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Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län i oktober 2015 
 

Marginell minskning av arbetslösheten i 
Kronobergs län 
 
Arbetslösheten i Kronobergs län har minskat marginellt de senaste 
månaderna. I slutet av oktober var antalet arbetslösa 7 837 personer, 30 
färre än ett år tidigare. Antalet arbetslösa ungdomar fortsätter däremot 
att minska. 
 
Ungdomsarbetslösheten i länet har sakta minskat i 2,5 år. Antalet inskrivna 
arbetslösa ungdomar (18-24 år) har det senaste året minskat med 290 personer och 
uppgick i slutet av september till 1 670. Minskningen är större i Kronobergs län än i 
riket som helhet. Ungdomsarbetslöshet i länet var i slutet av oktober 14,4 procent, 
jämfört med 16,3 procent ett år tidigare. 
 

- Det finns många jobböppningar för ungdomar och många kommer snabbt ut i 
arbete. Samtidigt är det tydligt att arbetsgivarna i de allra flesta fall kräver en 
fullgjord gymnasieutbildning, säger Daniel Warelius, arbetsförmedlingschef i 
Växjö. 

 
Den totala arbetslösheten i länet var i oktober 8,5 procent, samma nivå som ett år 
tidigare. Fortfarande är betydligt fler män än kvinnor inskrivna som arbetslösa, 4 328 
män och 3 509 kvinnor. Kvinnorna har minskat sin arbetslöshet med 1,5 procent 
jämfört med oktober 2014, medan männens arbetslöshet har ökat med 0,6 procent. 
Arbetslösheten i riket låg i oktober på 7,8 procent. 
 
Lokala skillnader 
Lägst arbetslöshet bland länets kommuner har Älmhult (5,1 procent), Ljungby (6,2 
procent) och Tingsryd (7,5 procent). Högst arbetslöshet har Lessebo (14,4 procent), 
Uppvidinge (10,3 procent) och Markaryd (9,7 procent).  
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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 oktober månad 2015, Kronobergs län 

(Inom parentes anges motsvarande siffror för oktober månad 2014) 

 

 8,5 procent var inskrivna som arbetslösa (8,5)* 

 14,4 procent av ungdomar 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (16,3)** 

 Antal inskrivna arbetslösa uppgick till 7 837 personer (7 867) 

 688 personer fick arbete (841) 

 482 personer anmälde sig som nya öppet arbetslösa (508) 

 45 personer varslades om uppsägning (24) 

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


