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Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik oktober 2018 

Till arbete 
Under oktober 2018 påbörjade 670 personer (285 kvinnor och 385 män) av de inskrivna 
arbetslösa i Kronobergs län någon form av arbete, vilket kan jämföras med motsvarande 
siffra för oktober 2017 som var 660 personer. Av dem som fått arbete var 120 stycken ung-
domar under 25 år, 100 personer hade en funktionsnedsättning som medför nedsatt ar-
betsförmåga och 340 av de inskrivna arbetslösa som påbörjade arbete var födda utanför 
Sverige.  

Inskrivna arbetslösa 
Antalet inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen i Kronobergs län uppgick i slutet av 
oktober 2018 till 7 660 personer. Sedan oktober 2017 har antalet inskrivna sjunkit med 3,4 
procent i länet, vilket kan jämföras med riket där antalet inskrivna minskat med 5,6 pro-
cent. Antalet inskrivna arbetslösa kvinnor och män uppgick till 3 720 respektive 3 930 i 
oktober månad. Som andel av den registerbaserade arbetskraften fortsätter arbetslösheten 
för utrikes födda att falla – på ett år har andelen sjunkit från 28,7 till 26,3 procent. Bland 
inrikes födda var andelen inskrivna arbetslösa mycket låga 3,3 procent (3,5 procent) i slutet 
på oktober. Sammantaget sjönk arbetslöshetsnivån från 8,5 till 8,0 procent.  

Av de 7 660 inskrivna arbetslösa var 3 400 öppet arbetslösa och 4 270 personer deltog i 
arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd. Det numerärt största arbetsmark-
nadspolitiska programmet i länet är jobb- och utvecklingsgarantin. I oktober 2018 deltog 
2 470 personer i programmet, vilket är en marginell ökning jämfört föregående år samma 
månad. Det näst största programmet är etableringsprogrammet med 760 deltagare följt av 
förberedande insatser med 510 deltagare.  

Arbetslösheten varierar mellan kommunerna. Lessebo kommun fortsätter att ha länets 
högsta arbetslöshet på 15,5 procent, medan Ljungby kommun har länets lägsta på 6,0 pro-
cent och ställer sig under riksgenomsnittet. Se kartdiagrammen nedan.  

Inskrivna arbetslösa ungdomar 
Den långsiktiga trenden med allt färre inskrivna arbetslösa ungdomar fortsätter och antalet 
har halverats de senaste 6 åren. Det beror dels på att unga har gynnats av en bättre arbets-
marknad, men effekten förstärks också av att ungdomskullarna har minskat. I slutet på 
oktober var 1 260 personer i åldrarna 18-24 år inskrivna som arbetslösa på arbetsför-
medlingen i länet. Det är en minskning med 11,6 procent sedan oktober 2017. 

Jobbgaranti för ungdomar är det största programmen för åldersgruppen 18-24 år. Antalet 
deltagare i jobbgarantin för ungdomar är i oktober 310 personer. 

Det är fortsatt stora skillnader mellan länets kommuner. Medan Ljungby har länets lägsta 
arbetslöshetsnivå (6,2 %) för ungdomar, ligger Lessebo på fortsatt höga nivåer (20,7%). 
Däremot minskar ungdomsarbetslösheten mest i Markaryds kommun. 
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Inskrivna inom etableringen 
Antalet personer som tillhör etableringen i länet var i slutet av oktober 1 360 (760 kvinnor 
och 600 män) 1. Detta är en minskning med drygt 18 procent sedan i fjol, beskrivet i antal 
är det 310 färre än i oktober 2017. Det är bland män som arbetslösheten faller snabbast 
inom etableringen. Det är en stor spridning när det gäller utbildningsnivå bland de in-
skrivna arbetslösa inom etableringen. Drygt hälften har en förgymnasial utbildning och 
drygt en fjärdedel har en eftergymnasial utbildning.  

Inskrivna arbetslösa med lång tid utan arbete  
I slutet av oktober 2018 hade 3 760 (1930 kvinnor och 1770 män) av de inskrivna arbetslösa 
varit utan arbete i mer än 12 månader, vilket är 110 personer fler än i fjol. Av personer med 
längre tid utan arbete är förgymnasialt utbildade och personer med funktionsnedsättning 
som medför nedsatt arbetsförmåga överrepresenterade. Drygt 1 av 5 har funktionsnedsätt-
ning och närmare hälften saknar gymnasieutbildning.         

Personer födda utanför Sverige generellt har en större risk att hamna i längre tid av arbets-
löshet än personer födda i Sverige. Sedan oktober 2017 har antalet inrikes födda minskat 
med 50 personer medan antalet utrikes födda har ökat med 150 personer bland dem som 
varit arbetslösa i mer än 12 månader. 

Nyinskrivna arbetslösa 
I oktober 2018 anmälde sig 440 personer som arbetslösa till Arbetsförmedlingen i Krono-
bergs län. Motsvarande siffra i fjol var 480 personer. Antalet nyinskrivna ungdomar under 
25 år var 110 personer, vilket är 40 personer färre än i fjol.  

Arbete med stöd 
Antalet personer i arbete med stöd uppgick under oktober månad till 2 130, vilket är 210 
personer fler än i oktober 2017. Cirka 55 procent av dem i arbete med stöd är män. I oktober 
2018 hade 700 personer arbete med anställningsstöd, en ökning med 220 personer jämfört 
med ett år sedan. Varav 430 personer hade en extratjänst, jämfört med 150 personer för ett 
år sedan. 

Inom ramen för Arbetsförmedlingens uppdrag inom arbetslivsinriktad rehabilitering finns 
möjligheter till anställning med stöd för personer med funktionsnedsättning som medför 
nedsatt arbetsförmåga. I länet fanns i slutet av oktober 1 440 personer i anställning genom 
särskilda insatser för funktionsnedsatta, varav 760 i lönebidrag för trygghet i anställning, 
480 personer i lönebidrag för anställning och 180 i lönebidrag för utveckling i anställning.  

                                                             
1 Vid årsskiftet 2017-2018 övergick etableringsuppdraget till att bli etableringsprogrammet. Detta innebär att 

vissa administrativa rutiner förändrats, bland annat att de som avvaktar beslut om etableringsplan inte längre 

statistikförs som att ingå i etableringen (etableringsprogrammet). Personer som är inskrivna i etableringsuppdra-

get innan januari 2018 kommer fortsätta tillhöra programmet tills deras etableringsplan tar slut eller om de går 

vidare till arbete eller studier. Förändringen bedöms minska antalet inskrivna inom etableringen.  
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Nystartsjobb, yrkesintroduktion och utbildningskontrakt 
Antalet personer i nystartsjobb i länet är färre i oktober 2018 än året innan. I slutet av må-
naden sysselsatte nystartsjobb 820 personer, jämfört med 910 personer ett år tidigare. Per-
soner i yrkesintroduktion är 20 personer i oktober 2018, vilket är 10 fler än i fjol.2 Utbild-
ningskontrakt omfattar 20 personer, lika många som för ett år sedan.3 

Antal personer varsel om uppsägning 
Under oktober månad berördes 60 personer av varsel i länet, vilket kan jämföras med 30 
varslade personer för ett år sedan. Med undantag av några få större varsel har nivåerna på 
varselsiffran varit låg under en längre period i länet och oktobersiffran ligger under länets 
genomsnitt.  

Lediga platser 4 
Antalet lediga platser som anmäldes till Arbetsförmedlingen under oktober 2018 var 2 180, 
vilket är något fler platser än i oktober föregående år.  

  

                                                             
2 Yrkesintroduktion infördes den 15 januari 2014 och är ett ekonomiskt stöd till arbetsgivare som anställer ung-

domar 15-24 år. Anställningen ska innehålla utbildning eller handledning under minst 15 procent av arbetstiden.   

3 Utbildningskontrakt är en överenskommelse mellan arbetssökande 20-24 år, Arbetsförmedlingen och kommu-

nen 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.   

4 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 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 arbetsmarknaden. 
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Inskrivna arbetslösa i Kronobergs län oktober 2018 som andel (%) 
av den registerbaserade arbetskraften 16 – 64 år 
 

   

Inskrivna arbetslösa per län oktober 2018 som andel (%) av den  
registerbaserade arbetskraften 16 – 64 år 
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Fakta om statistiken 
Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetssta-
tistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat in-
skrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshets-
statistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsför-
medlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgå-
ende kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grup-
per benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i för-
hållande till en registerbaserad arbetskraft. 

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den offi-
ciella 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/
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