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Mer information om arbetsmarknadsläget 
i Jönköpings län, september 2016 
 
Arbetsmarknaden i Jönköpings län fortsatte att vara stark under september månad. 
Arbetslösheten i länet har fallit under närmare 30 månaders tid. Ungdomsarbetslös-
heten har minskat i över tre år och antalet inskrivna arbetslösa med ett funktionshin-
der som medför nedsatt arbetsförmåga har minskat de senaste 30 månaderna. Samti-
digt så ökar tudelningen på länets arbetsmarknad, bland de inrikes födda är det en 
situation där det är relevant att prata om full sysselsättning medan arbetslösheten 
bland utrikes födda uppgår till 23,5 procent. Antalet personer som varit arbetslösa un-
der en längre tid (mer än 24 månader) fortsätter också att öka. I förhållande till den 
registerbaserade arbetskraften var 6,5 procent arbetslösa i slutet av september. För ri-
ket som helhet var samma siffra 7,5 procent vilket innebär att Jönköpings län hade 
Sveriges sjätte lägsta arbetslöshet under september månad.  

Färre personer lämnar arbetslöshet för arbete 

Antalet sökande som gått till arbete har ökat under det första halvåret 2016. Den posi-
tiva trenden bröts dock i början av sommaren, sedan dess har antalet personer som 
gått till arbete minskat för varje månad jämfört med samma period föregående år. Un-
der september månad gick 1250 inskrivna personer från arbetslöshet till arbete. Det 
var en minskning med närmare 90 personer, eller 6,5 procent i jämförelse med sep-
tember 2015.  
 

Bland dem som fick arbete i september var: 
• 530 kvinnor och 720 män (620 respektive 720 i september 2015) 
• 320 ungdomar i åldern 18-24 (370 i september 2015)  
• 510 utrikes födda (490 i september 2015) 
• 190 funktionshindrade med nedsatt arbetsförmåga (170 i september 2015)  
 
Att ett större antal män än kvinnor får arbete kan delvis förklaras av att fler män än 
kvinnor ingår i arbetskraften vilket också gör att antalet män som söker arbete och står 
till arbetsmarknadens förfogande är högre.  

Ingen förändring i antalet nyinskrivna arbetssökande 

I slutet av september hade 850 personer registrerat sig som nya arbetssökande hos 
länets arbetsförmedlingar, vilket i princip är samma antal som under motsvarande må-
nad föregående år. Sett som ett genomsnitt av januari till september 2016 är antalet 
nyinskrivna arbetslösa ungefär detsamma som under motsvarande period 2015. Av 
dem som registrerades som nyinskrivna arbetslösa under september månad var 390 
kvinnor och 460 män. Förändringen av antalet nyinskrivna arbetslösa skiljer sig något 
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mellan könen då antalet kvinnor ökade med 14 personer samtidigt som antalet män 
minskade med 11. Av dem som registrerades som nyinskrivna arbetslösa var 280 ung-
domar (18-24 år), vilket är en minskning med 6,9 procent jämfört med föregående år. 
440 nyinskrivna arbetslösa var utrikes födda, vilket är en ökning med 80 personer eller 
22,3 procent jämfört med september 2015. I princip hela ökningen i antalet nyin-
skrivna arbetslösa sker i gruppen utomeuropeiskt födda.  
 
Fler lediga platser1 
Antalet lediga platser som anmäldes till Arbetsförmedlingen i september månad upp-
gick till 3 200. De flesta nya platserna kommer inom branscherna finansiell verksam-
het (1420 platser), vård och omsorg (820 platser) samt handel (260 platser). Samman-
taget svarar dessa branscher för 78 procent av de nyanmälda jobben. Länets största 
bransch industrin stod för 4 procent av de nyanmälda platserna.  

Fler personer varslas om uppsägning 

En indikator på hur arbetskraftsefterfrågan utvecklas är arbetsgivarnas varsel om 
kommande uppsägningar. Under september månad varslades 130 personer om upp-
sägning i Jönköpings län. Detta är en ökning med drygt 30 personer jämfört med 
samma månad förra året. Under perioden januari till september 2016 har i genomsnitt 
90 personer varslats per månad. Jämför man med samma period föregående år så 
varslades i snitt 70 personer per månad.  

Arbetslösheten minskar men tudelningen på arbetsmarknaden ökar 

Antalet inskrivna arbetslösa i Jönköpings län har minskat under mer än 30 månaders 
tid och så gjorde den också under september månad 2016. Antalet inskrivna arbetslösa 
i Jönköpings län uppgick då till 11 000 personer. Detta är en minskning med ungefär 
200 personer, eller 1,8 procent jämfört med samma månad föregående år.  
 
Arbetslösheten i länet faller men det är stora skillnader mellan olika grupper på arbets-
marknaden. I slutet av september i år var 6 800 personer eller nästan 62 procent av 
samtliga inskrivna arbetslösa i länet, födda utomlands. Utav dessa var 5 560 personer 
eller nästan 82 procent födda utanför Europa. Antalet inskrivna arbetslösa som är ut-
rikes födda ökade med 10,7 procent eller cirka 650 personer jämfört med samma pe-
riod föregående år. Ökningen kan helt förklaras av det stigande antalet inskrivna ar-
betslösa som är utomeuropeiskt födda.  
 
Antalet inrikes födda personer som var inskrivna arbetslösa uppgick i september till  
4230 personer vilket motsvarar en arbetslöshet på 3,0 procent av den registerbaserade 
arbetskraften. Detta innebär en situation där det är relevant att prata om full syssel-
sättning för gruppen. Nästan hela potentialen på arbetsmarknaden, det vill säga den 
lediga arbetskraften, är alltså född utanför Sverige, då motsvarande siffra bland utrikes 
födda uppgår till 23,5 procent.  
 

                                                           
1 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 kon-
junktur. Också annonseringsregler och annonseringskultur förändras över tid. Syftet med plats-annonseringen 
är primärt att underlätta matchningen på arbetsmarknaden. 
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En grupp som fortsätter att minska i en stark och stadig takt är länets arbetslösa ung-
domar (18-24 år). Ungdomsarbetslösheten i länet har nu minskat i över tre års tid och 
mot slutet av september 2016 var 1 990 unga inskrivna som arbetslösa hos länets ar-
betsförmedlingar. Det är en minskning med 350 personer eller nästan 15 procent jäm-
fört med samma månad föregående år.  

Det är fler män än kvinnor som är inskrivna som arbetslösa i Jönköpings län, 5 900 
män och 5 100 kvinnor under september månad. Arbetslösheten minskar för båda kö-
nen, men något snabbare för män som under september månad minskade med 120 
personer eller 2,0 procent jämfört med samma månad förra året. Arbetslösheten bland 
kvinnor minskade i något långsammare takt, med 1,6 procent, eller 85 personer.  
 
Att en högre andel av de inskrivna arbetslösa är män kan förklaras av att fler män än 
kvinnor ingår i arbetskraften. För ungdomar (18-24 år) är skillnaden större och män-
nen utgör 59 procent av de arbetslösa. Detta förklaras framför allt av att fler kvinnor 
än män studerar vidare på eftergymnasiala utbildningar och därmed står utanför ar-
betskraften. 
 
Antalet inskrivna med ett funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga har 
minskat trendmässigt under 30 månader i rad. I september månad var det 1 850 per-
soner inskrivna arbetslösa med en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbets-
förmåga. Detta är en minskning med 260 personer jämfört med samma månad före-
gående år.  
 
Räknat som andel av den registerbaserade arbetskraften (16-64 år) så ligger länets ar-
betslöshet på 6,5 procent. Det är en lägre siffra än den för riksgenomsnittet vars siffra 
låg på 7,5 procent i slutet av september i år. Arbetslösheten bland länets unga (18-24 
år) ligger även den något under riksgenomsnittet med en arbetslöshetsnivå på 9,4 pro-
cent. Motsvarande siffra för riket är 11,6 procent. Däremot så är andelen inskrivna ar-
betslösa i Jönköpings län som är utrikes födda något högre än andelen i riket, 23,5 
procent respektive 21,9 %.  
 
Det är fortsatt stora skillnader i arbetslöshet bland länets kommuner under september 
månad. Högst arbetslöshet redovisade Nässjö kommun med 10,2 procent följt av Säv-
sjö kommun med en arbetslöshet på 9,0 procent. Lägst arbetslöshet uppvisar även fort-
sättningsvis Habo och Mullsjö kommun med 2,3 respektive 4,4 procent. I 9 av länets 
13 kommuner så minskade den registerbaserade arbetslöshetssiffran. Den största ned-
gången skedde i Gnosjö kommun med en minskning på 1,1 procentenheter medan den 
största uppgången uppvisades i Eksjö kommun med en ökning på 1,1 procentenheter. 
Den stora ökningen av antalet arbetslösa i Eksjö förklaras helt av den stora inflytt-
ningen från utlandet till kommunen. Bland inrikes födda minskar arbetslösheten 
snabbt såväl i Eksjö som i länets övriga kommuner.  

Antalet öppet arbetslösa ökar 

Efter 33 månader i rad med minskade antal inskrivna öppet arbetslösa i Jönköpings 
län steg antalet återigen något under augusti och september 2016. I september månad 
uppgick antalet inskrivna öppet arbetslösa till 5 810 personer. Det är en ökning med 
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4,1 procent jämfört med för ett år sedan. Av de öppet arbetslösa i länet var 54 procent 
män och 46 procent kvinnor.  
 
I förhållande till den registerbaserade arbetskraften så ligger länets öppna arbetslöshet 
på en andel av 3,4 procent, vilket är under motsvarande siffra för riket som ligger på 
4,0 procent. Även här finns det stora skillnader mellan länets kommuner där den 
öppna arbetslösheten är högst i Nässjö och Sävsjö vars siffror ligger på 5,0 respektive 
4,2 procent. I Habo är den öppna arbetslösheten lägst med 1,3 procent.  

Antal arbetssökande i program med aktivitetsstöd minskar 

Arbetsmarknadsprogrammen hos Arbetsförmedlingen syftar bland annat till att mot-
verka långa tider i arbetslöshet. Under perioden mars 2015 till mars 2016 ökade antalet 
som deltog i program med aktivitetsstöd. Mönstret bröts dock i våras och sedan dess 
har antalet personer i program med aktivitetsstöd minskat jämfört med motsvarande 
period föregående år. Under september månad var 5220 personer inskrivna i något 
program med aktivitetsstöd hos länets arbetsförmedlingar. Detta är 430 personer eller 
cirka 8 procent färre än i september 2015.  
 
Bland arbetsmarknadsprogrammen är det jobb- och utvecklingsgarantin i Jönköpings 
län som har flest antal deltagare. I september deltog totalt 2890 personer i program-
met, vilket var en minskning med 6,7 procent jämfört med samma månad 2015. Av 
dessa personer deltog 560 personer i programmets sysselsättningsfas.2 Ett annat stort 
program är jobbgaranti för ungdomar. Mot slutet av månaden deltog nästan 455 per-
soner i programmet. Det är en minskning med hela 26,3 procent jämfört med för ett år 
sedan.  

Fler i långa tider av arbetslöshet 

Nästan fyra av tio inskrivna arbetslösa i september har varit arbetslösa i mindre än sex 
månader. Mindre än sex månader är en förhållandevis kort tidsperiod som i sig inte 
signalerar någon allvarlig arbetslöshetsproblematik. Längre tider i arbetslöshet är för-
knippat med minskad sannolikhet att komma i jobb och är därför mer problematiskt. 
Oroande är därför att antalet arbetslösa med längre inskrivningstider (sex månader 
eller mer) fortsätter att öka, i september steg antalet med 115 personer eller 1,5 procent 
jämfört med samma månad föregående år.  
 
2 240 personer i länet har en arbetslöshetsperiod på mer än 24 månader. Individerna 
i denna grupp står i regel långt ifrån arbetsmarknaden. Gruppen har ökat med 100 
personer eller 4,7 procent jämfört med september 2015.  

Antalet som har arbete med stöd ökar 

3190 personer hade olika former av arbete med stöd under september månad. Det var 
en ökning med nästan 140 personer jämfört med föregående år. Anställningsstöden är 

                                                           
2 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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indelade i anställningsstöd och särskilda insatser för personer med funktionsnedsätt-
ning som medför nedsatt arbetsförmåga. I anställningsstöden ingår särskilt anställ-
ningsstöd, förstärkt anställningsstöd, instegsjobb samt trainee och extratjänster. 
 
Av personerna som har arbete med stöd fanns: 
• 470 i olika anställningsstöd (130 i särskilt anställningsstöd, 110 i förstärkt särskilt 
anställningsstöd, 200 i instegsjobb och 30 i extratjänster). 
• 2 720 i särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt 
arbetsförmåga, varav 1330 i anställning med lönebidrag. 
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Inskrivna arbetslösa i september 2016 som andel (%) av 
den registerbaserade arbetskraften 16 – 64 år 
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Fakta om statistiken  
Notera att den arbetslöshetsstatistik som Arbetsförmedlingen redovisar inte är den of-
ficiella arbetslösheten utan att den istället redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) 
i deras Arbetskraftsundersökning (AKU). 
Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik bygger på olika kategorier av arbetssö-
kande 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 

 
Oktober månads arbetsmarknadsstatistik publiceras 11 november 2016. 
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