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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 

Av dem som fick arbete i maj 2013 var: 

 3 882 kvinnor (43,0 procent) och 5 142 män (57,0 procent) 

 2 497 ungdomar (18-24 år) 

 2 250 utrikesfödda 

 1 012 personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga 

Arbetslösheten högre än i fjol, särskilt bland män 

I slutet av maj 2013 var totalt 61 845 personer inskrivna som arbetslösa (öppet 
arbetslösa eller i arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd) på Arbetsför-
medlingen i länet. Det är en ökning med 1 512 personer eller 2,5 procent jämfört med 
maj 2012. Det totala antalet inskrivna arbetslösa i länet motsvarar 7,8 procent av 
arbetskraften i åldrarna 16-64 år.2  

Som andel av arbetskraften ligger den totala arbetslösheten i länet på 7,8 procent 
vilket kan jämföras med riket som helhet där 8,1 procent av arbetskraften var 
arbetslös (öppet arbetslösa eller i program) i slutet av maj 2013. Det relativa 
arbetslöshetstalet har ökat med 0,1 procentenheter i länet men har ökat med 0,2 
procentenheter i riket på ett års sikt. 

Av de 61 845 personer som var arbetslösa i Västra Götalands län i slutet av maj var 
30 810 personer öppet arbetslösa och 31 035 deltog i arbetsmarknadspolitiska 
program med aktivitetsstöd. Förändringen i antalet öppet arbetslösa i länet mellan 
maj 2013 och samma månad i fjol visar en ökning med 93 personer (+0,3%) och 
antalet i arbetsmarknadspolitiska program har ökat med 1 419 personer (+4,8%). 

På ett års sikt finns det fortfarande en märkbar skillnad i förändringen i arbetslöshet 
mellan könen. Medan antalet arbetslösa kvinnor har ökat med 144 personer (+0,5%), 
har arbetslösheten för män däremot ökat med 1 368 personer (+4,2%). Tendensen 
under en tid är att antalet arbetslösa kvinnor i stort sett har varit i samma nivå varje 
månad jämfört med året innan, medan antalet arbetslösa män ökat märkbart. 
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. Uppdelat i åldersgrupper framkommer att det är 
bland kvinnor i åldern 18-24 år som antalet arbetslösa har minskat mest. Antalet 
arbetslösa män har ökat i alla åldrar men mest i åldrarna 20-39 år. 

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 Tjörn (3,2%), Lerum (3,3%), Öckerö (3,4%), 
Kungälv (3,6%) och Härryda (4,2%). De fem kommuner med högst arbetslöshet är 
Trollhättan (15,3%), Åmål (11,8%), Gullspång (10,9%), Vänersborg (10,4%) och Tibro 
(10,0%). 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 

                                                           
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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riket, medan Trollhättan, trots att arbetslösheten där sjunker, har högst arbetslöshet 
bland landets 290 kommuner. 

De arbetsmarknadspolitiska programmen 

Jobb- och utvecklingsgarantin3 är fortsatt det arbetsmarknadspolitiska program som 
har flest deltagare. I Västra Götalands län var deltagarantalet 16 042 personer i slutet 
av maj 2013, vilket är 230 personer färre än i maj 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 kvinnor i åldern 25 till 40 år är den grupp som ökat mest i jobb- och 
utvecklingsgarantin på ett års sikt. Antalet personer över 40 år har dock minskat 
under samma period. 

Av deltagarna i jobb- och utvecklingsgarantin deltar 6 219 personer i sysselsättnings-
fasen,4 vilket är en ökning med 9,3 procent jämfört med i fjol. Antalet personer i 
sysselsättningsfasen har det senaste halvåret legat på strax under 6 300 personer och 
trenden är svagt nedåtgående. Antalet yngre personer (under 39 år) i 
sysselsättningsfasen har ökat mest på ett års sikt. 

Jobbgaranti för ungdomar5 är det program som har näst flest deltagare. I maj 2013 
deltog 5 911 personer i programmet, vilket är en minskning med 3,4 procent jämfört 
med maj 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 under en längre tid, men på ett års sikt märks en 
viss minskning. I maj 2013 hade 11 704 personer av de inskrivna arbetslösa varit utan 
arbete i mer än två år. För ett år sedan var motsvarande siffra 12 219 personer. 
Gruppen har alltså minskat något (-4,2 procent) jämfört med för ett år sedan. 

Arbetslösheten bland ungdomar på fortsatt hög nivå 

Antalet arbetslösa ungdomar (i åldrarna 18-24 år) har under en tid legat på en något 
högre nivå än året innan, men successivt har skillnaden minskat. 13 421 personer i 
åldersgruppen var arbetslösa i länet i maj 2013, vilket är i princip samma nivå som i 
fjol (0,6 procent fler än i maj 2012). Antalet arbetslösa unga kvinnor har under en tid 
legat i nivå med fjolårets, medan arbetslösheten bland unga män ökat på ett års sikt. 
Med majsiffrorna har dessa skillnader jämnats ut. Relativt många unga män lämnade 
arbetslösheten under månaden varför skillnaden i antal unga arbetslösa män mot i 
fjol har minskat betydligt. 

                                                           
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. 

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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Det finns normalt en tydlig årscykel vad gäller ungdomsarbetslöshet där antalet 
inskrivna arbetslösa minskar under våren. Så är fallet även i år och varje månad 
under året har antalet arbetslösa ungdomar minskat mot månaden innan. 

I slutet av maj 2013 var alltså 13 421 ungdomar (motsvarande 14,4 procent av 
arbetskraften i åldersgruppen 18-24 år) inskrivna som arbetslösa i länet, vilket är 81 
personer fler än i maj 2012. Antalet öppet arbetslösa ungdomar var 231 personer fler i 
maj 2013 jämfört med samma månad 2012. Färre unga personer deltar dock i 
arbetsmarknadspolitiska program (150 personer färre) jämfört med maj 2012. 

Antalet deltagare i det arbetsmarknadspolitiska programmet jobbgaranti för 
ungdomar var något färre i maj 2013 än i maj 2012. I maj 2013 deltog 5 911 personer i 
programmet, vilket är 6,6 procent färre än i maj 2012. Även antalet personer under 
25 år i jobb- och utvecklingsgarantin har minskat, och då med 53 personer (från 2 145 
till 2 092) från maj 2012 till maj 2013. I normalfallet har en person under 25 år som 
deltar i programmet redan deltagit i jobbgaranti för ungdomar i maximala 15 
månader. Det relativt stora antalet unga i jobb- och utvecklingsgarantin är en 
indikation på att en stor grupp unga har lång arbetslöshetstid. Antalet personer 
under 25 år i jobb- och utvecklingsgarantins sysselsättningsfas har ökat marginellt. I 
maj 2013 var 72 personer under 25 år deltagare i sysselsättningsfasen i länet, vilket 
kan jämföras med 70 personer i fjol. 

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 (6,2%), Strömstad (6,4%), Kungälv (6,6%), Orust 
(8,5%), samt Lerum (8,8%). De fem kommuner med högst andel arbetslösa i 
åldersgruppen är Åmål (29,0%), Trollhättan (28,5%), Vänersborg (25,2%), Bengts-
fors (23,4%) och Gullspång (23,4%). 

Nyinskrivna arbetslösa: fler män än kvinnor 

I maj 2013 anmälde sig 4 098 personer som arbetslösa på Arbetsförmedlingen i länet, 
vilket är något fler (148 personer fler) än i maj i fjol. Av dem som registrerades som 
nyinskrivna arbetslösa under maj var 45,2 procent kvinnor och 54,8 procent män. 
Jämfört med i fjol är det något färre kvinnor (10 personer) som nyanmält sig under 
månaden medan antalet män var 150 fler i år. 

1 334 av de nyinskrivna i maj var under 25 år, vilket är något färre än i fjol. Hela 
denna minskning härrör från att färre unga kvinnor anmälde sig under månaden. 
Antalet unga män var lika många som i fjol. 

Arbetssökande i arbete med anställningsstöd 

Antalet personer i arbete med anställningsstöd är högre i maj 2013 jämfört med 
samma månad 2012. I maj 2013 hade 1 714 personer arbete med anställningsstöd, 
vilket innebär en ökning med 63,9 procent jämfört med maj i fjol. Personer som har 
arbete med anställningsstöd fördelar sig på 793 i särskilt anställningsstöd6 (en ökning 

                                                           
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. 
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med 19,8 procent jämfört med året innan) och 411 i instegsjobb7 (11,7 procent fler än i 
maj 2012). Under förra året togs också de första besluten om förstärkt särskilt 
anställningsstöd i länet, och i slutet av maj hade 510 personer anställning med detta 
stöd. Den större delen av ökningen av personer i anställningsstöd återfinns alltså 
bland dem med förstärkt särskilt anställningsstöd. 

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 maj 13 136 personer i 
anställning genom särskilda insatser för funktionsnedsatta (39,8 procent av dessa är 
kvinnor och 60,2 procent är män), varav 6 046 i anställning med lönebidrag (en 
minskning med 18,9 procent jämfört med maj 2012), 5 046 i trygghetsanställning (en 
ökning med 39,7 procent), 913 i offentligt skyddat arbete (8,7 procent färre än året 
innan) och 919 i utvecklingsanställning (en ökning med 30,2 procent). De nya 
insatserna kulturarvslyftet och utvecklingsanställning samhall hade 32 respektive 180 
deltagare i slutet av månaden. 

Färre antal nystartsjobb än i fjol 

Antalet personer i nystartsjobb8 i länet är färre än i fjol. 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 maj sysselsatte dessa jobb 
6 286 personer jämfört med 6 690 personer ett år tidigare. En minskning med 6,0 
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 24 personer särskilt 
nystartsjobb (jämfört med 69 personer för ett år sedan). 

Betydligt fler män än kvinnor har anställning med nystartsjobb. 62,4 procent av 
länets anställda med nystartsjobb är män. Siffran för kvinnor är 37.6 procent. 

Av de personer som hade nystartsjobb i slutet av maj 2013 var 564 ungdomar under 
25 år. Motsvarande siffra för maj 2012 var 529 personer. Antalet ungdomar som har 
anställning med nystartsjobb har alltså ökat något på ett års sikt (+6,6 procent). 
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. 
Den aktuella trenden är dock att antalet unga i Nystartsjobb ökar. 

Antalet utrikesfödda med nystartsjobb var 2 985 i slutet av maj 2013, vilket är i 
princip oförändrat mot i fjol. Under det senaste året har antalet varit relativt konstant 
runt 3 000 personer. 

                                                           
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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Varselinflödet i maj 

Under maj 2013 varslades 625 personer om uppsägning i Västra Götalands län, vilket 
kan jämföras med motsvarande antal föregående år då 781 personer berördes av 
varsel i länet. I riket varslades 5 586 personer i maj i år mot 5 025 personer i fjol. Av 
maj månads varsel i riket var alltså 11,2 procent hemmahörande i Västra Götalands 
län, vilket är en något högre nivå än länets andel sysselsatta av riket som är ca 17 %. 

 
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 
 

 
Statistiken för juni publiceras den 10 juli. Det görs dock inga pressmeddelanden och 
faktasammanställningar för enskilda län denna månad. 

Juli månads arbetsmarknadsstatistik publiceras den 9 augusti. 
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Regionala tabeller – arbetsmarknadsdata i urval 

Nedan följer tabeller som redovisar arbetsmarknadsdata i urval nedbrutet på Västra 
Götalands läns delregioner. Regionerna består av följande kommuner: 
Göteborgsregionen: Göteborg, Härryda, Partille, Öckerö, Stenungsund, Tjörn, Ale, 
Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Kungälv, Kungsbacka och Alingsås. 
Sjuhärad: Borås, Vårgårda, Bollebygd, Tranemo, Mark, Svenljunga, Herrljunga och 
Ulricehamn. 
Skaraborg: Skövde, Lidköping, Grästorp, Essunga, Karlsborg, Gullspång, Vara, 
Götene, Tibro, Töreboda, Mariestad, Skara, Hjo, Tidaholm och Falköping. 
Fyrbodal: Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg, Lysekil, Strömstad, Orust, Sotenäs, 
Munkedal, Tanum, Dals-Ed, Färgelanda, Bengtsfors, Mellerud och Åmål. 
 
Observera att Kungsbacka tillhör Göteborgsregionen, men kommunen tillhör 
Hallands län. Delsummorna för regionerna är därför högre än summan för Västra 
Götalands län. 
 

1. Antal nyanmälda platser per region 

 

Nyanmälda 

platser 

Maj 2013 

Förändring 

jämfört med 

maj 2012 

Nyanmälda 

platser 

jan-maj 2013 

Förändring 

jämfört med 

jan-maj 2012 

Göteborgsregionen 6 532 +1,6% 35 232 -0,2% 

Sjuhärad 1 384 +21,4% 5 977 -9,1% 

Skaraborg 1 164 +14,5% 6 528 -4,9% 

Fyrbodal 1 892 +24,6% 8 104 +3,2% 

Västra Götalands län 10 739 +9,2% 54 487 -0,8% 

2. Antal arbetslösa personer med funktionsnedsättning som fått arbete under månaden 

 
Antal arbetssökande till arbete

Maj 2013 

Förändring jämfört med 

samma månad i fjol 

Göteborgsregionen 504 -39 

Sjuhärad 151 +39 

Skaraborg 146 +6 

Fyrbodal 244 +23 

Västra Götalands län 1 012 +29 

 



  

 

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 

3. Antal utrikesfödda arbetslösa personer som fått arbete under månaden 

 
Antal arbetssökande till arbete

Maj 2013 

Förändring jämfört med 

samma månad i fjol 

Göteborgsregionen 1 345 -10 

Sjuhärad 298 +47 

Skaraborg 279 +43 

Fyrbodal 361 -82 

Västra Götalands län 2 250 +7 

 

4. Arbetslöshet (öppet arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd) som 
andel av den registerbaserade arbetskraften (16-64 respektive 18-24 år) per delregion 

 
Andel arbetslösa av 

den registerbaserade 
arbetskraften (16-64 år) 

Andel arbetslösa ungdomar av 
den registerbaserade arbetskraften

(18-24 år) 

 Maj 2013 
Förändring 

mot maj 2012 
Maj 2013 

Göteborgsregionen 7,1% +0,2% 12,3% 

Sjuhärad 6,9% 0,0% 13,2% 

Skaraborg 7,9% +0,1% 15,7% 

Fyrbodal 9,6% -0,4% 19,7% 

Västra Götalands län 7,8% +0,1% 14,4% 

Riket 8,1% +0,2% 15,5% 

 

5. Arbetslöshet (öppet arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd) som 
andel av den registerbaserade arbetskraften (16-64 år) per delregion, olika grupper 

 
Inrikes 
födda 

Utrikes
födda 

Förgymnasial
utbildning 

Gymnasial
utbildning 

Eftergymnasial
utbildning 

Göteborgsregionen 4,7% 18,2% 17,4% 7,1% 4,8% 

Sjuhärad 4,8% 19,0% 14,0% 5,9% 4,4% 

Skaraborg 6,1% 25,0% 16,5% 7,3% 4,7% 

Fyrbodal 7,3% 25,7% 20,1% 9,1% 5,2% 

Västra Götalands län 5,4% 20,0% 17,5% 7,4% 4,9% 

Riket 5,8% 20,2% 19,4% 7,7% 5,1% 

 
 



  

 

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 

6. 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 
Maj 2013 

förändring på ett år 
Maj 2013 

 

Ale 5,9% 0,7% 14,4% 
Alingsås 7,1% 0,5% 16,1% 
Bengtsfors 9,0% 0,2% 23,4% 
Bollebygd 4,8% 0,2% 15,9% 
Borås 8,1% -0,2% 13,1% 
Dals-Ed 8,5% 0,3% 17,3% 
Essunga 6,5% -0,2% 17,6% 
Falköping 7,9% 0,1% 15,6% 
Färgelanda 9,1% 0,0% 19,8% 
Grästorp 7,9% -0,5% 15,6% 
Gullspång 10,9% -0,9% 23,4% 
Göteborg 9,1% 0,2% 13,9% 
Götene 6,0% 0,4% 13,0% 
Herrljunga 6,7% 0,3% 14,5% 
Hjo 7,0% 0,4% 13,8% 
Härryda 4,2% -0,1% 9,8% 
Karlsborg 5,0% -1,0% 12,7% 
Kungälv 3,6% 0,1% 6,6% 
Lerum 3,3% -0,1% 8,8% 
Lidköping 7,6% 0,6% 17,4% 
Lilla Edet 7,8% 0,4% 16,4% 
Lysekil 5,8% -0,2% 11,0% 
Mariestad 9,8% 0,1% 19,1% 
Mark 5,6% 0,0% 13,2% 
Mellerud 8,9% -1,0% 18,6% 
Munkedal 6,5% 0,5% 14,3% 
Mölndal 4,9% -0,2% 9,0% 
Orust 4,5% -0,1% 8,5% 
Partille 5,0% 0,0% 10,8% 
Skara 8,1% 0,2% 12,8% 
Skövde 8,0% 0,4% 13,0% 
Sotenäs 5,1% -0,1% 12,0% 
Stenungsund 4,3% 0,1% 10,1% 
Strömstad 4,6% 0,6% 6,4% 
Svenljunga 5,4% -0,1% 11,5% 
Tanum 4,6% 0,0% 8,8% 
Tibro 10,0% 0,0% 20,8% 
Tidaholm 6,9% -0,4% 14,4% 
Tjörn 3,2% 0,0% 6,2% 
Tranemo 4,4% 0,8% 11,7% 
Trollhättan 15,3% -1,2% 28,5% 
Töreboda 9,8% -0,4% 21,1% 
Uddevalla 8,6% -0,3% 16,8% 
Ulricehamn 5,4% 0,0% 11,9% 
Vara 6,7% -0,2% 15,2% 
Vårgårda 7,6% 0,6% 17,2% 
Vänersborg 10,4% -0,8% 25,2% 
Åmål 11,8% 0,9% 29,0% 
Öckerö 3,4% 0,0% 9,2% 
Västra Götalands län 7,8% 0,1% 14,4% 
Riket 8,1% 0,2% 15,5% 

 



  

 

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 

7. 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) 

 Maj 2013 Maj 2013 
Kommun Kvinnor Män Kvinnor Män 
Ale 5,9% 6,0% 12,8% 15,5% 
Alingsås 6,9% 7,4% 14,8% 17,3% 
Bengtsfors 8,2% 9,7% 21,0% 25,2% 
Bollebygd 4,5% 5,1% 13,6% 17,4% 
Borås 7,7% 8,5% 11,0% 15,0% 
Dals-Ed 8,7% 8,4% 18,3% 16,5% 
Essunga 6,2% 6,8% 15,8% 19,3% 
Falköping 7,3% 8,5% 13,9% 17,0% 
Färgelanda 9,1% 9,2% 19,2% 20,3% 
Grästorp 7,7% 8,1% 16,4% 15,0% 
Gullspång 11,8% 10,2% 24,6% 22,5% 
Göteborg 8,4% 9,7% 11,6% 16,1% 
Götene 6,8% 5,2% 11,3% 14,2% 
Herrljunga 6,8% 6,5% 15,5% 13,9% 
Hjo 6,9% 7,0% 12,4% 14,8% 
Härryda 4,1% 4,2% 7,8% 11,4% 
Karlsborg 5,7% 4,3% 12,2% 13,0% 
Kungälv 3,3% 3,8% 5,3% 7,7% 
Lerum 3,1% 3,5% 6,6% 10,5% 
Lidköping 7,1% 8,1% 14,6% 19,6% 
Lilla Edet 7,9% 7,7% 16,7% 16,2% 
Lysekil 4,9% 6,6% 8,6% 12,8% 
Mariestad 9,1% 10,4% 17,6% 20,3% 
Mark 5,4% 5,8% 12,3% 14,0% 
Mellerud 7,2% 10,4% 18,4% 18,7% 
Munkedal 6,5% 6,5% 15,0% 13,8% 
Mölndal 4,6% 5,2% 7,6% 10,3% 
Orust 4,5% 4,5% 9,1% 8,1% 
Partille 4,9% 5,2% 9,1% 12,2% 
Skara 7,9% 8,3% 10,4% 14,8% 
Skövde 8,1% 7,9% 12,4% 13,6% 
Sotenäs 5,0% 5,2% 13,6% 10,9% 
Stenungsund 4,4% 4,3% 9,0% 10,9% 
Strömstad 4,1% 5,2% 6,3% 6,5% 
Svenljunga 5,5% 5,4% 10,1% 12,5% 
Tanum 4,8% 4,5% 7,1% 10,2% 
Tibro 11,0% 9,2% 22,3% 19,7% 
Tidaholm 7,2% 6,7% 14,6% 14,3% 
Tjörn 2,7% 3,7% 4,4% 7,5% 
Tranemo 4,4% 4,4% 11,6% 11,9% 
Trollhättan 13,4% 17,0% 25,5% 31,1% 
Töreboda 10,0% 9,6% 20,4% 21,6% 
Uddevalla 7,5% 9,7% 15,3% 18,3% 
Ulricehamn 5,8% 5,1% 12,9% 11,2% 
Vara 6,9% 6,4% 17,6% 13,4% 
Vårgårda 7,8% 7,5% 16,1% 18,0% 
Vänersborg 8,4% 12,2% 22,4% 27,4% 
Åmål 11,4% 12,2% 30,1% 28,1% 
Öckerö 3,2% 3,6% 7,4% 10,4% 
Västra Götalands län 7,3% 8,2% 12,7% 15,9% 
Riket 7,8% 8,4% 13,8% 17,0% 

 



  

 

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 

8. Arbetslöshet (öppet arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd) som 
andel av den registerbaserade arbetskraften (inrikes respektive utrikes födda) per kommun 

 
Andel arbetslösa av 

arbetskraften (16-64 år) 
Inrikes födda 

Andel arbetslösa av 
arbetskraften (16-64 år) 

Utrikes födda 

Kommun Maj 2013 Maj 2013 

Ale 4,8% 12,6% 
Alingsås 5,7% 20,2% 
Bengtsfors 7,3% 22,8% 
Bollebygd 4,5% 8,7% 
Borås 5,1% 20,4% 
Dals-Ed 7,1% 20,0% 
Essunga 5,5% 23,8% 
Falköping 4,8% 34,6% 
Färgelanda 8,0% 22,5% 
Grästorp 6,9% 25,5% 
Gullspång 7,8% 39,3% 
Göteborg 5,6% 20,3% 
Götene 5,0% 16,7% 
Herrljunga 5,4% 17,9% 
Hjo 6,6% 13,9% 
Härryda 3,6% 9,5% 
Karlsborg 4,5% 16,9% 
Kungälv 3,0% 10,4% 
Lerum 2,7% 8,8% 
Lidköping 6,3% 22,4% 
Lilla Edet 6,3% 18,0% 
Lysekil 4,2% 20,5% 
Mariestad 8,2% 25,2% 
Mark 4,7% 13,6% 
Mellerud 7,4% 23,1% 
Munkedal 5,3% 21,7% 
Mölndal 3,8% 11,5% 
Orust 4,0% 12,1% 
Partille 3,7% 12,2% 
Skara 6,0% 25,2% 
Skövde 5,6% 23,1% 
Sotenäs 4,4% 11,9% 
Stenungsund 3,6% 11,2% 
Strömstad 3,2% 10,8% 
Svenljunga 4,1% 16,9% 
Tanum 4,1% 11,3% 
Tibro 7,4% 30,2% 
Tidaholm 5,6% 21,3% 
Tjörn 2,6% 11,9% 
Tranemo 3,1% 13,4% 
Trollhättan 10,9% 34,5% 
Töreboda 7,7% 33,3% 
Uddevalla 6,4% 23,9% 
Ulricehamn 3,8% 20,7% 
Vara 5,9% 17,3% 
Vårgårda 6,1% 22,7% 
Vänersborg 8,6% 25,7% 
Åmål 9,8% 29,8% 
Öckerö 3,1% 9,2% 
Västra Götalands län 5,4% 20,0% 
Riket 5,8% 20,2% 

 


