med mångkulturell arbetsmarknad. Att fler arbetsgivare 
har fått upp ögonen för utländska kunskaper och erfarenheter råder det ingen tvekan 
om, i synnerhet inom yrkesgrupper där det råder arbetskraftsbrist och allt fler 
arbetsgivare vänder sig till Arbetsförmedlingen för att inleda olika typer av 
samarbeten. Troligtvis beror det på att arbetskraftsbristen har tilltagit och att det inte 
finns lika många inrikes födda till förfogande för att ta alla dessa jobb. Dessutom var 
530 av 730 personer som har fått arbetspraktik i länet i december via 
Arbetsförmedlingen utrikes födda, vilket motsvarar 72,6 procent vilket också är en 
rekordsiffra (280 av dem tillhörde etableringsuppdraget). Sammantaget ger det 
positiva effekter för arbetsmarknaden och betydande samhällsvinster på längre sikt. 

 

Etableringsuppdraget2 
I slutet av december uppgick antalet inskrivna i länet som tillhör etableringsuppdraget 
till 9 310 personer, en ökning med drygt 2 510 personer eller 36,9 procent sedan 
samma månad i fjol. Det starka konjunkturläget och utflödet i jobb har medfört att 
utrikes föddas arbetslöshet är i stort sett oförändrad på ett års sikt trots inflödet av 
inskrivna utrikes födda. Antalet har ökat allra kraftigast under det andra halvåret av 
2016 (nio av tio av dem som skrivs in inom ramen för etableringsuppdraget kom till 
Arbetsförmedlingen mellan juli och december), vilket är en följd av att många 
nyanlända som tillhör den stora flyktingströmmen som kom under hösten 2015 nu har 
möjlighet att skrivas in på Arbetsförmedlingen, efter en genomsnittlig 
handläggningstid på 15 månader på Migrationsverket3. Dessa individer är nya på 
svensk arbetsmarknad och behöver av naturliga skäl längre tid för att få en fast 
förankring, bland annat till följd av bristande svenskkunskaper och avsaknad av 
kontakter. 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 har en längre väg att 
gå för att nå arbetsgivarnas efterfrågade kompetenskrav. 
 

2 I samband med etableringsreformen år 2010 fick Arbetsförmedlingen ett samordnande ansvar att i 
samverkan med flera aktörer snabbt hjälpa personer som är nya i Sverige att komma i arbete eller 
utbildning. Lagen om etableringsinsatser gäller vuxna individer som fått uppehållstillstånd som 
flyktingar, kvotflyktingar, skyddsbehövande eller anhöriga till dessa. Tillsammans med den 
nyanlände upprättar Arbetsförmedlingen en etableringsplan där särskilt stöd vanligtvis ges under två 
år. 
3 Källa: Migrationsverkets verksamhets- och utgiftsprognos, oktober 2016 
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Nedanstående diagram illustrerar en nedåtgående trend bland antalet inskrivna 
arbetslösa överlag under åren 2015 och 2016, men en uppåtgående trend bland 
inskrivna som tillhör etableringsuppdraget.  

 

Fler nyinskrivna arbetslösa män än kvinnor 
I december 2016 anmälde sig 3 560 personer som arbetslösa på Arbetsförmedlingen i 
länet, vilket är något färre (188 personer färre) än i fjol. Av dem som registrerades som 
nyinskrivna var 1 485 kvinnor och 2 075 män. 844 av de nyinskrivna var under 25 år, 
vilket är 130 färre än i fjol. Märkbart fler unga män (525 personer) än unga kvinnor 
(319 personer) anmälde sig som arbetslösa under månaden. 

 

Deltagarutvecklingen inom jobb- och utvecklingsgarantin 
Jobb- och utvecklingsgarantin4 är fortsatt det arbetsmarknadspolitiska program som 
har flest deltagare. I Västra Götalands län var deltagarantalet 14 860 personer i slutet 
av december 2016, vilket är 1 090 personer färre än samma månad ett år tidigare. Av 
deltagarna i jobb- och utvecklingsgarantin deltog 1 820 personer i sysselsättnings-
fasen, vilket är en minskning med 4 410 personer eller 70,8 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 december månad till 
15 150, vilket är i linje med samma månad året innan. I december hade 2 180 personer 
arbete med anställningsstöd vilket är 3,5 procent högre än året innan. Personer som 
har arbete med anställningsstöd fördelar sig på 740 i särskilt anställningsstöd5 (en 

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. 

Antal inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län 
som tillhör etableringsuppdraget (januari 2015-
december 2016) 

Antal inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län 
(januari 2015-december 2016) 
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minskning med 8,6 procent jämfört med året innan) och 650 i instegsjobb6 (6,1 
procent fler än i fjol). I slutet av december hade 510 personer anställning genom 
insatsen förstärkt särskilt anställningsstöd jämfört med 660 året innan (en minskning 
med 23,3 procent). Inom ramen för de relativt nya anställningsstöden traineejobb och 
extratjänster har 290 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 december 12 970 personer i anställning genom särskilda insatser för 
funktionsnedsatta, varav 5 920 i trygghetsanställning (en minskning med 2,6 procent 
jämfört med i fjol), 4 990 i anställning med lönebidrag (en minskning med 2,5 
procent), 660 i offentligt skyddat arbete (4,5 procent färre än året innan) och 1 390 i 
utvecklingsanställning (en ökning med 10,6 procent). 

 

Fler personer i nystartsjobb än i fjol 
Antalet personer i nystartsjobb7 i länet är fler i december 2016 än året innan. I slutet 
av månaden sysselsatte dessa jobb 6 990 personer jämfört med 6 810 personer ett år 
tidigare, vilket motsvarar en ökning med 3,5 procent på ett år.  

 

Lägsta varseltalet på nio år 
I december 2016 varslades 860 personer om uppsägning8, vilket kan jämföras med 540 
personer i fjol. Totalt under året har 6 710 personer varslats under 2016, vilket är den 
lägsta årssiffran sedan 2007.  

 

Stark efterfrågan på arbetskraft 
I december 2016 anmäldes 18 650 platser till Arbetsförmedlingen i Västra Götalands 
län, vilket är märkbart fler än i fjol då 16 570 platser inrapporterades9 och motsvarar 
en ökning med 24,7 procent. Totalt under 2016 har 230 670 platser inrapporterats till 
Arbetsförmedlingen i länet som kan jämföras med 182 740 under 2015. 
Årsgenomsnittet mellan åren 2010 och 2015 uppgick till 127 460 platser. Den kraftiga 
ökningen under 2016 är ett tydligt tecken på allt fler arbetsgivare upplever 
bristsituationer och svårigheter med att hitta på rätt kompetens. 
 

6 Instegsjobb är anställning med särskilt anställningsstöd som ska kombineras med svenskunder-
visning för invandrare. Målgruppen är nyanlända invandrare. 

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. 

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

9 Det finns anledning att vara försiktig med att oreflekterat använda platsstatistiken som en mätare 
av efterfrågeutbud på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingens andel av dem 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. 
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Län
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Förändring i 
procentenheter*

X Gävleborgs län 11,5% -0,4
D Södermanlands län 10,9% -0,1
K Blekinge län 10,7% -0,8
M Skåne län 10,1% -0,2
U Västmanlands län 9,5% -0,2
E Östergötlands län 9,0% -0,3
Y Västernorrlands län 9,0% -0,6
S Värmlands län 8,8% -0,1
G Kronobergs län 8,6% 0,0
H Kalmar län 8,3% 0,3
T Örebro län 8,2% -0,3

Riket 7,8% -0,2
W Dalarnas län 7,7% 0,0
Z Jämtlands län 7,5% -0,2
BD Norrbottens län 7,2% -0,4
O Västra Götalands län 6,9% -0,3
N Hallands län 6,8% 0,2
F Jönköpings län 6,7% -0,2
I Gotlands län 6,7% -1,0
AC Västerbottens län 6,6% -0,5
AB Stockholms län 6,1% -0,3
C Uppsala län 5,9% 0,2

* Förändring i procentenheter jämfört med 
motsvarande period föregående 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 arbetssökande 
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 januari 2017 publiceras 13 februari 2017. 
 
 

Inskrivna arbetslösa i december 2016 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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Inskrivna arbetslösa i december 2016 som andel (%) av den 
registerbaserade arbetskraften 16-64 år 
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Åmål 15,2% 0,9
Bengtsfors 13,9% 1,9
Gullspång 12,9% 1,2
Mellerud 12,8% 1,3
Trollhättan 11,8% -1,2
Töreboda 11,7% 0,6
Tibro 11,3% 0,4
Vänersborg 10,8% -0,1
Falköping 10,0% 0,6
Skara 9,3% -0,1
Uddevalla 9,1% 0,5
Färgelanda 8,4% 0,9
Borås 8,0% -0,4
Riket 7,8% -0,2
Tidaholm 7,6% -0,8
Göteborg 7,6% -0,6
Karlsborg 7,5% 1,1
Mariestad 7,5% -1,0
Munkedal 7,0% 0,8
Götene 6,9% 1,4
Dals-Ed 6,9% -1,4
Västra Götalands län 6,9% -0,3
Lysekil 6,8% 1,2
Skövde 6,8% -0,4
Strömstad 6,6% 0,3
Svenljunga 6,2% 0,7
Lilla Edet 6,2% -0,4
Hjo 6,0% 0,0
Vara 6,0% -0,3
Lidköping 5,7% -1,0
Tanum 5,5% 0,5
Grästorp 5,2% -1,5
Tranemo 5,2% 0,1
Alingsås 5,2% -0,3
Sotenäs 5,1% 0,5
Ulricehamn 5,0% -0,3
Vårgårda 4,9% -0,1
Essunga 4,9% 0,2
Ale 4,8% 0,0
Herrljunga 4,7% -0,2
Mark 4,3% -0,5
Orust 4,2% 0,1
Partille 4,0% -0,2
Stenungsund 3,7% 0,0
Mölndal 3,6% -0,2
Härryda 3,5% -0,3
Tjörn 3,2% 0,2
Bollebygd 3,1% -0,7
Kungälv 2,9% 0,2
Lerum 2,5% -0,5
Öckerö 2,2% -0,3



  

 

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 

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 December 2016 
förändring på ett år 

December 2016 
förändring på ett år 

Ale 4,8% 0,0% 8,2% -0,5% 
Alingsås 5,2% -0,3% 7,5% -2,4% 
Bengtsfors 13,9% 1,9% 21,1% -2,3% 
Bollebygd 3,1% -0,7% 6,0% -1,4% 
Borås 8,0% -0,4% 10,3% -1,0% 
Dals-Ed 6,9% -1,4% 9,8% -5,2% 
Essunga 4,9% 0,2% 9,3% 1,7% 
Falköping 10,0% 0,6% 16,0% 0,8% 
Färgelanda 8,4% 0,9% 15,5% 4,3% 
Grästorp 5,2% -1,5% 10,3% -2,0% 
Gullspång 12,9% 1,2% 25,5% -1,1% 
Göteborg 7,6% -0,6% 8,4% -1,4% 
Götene 6,9% 1,4% 17,4% 3,7% 
Herrljunga 4,7% -0,2% 7,2% -0,4% 
Hjo 6,0% 0,0% 11,1% 0,7% 
Härryda 3,5% -0,3% 5,6% -2,4% 
Karlsborg 7,5% 1,1% 9,9% -1,0% 
Kungälv 2,9% 0,2% 3,3% 0,0% 
Lerum 2,5% -0,5% 4,0% -3,4% 
Lidköping 5,7% -1,0% 11,3% -2,9% 
Lilla Edet 6,2% -0,4% 12,3% -2,1% 
Lysekil 6,8% 1,2% 10,1% 1,8% 
Mariestad 7,5% -1,0% 13,9% -2,7% 
Mark 4,3% -0,5% 7,1% -1,7% 
Mellerud 12,8% 1,3% 19,3% 0,2% 
Munkedal 7,0% 0,8% 9,1% -0,7% 
Mölndal 3,6% -0,2% 4,0% -1,5% 
Orust 4,2% 0,1% 6,6% 0,5% 
Partille 4,0% -0,2% 5,4% -1,5% 
Skara 9,3% -0,1% 14,2% -1,6% 
Skövde 6,8% -0,4% 9,6% -2,5% 
Sotenäs 5,1% 0,5% 9,3% 2,1% 
Stenungsund 3,7% 0,0% 6,1% -0,5% 
Strömstad 6,6% 0,3% 7,9% 1,4% 
Svenljunga 6,2% 0,7% 12,2% 2,1% 
Tanum 5,5% 0,5% 8,1% 1,3% 
Tibro 11,3% 0,4% 15,5% 0,2% 
Tidaholm 7,6% -0,8% 15,6% -1,4% 
Tjörn 3,2% 0,2% 5,0% 0,2% 
Tranemo 5,2% 0,1% 7,4% -3,8% 
Trollhättan 11,8% -1,2% 20,2% -1,4% 
Töreboda 11,7% 0,6% 16,6% -4,7% 
Uddevalla 9,1% 0,5% 12,5% -0,4% 
Ulricehamn 5,0% -0,3% 7,9% -1,4% 
Vara 6,0% -0,3% 8,7% -4,8% 
Vårgårda 4,9% -0,1% 8,6% -1,0% 
Vänersborg 10,8% -0,1% 20,4% 0,1% 
Åmål 15,2% 0,9% 27,4% 2,1% 
Öckerö 2,2% -0,3% 3,6% -0,6% 
Västra Götalands län 6,9% -0,3% 9,9% -1,2% 
Riket 7,8% -0,2% 11,5% -1,5% 
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