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Färre personer gick till arbete under 2014 

Antalet personer som gått till arbete har trendmässigt minskat sedan hösten 2014. 
Denna utveckling har sedan fortsatt under hela 2015 och så även under årets sista 
månad. I slutet av december påbörjade 525 av alla som var inskrivna vid länets ar-
betsförmedlingar någon form av arbete. Det är en minskning med drygt 4 procent.1  
 
Sett till hela året 2015 har utflödet från arbetslöshet i länet legat lägre än det histo-
riska årsgenomsnittet.2  Under perioden januari – december så gick sammanlagt 
9 080 personer till arbete, vilket är en minskning med 14,2 procent om man jämför 
med samma period 2014.  
 
Bland dem som fick arbete under 2015 var: 
• 4 010 kvinnor och 5 070 män (4 710 respektive 5 870 under 2014) 
• 2 370 ungdomar under 25 år (2 960 under 2014)  
• 3 290 utrikes födda (3 200 under 2014) 
• 1 210 funktionshindrade med nedsatt arbetsförmåga, en minskning med 

13 procent jämfört med 2014. 

Antalet nyinskrivna arbetslösa minskade under december månad 

Antalet nyinskrivna arbetslösa i länet har ökat trendmässigt sedan den senare delen 
av hösten 2014 och gjorde så även under inledningen av 2015. Sedan början av våren 
2015 har dock denna trendmässiga ökning vänt och tendensen har under de sista sex 
månaderna av 2015 istället varit att antalet nyinskrivna arbetslösa uppvisat en svag 
minskning.3  Under årets sista månad anmälde sig nästan 420 personer som arbets-
lösa bland länets arbetsförmedlingar, vilket är en minskning med drygt 16 procent.3  
 
Även om man ser till hela året så har antalet nyinskrivna arbetslösa i länet minskat 
under 2015. Totalt registrerades 5 560 personer som nyinskrivna arbetslösa vid lä-
nets arbetsförmedlingar, vilket är en minskning med 11,5 procent jämfört med helåret 
2014.  
 

                                                           
1 jämfört med samma månad 2014 

2 Det historiska årsgenomsnittet har beräknats över perioden 2008 – 2014, och ligger på 9 635 personer 

3 jämfört med samma månad 2014 
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Av dem som registrerades som nyinskrivna arbetslösa under 2015 var 2 460 kvinnor 
och 3 100 män. Förändringen av antalet nyinskrivna arbetslösa skiljde sig något åt 
mellan könen då antalet kvinnor minskade med 8,2 procent medan antalet män 
minskade med hela 14 procent.4 Av dem som registrerades som nyinskrivna arbets-
lösa under 2015 var 1 900 ungdomar (18-24 år). Det är en minskning av nyinskrivna 
arbetslösa ungdomar med 19,3 procent, jämfört med motsvarande siffra 2014. 

Fler lediga platser5  

Antalet lediga platser som anmäldes till Arbetsförmedlingen i december uppgick till 2 
830, vilket är 1 780 fler än för ett år sedan. Ett stort antal av dessa platser är sommar-
vikariat inom vård och omsorg som i år söks tidigare än vanligt. Flest nya platser 
(sommarvikariaten undantagna) anmäldes inom branscherna Finansiell verksamhet 
och företagstjänster, Vård och omsorg samt Handel, som sammantaget svarar för 86 
procent av de anmälda jobben.  

Personer berörda av varsel 

En indikator på hur arbetskraftsefterfrågan utvecklas är arbetsgivarnas varsel om 
kommande uppsägningar. I december månad varslades 17 personer om uppsägning 
vilket är en betydlig minskning jämfört med motsvarande siffra förra året som var 
106 personer. Totalt under 2015 har 847 personer blivit varslade om uppsägning i 
Kronobergs län. Det är en minskning jämfört med 2014 års varselnivåer då totalt 969 
personer varslades om uppsägning. Helårssiffran för 2015 är också den näst lägsta 
sedan krisåren 2008 och 2009 där bara 2011 års varselsiffra ligger lägre med 790.  

Antalet inskrivna arbetslösa minskade försiktigt i december 

Efter att antalet inskrivna arbetslösa i Kronoberg minskat i 17 månader i rad bröts 
trenden i mars månad 2015 och arbetslösheten steg åter igen i länet. Arbetslösheten 
steg sedan i fem månader i rad för att sedan i det närmaste ligga stilla mot slutet av 
året. I december så minskade emellertid länets arbetslöshet något då antalet in-
skrivna arbetslösa uppgick till 7 950 personer. Det är en minskning på 75 personer 
eller motsvarande 6,2 procent.3  

Det är fortsatt fler män än kvinnor som är inskrivna som arbetslösa, 4 450 män och 
3 500 kvinnor. För båda grupperna har emellertid förbättringen i arbetslöshet brom-
sat in sedan början av 2015. Männen var först ut att bryta trenden med en minskande 
arbetslöshet i mars, tätt följda av kvinnorna vars arbetslöshet började öka en månad 
senare. Sett över helåret 2015 så har antalet inskrivna arbetslösa män minskat med 
1,3 procent och kvinnor har minskat med 0,4 procent under samma tidsperiod. 

Länets arbetslösa ungdomar fortsätter att minska i en stark och stadig takt och mot 
slutet av december i år var drygt 1 600 unga (18-24 år) inskrivna som arbetslösa hos 
länets arbetsförmedlingar. Det är en minskning med nästan 300 personer eller mot-

                                                           
4 jämfört med årssiffran för 2014 

5 Arbetsförmedlingen har sett en ökning av antalet nyanmälda lediga platser med ett overifierat bakomliggande 
rekryteringsbehov. Detta medför att utvecklingen för Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik avseende lediga 
platser skall tolkas med försiktighet. Arbetsförmedlingens andel av de lediga platserna varierar över tid och 
konjunktur. Också annonseringsregler och annonseringskultur förändras över tid. Syftet med plats-
annonseringen är primärt att underlätta matchningen på arbetsmarknaden. 
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svarande 15,7 procent jämfört med december 2014.  Motsvarande minskning i riket 
var 12,7 procent.  

Räknat som andel av den registerbaserade arbetskraften (16-64 år) så låg länets ar-
betslöshet på en nivå av 8,6 procent i slutet av 2015. Det är en högre siffra i jämfö-
relse med riksgenomsnittet som landade på 8,0 procent mot slutet av december 2015. 
Arbetslösheten i Kronobergs län ligger alltså 0,6 procentenheter över riksgenomsnit-
tet. Länets unga (18-24 år) ligger även de något över andelssiffran för riket trots en 
god återhämtning under december månad. Andelen arbetslösa ungdomar i länet låg 
på 13,9 procent medan riksgenomsnittet för ungdomsarbetslösheten låg på 13,1 pro-
cent.   

Det var fortsatt stora skillnader i arbetslöshet bland länets kommuner i slutet av 
2015. Högst arbetslöshet i december redovisade Lessebo kommun med 15,1 procent 
följt av Uppvidinge kommun med en arbetslöshet på 10,4 procent. Lägst arbetslöshet 
uppvisade Älmhults- och Ljungby kommun med 5,5 respektive 6,1 procent.  I 
tre (Alvesta, Växjö och Ljungby) av länets åtta kommuner så minskade den register-
baserade arbetslöshetssiffran. Den största nedgången skedde i Ljungby och Växjö-
kommun (- 0,2 procentenheter) medan den största uppgången uppvisades i Lessebo 
och Markaryd kommun ned ökningar på 0,8 procentenheter vardera.  
 

Antalet öppet arbetslösa minskar… 
Antalet inskrivna öppet arbetslösa personer vid länets arbetsförmedlingar uppgick i 
slutet av 2015 till 3 680. Det är en minskning med 6,3 procent jämfört med för ett år 
sedan. Av de öppet arbetslösa i länet var 57,7 procent män och 42,3 procent kvinnor.  
 

I förhållande till den registerbaserade arbetskraften så ligger länets öppna arbetslös-
het på en andels siffra av 4,0 procent, vilket är något under motsvarande siffra för 
riket som landade på 4,2 procent under årets sista månad. Det finns även här stora 
skillnader mellan länets kommuner. Den öppna arbetslösheten är högst i Lessebo och 
Uppvidinge vars siffror ligger på 8,4 respektive 6,2 procent medan Ljungby och Älm-
hult ligger lägst i spannet med 2,2 respektive 2,3 procent. 
 
… samtidigt ökar antalet personer i program med aktivitetsstöd  
Arbetsmarknadsprogrammen hos Arbetsförmedlingen syftar bland annat till att mot-
verka långa tider i arbetslöshet. Antalet personer i program minskade under de första 
två månaderna av 2015 men har sedan dess kontinuerligt ökat sedan arbetslöshets-
förbättringen bromsade in i början av året. Programdeltagandet har nu ökat i tio må-
nader i rad och i slutet av december 2015 var totalt 4 280 personer inskrivna i något 
program med aktivitetsstöd. Det är en ökning med 4,2 procent jämför med för ett år 
sedan.  
 
Bland arbetsmarknadsprogrammen är det jobb- och utvecklingsgarantin i Krono-
bergs län som har flest antal deltagare. I december deltog totalt 2 440 personer i pro-
grammet, vilket var en ökning med 2,0 procent jämfört med samma månad 2014. Av 
dessa personer deltog drygt 880 i programmets sysselsättningsfas.6 Jobbgaranti för 
                                                           
6 Jobb- och utvecklingsgarantins sysselsättningsfas erbjuder en sysselsättning åt deltagare som efter 450 utbeta-

lade ersättningsdagar i programmet ännu inte har fått ett arbete.  
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ungdomar är det program i länet som omfattar näst flest deltagare. Mot slutet av året 
deltog drygt 520 personer i programmet. Det är en minskning med hela 31,1 procent 
jämfört med för ett år sedan.  

Arbetssökande i arbete med stöd 

Mot slutet av december hade drygt 1 820 personer någon form av arbete med stöd. Det 

är en minskning med 2,8 procent på ett år. Anställningsstöden är indelade i anställnings‐

stöd och särskilda  insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt 

arbetsförmåga.  I  anställningsstöden  ingår  särskilt  anställningsstöd,  förstärkt  anställ‐

ningsstöd och instegsjobb. 

 

Av personerna som har arbete med stöd fanns: 

• 360  i olika anställningsstöd  (180  i  särskilt anställningsstöd, 90  i  förstärkt  särskilt an‐

ställningsstöd och 90 i instegsjobb ). 

• 1 460 i särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt 

arbetsförmåga, varav 550 i anställning med lönebidrag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakta om statistiken 

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksam-
hetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om 
bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsför-
medlingens 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 

 
Januari månads arbetsmarknadsstatistik publiceras den 11 februari. 
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Inskrivna arbetslösa i december 2015 som andel (%) av den 
registerbaserade arbetskraften 16 – 64 år 
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Kommun
Inskrivna 
arbetslösa

Förändring i 
procentenheter*

Lessebo 15,1% 0,8
Uppvidinge 10,4% 0,0
Markaryd 10,1% 0,8
Alvesta 9,3% -0,1
Växjö 8,9% -0,2
Kronobergs län 8,6% 0,0
Tingsryd 8,1% 0,6
Riket 8,0% -0,1
Ljungby 6,1% -0,2
Älmhult 5,5% 0,1
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Inskrivna arbetslösa i december 2015 som andel (%) av den  
registerbaserade arbetskraften 16 – 64 år 
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 Genomsnitt för Riket  
+/- 1 procentenhet 
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Län

Inskrivna 
arbetslösa

Förändring i 
procentenheter*

X Gävleborgs län 11,9% 0,1
K Blekinge län 11,5% 0,2
D Södermanlands län 11,0% 0,3
M Skåne län 10,3% 0,0
U Västmanlands län 9,7% 0,2
Y Västernorrlands län 9,6% -0,1
E Östergötlands län 9,3% -0,3
S Värmlands län 8,9% -0,3
G Kronobergs län 8,6% 0,0
T Örebro län 8,5% -0,1
H Kalmar län 8,0% -0,1

Riket 8,0% -0,1
I Gotlands län 7,7% -0,8
Z Jämtlands län 7,7% -0,3
BD Norrbottens län 7,6% -0,2
W Dalarnas län 7,6% 0,3
O Västra Götalands län 7,2% -0,4
AC Västerbottens län 7,1% -0,3
F Jönköpings län 6,9% -0,1
N Hallands län 6,6% 0,1
AB Stockholms län 6,3% -0,1
C Uppsala län 5,6% 0,2

* Förändring i procentenheter jämfört med 
motsvarande period föregående år


