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Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län oktober 2015: 

          56 983 (7,1%) 
 

 

25 444 kvinnor (6,6%) 
31 539 män (7,6%) 

10 592 unga 18-24 år (11,4%) 

 
(Andel av den registerbaserade arbetskraften) 

Arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län, oktober 2015 

Arbetslösheten i Västra Götalands län fortsätter att minska i god takt och de positiva 

signalerna från arbetsmarknaden duggar tätt. De svenska hushållens syn på den svenska 

ekonomin är dock mer pessimistiska än normalt medan allt fler tecken tyder på en klar 

förstärkning i utvecklingen för industrin. Bygg- och anläggningsindustrin samt handeln 

verkar också gå bättre än på länge. Varseltalen i Västra Götalands län har legat under 

det historiska snittet hela året, men gjorde ett litet skutt i oktober. Platsinflödet ökar och 

antalet nyinskrivna arbetslösa fortsätter att minska. Det ökade flyktingmottagandet i 

riket har lett till att nedgången i arbetslösheten har bromsat in och allt fler län i riket har 

en ökande arbetslöshet till skillnad från Västra Götalands län. 

Arbetslösheten fortsätter att minska i länet 

Den positiva utvecklingen på arbetsmarknaden fortsätter att ge avtryck i 

arbetslöshetsstatistiken. I oktober minskade antalet inskrivna arbetslösa med 4,3 procent 

i Västra Götalands län. Det innebär att antalet arbetslösa nu är nere i 56 983 personer.  Inte 

sedan mars 2009 har arbetslösheten varit så låg (55 992 arbetslösa). Antalet inskrivna 

kvinnor uppgår till 25 444 (-3,3%) och antalet män till 31 539 (-5,1%). Medan Skåne har 

haft ett ökat antal inskrivna under en tid, ökade arbetslösheten för första gången även i 

Stockholm i oktober. Detta förklaras av det stora flyktingmottagandet. 

Det totala antalet inskrivna arbetslösa i länet motsvarar 7,1 procent av arbetskraften i 

åldrarna 16-64 år1, samma siffra var 7,8 procent i riket. I de två övriga storstadsregionerna 

Stockholms och Skåne län var samma siffror 6,4 procent respektive 10,1 procent.  

Av de 56 983 personer som var inskrivna som arbetslösa i Västra Götalands län i slutet av 

oktober var 30 821 personer öppet arbetslösa och 26 162 deltog i arbetsmarknadspolitiska 

                                                           
1 Arbetsförmedlingen redovisar den relativa arbetslösheten som andelen öppet arbetslösa och 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 registerbaserade arbetskraft. 

Sara Andersson, 

Arbetsförmedlingen 

Analysavdelningen 

Göteborg, 11 november 2015       
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program med aktivitetsstöd. De öppet arbetslösa minskade med 3,5 procent på ett års sikt 

och deltagandet i de arbetsmarknadspolitiska programmen minskade med 5,3 procent. 

Inom länets gränser återfinns kommuner med såväl bland de lägsta som bland de högsta 

arbetslöshetstalen i riket.  De fem kommuner i Västra Götalands län med lägst arbetslöshet 

är Öckerö (2,7%), Kungälv (2,8%), Lerum (3,0%), Tjörn (3,1%) och Bollebygd (3,5%). De 

fem kommuner med högst arbetslöshet i länet är Åmål (13,7%), Trollhättan (12,9%), 

Gullspång (11,5%), Mellerud (11,3%) och Vänersborg (10,8%). Mellerud är den kommun i 

länet där arbetslösheten ökar i snabbast takt just nu, vilket beror på en stor ökning av 

antalet nyanlända och inskrivna i etableringsuppdraget.  

En tudelad arbetsmarknad 

Den goda utvecklingen på arbetsmarknaden har dock inte kommit alla grupper till del. De 

som Arbetsförmedlingen benämner utsatta grupper2, på grund av att de löper större risk 

att hamna i långa tider av arbetslöshet, har en betydligt tuffare situation på 

arbetsmarknaden jämfört med övriga. I oktober minskade arbetslösheten med hela 16,1 

procent för icke utsatta, medan den ökade med 2,2 procent för de utsatta. Antalet utsatta 

uppgick i slutet av oktober till 39 154 personer (jämfört med 38 317 ett år tidigare) i Västra 

Götalands län. Övriga inskrivna uppgick till 17 829 personer (jämfört med 21 248 i oktober 

2014). Det innebär att polariseringen av grupperna på arbetsmarknaden fortsätter att öka 

och de utsatta utgör nu 68,7 procent av de inskrivna arbetslösa i länet. I oktober 2006 

utgjorde andelen utsatta 52,8 procent av de inskrivna i länet. Skillnaden i 

sammansättningen av de arbetslösa i dag jämfört med 2006 ställer större krav på 

arbetsmarknadspolitiken. Kraven på individuellt anpassade lösningar växer i och med att 

en allt större grupp av de inskrivna står allt längre från arbetsmarknaden.  

 

Figur 1. Antal arbetslösa i utsatta respektive icke-utsatta grupper i Västra Götalands län, 

januari 2004 – oktober 2015. 

 

Källa: Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik 

                                                           
2 Förgymnasialt utbildade, funktionsnedsatta som medför nedsatt arbetsförmåga, utomeuropiskt födda, 

arbetslösa i åldern 55-64 år. 
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Anmärkning: till utsatta grupper räknas de som har en förgymnasialt utbildade, en funktionsnedsättning som 

medför nedsatt arbetsförmåga, är utomeuropiskt födda eller är arbetslösa i åldern 55-64 år. 

Det är dock viktigt att komma ihåg att möjligheten att få ett jobb om man tillhör en utsatt 

grupp inte är obefintlig. Inte alla personer som tillhör en utsatt grupp är för den sakens 

skull utsatt som individ. 

Figur 2. Antal arbetslösa per utsatta grupp i Västra Götalands län, januari 2004 – oktober 2015. 

 
 

Källa: Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik 

 

Den grupp som ökar absolut snabbast bland de inskrivna just nu är de personer som 

är födda utanför Europa; en grupp som är långt ifrån homogen. Många av de som 

kommer är högutbildade personer med arbetserfarenhet från flera av de yrkesgrupper 

som tillhör de största bristyrkena på den västsvenska arbetsmarknaden. För dessa 

individer vill regeringen införa ett så kallat snabbspår. Arbetsförmedlingens ansvar i 

arbetet med snabbspåret handlar bland annat om att identifiera de hinder som kan 

försvåra eller försena nyanlända personers inträde på arbetsmarknaden samt ta fram 

konkreta förslag för att skapa snabbare vägar in på arbetsmarknaden. 

 

En annan grupp som också ökar är gruppen med högst förgymnasial utbildning. Även 

för denna grupp har det kommit många nya initiativ för att stödja dem i sin väg mot 

att bli gångbar på arbetsmarknaden. 

 

En grupp som inte lyfts lika tydligt de senaste åren och som absolut inte får glömmas 

bort är gruppen funktionsnedsatta med nedsatt arbetsförmåga. Även detta är en 

heterogen grupp med olika utbildningsnivå och kompetenser. I slutet av oktober 

uppgick antalet inskrivna i Västra Götalands län med en funktionsnedsättning som 

medför nedsatt arbetsförmåga till 10 763 personer. Av dem var 5 048 kvinnor och 5 715 

män. 1 507 var i åldern 18-24 år och 1 953 hade en eftergymnasial utbildning. För mer 
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information om olika stöd riktade till denna grupp se avsnittet om särskilda insatser 

för personer med funktionsnedsättning längre ner i dokumentet. 

Arbetslösheten bland ungdomar fortsätter att minska i snabb takt 

Antalet arbetslösa ungdomar (i åldern 18-24 år) i Västra Götalands län var 17,1 procent 

lägre i oktober 2015 jämfört med oktober 2014. 10 592 ungdomar var inskrivna som 

arbetssökande vid något av länets arbetsförmedlingskontor, 4 318 (-16,4%) var kvinnor 

och 6 274 (-17,5%) var män. 3 709 av ungdomarna hade varit inskrivna i mer än sex 

månader och 2 218 hade varit utan arbete i mer än ett år. 11,4 procent av arbetskraften 

i åldersgruppen var arbetslös i länet. I Stockholms län var motsvarande siffra 8,3 

procent och i Skåne län 17,3. I riket uppgick andelen arbetslösa till 13,3 procent. I 

oktober började antalet inskrivna ungdomar som är utrikesfödda att öka för första 

gången under hösten. Ökningen var dock betydligt svagare än för det totala antalet 

inskrivna som är utrikes födda och uppgick till 0,6 procent. För inrikes födda personer 

i åldern 18-24 år minskade antalet inskrivna med 22,6 procent.  

Antalet sökande som får ett arbete minskar  

I oktober fick 6 335 av de inskrivna arbetslösa i Västra Götaland ett arbete. Det 

motsvarar en minskning med 12,6 procent jämfört med ett år tillbaka. Det är dock 

betydligt färre antal inskrivna nu än för ett år sedan, vilket innebär att inte lika många 

kan gå ut i arbete. 2 952 av de som fick jobb var kvinnor (-15,6 procent) och 3 383 var 

män (-9,7 procent). 1 541 ungdomar i åldern 18-24 år gick från att vara inskrivna på 

Arbetsförmedlingen till ett arbete i oktober 2015. En minskning med 18,7 procent 

sedan oktober föregående år. 

Färre nyinskrivna arbetslösa i oktober 2015 jämfört med för ett år 

sedan 

I oktober 2015 anmälde sig 4 208 personer som arbetslösa på Arbetsförmedlingen i 

länet, vilket kan jämföras med 4 945 i oktober 2014 och motsvarar en minskning med 

14,9 procent. Av de som registrerades som nyinskrivna under oktober var 1 804 

kvinnor och 2 404 män.  

2 452 av de nyinskrivna var födda i Sverige och de utrikes födda 1 756. De inrikes födda 

hade minskat med 21,0 procent och de utrikes födda med 4,6 procent. 

De arbetsmarknadspolitiska programmen 

Antalet personer födda utanför Sverige ökar i jobb- och utvecklingsgarantin  

Jobb- och utvecklingsgarantin 3 är fortsatt det arbetsmarknadspolitiska program som 

har flest deltagare. I Västra Götalands län var deltagarantalet 15 513 personer i slutet 

av oktober 2015, vilket är en minskning med 3,7 procent jämfört med ett år tidigare. 4 

477 personer i jobb- och utvecklingsgarantin hade en funktionsnedsättning som 

innebär nedsatt arbetsförmåga, vilket utgör närmare 30 procent av deltagarna. 7 771 

(50,1 procent) av deltagarna var utrikes födda och 5 363 (34,6 procent) hade högst 

förgymnasial utbildning.  

                                                           
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 deltagarna i jobb- och utvecklingsgarantin deltog 6 082 personer i 

sysselsättningsfasen, vilket var 4,5 procent fler än för ett år sedan. 93 personer av 

deltagarna var ungdomar i åldern 18-24 år, jämfört med 78 personer för ett år sedan. 

Förberedande insatser ökar   

Förberedande insatser är en grupp av program där bland annat arbetslivsintroduktion 

och förberedande utbildningar ingår. I oktober ökade dessa aktiviteter med en procent 

jämfört med oktober 2014 och uppgick till 5 363 personer. 

Antalet deltagare i jobbgaranti för ungdomar minskar 

Det enskilt största programmet för ungdomar är jobbgaranti för ungdomar4, som hade 

3 373 deltagare i oktober 2015 (1 397 kvinnor och 1 976 män). Antalet deltagare 

minskade med 23,3 procent mellan oktober 2014 och oktober 2015.  

Arbetssökande i arbete med anställningsstöd 

I slutet av oktober 2015 var det 15 325 personer i Västra Götaland som hade någon 

form av arbete med stöd. Det var 1,7 procent färre än i oktober 2014. I oktober 2015 

hade 2 082 personer arbete med anställningsstöd, vilket innebär en minskning med 

11,2 procent jämfört med oktober 2014. Personer som har arbete med anställningsstöd 

fördelar sig på 839 i särskilt anställningsstöd 5, 679 med förstärkt särskilt 

anställningsstöd och 554 i instegsjobb 6 .  

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 oktober 13 243 personer i 

anställning genom särskilda insatser för funktionsnedsatta, varav 6 108 i 

trygghetsanställning, 5 121 i anställning med lönebidrag, 1 308 i utvecklingsanställning 

och 706 i offentligt skyddat arbete. 

Fler personer i nystartsjobb än i fjol 

I slutet av oktober uppgick antalet personer i nystartsjobb 7 i länet till 6 938 personer 

jämfört med 6 831 ett år tidigare. Det motsvarar en ökning med 1,6 procent på ett år.  

Varselinflödet i oktober 

Under oktober 2015 varslades 863 personer om uppsägning i Västra Götalands län, 

vilket kan jämföras med motsvarande antal föregående år då 752 personer berördes av 

varsel i länet. I riket varslades 4 257 personer i oktober 2015 mot 4 801 personer i 

oktober 2014. Av oktober månads varsel i riket var alltså 20,3 procent hemmahörande 

                                                           
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). Jobbgaranti för ungdomar är det 
program som har flest antal ungdomar. 

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 svenskundervisning 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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i Västra Götalands län, vilket är något mer än länets andel av riket. Länets andel av 

rikets sysselsatta är ca 17 %. 

Lediga platser och efterfrågan på arbetskraft i länet 

I oktober 2015 anmäldes 15 771 platser till Arbetsförmedlingen i Västra Götalands län.8  

 

Fakta om statistiken 

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksam-

hetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om 

bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. 

Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar 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 inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad 

arbetskraft. 

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den 

officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras 

Arbetskraftsundersökningar (AKU). 

 

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik 

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökningar 

 

Arbetsmarknadsstatistiken för november 2015 publiceras 14 december 

2015.

                                                           
8 Det finns anledning att vara mycket försiktig med att oreflekterat använda platsstatistiken som en mätare 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. 

http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Fakta-om-statistiken.html
http://www.scb.se/aku
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Inskrivna arbetslösa i oktober 2015 som andel (%) av den 

registerbaserade arbetskraften 16-64 år 

 
 

 

 

 

 

 


