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Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län i december 2015 
 

Minskad ungdomsarbetslöshet mest positiva 
trenden på länets arbetsmarknad under 2015 
 
Under 2015 minskade den totala arbetslösheten i Kronobergs län 
marginellt, eller med 75 personer. Mest positivt på länets arbetsmarknad 
under förra året var att antalet arbetslösa ungdomar minskade med 300 
personer. 
 
Ungdomsarbetslösheten i länet har sakta men stadigt minskat under en längre tid. I 
slutet av december var 1 600 ungdomar (18-24 år) inskrivna vid länets 
arbetsförmedlingar. Det är 300 färre än ett år tidigare och innebär en minskning med 
15,7 procent. Minskningen är större i Kronobergs län än i riket som helhet.  
 
Den totala arbetslösheten i länet ligger i stort sett stilla. Under 2015 minskade antalet 
arbetslösa med 75 personer. Det innebär en arbetslöshet i Kronobergs län på 8,6 
procent, att jämföra med riksgenomsnittet på 8,0 procent. 
 

- Vi har just nu en situation där sysselsättningen beräknas öka men 
arbetslösheten ligga stilla. Det beror på att antalet personer som ställer sig till 
arbetsmarknadens förfogande växer snabbare än sysselsättningsökningen. 
Det är framför allt gruppen utrikes födda som ökar, säger Daniel Warelius, 
arbetsförmedlingschef i Växjö. 

 
Lokala skillnader 
Lägst arbetslöshet bland länets kommuner hade i slutet av december Älmhult (5,5 
procent), Ljungby (6,1 procent) och Tingsryd (8,1 procent). Högst arbetslöshet hade 
Lessebo (15,1 procent), Uppvidinge (10,4 procent) och Markaryd (10,1 procent).  
 
Färre varsel 
Under 2015 varslades 847 personer i länet om uppsägning. Det är 122 personer färre 
än året innan och den näst lägsta siffran sedan krisåren 2008/2009. 
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Fakta om statistiken 

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens 
verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens 
registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga 
platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av 
arbetssökande 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 
Arbetskraftsundersökning (AKU). 

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik 

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning 
 

 

 

 

Kort om december månad 2015, Kronobergs län 

(Inom parentes anges motsvarande siffror för december månad 2014) 

 

 8,6 procent var inskrivna som arbetslösa (8,6)* 

 13,9 procent av ungdomar 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (15,9)** 

 Antal inskrivna arbetslösa uppgick till 7 951 personer (8 026) 

 Antal inskrivna ungdomar (18-24 år) uppgick till 1 605 (1903) 

 526 personer fick arbete (550) 

 418 personer anmälde sig som nya öppet arbetslösa (499) 

 17 personer varslades om uppsägning (106) 

*Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år 
** Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 18-24 år 


