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Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juli 2018 

Till arbete 

Under juli 2018 var det totalt sett 3 808 personer som gick från att vara inskrivna på Ar-

betsförmedlingen till att påbörja någon form av arbete, varav 1 615 var kvinnor och 2 193 

var män. Det var en minskning jämfört med 3 980 personer i juli förra året. Att antalet 

personer som går till arbete per månad har minskat i Västra Götalands län förklaras av att 

utbudet på arbetskraft i samma utsträckning inte längre matchar den kompetens som ef-

terfrågas, vilket bidrar till rekryteringsproblem för arbetsgivare. Av dem som gick ut i ar-

bete under juli 2018 var 716 personer mellan 18-24 år, 661 personer hade en funktions-

nedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga och 1 654 personer var utrikes födda. För 

de som tillhörde etableringen var det 155 personer som gick ut i arbete under juli i år, och 

siffran för juli i fjol var 243 personer. 

Inskrivna arbetslösa 

51 358 personer var inskrivna som arbetslösa eller sökande i program i Västra Götalands 

län i slutet av juli i år. Föregående år var motsvarande siffra 52 606, vilket var en minsk-

ning med 2,4 procent. För riket var minskningen 4,7 procent. För utrikes födda personer 

var antalet inskrivna arbetslösa 30 472, vilket var en minskning med 258 personer från 

motsvarande månad under 2017. Antalet inskrivna arbetslösa inrikes födda var under juli 

i år 20 886, som också var en minskning med 990 personer. 

24 505 av de inskrivna under juli 2018 var kvinnor och 26 853 var män. Jämfört med juli 

2017 ökade inskrivna arbetslösa kvinnor med 2,3 procent, medan inskrivna män mins-

kade med 6,3 procent. Inskrivna arbetslösa kvinnor som var inrikes födda minskade med 

2,4 procent, och utrikes födda inskrivna kvinnor ökade med 5,4 procent. Inskrivna inrikes 

födda män minskade med 6,3 procent, och inskrivna utrikes födda män minskade med 

5,3 procent jämfört med juli 2017. 

Antalet öppet arbetslösa personer i länet var under juli i år 29 531, vilket var en minsk-

ning med 36 personer jämfört med juli 2017. Antalet som var sökande i program under 

juli 2018 var 21 827, vilket också var en minskning med 23 039 personer jämfört med 

samma månad under 2017.  

12 661 personer som var sökande i program befann sig i programmet jobb- och utveckl-

ingsgarantin under juli 2018, vilket gör det till det största programmet sett till antalet in-

skrivna. Jämfört med föregående år minskade antalet deltagare i programmet med 1 298 

personer. Fördelningen mellan kvinnor och män var jämn för juli 2018. Andelen män 

inom jobb- och utvecklingsgarantin minskade med 12,1 procent från juli 2017 och andelen 

kvinnor minskade med 5,8 procent. 

Det andra största programmet är förberedande insatser, där 3 404 personer deltog i juli 

2018. Från föregående år minskade andelen personer med 40,7 procent. Det tredje 

största programmet är jobbgarantin för ungdomar, men i takt med förbättringar på ar-

betsmarknaden där ungdomar i större utsträckning har gått ut i arbete, har volymen 

krympt avsevärt. Jämfört med juli 2017 har antalet deltagare minskat med 13,2 procent 

och utgjorde 1 436 personer i slutet på juli 2018. 
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Inskrivna arbetslösa ungdomar 

Inskrivna personer mellan 18-24 år fortsätter minska och det kan ses som en långsiktig 

trend. I juli var det 6 547 personer som var öppet arbetslösa eller sökande i program hos 

Arbetsförmedlingen. Siffran för juli 2017 var 7 441 personer, och det motsvarar en minsk-

ning med 12,0 procent. I Stockholms län var minskningen 4,1 procent och i Skåne län 12,0 

procent. I Västra Götalands län var 39 procent av de inskrivna arbetslösa mellan 18-24 år 

kvinnor och motsvarande siffra för män var 61 procent.  

Sett till inom länet finns det stora skillnader mellan kommunerna. Kommunerna med 

högst arbetslöshet under juli 2018 bland ungdomar var Åmål, Gullspång, Trollhättan, Tö-

reboda och Bengtsfors. De kommunerna med lägst arbetslöshetssiffror för ungdomar var 

Sotenäs, Strömstad, Kungälv, Öckerö och Tanum. För en översikt över länets samtliga 49 

kommuner finns siffror över ungdomsarbetslösheten i slutet av dokumentet. 

Jobbgaranti för ungdomar är det program som flest deltar i. I Västra Götalands län hade 

programmet totalt sett 1 294 deltagare mellan 18-24 år. I samband med att arbetsmark-

naden förbättras och ungdomar i större utsträckning har gått ut i arbete, så har antalet 

deltagare minskat. Minskningen jämfört med föregående år var 12,8 procent. 

Inskrivna inom etableringsuppdraget 

I januari 2018 slutade Arbetsförmedlingen att hänvisa inskrivna till etableringsuppdraget, 

som istället blev ersatt med etableringsprogrammet. Personer som har blivit inskrivna i 

etableringsuppdraget innan januari 2018 kommer däremot fortsätta vara inom samma 

program, tills deras etableringsplan tar slut eller att de går vidare till arbete eller studier. 

Förändringen till etableringsuppdraget bedöms att minska antalet inskrivna något. Anta-

let deltagare inom etableringsprogrammet var i juli 3 260 personer, varpå samtliga perso-

ner var sökande i program. Inom etableringsuppdraget var det totalt sett 4 767 personer 

inskrivna, varav 3 818 var öppet arbetslösa och 949 var sökande i program.  

Totalt för både etableringsuppdraget och programmet var det 8 027 personer inskrivna 

hos Arbetsförmedlingen i länet. Jämfört med juli i fjol var det en minskning med 12,8 

procent. När det kommer till utbildningsnivåer är det stor variation mellan de inskrivna 

inom etableringen. 49 procent av de som var deltagare inom etableringsuppdraget och 

programmet hade en högst förgymnasial utbildning. 22 procent hade en gymnasial ut-

bildning och 29 procent en eftergymnasial utbildning. 

Inskrivna arbetslösa med lång tid utan arbete 

Antalet personer som är inskrivna arbetslösa under lång tid utan arbete är relativt stabilt 

över tid. I länet var det 21 468 personer som hade varit utan arbete i mer än 12 månader i 

juli 2018, vilket var en ökning med 0,3 procent jämfört med juli föregående år. När det 

gäller inskrivna som har varit utan arbete i mer än 24 månader var siffran för juli i år 10 

936 personer. Det var en minskning med 4,4 procent jämfört med juli i fjol. Det var unge-

fär lika många kvinnor som män av de inskrivna som hade varit utan arbete i mer än 24 

månader, men när det gäller minskningen så hade inskrivna män minskat med 7,1 pro-

cent och kvinnor 1,5 procent jämfört med juli förra året. 

Av personer med längre tid utan arbete är förgymnasialt utbildade och personer med 

funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga överrepresenterade. 38 procent 
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av de som har varit utan arbete i mer än 12 månader har högst en förgymnasial utbild-

ning, vilket var en ökning med 1,0 procent jämfört med juli 2017. För de som hade varit 

inskrivna i mer än 12 månader och som hade en funktionsnedsättning som medför en 

nedsatt arbetsförmåga utgjorde de 24 procent av de inskrivna. Det motsvarade en minsk-

ning med 2,4 procent jämfört med juli förra året. 

Det är tydligt att personer födda utanför Sverige generellt har en större risk att hamna i 

längre tid av arbetslöshet än personer födda i Sverige. I juli 2018 var det cirka 68 procent 

av dem utan arbete i mer än 12 månader som var utrikes födda, jämfört med 64 procent 

förra året i juli. Bland de inrikes födda som hade varit arbetslösa i mer än 12 månader 

minskade antalet med 721 personer i jämförelse med juli 2017. Motsvarande siffra för de 

personer som var utrikes födda ökade med 793 personer sedan juli 2017. 

Nyinskrivna arbetslösa 

Under månaden juli 2018 så skrev 3 391 personer in sig på Arbetsförmedlingen. Det är 86 

personer fler än i juli 2017. 41 procent av de nyinskrivna arbetslösa hos Arbetsför-

medlingen under juli 2018 var utrikes födda och fördelningen mellan kvinnor och män 

inom gruppen utrikes födda var jämn. Antalet personer mellan 18 och 24 år som anmälde 

sig som arbetslösa var 922 personer under juli i år, vilket var 15 personer färre jämfört 

med juli förra året. 

Arbete med stöd 

I juli 2018 var det 16 696 personer som hade arbete med stöd. Det är en ökning med 6,7 

procent jämfört med juli 2017. Då var det 15 653 personer som hade arbete med stöd. När 

det kommer till fördelningen mellan kvinnor män var uppdelningen 40 procent kvinnor 

och 60 procent män. Den största ökningen var inom gruppen kvinnor, där antalet steg 

från 6 034 till 6 706 och som motsvarade en ökning med 11,2 procent. Inom gruppen män 

ökade det från 9 620 personer till 9 987, vilket motsvarar 3,8 procent.  

I juli 2018 hade 3 742 personer arbete med anställningsstöd, vilket är en ökning med 53,3 

procent jämfört med i fjol. Inom extratjänster hade 2 403 personer anställning inom i slu-

tet på juli, jämfört med 701 personer under samma månad för ett år sedan. 

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 på juli 12 954 personer i anställning 

genom särskilda insatser för funktionsnedsatta, varav 4 663 i lönebidrag för anställning, 5 

924 personer i lönebidrag för trygghet i anställning, 1 795 i lönebidrag för utveckling i an-

ställning och 572 personer i offentligt skyddat arbete. 

Nystartsjobb, yrkesintroduktion och utbildningskontrakt 

Personer med nystartsjobb minskade med 16,6 procent i juli 2018 jämfört med juli 2017. 

Det motsvarar en minskning med 1 052 personer. Personer i yrkesintroduktion var i juli 

2018 152 personer, vilket är en minskning med 25 personer jämfört med samma månad i 

fjol. När det gäller utbildningskontrakt omfattade det 349 personer under juli i år och i 

juli 2017 var det 258 personer. 
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Antal personer varsel om uppsägning 

Under juli månad 2018 berördes 246 personer av varsel i länet, vilket kan jämföras med 

391 varslade personer för ett år sedan under samma månad. Med undantag av några få 

större varsel har nivåerna på varselsiffran varit låg under en längre tid. 

Lediga platser 1 

Antalet lediga platser som anmäldes till Arbetsförmedlingen under juli 2018 var 12 826, 

vilket är 343 fler platser än i juli förra året.   

                                                             
1 Arbetsförmedlingen har sett en ökning av antalet nyanmälda lediga platser med ett overifierat bakomliggande rekryteringsbe-
hov. 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 arbetsmark-
naden. 
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Andel inskrivna 
arbetslösa av 
arbetskraften 

(16-64 år) 
Juli 2018 

förändring på ett år 

Andel inskrivna 
arbetslösa ung-

domar 
av arbetskraf-
ten (18-24 år) 

 
 
 

Juli 2018 
förändring på ett år 

Ale 3,9% -0,4% 6,3% -1,7% 

Alingsås 4,8% 0,1% 6,1% 0,0% 

Bengtsfors 10,7% -1,6% 13,0% -5,5% 

Bollebygd 3,6% 0,0% 4,0% -1,5% 

Borås 7,1% -0,3% 6,9% -1,0% 

Dals-Ed 6,1% -0,4% 9,5% 2,0% 

Essunga 4,3% -0,2% 5,8% -4,0% 

Falköping 8,1% -0,7% 10,7% -1,6% 

Färgelanda 6,7% -1,1% 8,5% -2,6% 

Grästorp 3,9% -1,3% 5,8% -4,5% 

Gullspång 9,4% -1,4% 17,3% -3,4% 

Göteborg 7,1% -0,2% 6,8% -1,0% 

Götene 4,8% -0,5% 7,4% -1,3% 

Herrljunga 4,4% 0,3% 4,8% 0,2% 

Hjo 5,2% -0,4% 6,4% -1,9% 

Härryda 3,2% -0,2% 4,5% -0,8% 

Karlsborg 6,6% -0,8% 9,1% -1,1% 

Kungälv 2,9% 0,2% 3,5% 0,1% 

Lerum 3,0% 0,3% 5,0% 0,5% 

Lidköping 4,4% -0,3% 6,1% -0,7% 

Lilla Edet 5,2% -0,3% 7,7% -1,6% 

Lysekil 5,1% -0,3% 4,7% -1,1% 

Mariestad 5,6% -0,7% 7,0% -1,5% 

Mark 4,3% 0,1% 5,5% -0,6% 

Mellerud 10,8% -1,0% 10,7% -4,0% 

Munkedal 5,4% 0,0% 4,5% -0,7% 

Mölndal 3,8% 0,1% 3,9% -0,9% 

Orust 3,7% 0,1% 3,8% -0,4% 

Partille 4,2% 0,1% 5,4% -0,5% 

Skara 6,8% -0,9% 8,7% -2,1% 

Skövde 6,2% -0,2% 5,9% -1,5% 

Sotenäs 3,4% -0,3% 1,8% -0,9% 

Stenungsund 3,3% -0,4% 4,7% -0,6% 

Strömstad 4,4% -0,7% 3,0% -2,3% 

Svenljunga 4,5% -0,9% 7,4% -1,2% 

Tanum 3,8% -1,3% 3,7% -2,9% 

Tibro 9,4% -1,1% 12,3% -0,8% 

Tidaholm 6,2% -0,3% 9,7% -1,2% 

Tjörn 2,4% -0,5% 4,1% 1,0% 

Tranemo 4,5% 0,3% 5,1% -0,7% 

Trollhättan 10,0% -0,8% 13,7% -2,9% 

Töreboda 9,4% -0,7% 13,6% -3,1% 

Uddevalla 8,1% -0,2% 9,5% -0,1% 

Ulricehamn 4,6% -0,2% 5,5% -1,9% 

Vara 4,3% -0,4% 6,3% 0,2% 

Vårgårda 5,0% 0,4% 7,3% -0,3% 

Vänersborg 8,3% -1,6% 10,9% -4,8% 

Åmål 12,3% -1,9% 17,4% -7,4% 

Öckerö 2,5% 0,3% 3,7% 0,2% 

Västra Götalands län 6,1% -0,3% 7,0% -1,2% 

Riket 6,9% -0,5% 8,6% -1,4% 

Inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län juli 2018 som andel (%) av 
den registerbaserade arbetskraften (16 – 64 år respektive 18-24 år) per 
kommun 
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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 

Inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län juli 2018 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/

