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Mer information om arbetsmarknadsläget 
i Jönköpings län, december 2015 
 
Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län fortsatte att förbättras under december månad. 
Det var femte månaden i följd som både arbetslösheten och antalet nyinskrivna arbets‐
sökande på länets arbetsförmedlingar minskade. Bortser vi ifrån den marginella ök‐
ningen av arbetslösheten under juli 2015 var det den 24:e månaden i rad av fallande ar‐
betslöshet i länet. Fler lämnade också arbetslösheten för ett arbete och antalet lediga 
platser fortsätter att öka. Sammantaget var det mesta positivt på arbetsmarknaden i de‐
cember och det är de unga som främst gynnas av den förbättrade konjunkturen. Inte se‐
dan 2008 har det funnits så få arbetslösa ungdomar i länet. För personer med en funkt‐
ionsnedsättning minskar också arbetslösheten, medan arbetslösheten bland personer 
födda utanför Sverige fortsätter att öka. I förhållande till den registerbaserade arbets‐
kraften var 6,9 procent arbetslösa i slutet av december månad. För riket som helhet var 
samma siffra 8,0 procent. Detta innebär att Jönköpings län hade Sveriges fjärde lägsta 
arbetslöshet i slutet av december 2015. 

 

Fler lediga platser1  
Antalet lediga platser som anmäldes till Arbetsförmedlingen i december uppgick till 

2 650, vilket är 1 000 fler än för ett år sedan. Även en ökning av antalet anmälda som‐

marvikariat noterades. 

 

De flesta nya platserna kommer inom branscherna finansiell verksamhet, företagstjäns‐

ter samt vård och omsorg som sammantaget svarar för 60 procent av de anmälda job‐

ben. Länets största bransch industrin stod för 5 procent av platserna. De mest eftersökta 

yrkena i länet under december månad var eventsäljare och butiksdemonstratörer, un‐

dersköterskor, hemtjänst, äldreboende, lager‐ och terminalpersonal samt grundskollä‐

rare. 

Fler personer lämnar arbetslöshet för arbete 

Under december gick 650 inskrivna från arbetslöshet till arbete. Det var 70 personer fler 

än under samma period 2014.  Därmed ser den rådande trenden – att antalet som läm‐

nat arbetslöshet för arbete minskar – ut att var bruten. Detta är en indikation på att de‐

cember var en mycket stark månad för länets arbetsmarknad.  

                                                           
1  Arbetsförmedlingen har sett en ökning av antalet nyanmälda lediga platser med ett overifierat bakom-lig-
gande 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-annon-
seringen är primärt att underlätta matchningen på arbetsmarknaden. 
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Få varsel under december 

En indikator på hur arbetskraftsefterfrågan utvecklas är arbetsgivarnas varsel om kom‐

mande uppsägningar. Under december varslades 32 personer om uppsägning i Jönkö‐

ping vilket är en bra bit under genomsnittet för 2015 på 92 personer per månad. Under 

2014 varslades i genomsnitt 80 personer per månad om uppsägning i länet och snittet 

för den senaste 10‐årsperioden är 190 personer. 2015 går därmed till historien som ett 

år med få varsel. 

Antalet nya som skrevs in som arbetssökande minskade 

I slutet av december hade 720 personer registrerat sig som arbetssökande hos länets ar‐

betsförmedlingar, vilket var 50 färre än under samma månad 2014. Av de nyinskrivna 

var 41 procent födda utanför Sverige och 30 procent ungdomar (18‐24 år).  

Arbetslösheten minskar snabbast bland kvinnorna 

I slutet av december var 11 710 (5 260 kvinnor och 6 450 män) personer inskrivna  

arbetslösa i Jönköpings län. På ett år har antalet inskrivna arbetslösa minskat med 210 

personer, eller 1,8 procent.  Arbetslösheten minskar för båda könen, men snabbast för 

kvinnorna som under december minskade med 120 personer. Arbetslösheten bland 

männen minskade i något långsammare takt, med 100 personer under december. 

 

Av de arbetslösa i länet är 55 procent män. Detta förklaras av att fler män än kvinnor 

står till arbetsmarknadens förfogande, det vill säga de vill och kan ta ett arbete2 och in‐

går därmed i arbetskraften. För ungdomar (18‐24 år) är skillnaden större och männen 

utgör 58 procent av de arbetslösa. Detta förklaras framför allt av att fler kvinnor än män 

studerar vidare på eftergymnasiala utbildningar och därmed står utanför arbetskraften. 

Högst arbetslöshet i Nässjö och lägst i Habo 

Bland länets 13 kommuner minskade arbetslösheten i nio kommuner men ökade i tre 

och var oförändrad i en kommun. Snabbast minskar arbetslösheten i Mullsjö, följt av 

Vaggeryd och Aneby. Arbetslösheten ökar i Nässjö, Gislaved och Eksjö. Detta visar på de 

olika utvecklingarna av arbetslösheten inom länet. I Nässjö har antalet arbetslösa ökat 

med 12,2 procent på ett år medan antalet minskat med 22,7 i Mullsjö. Den stora ök‐

ningen av antalet arbetslösa i Nässjö förklaras helt av den stora inflyttningen från utlan‐

det till kommunen. Bland inrikes födda minskar arbetslösheten såväl i Nässjö som i lä‐

nets övriga kommuner. Den relativa arbetslösheten bland inrikes födda i länet var 3,7 

procent i december. Detta innebär en situation där det är relevant att prata om full 

sysselsättning för gruppen. Nästan hela potentialen på arbetsmarknaden, dvs. den le‐

diga arbetskraften, är alltså född utanför Sverige. 

 

Högst relativ arbetslöshet i länet har Nässjö med 10,8 procent och lägst har Habo med 

2,6 procent. Detta innebär att Habo har en av de lägsta arbetslöshetsnivåerna bland Sve‐

riges 290 kommuner och det är unikt på så vis att kommunen inte ligger i direkt anslut‐

ning till en storstadsregion, vilket övriga kommuner i toppen gör.  

 

                                                           
2 Bland kvinnorna uppgick det relativa arbetskraftstalet, dvs. andelen av befolkningen som ingår i arbetskraften, 
till 68,4 procent, För männen var arbetskraftstalet 73,9 procent. Arbetskraftsundersökningarna (AKU), januari 
2015, www.scb.se. 
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Antalet inskrivna som var födda utanför Sverige uppgick i slutet av månaden till 6 490 

personer, en ökning med 13,5 procent eller 770 personer jämfört med samma månad 

för ett år sedan. 

 

Antalet inskrivna som har ett funktionshinder som innebär nedsatt arbetsförmåga forts‐

ätter att minska och 110 personer färre var arbetslösa i jämförelse med december 2014. 

Detta innebär att det finns 2 170 inskrivna med funktionsnedsättning i länet.  

Kraftig minskning av antalet arbetslösa ungdomar  

Antalet inskrivna arbetslösa ungdomar i åldern 18‐24 år fortsätter att minska i rask takt. 

Minskningen påbörjades mot slutet av sommaren 2013 och december var den 29:e må‐

naden i följd med minskad ungdomsarbetslöshet. I slutet av december fanns 2 300 ar‐

betslösa vilket är 540 färre än för ett år sedan – en minskning med hela 19,0 procent. 

Framför allt har antalet unga i program med aktivitetsstöd minskat vilket tyder på att 

färre ungdomar har längre tider i arbetslöshet (detta eftersom de arbetsmarknadspoli‐

tiska programmen och insatserna riktar sig mot de unga som varit arbetslösa i mer än tre 

månader). I relativa tal uppgick ungdomsarbetslösheten till 10,7 procent av den register‐

baserade arbetskraften. Jönköpings län har därmed den fjärde lägsta ungdomsarbetslös‐

heten av alla län och ligger långt under riksgenomsnittet på 13,1 procent. Högst ung‐

domsarbetslöshet har Nässjö med 17,7 procent och lägst har Habo med 5,7 procent.  

Fler med långa tider i arbetslöshet 

Nära fyra av tio inskrivna arbetslösa i december, har varit arbetslösa i mindre än sex må‐

nader. Mindre än sex månader är en förhållandevis kort tidsperiod som i sig inte signale‐

rar någon allvarlig arbetslöshetsproblematik. Längre tider i arbetslöshet är förknippat 

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 december med 220 personer fler än i december 2014.  

 

2 180 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 130 perso‐

ner det senaste året. 

Antal arbetssökande i program med aktivitetsstöd ökar 

5 980 personer var arbetssökande i program med aktivitetsstöd i slutet av december. 

Detta är 135 personer fler i jämförelse med december 2014.  

Antalet som har arbete med stöd ökar marginellt 

3 020 personer hade olika former av arbete med stöd under december. Det var en liten 

ökning – med 20 personer – jämfört med föregående år. Av dessa var 2 600, eller 86 pro‐

cent, sysselsatta i särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför 

nedsatt arbetsförmåga.  

 

1 390 personer (en ökning med 5,3 procent) hade ett Nystartsjobb i slutet av december. 

Anställningsformen innebär en ekonomisk ersättning till den arbetsgivare som anställer 

en person som stått utanför arbetslivet en längre tid.  
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Fakta om statistiken  
Notera att den arbetslöshetsstatistik som Arbetsförmedlingen redovisar inte är den 
officiella 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 
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Inskrivna arbetslösa i december 2015 som andel (%) av den 
registerbaserade arbetskraften 16 – 64 år 
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