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Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017 

Till arbete 

Under april 2017 påbörjade 6 276 personer (2 544 kvinnor och 3 732 män) av de inskrivna 
arbetssökande i Västra Götalands län någon form av arbete, vilket kan jämföras med mot-
svarande siffra för april 2016 som låg på 7 423 personer. Det motsvarar en minskning med 
15,5 procent. Minskningen förklaras av att det är betydligt färre inskrivna nu än för ett år 
sedan som står nära arbetsmarknaden. Av dem som fick arbete i april var 1 176 ungdomar 
under 18-24 år, och 2 347 av de inskrivna arbetslösa som påbörjade arbete var födda utan-
för Sverige. 946 personer hade en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsför-
måga, vilket kan jämföras med 1 060 för ett år sedan. 

Inskrivna arbetslösa 

Antalet inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen i Västra Götalands län uppgick i slutet 
av april 2017 till 53 358 personer (23 686 kvinnor och 29 662 män). Detta är den lägsta 
aprilsiffran på nio år. Jämfört med april 2016 har antalet inskrivna sjunkit med 1,5 procent. 
Med tanke på det stora inflödet till arbetsförmedlingen av nyanlända är detta en mycket 
stark utveckling och ännu ett tecken på det starka arbetsmarknadsläge som länet befinner 
sig i. Det kan jämföras med ökningarna i antalet inskrivna i såväl riket som helhet (1,1 
procent), som i de övriga storstadslänen Stockholms län (2,0 procent) och Skåne län (2,2 
procent). Rekordstarkt bostads- och anläggningsbyggande, en stark fordonsindustri och 
hög konsumtion bland företag och hushåll är några av förklaringarna till den fortsatta po-
sitiva utvecklingen. 

Antalet inskrivna utrikes födda har ökat med 8,4 procent jämfört med april 2016 och upp-
går till 31 343 personer1. Ökningen är genomgående för samtliga åldersgrupper och beror 
på att fler personer skrivits in i etableringsuppdraget. Detta är en följd av att många nyan-
lända som tillhör den stora flyktingströmmen som kom under hösten 2015, efter en genom-
snittlig handläggningstid på 15 månader hos Migrationsverket, nu har möjlighet att skrivas 
in på Arbetsförmedlingen och därmed kan söka stöd med att hitta arbete. 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. 

Den starka konjunkturen har framför allt gynnat personer med gymnasial eller eftergymn-
asial utbildning. Dystrare är siffrorna för personer med enbart förgymnasial utbildning där 
antalet inskrivna arbetslösa har ökat från 17 935 till 18 546 sedan april i fjol. Siffrorna visar 
på vikten av att ha en slutförd gymnasieutbildning, som enligt flera rapporter är den tyd-
ligaste vattendelaren på svensk arbetsmarknad. 

Av de 53 358 inskrivna arbetslösa var 28 002 öppet arbetslösa och 25 346 deltog i arbets-
marknadspolitiska program med aktivitetsstöd. På ett år har antalet öppet arbetslösa ökat 
med 0,9 procent, medan antalet i arbetsmarknadspolitiska program har minskat med 4,0 
procent. 

                                                             
1 I riket uppgick ökningen till 11,4 procent och i de övriga två storstadslänen Stockholm och Skåne till 6,6 respektive 11,1 pro-
cent. 
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Det numerärt största arbetsmarknadspolitiska programmet i länet är jobb- och utveckl-
ingsgarantin. I april 2017 deltog 14 248 personer i programmet, vilket är 8,4 procent färre 
än för ett år sedan. Det näst största programmet är förberedande insatser som hade 6 526 
deltagare, vilket är 21,4 procent fler än för ett år sedan. Med förberedande insatser avses 
individuellt anpassade arbetsmarknadspolitiska insatser av vägledande, rehabilite-
rande eller orienterande karaktär för den som särskilt behöver förbereda sig för ett 
annat arbetsmarknadspolitiskt program eller arbete.  

Inskrivna arbetslösa ungdomar 

Den långsiktiga trenden med allt färre inskrivna arbetslösa ungdomar fortsätter. I slutet av 
april var 7 627 personer i åldrarna 18-24 år inskrivna som arbetslösa på arbetsförmedlingen 
i länet. Antalet har inte varit så lågt sedan hösten 2008. Jämfört med april 2016 hade an-
talet inskrivna arbetslösa unga minskat med 14,3 procent (-16,0 procent för unga kvinnor 
och – 13,2 procent för unga män) och överträffar såväl rikets minskning (11,6 procent), som 
minskningarna i storstadslänen Stockholms län (8,6 procent) och Skåne län (7,4 procent).  

Inskrivna ungdomar som andel av den registerbaserade arbetskraften i Västra Götalands 
län låg i slutet av april på 8,4 procent (10,2 procent i riket) som kan jämföras med 9,8 pro-
cent i fjol.  

Som tidigare nämnts är skillnaderna mellan inrikes och utrikes födda arbetslösa stora. De 
inskrivna inrikes födda ungdomarna har minskat med 30,4 procent, medan de inskrivna 
utrikes födda ungdomar har ökat med 17,6 procent på ett års sikt. Andelen inskrivna ar-
betslösa ungdomar i Västra Götalands län för inrikes födda uppgick till 5,1 procent i april, 
medan den uppmättes till 32,6 procent bland utrikes födda, som är den högsta aprilsiffran 
någonsin. 

Jobbgaranti för ungdomar är det största programmen för unga, men i takt med att arbets-
marknaden har förbättrats och ungdomar i större utsträckning har gått i arbete, har voly-
men krympt dramatiskt. För ett år sedan uppgick antalet deltagare till 3 043. 

Trots den positiva utvecklingen på arbetsmarknaden för ungdomar som helhet finns det 
även stora skillnader mellan länets kommuner. Medan kommuner som Öckerö, Mölndal, 
Kungälv, Lerum och Härryda har länets lägsta arbetslöshetsnivåer för ungdomar, ligger 
Åmål, Bengtsfors, Gullspång, Trollhättan och Vänersborg på fortsatt höga nivåer.  

Inskrivna inom etableringsuppdraget 

Antalet som tillhör etableringsuppdraget (som öppet arbetslösa eller som sökande i pro-
gram med aktivitetsstöd) i länet var i slutet av april 9 710 personer. Detta är en ökning med 
38,1 procent. 56 procent av de inskrivna inom etableringsuppdraget är under 35 år, medan 
motsvarande siffra för dem som inte tillhör etableringen är 39 procent. Andelarna visar att 
en stor grupp inom etableringsuppdraget är unga och har ett långt arbetsliv framför sig. 
Integreringen av de nyanlända på svensk arbetsmarknad är en förutsättning för att tillför-
säkra arbetskraftsbehoven framöver och därför är det viktigt att gruppen matchas mot både 
jobb och utbildning där de stora bristerna på svensk arbetsmarknad finns. Vad gäller ut-
bildningssatsningar finns det belägg för stora samhällsekonomiska vinster på lång sikt. Det 
är en stor spridning i utbildningsnivå bland de inskrivna arbetslösa inom etableringsupp-
draget, vilket kräver olika åtgärder för olika grupper av arbetssökande och en högre grad 
av individuellt anpassade lösningar. Därmed ställs större krav på arbetsmarknadspolitiken 
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jämfört med tidigare. Medan 45 procent av de inskrivna inom etableringsuppdraget i 
Västra Götalands län har en förgymnasial utbildning, har en tredjedel eftergymnasial ut-
bildning. 

Inskrivna arbetslösa med lång tid utan arbete  

Antalet inskrivna arbetslösa med längre tid utan arbete är relativt konstant. I slutet av april 
2017 hade 21 931 av de inskrivna arbetslösa varit utan arbete i mer än 12 månader, vilket 
är 1,3 procent färre än för ett år sedan. Av personer med längre tid utan arbete är utrikes 
födda och personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga överre-
presenterade. 63,5 procent är utrikes födda och drygt 25,7 procent har en funktionsned-
sättning som innebär nedsatt arbetsförmåga. 

Nyinskrivna arbetslösa 

I april 2017 anmälde sig 2 747 personer som arbetslösa till Arbetsförmedlingen i Västra 
Götalands län. Motsvarande siffra i fjol var 3 434 personer. Antalet nyinskrivna ungdomar 
(18-24 år) var 609 personer, vilket kan jämföras med 922 personer i fjol. 

Arbete med stöd 

Antalet personer i arbete med stöd uppgick under april månad till 15 330, varav 6 007 kvin-
nor och 9 323 var män. Antalet är i princip oförändrat jämfört med samma månad 2016. 
13 012 utgjordes av särskilda insatser för personer som har en funktionsnedsättning som 
medför nedsatt arbetsförmåga, vilket utgör Arbetsförmedlingens uppdrag inom arbetslivs-
inriktad rehabilitering. Trygghetsanställning följt av följt av lönebidrag är de vanligaste stö-
den för denna grupp och det var 5 917 som hade en trygghetsanställning och 4 997 som 
hade ett lönebidrag.  

I april 2017 hade 2 318 personer (919 kvinnor och 1 399 män) arbete med anställningsstöd 
vilket är 8,3 procent fler än i april i fjol. Drygt 60 procent av de med arbete med anställ-
ningsstöd är män. Inom den relativt nya formen extratjänster hade 423 personer anställ-
ning i slutet av april, jämfört med 40 personer för ett år sedan. 

Jämförs i stället sökande som har arbete utan stöd har antalet kraftigt minskat, närmare 
bestämt med 7,8 procent på ett år. Inom denna grupp är kvinnor överrepresenterade, fram-
för allt bland gruppen deltidsarbetslösa och de med tillfällig anställning. 

Nystartsjobb, yrkesintroduktion och utbildningskontrakt 

Antalet personer i nystartsjobb i länet är 5,1 procent färre i april 2017 än året innan. I 
slutet av månaden sysselsatte dessa jobb 6 698 personer jämfört med 7 058 personer 
ett år tidigare. Även i fallet med nystartsjobb finns en kraftig överrepresentation bland 
män. Personer i yrkesintroduktion är 168 i april 2017, vilket är 8,2 procent färre än i 
fjol.2 Utbildningskontrakt omfattar 340 personer, jämfört med 72 för ett år sedan.3 

                                                             
2 Yrkesintroduktion infördes den 15 januari 2014 och är ett ekonomiskt stöd till arbetsgivare som anställer ung- 
      domar 15-24 år. Anställningen ska innehålla utbildning eller handledning under minst 15 procent av arbetstiden.   
3 Utbildningskontrakt är en överenskommelse mellan arbetssökande 20-24 år, Arbetsförmedlingen och kommunen 
      om att den arbetssökande ska läsa in gymnasiet på Komvux eller på folkhögskola. Studierna kan kombineras med 
      jobb, praktik eller andra arbetsmarknadspolitiska program på deltid.   
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Antal personer berörda av varsel om uppsägning 

Under april månad berördes 299 personer av varsel i länet, vilket kan jämföras med 588 
för ett år sedan. Med undantag av några få större varsel har nivåerna på varselsiffran varit 
låg under en längre tid. Det historiska snittet för varsel per månad i Västra Götalands län 
är 838 personer. 

Lediga platser 
Antalet lediga platser som anmäldes till Arbetsförmedlingen under april 2017 var 21 857. 
Jämfört med 21 978 i april i fjol.4   

                                                             
4 Arbetsförmedlingen har sett en ökning av antalet nyanmälda lediga platser med ett overifierat bakomliggande re- 
      kryteringsbehov. 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 annonseringsregler och annonseringskultur förändras över tid. Syftet med platsannonseringen 
      är primärt att underlätta matchningen på arbetsmarknaden. 
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Inskrivna arbetslösa i per län, april 2017, som andel (%) av 
den registerbaserade arbetskraften 16-64 år 
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Inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län april 2017 som andel 
(%) av den registerbaserade 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 

Månadsstatistiken för maj publiceras 15 juni kl. 8:00 


