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Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län i oktober 2016 
 

Minskad arbetslöshet  
bland ungdomar och inrikes födda 
 
Arbetslösheten fortsätter att minska bland länets ungdomar och inrikes 
födda. Det växande antalet nyanlända som skrivs in hos 
Arbetsförmedlingen innebär emellertid att den totala arbetslösheten 
bara är marginellt lägre än ett år tidigare. 
 
Ungdomsarbetslösheten i länet har nu minskat 41 månader i sträck. I slutet av 
september fanns 1 460 inskrivna arbetslösa ungdomar (18-24 år) hos länets 
arbetsförmedlingar. Det är drygt 180 färre än i september i fjol. 
 
Tydlig minskning 
Under det senaste året har det skett en tydlig minskning av arbetslösheten bland 
inrikes- och europeiskt födda. Från september i fjol till september i år är 
minskningen nästan 560 personer. Under samma period ökade arbetslösheten bland 
utomeuropeiskt födda med drygt 470 personer. Det innebär att arbetslösheten i länet 
det senaste året minskat med knappt 90 personer.  
 

- Det finns en stor efterfrågan på arbetskraft, vilket i första hand gynnar 
ungdomar och välutbildade. Det stora antalet nyanlända gör att 
arbetslösheten ökar bland utomeuropeiskt födda, vilket vi känt till och är 
förberedda på, säger Gregory Golding, tf arbetsförmedlingschef i Växjö. 

 
Totalt fanns i slutet av september 7 623 inskrivna arbetslösa i Kronobergs län, vilket 
motsvarar en arbetslöshet på 8,2 procent. 
 
Lokala skillnader 
Lägst arbetslöshet bland länets kommuner hade i slutet av september Ljungby (6,2 
procent), Älmhult (6,3 procent) och Tingsryd (7,4 procent). Högst arbetslöshet hade 
Lessebo (14,5 procent), Markaryd (10,9 procent) och Uppvidinge (10,3 procent).  
 
(Forts.) 
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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 september månad 2016, Kronobergs län 
(Inom parentes anges motsvarande siffror för september månad 2015) 

 
• 8,2 procent var inskrivna som arbetslösa (8,3)* 
• 12,9 procent av ungdomar 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (14,2)** 
• Antal inskrivna arbetslösa uppgick till 7 623 personer (7 707) 
• 708 personer fick arbete (771) 
• 516 personer anmälde sig som nya öppet arbetslösa (495) 
• 46 personer varslades om uppsägning (118) 

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