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Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län augusti 2014: 

59 629 (7,4%) 
 

 

33 027 män (7,9%) 
26 602 kvinnor (6,9%) 
13 407 unga 18-24 år (14,0%) 
 

(Andel av den registerbaserade arbetskraften) 

 

Mer information om arbetsmarknadsläget i 
Västra Götalands län i slutet av augusti 2014 
Lediga platser och efterfrågan på arbetskraft i länet 
I augusti 2014 anmäldes 8 966 platser till Arbetsförmedlingen i Västra Götalands län, 
vilket är märkbart fler än i augusti i fjol då 7 624 platser inrapporterades.1 Skillnaden 
mellan de båda åren är alltså 17,6 procent. Hittills i år har 85 596 platser 
inrapporteras i länet, vilket kan jämföras med motsvarande siffra i fjol som var 75 141 
platser. 

Av de nyanmälda platserna under augusti anmäldes flest platser (3 537 platser) inom 
den breda näringsgrenen finansiell verksamhet och företagstjänster (där många av de 
företag som säljer tjänster till andra företag ingår), 2 010 platser inom vård och 
omsorg, 1 097 platser inom handel, 562 platser inom utbildning och 490 tjänster 
inom hotell och restaurang. 

Flest platser (4 413 stycken eller 49,8 procent av länets platser) anmäldes i Göteborg. 
Därutöver är de nyanmälda platserna fördelade över länet med en naturlig 
koncentration till de större orterna: Borås 624 platser, Mölndal 387 platser, 
Trollhättan 289 platser och Uddevalla 286 platser. 

Närmare 7 000 arbetssökande fick arbete i länet i augusti 
Under augusti 2014 påbörjade 6 783 personer av de inskrivna arbetssökande i Västra 
Götalands län någon form av arbete, vilket kan jämföras med motsvarande siffra i 
augusti 2013 som var 7 343 personer till arbete. Skillnaden mot i fjol är alltså 560 
färre arbetslösa till arbete. När siffrorna för respektive år jämförs måste tas i 

                                                           
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. 

Jens Sandahl, 
Arbetsförmedlingen 

Analysavdelningen 

Göteborg, 11 september 2014 
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beaktande, att antalet inskrivna arbetslösa är påtagligt färre i år än i fjol 
(omsättningen till arbete är därmed ungefär lika stor, eller till och med något högre i 
år). 

Av dem som fick arbete i augusti 2014 var: 

• 3 354 kvinnor (49,4 procent) och 3 429 män (50,6 procent) 

• 1 419 ungdomar (18-24 år) 

• 1 846 utrikesfödda 

• 736 personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga 

Betydligt färre arbetslösa i länet i augusti 2014 än i fjol 
I slutet av augusti 2014 var 59 629 personer inskrivna som arbetslösa (öppet 
arbetslösa eller i arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd) på 
Arbetsförmedlingen i länet. Det är en minskning med 6 270 personer eller 9,5 
procent jämfört med augusti 2013. Det totala antalet inskrivna arbetslösa i länet 
motsvarar 7,4 procent av arbetskraften i åldrarna 16-64 år. 2 

Som andel av arbetskraften ligger den totala arbetslösheten i länet på 7,4 procent 
vilket kan jämföras med riket som helhet där 7,8 procent av arbetskraften var 
arbetslös (öppet arbetslösa eller i program) i slutet av augusti 2014. Det relativa 
arbetslöshetstalet har minskat med 0,8 procentenheter i länet och 0,7 procentenheter 
i riket på ett års sikt. 

Av de 59 629 personer som var inskrivna som arbetslösa i Västra Götalands län i 
slutet av augusti var 34 256 personer öppet arbetslösa och 25 373 deltog i 
arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd. Förändringen i antalet öppet 
arbetslösa i länet mellan augusti 2014 och samma månad i fjol visar en minskning 
med 3 699 personer (-9,7%) och antalet i arbetsmarknadspolitiska program har 
minskat med 2 571 personer (-9,2%). 

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 (2,9%), Öckerö (3,1%), Kungälv (3,2%), 
Lerum (3,4%) och Orust (4,0%). De fem kommuner med högst arbetslöshet är 
Trollhättan (14,0%), Åmål (11,9%), Gullspång (10,9%), Töreboda (10,8%) och 
Vänersborg (10,2%).  

Deltagarutvecklingen inom Jobb- och utvecklingsgarantin 
Jobb- och utvecklingsgarantin 3 är fortsatt det arbetsmarknadspolitiska program som 
har flest deltagare. I Västra Götalands län var deltagarantalet 16 094 personer i slutet 

                                                           
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. 

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. 
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av augusti 2014, vilket är marginellt fler än i augusti 2013 (147 personer fler i år). 
Under en längre tid låg deltagarantalet i programmet på en konstant nivå runt 16 000 
personer och det stabila deltagarantalet gjorde att skillnaderna mellan de olika 
månaderna var små. 

Av deltagarna i jobb- och utvecklingsgarantin deltog 5 831 personer i sysselsättnings-
fasen,4 vilket är en minskning med 422 jämfört med i fjol. Antalet personer i 
sysselsättningsfasen låg relativt konstant runt 6 300 personer under år 2013. Under 
2014 visar antalet deltagare en tendens att falla. 

Arbetslösheten bland ungdomar fortsätter att minska i snabb takt 
Antalet arbetslösa ungdomar (i åldrarna 18-24 år) är märkbart lägre än året innan. 
13 407 personer i åldersgruppen var arbetslösa i länet i augusti 2014, vilket är 
påtagligt lägre än året innan (14,8 procent färre än i augusti 2013). 

5 378 unga kvinnor var inskrivna som arbetslösa i länet i augusti 2014, vilket är 17,6 
procent färre än i augusti 2013. Antalet arbetslösa unga män (8 029 personer) är 
också färre (-12,9%) än året innan. 

I slutet av augusti 2014 var alltså 13 407 ungdomar (motsvarande 14,0 procent av 
arbetskraften i åldersgruppen 18-24 år) inskrivna som arbetslösa i länet, vilket är 
2 336 personer färre än i augusti 2013. Antalet öppet arbetslösa ungdomar var 1 111 
personer färre i augusti 2014 jämfört med samma månad 2013. Färre unga personer 
deltog också i arbetsmarknadspolitiska program (1 225 personer färre) jämfört med 
augusti 2013. 

Antalet deltagare i det arbetsmarknadspolitiska programmet jobbgaranti för 
ungdomar var märkbart färre i augusti 2014 jämfört med samma månad året innan. I 
augusti 2014 deltog 3 546 personer i programmet, vilket är 19,1 procent färre än i 
augusti 2013. Även antalet personer under 25 år i jobb- och utvecklingsgarantin har 
minskat, och då med 260 personer (från 1 830 till 1 570) från augusti 2013 till augusti 
2014. I normalfallet har en person under 25 år som deltar i programmet redan 
deltagit i jobbgaranti för ungdomar i maximala 15 månader. Trots minskningen är det 
relativt stora antalet unga i jobb- och utvecklingsgarantin en indikation på att en stor 
grupp unga har lång arbetslöshetstid. Antalet personer under 25 år i jobb- och 
utvecklingsgarantins sysselsättningsfas har minskat något i ettårsperspektivet. I 
augusti 2014 var 67 personer under 25 år deltagare i sysselsättningsfasen i länet, 
vilket kan jämföras med 65 personer året innan. 

Skillnaden i andelen arbetslösa ungdomar är fortsatt stor bland länets kommuner. De 
fem kommuner i länet som har lägst relativ arbetslöshet bland ungdomar (18-24 år) 
som andel av arbetskraften är Strömstad (5,3%), Tjörn (6,6%), Kungälv (7,0%), 
Tanum (7,0 %), samt Öckerö (7,1%). De fem kommuner med högst andel arbetslösa i 
åldersgruppen är Trollhättan (26,8%), Åmål (25,7%), Vänersborg (23,8%), Töreboda 
(22,2%) och Gullspång (21,6%). 

  

                                                           
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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Färre nyinskrivna arbetslösa i augusti 2014 jämfört med året innan 
I augusti 2014 anmälde sig 5 300 personer som arbetslösa på Arbetsförmedlingen i 
länet, vilket är något färre (587 personer färre) än i augusti 2013. Av dem som 
registrerades som nyinskrivna arbetslösa under augusti var 2 462 kvinnor och 2 838 
män. 

2 386 av de nyinskrivna i augusti var under 25 år, vilket är 269 personer färre än i 
fjol. Märkbart fler unga män (1 403 stycken) än unga kvinnor (983 personer) 
anmälde sig som arbetslösa i augusti. 

Arbetssökande i arbete med anställningsstöd 
Antalet personer i arbete med anställningsstöd var märkbart högre i augusti 2014 
jämfört med samma månad året innan. I augusti 2014 hade 2 357 personer arbete 
med anställningsstöd, vilket innebär en ökning med 35,4 procent jämfört med 
augusti 2013. Personer som har arbete med anställningsstöd fördelar sig på 974 i 
särskilt anställningsstöd 5 (en ökning med 20,2 procent jämfört med året innan) och 
531 i instegsjobb 6 (43,5 procent fler än i augusti 2013). Under 2012 togs de första 
besluten om förstärkt särskilt anställningsstöd i länet, och i slutet av augusti 2014 
hade 852 personer anställning med detta stöd jämfört med 561 året innan. Den 
största delen av ökningen av personer i anställningsstöd återfinns alltså bland dem 
med förstärkt särskilt anställningsstöd, även om de övriga anställningsstöden också 
har ökat i antal. 

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 augusti 13 417 personer i 
anställning genom särskilda insatser för funktionsnedsatta (39,6 procent av dessa är 
kvinnor och 60,4 procent är män), varav 6 042 i trygghetsanställning (en ökning med 
13,6 procent jämfört med augusti 2013), 5 179 i anställning med lönebidrag (en 
minskning med 10,5 procent), 804 i offentligt skyddat arbete (9,0 procent färre än 
året innan) och 1 300 i utvecklingsanställning (en ökning med 39,0 procent). De 
relativt nya insatserna kulturarvslyftet och utvecklingsanställning samhall hade 24 
respektive 68 deltagare i slutet av månaden. 

Fler personer i nystartsjobb än i fjol 
Antalet personer i nystartsjobb 7 i länet är fler i augusti 2014 än i fjol. I slutet av 
augusti 2014 sysselsatte dessa jobb 6 946 personer jämfört med 6 371 personer ett år 
tidigare. En ökning med 9,0 procent på ett års sikt. Betydligt fler män (4 519 män) än 
kvinnor (2 427 kvinnor) har anställning med nystartsjobb i länet. 

                                                           
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. 
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. 
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Av de personer som hade nystartsjobb i slutet av augusti 2014 var 780 ungdomar 
under 25 år (236 kvinnor och 544 män). Motsvarande siffra för augusti 2013 var 607 
personer. Antalet ungdomar som har anställning med nystartsjobb har alltså ökat 
kraftigt på ett års sikt (+28,5 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. Under 2013 var trenden att antalet unga i 
nystartsjobb var fler än motsvarande månad året innan. I slutet av 2013 var 
skillnaden extra stor, och skillnaden har förstärkts under början av 2014. 
Nystartsjobben för unga uppvisar en tydlig årscykel med ökning under årets första 
halva och minskning under andra halvan. 

Antalet utrikesfödda med nystartsjobb var 3 499 i slutet av augusti 2014, vilket är en 
viss ökning mot i fjol (+15,2%). Under en längre tid har antalet varit relativt konstant 
runt 3 000 personer, men den aktuella trenden är att antalet ökar. 

Varselinflödet i augusti 
Under augusti 2014 varslades 525 personer om uppsägning i Västra Götalands län, 
vilket kan jämföras med motsvarande antal föregående år då 593 personer berördes 
av varsel i länet. I riket varslades 3 294 personer i augusti i år mot 3 707 personer i 
fjol. Av augusti månads varsel i riket var alltså 15,9 procent hemmahörande i Västra 
Götalands län, vilket är marginellt lägre än länets andel av riket. Länets andel 
sysselsatta av riket är ca 17 %. 

 

Fakta om statistiken 
Notera att den arbetslöshetsstatistik som Arbetsförmedlingen redovisar inte är den 
officiella arbetslösheten utan att den istället redovisas av Statistiska centralbyrån 
(SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU). 
Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik bygger på olika kategorier av arbets-
sökande 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 öppet arbetslösa och/eller sökande i program med 
aktivitetsstöd anges numera i förhållande till en registerbaserad arbetskraft. 
 
Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik 
Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning 
  

Arbetsmarknadsstatistiken för september 2014 publiceras 10 oktober 2014.

http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Fakta-om-statistiken.html
http://www.scb.se/aku
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Arbetslösheten per kommun i Västra Götalands län 
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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 Augusti 2014 
förändring på ett år 

Augusti 2014 
förändring på ett år 

Ale 5,5% -0,9% 14,4% -2,3% 
Alingsås 6,7% -0,7% 15,9% -1,0% 
Bengtsfors 9,8% 0,7% 20,3% -4,8% 
Bollebygd 4,6% -0,5% 12,9% -6,2% 
Borås 7,9% -0,8% 11,9% -3,0% 
Dals-Ed 6,7% -1,6% 13,5% -2,7% 
Essunga 5,2% -1,6% 16,2% -0,9% 
Falköping 8,6% -0,2% 16,8% -0,6% 
Färgelanda 6,8% -2,0% 12,1% -4,7% 
Grästorp 7,7% -1,1% 16,2% -2,4% 
Gullspång 10,9% -0,7% 21,6% -3,8% 
Göteborg 8,9% -0,8% 14,3% -1,8% 
Götene 5,8% -0,8% 17,1% 0,5% 
Herrljunga 5,4% -1,3% 10,6% -5,2% 
Hjo 5,2% -1,7% 10,2% -6,1% 
Härryda 4,4% -0,4% 11,9% -3,3% 
Karlsborg 6,4% 0,9% 12,1% -2,6% 
Kungälv 3,2% -0,9% 7,0% -2,2% 
Lerum 3,4% -0,5% 9,8% -2,6% 
Lidköping 6,9% -0,9% 15,6% -2,6% 
Lilla Edet 7,3% -0,9% 17,4% -2,4% 
Lysekil 4,8% -0,6% 10,7% 0,4% 
Mariestad 9,6% -0,4% 19,5% -1,5% 
Mark 4,8% -1,1% 10,5% -4,4% 
Mellerud 8,9% 0,0% 18,0% -2,0% 
Munkedal 5,6% -0,8% 11,6% -1,7% 
Mölndal 4,4% -0,9% 9,4% -2,5% 
Orust 4,0% -0,4% 7,6% -1,8% 
Partille 4,8% -0,7% 10,5% -3,3% 
Skara 8,4% -0,2% 14,3% -1,0% 
Skövde 7,4% -1,0% 13,4% -1,7% 
Sotenäs 4,1% -1,0% 9,5% -1,8% 
Stenungsund 4,0% -0,5% 10,1% -2,0% 
Strömstad 4,4% -0,1% 5,3% -1,1% 
Svenljunga 4,9% -0,4% 10,3% -1,7% 
Tanum 4,1% -0,1% 7,0% -0,4% 
Tibro 9,8% -1,1% 16,4% -6,1% 
Tidaholm 7,2% -0,6% 15,1% -1,5% 
Tjörn 2,9% -0,4% 6,6% -0,8% 
Tranemo 4,8% -0,2% 11,0% -3,3% 
Trollhättan 14,0% -2,0% 26,8% -4,5% 
Töreboda 10,8% 0,3% 22,2% -1,8% 
Uddevalla 7,9% -1,3% 14,8% -4,0% 
Ulricehamn 5,2% -0,7% 10,8% -3,2% 
Vara 7,1% -0,9% 14,8% -3,9% 
Vårgårda 6,1% -1,1% 14,7% -1,1% 
Vänersborg 10,2% -0,4% 23,8% -3,9% 
Åmål 11,9% 0,4% 25,7% -2,8% 
Öckerö 3,1% -0,8% 7,1% -5,3% 
Västra Götalands län 7,4% -0,7% 14,0% -2,4% 
Riket 7,8% -0,8% 15,2% -2,3% 
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