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Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik oktober 2017 

Större andel utrikes födda går till arbete  

Av samtliga sökande på Arbetsförmedlingen i Jönköpings län påbörjade 1 190 (560 kvinnor och 630 

män) någon form av arbete i oktober 2017. Det är 40 fler än under oktober månad 2016.  

Av de inskrivna som gick till arbete tillhörde 770 gruppen inskrivna arbetslösa (öppet arbetslösa och 

sökande i program med aktivitetsstöd). Räknat som andel av inskrivna arbetslösa gick 6,6 procent till 

arbete under månaden, vilket är en ökning jämfört med föregående års 6,3 procent.1 Det var också en 

större andel inskrivna arbetslösa som gick till arbete i Jönköpings län än i riket där 6,4 procent gick till 

arbete.  

Under de senaste 18 månaderna har andelen inskrivna arbetslösa som gått till arbete haft en tydlig 

nedåtgående trend. Detta har inte berott på ett försämrat arbetsmarknadsläge utan kan istället förkla-

ras av att det lediga arbetskraftsutbudet i lägre utsträckning än tidigare matchar den efterfrågan som 

finns på arbetsmarknaden. Att andelen inskrivna som går till arbete i oktober ändå ökar tyder på att 

det varit en mycket stark månad på arbetsmarknaden i Jönköpings län. 

Det är utrikes födda som står för ökningen i utflödet till arbete. Andelen utrikes födda inskrivna ar-

betslösa som gått till arbete har ökat tre månader i rad i jämförelse med motsvarande månader föregå-

ende år. I oktober gick 5,9 procent till arbete att jämföra med föregående års 4,5 procent. För inrikes 

födda går utvecklingen i motsatt riktning i oktober 2017 gick 8,0 procent till arbete att jämföra med 

föregående års 9,2 procent.  

Arbetslösheten fortsätter att minska 

För tredje månaden i rad minskar arbetslösheten i Jönköpings län jämfört med motsvarande månader 

föregående år. I oktober uppgick antalet inskrivna arbetslösa till 10 890 (5 200 kvinnor och 5 690 

män), en minskning med 350 personer sen förra året.  

Antalet inskrivna arbetslösa i Jönköpings län minskar totalt, men inte i alla grupper. Bland annat har 

antalet inskrivna som är födda utanför Europa såväl som antalet inskrivna med en högst förgymnasial 

utbildning ökat det senaste året. I oktober var 5 910 inskrivna födda utanför Europa och 4 480 hade 

högst en förgymnasial utbildning. På ett år motsvarar det ökningar på 220 respektive 50 personer. För 

europeiskt och inrikes födda såväl som gymnasialt utbildade har antalet inskrivna minskat. 

Som andel av den registerbaserade arbetskraften (16-64 år) ligger arbetslösheten i Jönköpings län på 

6,3 procent. Detta kan jämföras med föregående års 6,6 procent. På ett år är detta en starkare nedgång 

i arbetslöshet än för riket som helhet. Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län är starkt vilket märks inte 

minst för inrikes födda där arbetslösheten minskat med 0,3 procentenheter sen föregående år och lig-

ger på den lägsta nivån på 10 år, 2,7 procent. Detta är Sveriges lägsta arbetslöshet för inrikes födda. 

Även för utrikes födda minskar arbetslösheten som andel av den registerbaserade arbetskraften. I ok-

tober 2017 låg arbetslösheten för utrikes födda på 22,9 procent. Detta kan jämföras med 24,0 procent 

för ett år sedan.  

                                                             
1 Andel till arbete beräknas utifrån antalet inskrivna arbetslösa som går till arbete under innevarande månad dividerat med in-
skrivna arbetslösa föregående månad plus antalet nyinskrivna arbetslösa innevarande månad.  
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Färre öppet arbetslösa 

Av de som var inskrivna arbetslösa i oktober var 5 440 (2 570 kvinnor och 2 870 män) inskrivna som 

öppet arbetslösa. Det är 450 färre än under motsvarande månad 2016. Som andel av den registerbase-

rade arbetskraften (16-64 år) motsvarar den öppna arbetslösheten 3,2 procent. 

Fler i program med aktivitetsstöd 

Antalet personer i program med aktivitetsstöd var 5 450 i oktober varav 2 630 kvinnor och 2 820 män. 

Antalsmässigt är det en ökning med 100 personer sen förra året. Som andel av den registerbaserade 

arbetskraften motsvarar sökande i program med aktivitetsstöd 3,2 procent. 

Jobb- och utvecklingsgarantin är myndighetens största program och omfattade 2 840 personer i Jön-

köpings län under månaden. 200 av dessa var i programmets sysselsättningsfas.2 Jobbgarantin för 

ungdomar är ett annat stort program men i takt med att arbetsmarknaden har förbättrats och ungdo-

mar i större utsträckning har gått till arbete, har antalet deltagare minskat. I oktober deltog 400 ung-

domar i programmet vilket är en minskning med 80 personer motsvarande 17,3 procent på ett år.  

Ungdomsarbetslösheten fortsätter att minska  

Antalet unga inskrivna arbetslösa (18-24 år) fortsätter att minska i länet. I oktober var 1 830 ungdo-

mar (730 kvinnor och 1 100 män) inskrivna som arbetslösa på länets arbetsförmedlingar, en minsk-

ning med 180 personer sen förra året. I ett längre tidsperspektiv är minskningen än mer påtaglig. I 

september 2013 var antalet inskrivna ungdomar 3 460. Detta innebär att ungdomsarbetslösheten i lä-

net har mer än halverats på fyra år.  

Som andel av den registerbaserade arbetskraften (18-24 år) låg arbetslösheten bland ungdomar på 8,5 

procent i oktober, en minskning med 1,0 procentenhet sen förra året. Trots den positiva utvecklingen 

för ungdomar på arbetsmarknaden är det fortsatt stora skillnader mellan länets 13 kommuner. I tre av 

länets kommuner; Nässjö, Gislaved och Tranås, är ungdomsarbetslösheten högre än rikets 10,4 pro-

cent. Samtidigt har Habo, Jönköping och Mullsjö betydligt lägre arbetslöshetsnivåer. 

Etableringsuppdraget minskar i omfattning 

Antalet deltagare i etableringsuppdraget är fortsatt stort i Jönköpings län. I slutet av oktober omfat-

tade etableringsuppdraget 3 520 personer (1 610 kvinnor och 1 910 män), vilket är 60 fler än samma 

månad förra året. Även om antalet deltagare i etableringsuppdraget historiskt sett är fortsatt stort har 

antalet nyinskrivna minskat de senaste månaderna. Detta innebär att det totala antalet deltagare var 

som högst i mars månad (3 730) och att omfattningen av etableringsuppdraget därefter har minskat.  

2 690 av de som var inskrivna i etableringsuppdraget var öppet arbetslösa eller sökande i program 

med aktivitetsstöd. Det är en minskning med 120 personer sen föregående år. 

Fler i långa tider utan arbete 

Antalet inskrivna i långa tider utan arbete ökar. I oktober hade 4 760 personer (2 420 kvinnor och 

2 340 män) varit utan arbete i mer än tolv månader. Detta är en ökning med 110 personer på ett år.  

En bidragande orsak till att antal arbetslösa med långa tider utan arbete ökar är att antalet personer 

som deltagit i etableringsuppdraget mer än ett år är förhållandevis stort. Etableringsuppdraget pågår 

generellt sett i upp till två år och man räknas därför per definition som inskriven med långa tider utan 

                                                             
2 Jobb- och utvecklingsgarantins sysselsättningsfas erbjuder en sysselsättning åt deltagare som efter 450 utbetalade ersättnings-
dagar i programmet ännu inte har fått ett arbete. Sysselsättningsfasen ska vara helt avvecklad 31 januari 2018.  
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arbete inom ramen för etableringsuppdraget. I jämförelse med förra året har antalet inskrivna inom 

etableringen som varit utan arbete i mer än tolv månader ökat med 180 personer till 1 470.  

Bland övriga arbetslösa har antalet inskrivna med långa tider också ökat något men enbart för perso-

ner som är födda utanför Europa. Detta kan förklaras av att många efter avslutad etableringsplan över-

går till öppen arbetslöshet eller något av Arbetsförmedlingens program med aktivitetsstöd. 

Färre skriver in sig som nya arbetssökande 

I oktober anmälde sig 770 personer, varav 350 kvinnor och 420 män, som nyinskrivna öppet arbets-

lösa vid länets arbetsförmedlingar. Det är 90 färre än under motsvarande månad 2016.  

Även för länets unga (18-24 år) minskade antalet nyinskrivna jämfört med förra året. 230 ungdomar, 

varav 90 kvinnor och 140 män skrev in sig på länets arbetsförmedlingar under månaden. Det är 30 

färre än under samma månad ifjol. Antalet nyinskrivna som tillhörde etableringen minskade också 

jämfört med föregående år. I oktober 2017 tillhörde 50 nyinskrivna etableringsuppdraget, i oktober 

2016 var motsvarande antal 120.  

Fler har arbete med stöd 

I oktober hade 3 280 personer i Jönköpings län någon form av arbete med stöd, 1 300 kvinnor och 

1980 män. Det är 80 fler än under motsvarande månad föregående år.  

Av de som hade arbete med stöd omfattades 2 730 av särskilda insatser för personer med funktions-

nedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Trygghetsanställning och lönebidrag är de två mest 

framträdande insatserna för personer med funktionsnedsättning, omfattande 1 090 respektive 1 300 

personer. Resterande 550 hade någon annan typ av anställningsstöd; 90 hade särskilt anställnings-

stöd3; 60 hade förstärkt särskilt anställningsstöd4; 130 hade instegsjobb5; 240 hade extratjänster6 och 

30 hade moderna beredskapsjobb7.  

Nystartsjobb8, yrkesintroduktion9 och utbildningskontrakt10 

Antalet personer i nystartsjobb uppgick i oktober till 1 480 personer (420 kvinnor och 1 060 män). Det 

är en minskning med 130 personer sen förra året. 30 var i yrkesintroduktion (5 kvinnor och 25 män) 

och 50 i utbildningskontrakt (25 kvinnor och 25 män). Motsvarande antal i oktober månad 2016 var 

50 personer i yrkesintroduktion och 30 personer i utbildningskontrakt.  

                                                             
3 Särskilt anställningsstöd lämnas till arbetsgivare i syfte att stimulera anställning av personer som har svårt att hitta reguljärt 
arbete. 
4 Förstärkt särskilt anställningsstöd riktas mot personer i Jobb- och utvecklingsgarantins sysselsättningsfas. 
5 Anställningsstöd i form av instegsjobb lämnas till utrikes födda som studerar, eller kommer att studera, inom ramen för 
svenskundervisning för invandrare (SFI). 
6 Extratjänst är ett anställningsstöd för anställning inom offentlig sektor som kan beviljas för en person som deltagit i jobb- och 
utvecklingsgarantin en längre tid, minst 450 dagar (motsvarande 90 veckor) samt vissa nyanlända. 
7 Moderna beredskapsjobb är ett jobb i staten som subventioneras med särskilt anställningsstöd och som riktas mot personer 
som deltagit i Jobb- och utvecklingsgarantin i 450 dagar samt vissa nyanlända.  
8 Nystartsjobb är ett beslut om ekonomiskt stöd till arbetsgivare i syfte att stimulera arbetsgivare att anställa personer som varit 
utan arbete en längre tid. 
9 Yrkesintroduktion infördes den 15 januari 2014 och är ett ekonomiskt stöd till arbetsgivare som anställer ungdomar 15-24 år. 
Anställningen ska innehålla utbildning eller handledning under minst 15 procent av arbetstiden. 
10 Utbildningskontrakt är en överenskommelse mellan arbetssökande 20-24 år, Arbetsförmedlingen och kommunen om att den 
arbetssökande ska läsa in gymnasiet på Komvux eller på folkhögskola. Studierna kan kombineras med jobb, praktik eller andra 
arbetsmarknadspolitiska program på deltid. 
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Varsel 

Under oktober månad anmäldes 60 varsel om uppsägning till Arbetsförmedlingen i Jönköpings län. 

Det är strax under månadsgenomsnittet för 2017 som ligger på 70 varsel per månad. Historiskt sett är 

detta mycket låga varselnivåer som signalerar om en fortsatt mycket stark arbetsmarknad.   

Lediga platser  

Antalet lediga platser som anmäldes till Arbetsförmedlingen i oktober uppgick till 3 470, vilket är 130 

fler än under förra året.11 Flest nya platser tillkom inom branscherna finansiell verksamhet och före-

tagstjänster (1 550), vård och omsorg (950) och hotell och restaurang (210).   

  

                                                             
11 Arbetsförmedlingen har sett en ökning av antalet nyanmälda lediga platser med ett overifierat bakomliggande rekryteringsbe-
hov. Detta medför att utvecklingen för Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik avseende lediga platser skall tolkas med stor 
försiktighet. Arbetsförmedlingens andel av de lediga platserna varierar över tid och konjunktur. Också annonseringsregler och 
annonseringskultur förändras över tid. Syftet med platsannonseringen är primärt att underlätta matchningen på arbetsmark-
naden. 
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Inskrivna arbetslösa i riket oktober 2017 som andel (%) av  
den registerbaserade arbetskraften 16 – 64 år 

 
 

Inskrivna arbetslösa i Jönköpings län oktober 2017 som andel (%) 
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Fakta om statistiken 

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhets-

statistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat 

inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslös-

hetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsför-

medlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och om-

gående 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 of-

ficiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbets-

kraftsundersökning (AKU). 

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik 

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning 

http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Fakta-om-statistiken.html
http://www.scb.se/aku/

