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Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län januari 2013: 

68 428 (8,5%) 
 

 

38 511 män (9,2%) 
29 917 kvinnor (7,8%) 
16 536 unga 18-24 år (17,1%) 
 

(Andel av den registerbaserade arbetskraften) 

 

Mer information om arbetsmarknadsläget i 
Västra Götalands län i slutet av januari 2013 

Januari månads arbetsmarknadsdata utmärker sig av ett stort inflöde av nyanmälda 
platser, faktum är att antalet platser i januari är fler än någon januarimånad de 
senaste åren. Detta trots att konjunkturen är inne i en svacka. Anledningen är att 
sommarjobben börjat anmälas i stor mängd och det är främst inom vård och omsorg 
som många platser registrerats. 

Arbetslöshetsutvecklingen fortsätter att vara olika för kvinnor och män. Medan 
kvinnornas arbetslöshetstal minskar ökar männens. Vilket har sin grund i att mäns 
arbetsmarknad drabbas hårdare av konjunkturnedgången än de sektorer där större 
andel kvinnor arbetar. 

Jämfört med januari 2012 är årets januarisiffra för arbetslösheten i länet endast 
marginellt högre än i fjol. Detta trots att konjunkturen allmänt påverkat 
arbetslöshetsnivåerna uppåt. Orsaken till den enbart smärre förändringen på ett års 
sikt är en effekt av det stora inflödet av arbetslösa i Trollhättan-området i samband 
med SAAB:s konkurs. För ett år sedan ökade arbetslösheten rejält i Trollhättan och 
har sedan minskat successivt. Detta ger effekter när arbetslösheten jämförs mot ett år 
bak i tiden. Arbetslösheten i Trollhättan är dock fortfarande på en väldigt hög nivå, 
men med januarisiffrorna har kommunen trots allt lämnat sistaplatsen bland 
kommunerna i rikets arbetslöshetsstatistik. Nu är man näst sist, och Haparanda sist. 

Jens Sandahl, 
Arbetsförmedlingen 

Analysavdelningen 

Göteborg, 8 februari 2013 
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Lediga platser: fortsatt efterfrågan på arbetskraft i länet 

I januari anmäldes 11 953 platser1 till Arbetsförmedlingen i Västra Götalands län, 
vilket är 719 platser fler än i januari i fjol. Av de nyanmälda platserna under januari 
anmäldes flest lediga platser (4 869 stycken) inom vård och omsorg, 3 062 platser 
anmäldes inom den breda näringsgrenen finansiell verksamhet och företagstjänster 
(där många av de företag som säljer tjänster till andra företag ingår), 1 088 platser 
anmäldes inom handel, 632 platser inom utbildning, 501 inom hotell och restaurang, 
och 434 tjänster anmäldes inom personliga och kulturella tjänster. 

Flest platser (4 993 stycken eller 41,8 procent av länets platser) anmäldes i Göteborg, 
följt av Lidköping (690 platser eller 5,8 procent av de anmälda platserna i länet) och 
Borås (646 platser). Därutöver är de nyanmälda platserna fördelade över länet med 
en viss koncentration till de större orterna. Att vård och omsorgsyrkena utmärker sig 
i platserna anmälda under januari beror till stor del på att sommarjobben redan 
börjar utannonseras. Av de närmare 5 000 platserna är drygt 1 500 feriearbeten. 

Drygt 8 000 arbetssökande fick arbete i länet i januari 

Under januari påbörjade 8 031 personer av de inskrivna arbetssökande i Västra 
Götalands län någon form av arbete, vilket kan jämföras med motsvarande siffra i 
januari i fjol som var 7 115 personer till arbete. 

Av dem som fick arbete i januari 2013 var: 

 4 026 kvinnor (50,1 procent) och 4 005 män (49,9 procent) 

 1 982 ungdomar (18-24 år) 

 2 036 utrikesfödda 

 994 personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga 

Arbetslösheten i länet är högre än i fjol 

I slutet av januari 2013 var totalt 68 428 personer inskrivna som arbetslösa (öppet 
arbetslösa eller i arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd) på Arbetsför-
medlingen i länet, vilket motsvarar 8,5 procent av arbetskraften i åldrarna 16-64 år.2 
Det är en ökning med 731 personer eller 1,1 procent jämfört med januari 2012. 

Som andel av arbetskraften ligger den totala arbetslösheten i länet på 8,5 procent 
vilket kan jämföras med riket som helhet där 8,9 procent av arbetskraften var 
arbetslös (öppet arbetslösa eller i program) i slutet av januari 2013. De relativa 
arbetslöshetstalen har minskat med 0,1 procentenheter i länet och 0,2 procent-
enheter i riket på ett års sikt. 
                                                           
1 Det finns anledning att vara försiktig med att oreflekterat använda platsstatistiken som en mät-

are 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. 

2 Sedan en tid publicerar Arbetsförmedlingen den relativa arbetslösheten som andelen öppet 
arbetslösa och/eller deltagare i program med aktivitetsstöd i förhållande till en registerbaserad 
arbetskraft. Tidigare har andelen angetts i förhållande till befolkningen. Detta förändrar nivån på 
andelen arbetslösa. När begreppet ”arbetskraft” används på dessa sidor åsyftas denna register-
baserade arbetskraft. 
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Av de 68 428 personer som var arbetslösa i Västra Götalands län i slutet av januari 
var 36 862 personer öppet arbetslösa och 31 566 deltog i arbetsmarknadspolitiska 
program med aktivitetsstöd. Förändringen i antalet öppet arbetslösa i länet mellan 
januari 2013 och samma månad i fjol visar en minskning med 804 personer (-2,1%) 
och antalet i arbetsmarknadspolitiska program har ökat med 1 535 personer (+5,1%). 

På ett års sikt finns en märkbar skillnad i förändringen i arbetslöshet mellan könen. 
Medan antalet arbetslösa kvinnor i stort sett har varit i samma nivå varje månad i år 
jämfört med i fjol, har antalet arbetslösa män ökat markant. Jämförs januari 2013 
med motsvarande månad i fjol framgår att antalet arbetslösa män i länet har ökat 
med 1 397 personer (+3,8 procent) på ett år och antalet arbetslösa kvinnor har 
minskat något (med 666 personer eller 2,2 procent). Skillnaden mellan könen är en 
återspegling av en könsuppdelad arbetsmarknad där exempelvis konjunkturkänslig 
industri med större andel män har påverkats negativt av inbromsningen i 
konjunkturen. 

De regionala skillnaderna mellan länets kommuner vad gäller arbetslöshetsnivå 
består. De fem kommuner i Västra Götalands län med lägst arbetslöshet som andel av 
arbetskraften i åldern 16-64 år är Lerum (3,9%), Öckerö (4,1%), Tjörn (4,1%), 
Kungälv (4,2%) och Härryda (4,6%). De fem kommuner med högst arbetslöshet är 
Trollhättan (16,3%), Gullspång (13,3%), Åmål (12,7%), Töreboda (11,5%) och 
Mariestad (11,4%). Den stora spridningen i arbetslöshetsnivå i länet innebär att de 
kommuner i länet som har låg arbetslöshet också återfinns bland dem med lägst 
arbetslöshet i riket, medan Trollhättan numera har lämnat sistaplatsen bland landets 
290 kommuner. Haparanda har högst och Trollhättan landets näst högsta 
arbetslöshet. 

De arbetsmarknadspolitiska programmen 

Jobb- och utvecklingsgarantin3 är det arbetsmarknadspolitiska program som har flest 
deltagare. I Västra Götalands län var deltagarantalet 15 834 personer i slutet av 
januari 2013, vilket är 538 personer färre än i januari 2012. Deltagarantalet i 
programmet har legat på en konstant nivå runt 16 000 personer under en längre tid 
och det stabila deltagarantalet gör att skillnaderna mellan de olika månaderna är 
små. Noterbart är att antalet ungdomar (under 25 år) inom jobb- och utvecklings-
garantin har ökat något på ett års sikt, medan antalet personer över 30 år har 
minskat under samma period. 

Av deltagarna i jobb- och utvecklingsgarantin deltar 6 306 personer i sysselsättnings-
fasen,4 vilket är en ökning med 17,3 procent jämfört med i fjol. Antalet personer i 
sysselsättningsfasen har ökat kontinuerligt, men januarisiffran är trots allt något 
lägre än antalet deltagare i december. Antalet ungdomar i sysselsättningsfasen har 
ökat kraftigt på ett års sikt. Från 47 personer för ett år sedan, till 87 personer i slutet 
av januari 2013.  

                                                           
3 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. 

4 Jobb- och utvecklingsgarantins sysselsättningsfas innebär sysselsättning hos en anordnare för 
deltagare som efter 450 utbetalade ersättningsdagar i programmet ännu inte har fått ett arbete. 
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Jobbgaranti för ungdomar5 är det program som har näst flest deltagare. I januari 
2013 deltog 6 897 personer i programmet, vilket är en ökning med 3,0 procent 
jämfört med januari i fjol. Ungdomsarbetslösheten berörs mer utförligt i särskilt 
avsnitt nedan. 

Stor grupp med långa tider utan arbete 

Den grupp av de arbetslösa som varit utan arbete i mer än 24 månader har varit 
relativt oförändrad storleksmässigt på ett års sikt. I januari 2013 hade 11 960 
personer av de inskrivna arbetslösa varit utan arbete i mer än två år. För ett år sedan 
var motsvarande siffra 12 460 personer. Gruppen har alltså minskat något (-4,0 
procent) jämfört med för ett år sedan. 

Arbetslösheten bland ungdomar på fortsatt hög nivå 

Antalet arbetslösa ungdomar (i åldrarna 18-24 år) har legat på en högre nivå än året 
innan under hösten. 16 536 personer i åldersgruppen var arbetslösa i länet i januari 
2013, vilket är 6,7 procent fler än i januari 2012. Det är de unga männen som står för 
den största uppgången i arbetslösheten. På ett års sikt har antalet arbetslösa män 
under 25 år ökat med 11,8 procent. Antalet unga kvinnor har däremot minskat med 
0,3 procent. Av de arbetslösa ungdomarna är 9 970 män och 6 566 kvinnor. Hela 
60,3 procent av de arbetslösa ungdomarna är alltså män. 

I slutet av januari 2013 var alltså 16 536 ungdomar (motsvarande 17,1 procent av 
arbetskraften i åldersgruppen 18-24 år) arbetslösa i länet, vilket är 1 038 personer 
fler än i januari 2012. Antalet öppet arbetslösa ungdomar var 404 personer fler i 
januari 2013 jämfört med samma månad 2012. Fler unga personer deltar också i 
arbetsmarknadspolitiska program (634 personer fler) jämfört med januari 2012. 

Antalet deltagare i jobbgaranti för ungdomar var något fler i januari 2013 än i januari 
2012. I januari 2013 deltog 6 897 personer i programmet, vilket är 199 personer fler 
än i januari 2012. Antalet personer under 25 år i jobb- och utvecklingsgarantin har 
ökat med 65 personer (från 2 028 till 2 093) från januari 2012 till januari 2013, vilket 
är en ökning med 3,2 procent. I normalfallet har en person under 25 år som deltar i 
programmet redan deltagit i jobbgaranti för ungdomar i maximala 15 månader. 
Ökningen av unga i jobb- och utvecklingsgarantin är en indikation på att gruppen 
unga med riktigt lång arbetslöshetstid växer. Antalet personer under 25 år i jobb- och 
utvecklingsgarantins sysselsättningsfas har som nämnts också ökat. I januari 2013 
var 87 personer under 25 år deltagare i sysselsättningsfasen i länet, vilket kan 
jämföras med 47 personer i januari 2012. 

Skillnaden i andelen arbetslösa ungdomar är fortsatt stor bland länets kommuner. De 
fem kommuner i länet som har lägst arbetslöshet bland ungdomar (18-24 år) som 
andel av arbetskraften är Tjörn (8,8%), Kungälv (9,3%), Strömstad (10,1%), Orust 
(10,2%), samt Lerum (10,9%). De fem kommuner med högst andel arbetslösa i 
åldersgruppen är Åmål (33,3%), Trollhättan (29,9%), Gullspång (28,8%), Vänersborg 
(28,1%) och Töreboda (28,0%). 

                                                           
5 Jobbgaranti för ungdomar erbjuds ungdomar under 25 år som varit arbetslösa och inskrivna på 

arbetsförmedlingen i minst 90 dagar (inom en ramtid på fyra månader). 
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Färre nyinskrivna på Arbetsförmedlingen i januari 2013 än i fjol 

I januari 2012 anmälde sig 6 622 personer som arbetslösa på Arbetsförmedlingen i 
länet, vilket är 1 036 personer färre än i januari 2012. Av dem som registrerades som 
nyinskrivna arbetslösa under januari var 42,8 procent kvinnor och 57,2 procent män 
(34,6 procent av de nyinskrivna var ungdomar under 25 år). Det är viktigt att beakta 
”SAAB-effekten” i dessa siffror. I januari 2012 var antalet nyinskrivna arbetslösa 
ovanligt många i Trollhättan på grund av konkursen. Den huvudsakliga skillnaden 
mellan januari i år och januari i fjol härrör från detta. 

Arbetssökande i arbete med anställningsstöd 

Antalet personer i arbete med anställningsstöd är marginellt högre i januari 2013 
jämfört med samma månad 2012. I januari 2013 hade 1 239 personer arbete med 
anställningsstöd, vilket innebär en ökning med 10,6 procent jämfört med januari i 
fjol. Personer som har arbete med anställningsstöd fördelar sig på 643 i särskilt 
anställningsstöd6 (en minskning med 9,7 procent jämfört med året innan) och 376 i 
instegsjobb7 (7,8 procent färre än i januari 2012). Under förra året togs också de 
första besluten om förstärkt särskilt anställningsstöd i länet, och i slutet av januari 
hade 220 personer anställning med detta stöd. 

Särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning 

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 januari 12 903 personer i 
anställning genom särskilda insatser för funktionsnedsatta (40,2 procent av dessa är 
kvinnor och 59,8 procent är män), varav 6 516 i anställning med lönebidrag (en 
minskning med 14,0 procent jämfört med januari 2012), 4 458 i trygghetsanställning 
(en ökning med 33,3 procent), 939 i offentligt skyddat arbete (4,9 procent färre än 
året innan) och 795 i utvecklingsanställning (en ökning med 25,8 procent). De nya 
insatserna kulturarvslyftet och utvecklingsanställning samhall hade 27 respektive 168 
deltagare i slutet av månaden. 

Färre antal nystartsjobb än i fjol 

Antalet personer i nystartsjobb8 i länet uppvisar en fortsatt nedåtgående trend. Fram 
till juni 2011 ökade dessa relativt kraftigt, men började därefter minska i antal fram 
till början av 2012, då nivån stabiliserades på drygt 6 500 personer. I slutet av januari 
sysselsatte dessa jobb 5 928 personer jämfört med 6 583 personer ett år tidigare. En 
minskning med 9,9 procent på ett års sikt. Vid den högsta noteringen i juni 2011 var 
7 803 personer anställda med nystartsjobb i länet. Av samtliga nystartsjobb hade 34 
personer särskilt nystartsjobb (jämfört med 82 personer för ett år sedan). 

                                                           
6 Särskilt anställningsstöd är för personer som har svårigheter att få ett reguljärt arbete och där 

arbetsgivaren får ett ekonomiskt stöd i form av skattekreditering. 
7 Instegsjobb är anställning med särskilt anställningsstöd som ska kombineras med svenskunder-

visning för invandrare. Målgruppen är nyanlända invandrare. 
8 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. Särskilt nystartsjobb har 
målgruppen långtidssjukskrivna och personer med sjuk- eller aktivitetsersättning. 
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Betydligt fler män än kvinnor har anställning med nystartsjobb. 61,0 procent av 
länets anställda med nystartsjobb är män. Siffran för kvinnor är 39,0 procent. 

Av de personer som hade nystartsjobb i slutet av januari 2013 var 371 ungdomar 
under 25 år. Motsvarande siffra för januari 2012 var 429 personer. Antalet ungdomar 
som har anställning med nystartsjobb har alltså minskat med 13,5 procent på ett år. 
Nystartsjobben för ungdomar i länet minskade relativt kraftigt under andra halvan av 
2011, ökade sedan på nytt under första halvan av 2012 för att därefter minska på nytt.  

Antalet utrikesfödda med nystartsjobb var 2 851 i slutet av januari 2013, vilket är en 
minskning med 1,2 procent jämfört med januari 2012. Under det senaste året har 
antalet varit relativt konstant runt 3 000 personer. 

Varselinflödet i januari 

Under januari 2013 varslades 1 195 personer om uppsägning i Västra Götalands län, 
vilket kan jämföras med motsvarande antal föregående år då 3 602 personer berördes 
av varsel i länet. I riket varslades 6 745 personer i januari i år jämfört med 6 644 
personer i januari i fjol. Av januari månads varsel i riket var alltså 17,7 procent 
hemmahörande i Västra Götalands län, vilket i stort sett är i nivå med länets andel av 
riket. Den osedvanligt höga siffran över antalet personer berörda av varsel i januari i 
fjol härrör sig till stor del till SAAB:s konkurs i Trollhättan. 

 
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. 
 
Ytterligare statistik för län och kommuner finns på: 
www.arbetsformedlingen.se/statistik 
 

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