
MER INFORMATION OM 
ARBETSMARKNADSLÄGET
 

 

 

ARBETSFÖRMEDLINGEN 

Göteborg, 16 augusti 2011 Jens Sandahl, 
Arbetsförmedlingen 

Analysavdelningen 

Mer information om arbetsmarknadsläget i 
Västra Götalands län i slutet av juli 2011 
 

Läget på arbetsmarknaden i Västra Götalands län har förbättrats rejält under en tid. 
Lediga platser som anmäls till Arbetsförmedlingen har ökat kraftigt under en tid och 
arbetsgivarna börjar märka en viss brist på arbetskraft inom vissa yrkesområden. 
Arbetslösheten i Västra Götalands län har sedan början av 2010 uppvisat en nedåt-
gående trend som ett resultat av att fler får arbete i det goda konjunkturläget. Under 
2011 har arbetslösheten i länet minskat relativt snabbt. Länets arbetslöshet för juli 
2011 är lägre än nivån som var i juli 2009, som följdes av en kraftig ökning av 
arbetslösheten som inträffade under hösten 2009. Mycket av ökningen av arbetslös-
heten som inträffade under lågkonjunkturen har alltså återhämtats av det godare 
läget på arbetsmarknaden. 

Lediga platser: Stark efterfrågan på arbetskraft i länet även i juli 

Antalet nyanmälda platser1 i Västra Götalands län ökade med 16,5 procent, från 4 711 
till 5 488, i juli 2011 jämfört med samma månad 2010. Under årets sju första 
månader har 69 556 platser anmälts till länets arbetsförmedlingar, en ökning med 
36,1 procent jämfört med motsvarande period i fjol då 51 106 platser anmäldes. 

Av de nyanmälda platserna under juli anmäldes 2 499 lediga platser inom närings-
grenen ”finansiell verksamhet och företagstjänster” (där bland annat bemannings-
företagen ingår), 945 platser anmäldes inom vård och omsorg, 451 platser inom 
handel och 300 platser inom utbildning. 

Mer än hälften av de nyanmälda platserna (2 908 stycken eller 53,0% av länets 
platser) anmäldes i Göteborg. Därutöver är de nyanmälda platserna fördelade över 
länet med en viss koncentration till de större orterna. 

Drygt 5 500 arbetslösa fick arbete i länet i juli 

Under juli månad påbörjade 5 517 personer av de inskrivna arbetslösa i Västra Göta-
lands län någon form av arbete. 

Av dem som fick arbete i juli 2011 var: 

 2 813 kvinnor (51,0 procent) och 2 704 män (49,0 procent) 

 1 637 ungdomar (18-24 år) 

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 

                                                           
1 Platsstatistiken täcker inte hela arbetsmarknaden. Alla lediga platser anmäls inte till Arbetsför-

medlingen. Andelen som anmäls varierar över tid och är större i högkonjunktur. 
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 1 533 utrikesfödda 

 641 personer med funktionsnedsättning 

Arbetslösheten fortsätter att minska i länet 

I slutet av juli 2011 var sammanlagt 60 701 personer inskrivna som arbetslösa (öppet 
arbetslösa eller i program) i länet, vilket motsvarar 6,0 procent av befolkningen i 
åldrarna 16-64 år.2 Det är en minskning med 10 255 personer eller 14,5 procent 
jämfört med juli 2010. Som andel av befolkningen har den totala arbetslösheten i 
länet minskat med 1,0 procentenheter sedan juli 2010.  

Av de 60 701 personer som var arbetslösa i Västra Götalands län i slutet av juli var 
34 297 personer öppet arbetslösa och 26 404 deltog i arbetsmarknadspolitiska 
program. Förändringen i antalet öppet arbetslösa i länet mellan juli 2011 och samma 
månad 2010 visar en minskning med 7 496 personer (-17,9 procent) och antalet i 
arbetsmarknadspolitiska program har minskat med 3 209 personer (-9,5 procent). 

Förändringen i arbetslöshet är påtaglig mellan könen. Medan antalet arbetslösa män 
i länet har minskat med 6 790 personer (-17,7 procent) sedan juli i fjol har antalet 
arbetslösa kvinnor minskat med 3 465 personer (-10,6 procent). Fler män än kvinnor 
är dock arbetslösa. Av de arbetslösa i länet var 48,2 procent kvinnor och 51,8 procent 
var män i juli 2011. 

I riket som helhet var 6,1 procent av befolkningen arbetslös (öppet arbetslösa eller i 
program) i slutet av juli 2011, vilket är en minskning med 0,7 procentenheter jämfört 
med juli 2010. Utvecklingen för länet är alltså mer positiv än för riket. 

Det finns fortsatt stora regionala skillnader mellan länets kommuner. De fem 
kommuner i Västra Götalands län med lägst arbetslöshet som andel av befolkningen i 
åldern 16-64 år är Strömstad (2,4%), Tjörn (2,5%), Kungälv (2,8%), Lerum (3,0%) 
och Öckerö (3,0%). De fem kommuner med högst arbetslöshet är Trollhättan (11,0%), 
Åmål (9,2%), Tibro (8,2%), Gullspång (8,2%) och Töreboda (7,7%). Samtliga länets 
kommuner uppvisar en lägre andel arbetslösa i juli 2011 jämfört med juli i fjol.  

De arbetsmarknadspolitiska programmen 

Jobb- och utvecklingsgarantin3 är det arbetsmarknadspolitiska program som har 
flest deltagare. I Västra Götalands län var deltagarantalet 15 890 personer i slutet av 
juli 2011, vilket är en ökning med 1 543 personer (eller 10,8 procent) jämfört med juli 
2010. Sedan april 2011 har dock ett positivt trendbrott skett då antalet deltagare i 
jobb- och utvecklingsgarantin i länet börjat minska, om än blygsamt. 

                                                           
2 Den officiella arbetslöshetsstatistiken som Statistiska Centralbyrån (SCB) presenterar relaterar 

antalet arbetslösa till arbetskraften. Eftersom det saknas tillförlitlig och aktuell statistik för 
arbetskraften på kommun- och länsnivå relateras här till befolkningen (16-64 respektive 18-24 
år) istället för till arbetskraften. Denna siffra är lägre än den som erhålls om man relaterar 
arbetslösheten till arbetskraften. 

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 deltar 4 854 personer i dess tredje fas4, 
vilket är en ökning med 27,3 procent jämfört med juli 2010. 

Jobbgaranti för ungdomar5 är det program som har näst flest deltagare. I juli 2011 
deltog 5 015 personer i programmet, vilket är en minskning med 28,8 procent jämfört 
med juli 2010. Denna minskning beror dels på det förbättrade konjunkturläget, men 
också på att allt fler ungdomar deltagit i maximala 15 månader i jobbgarantin och 
därefter övergår i jobb- och utvecklingsgarantin. 

Inom förberedande insatser6 deltog 4 231 personer i juli 2011, vilket är en ökning 
med 315 personer eller 8,0 procent jämfört med juli 2010. Inom förberedande 
insatser återfinns exempelvis deltagarna i programmet arbetslivsintroduktion, som 
det finns mer information om nedan. 

Arbetslösheten bland ungdomar minskar i Västra Götalands län 

Arbetslösheten bland ungdomar i länet har minskat kontinuerligt sedan hösten 2010, 
men i vanlig ordning ökar den under sommaren då många ungdomar slutar skolan. 
Ungdomsarbetslösheten i länet är dock märkbart lägre i slutet av juli 2011 än i juli 
2010. 14 734 ungdomar (18-24 år) var arbetslösa i juli 2011, vilket är en minskning 
med 2 609 personer eller 15,0 procent jämfört med juli i fjol. Antalet öppet arbetslösa 
ungdomar har minskat i juli 2011 jämfört med samma månad 2010 (1 359 personer 
färre). Färre unga personer deltar också i arbetsmarknadspolitiska program (en 
minskning med 1 250 personer) jämfört med juli 2010. 

Som andel av befolkningen (18-24 år) är arbetslöshetssiffran 9,6 procent för länet i 
slutet av juli. Motsvarande siffra för riket är 9,5 procent. Förändringen jämfört med 
juli i fjol är dock mer positiv för länet än för riket. I Västra Götalands län har 
arbetslöshetssiffran sjunkit med 2,0 procentenheter jämfört med 1,6 procentenheter 
för riket. 

Antalet deltagare i jobbgaranti för ungdomar har minskat. I juli 2011 deltog 6 248 
personer i programmet, vilket är 1 893 färre än i juli i fjol. Antalet personer under 25 
år i jobb- och utvecklingsgarantin har dock ökat med 534 personer (från 1 302 till 
1 836) från juli 2010 till juli 2011, vilket är ökning med 41,0 procent. Att så mycket 
som 12,5 procent av länets arbetslösa ungdomar (och 25,9 procent av de unga 
deltagarna i program) deltar i jobb- och utvecklingsgarantin är en tydlig indikation på 
att antalet ungdomar med långa arbetslöshetstider har ökat kraftigt. I normalfallet 
har en person under 25 år som deltar i programmet redan deltagit i jobbgaranti för 
ungdomar i maximala 15 månader. 

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 befolkningen är Strömstad (4,2%), Kungälv (4,3%), Tanum (4,6%), Sotenäs 

                                                           
4 Jobb- och utvecklingsgarantins fas 3 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). 
6 Förberedande insatser kan vara vägledande, rehabiliterande eller orienterande och används för 

att förbereda arbetssökande för ett annat arbetsmarknadspolitiskt program eller ett arbete. 
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(4,7%) och Tjörn (4,8%). De fem kommuner med högst andel arbetslösa i ålders-
gruppen är Trollhättan (21,4%), Töreboda (19,3%), Vänersborg (18,7%), Åmål 
(18,0%) och Gullspång (16,2%). Av länets 49 kommuner uppvisar alla utom sex en 
minskad ungdomsarbetslöshet i juli 2011 jämfört med juli 2010. Undantagen är Dals-
Ed, Partille, Strömstad, Bengtsfors, Trollhättan och Karlsborg. Den största 
minskningen av ungdomsarbetslösheten uppvisar Essunga och Mariestad. 

Något färre nyinskrivna på arbetsförmedlingen i länet 

Antalet nyinskrivna på Arbetsförmedlingen är fortsatt lägre än i fjol. I juli 2011 
anmälde sig 3 868 personer som arbetslösa på länets arbetsförmedlingar, vilket är 
11,2 procent lägre än i juli 2010. I åldersgruppen 18-24 år har 1 493 personer anmält 
sig som arbetslösa under månaden, vilket kan jämföras med 1 655 personer i juli 
2010. 

Av dem som registrerades som nyinskrivna arbetslösa under juli månad var 48,1 
procent kvinnor och 51,9 procent män. 38,6 procent av de nyinskrivna var ungdomar 
under 25 år. 

Arbetssökande i arbete med stöd 

Antalet personer i arbete med stöd fortsätter att öka. I juli 2011 hade 13 748 personer 
anställning med stöd, vilket innebär en ökning med 9,2 procent jämfört med juli 
2010. 

Personer som har arbete med stöd fördelar sig på: 

 1 305 i olika anställningsstöd, varav 731 i särskilt anställningsstöd7 (en 
ökning med 43,6 procent jämfört med i fjol) och 574 i instegsjobb8 (51,1 
procent fler än juli 2010). 

                                                          

 12 443 i särskilda insatser för funktionshindrade med nedsatt arbetsförmåga 
(39,2 procent av dessa är kvinnor och 60,8 procent är män), varav 7 870 i 
anställning med lönebidrag (en minskning med 3,1 procent jämfört med juli 
2010), 3 043 i trygghetsanställning (en ökning med 35,8 procent), 981 i 
offentligt skyddat arbete (0,5 procent färre än i fjol) och 549 i utvecklings-
anställning (en ökning med 56,9 procent). 

Varselinflödet i juli 

Under juli 2011 varslades 355 personer om uppsägning i Västra Götalands län. 
Samma månad 2010 blev 334 personer varslade. Under årets sju första månader har 
3 773 personer varslats om uppsägning i länet vilket kan jämföras med motsvarande 
period i fjol då 4 320 personer varslades. De första sju månaderna år 2009 var antalet 
varslade personer i länet 17 209. Under perioden från våren 2008 till hösten 2009 
var nivåerna på varseltalen i länet riktigt höga för att därefter ha fallit tillbaka på mer 
normala nivåer. 

 
7 Särskilt anställningsstöd är för personer som har svårigheter att få ett reguljärt arbete och där 

arbetsgivaren får ett ekonomiskt stöd i form av skattekreditering. 
8 Instegsjobb är anställning med särskilt anställningsstöd som ska kombineras med svenskunder-

visning för invandrare. Målgruppen är nyanlända invandrare. 
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Arbetslivsintroduktion 

I juli 2011 skrevs 282 personer in i programmet arbetslivsintroduktion9 och 246 
personer lämnade det. Av dem som lämnade arbetslivsintroduktionen i juli gick 9 
personer till arbete (med eller utan stöd), 116 personer övergick i annat arbets-
marknadspolitiskt program och 104 personer är fortsatt inskrivna på Arbetsförmed-
lingen som öppet arbetslösa eller förhindrade. I slutet av juli 2011 var 714 personer 
inskrivna i programmet i länet. 71,3 procent kvinnor och 28,7 procent män. 

Ökning av nystartsjobben i länet 

Antalet personer i nystartsjobb10 har ökat kontinuerligt det senaste året. I juli 2011 
sysselsatte dessa jobb 7 632 personer jämfört med 5 568 för ett år sedan. Detta är en 
ökning med 37,1 procent. Av samtliga nystartsjobb hade 120 personer särskilt 
nystartsjobb (en minskning med 41,7 procent sedan juli 2010). 

Betydligt fler män än kvinnor har anställning med nystartsjobb. Nästan två tredje-
delar (64,2 procent) av länets anställda med nystartsjobb är män. Motsvarande siffra 
för kvinnor är alltså 35,8 procent. 

Av de personer som hade nystartsjobb i slutet av juli 2011 var 762 ungdomar under 
25 år. Motsvarande siffra för juli 2010 var 779 personer. Antalet ungdomar som har 
anställning med nystartsjobb har alltså minskat något eller med 2,2 procent. 
Nystartsjobben för ungdomar ökade kraftigt under första halvåret 2010. Därefter har 
nivån legat på en relativt jämn nivå på strax under 800 personer. 

Antalet utrikesfödda med nystartsjobb var 3 088 i slutet av juli 2011, vilket är en 
ökning med 46,0 procent jämfört med juli 2010. Antalet utrikesfödda med 
nystartsjobb i länet har ökat kontinuerligt varje månad de senaste åren med en liten 
minskning juli 2011 jämfört med månaden innan. 

Statistik för län och kommuner finns på: 

www.arbetsformedlingen.se/statistik 

 

                                                           
9 Arbetslivsintroduktion riktar sig till personer som har haft sjukpenning eller begränsad sjuk-

ersättning där sjukpenningdagarna eller ersättningsdagarna har tagit slut. Genom programmet 
erbjuds deltagarna individuellt anpassade insatser med målsättningen att erhålla ett arbete. 

10 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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Regionala tabeller – arbetsmarknadsdata i urval 

Nedan följer tabeller som redovisar arbetsmarknadsdata i urval nedbrutet på 
regional11 nivå. 

1. Antal nyanmälda platser per region 

 

Nyanmälda 

platser 

juli 2011 

Förändring 

jämfört med 

juli 2010 

Nyanmälda 

platser 

jan-juli 2011 

Förändring 

jämfört med 

jan-juli 2010 

Göteborgsregionen 3 803 +15,5% 44 897 +43,3% 

Sjuhärad 564 -4,4% 7 531 +17,4% 

Skaraborg 483 +61,0% 8 144 +35,4% 

Fyrbodal 769 +23,0% 10 833 +24,5% 

Västra Götalands län 5 488 +16,5% 69 556 +36,1% 

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

 
Antal arbetssökande till arbete

juli 2011 

Förändring jämfört med 

juli 2010 

Göteborgsregionen 319 -16,5% 

Sjuhärad 102 +50,0% 

Skaraborg 107 +16,3% 

Fyrbodal 133 -0,7% 

Västra Götalands län 641 -1,8% 

3. Antal utrikesfödda arbetslösa personer som fått arbete under månaden 

 
Antal arbetssökande till arbete

juli 2011 

Förändring jämfört med 

juli 2010 

Göteborgsregionen 954 -5,0% 

Sjuhärad 198 +4,2% 

Skaraborg 151 -14,2% 

Fyrbodal 244 -11,3% 

Västra Götalands län 1 533 -5,7% 

 

                                                           
11 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) och Fyrbodal 
(Trollhättan, Uddevalla, Vänerborg, Lysekil, Strömstad, Orust, Sotenäs, Munkedal, Tanum, Dals-
Ed, Färgelanda, Bengtsfors, Mellerud och Åmål). Kungsbacka tillhör Göteborgsregionen, men 
kommunen tillhör Hallands län. Delsummorna för regionerna är därför högre än summan för 
Västra Götalands län. 



  

 

4. Arbetslöshet (öppet arbetslösa och arbetssökande i program) som andel av befolkningen 
(16-64 respektive 18-24 år) per kommun juli 2011, samt förändring mot juli 2010 

 
Andel arbetslösa av 

befolkningen (16-64 år) 
Andel arbetslösa ungdomar av 

befolkningen (18-24 år) 

Kommun Juli 2011 
Förändring 

mot i fjol 
Juli 2011 

Förändring 
mot i fjol 

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

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 
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Fakta 
Arbetsförmedlingen har ändrat benämning på begreppet arbetslösa till öppet arbets-
lösa i vår statistikredovisning. Orsaken är att Statistiska Centralbyrån, SCB, som 
presenterar den officiella arbetslöshetsstatistiken också använder termen arbetslösa, 
men definierar den på ett annat sätt. För att minska risken för oklarheter byter vi 
benämning. Arbetsförmedlingens definition av öppet arbetslösa blir densamma som 
vår tidigare definition av arbetslösa, det vill säga arbetssökande som är inskrivna vid 
Arbetsförmedlingen, är utan arbete, aktivt söker och omgående kan tillträda ett 
arbete och som inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program.  

 
Arbetsmarknadsstatistiken för augusti månad publiceras 13 september 2011 
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