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Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juli 2018 

Till arbete 

Under juli månad påbörjade 698 (335 kvinnor och 363 män) av samtliga sökande på Arbetsför-

medlingen i Jönköpings län någon form av arbete. Det är en svag ökning i jämförelse med förra året.  

Av de som gick till arbete tillhörde 450 gruppen inskrivna arbetslösa, varav 208 kvinnor och 242 män. 

Räknat som andel av inskrivna arbetslösa gick 4,4 procent till arbete under månaden, vilket är en ök-

ning jämfört med föregående års 4,0 procent.1  

Inskrivna arbetslösa 

Arbetslösheten fortsätter att minska i Jönköpings län. I juli uppgick antalet inskrivna arbetslösa till 

9810 (4 833 kvinnor och 4 977 män), en minskning med 836 personer i jämförelse med förra året. An-

talet inskrivna arbetslösa minskar för båda könen men snabbare för män. Som andel av den register-

baserade arbetskraften var arbetslösheten för kvinnor 5,8 procent och för män 5,4 procent. 

Arbetslösheten har minskat på bred front det gångna året. Antalet inskrivna arbetslösa har minskat 

oavsett utbildningsnivå och födelseregion. Att arbetslösheten minskat såväl för utomeuropeiskt födda 

som för högst förgymnasialt utbildade under 2018 är anmärkningsvärt då arbetslösheten för dessa 

grupper tidigare stigit under flera års tid. Den positiva utvecklingen kan förklaras av att många uto-

meuropeiskt födda och högst förgymnasialt utbildade fått en extratjänst i kombination med en stark 

arbetsmarknad och ett lägre inflöde till Arbetsförmedlingen av nya arbetssökande som är födda utan-

för Europa. 

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

5,6 procent. Detta kan jämföras med föregående års 6,2 procent.  

Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd  

Av de som var inskrivna arbetslösa i juli var 4 790 (2 390 kvinnor och 2 400 män) inskrivna som öppet 

arbetslösa. Det är 870 färre än under motsvarande månad 2017. Som andel av den registerbaserade 

arbetskraften (16-64 år) motsvarar den öppna arbetslösheten 2,7 procent. 

Antalet personer i program med aktivitetsstöd var 5 020 i juli, varav 2 443 kvinnor och 2 577 män. An-

talsmässigt är det en ökning med 34 personer i jämförelse med förra året. Som andel av den register-

baserade arbetskraften motsvarar sökande i program med aktivitetsstöd 2,9 procent. 

Jobb- och utvecklingsgarantin är fortsatt myndighetens största program omfattande 2 664 personer. 

Jämfört med föregående år är det en minskning med 150 personer. Jobbgarantin för ungdomar är ett 

annat stort program men i takt med att arbetsmarknaden har förbättrats och ungdomar i större ut-

sträckning gått till arbete, har antalet deltagare minskat. I juli deltog 319 ungdomar, en minskning 

med 85 personer sen förra året.   

Inskrivna arbetslösa ungdomar  

Antalet unga inskrivna arbetslösa (18-24 år) fortsätter att minska i länet. I juli var 1 441 ungdomar in-

skrivna som arbetslösa på länets arbetsförmedlingar, en minskning med 284 personer sen förra året. 

                                                             
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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Som andel av den registerbaserade arbetskraften (18-24 år) låg arbetslösheten bland ungdomar på 6,5 

procent i juli 2018. Samma månad föregående år uppgick den till 8,1 procent. 

Av de inskrivna arbetslösa ungdomarna var 586 kvinnor och 855 män. Antalet inskrivna arbetslösa har 

minskat för båda könen sen förgående år men arbetslöshetsnivån är fortsatt tydligt lägre bland unga 

kvinnor än bland unga män, i slutet på juli var nivåerna 5,7 respektive 7,3 procent. 

Även antal unga inskrivna arbetslösa med längre tider utan arbete minskar. Sen föregående år har an-

talet unga (18-24 år) som varit inskrivna som arbetslösa i mer än sex månader minskat med drygt 200 

personer, till 716. 435 av länets ungdomar av varit inskrivna som arbetslösa i mer än tolv månader och 

135 i mer än 2 år.  

Inskrivna inom etableringsprogrammet2 

I slutet av juli omfattade etableringsprogrammet 2 626 personer (1 302 kvinnor och 1 324 män). Detta 

kan jämföras med 3 656 för ett år sedan. Av de totalt 2 626 var 2 117 (1 070 kvinnor och 1 047 män) 

inskrivna som arbetslösa. Sedan förra året har antalet inskrivna arbetslösa inom etablering minskat 

med 626 personer. 

Av de personer som var inom etableringsprogrammet i slutet på juli, men inte inskrivna som arbets-

lösa, hade 113 ett arbete med stöd medan 68 hade ett arbete utan stöd. Vidare hade 150 ett nystarts-

jobb. 178 var arbetssökande med förhinder, varav en majoritet, 89 procent, var kvinnor.  

Inskrivna arbetslösa med långa tider utan arbete 

Efter att antalet inskrivna arbetslösa med långa tider utan arbete ökat under flera års tid sker nu ett 

trendbrott. Antalet inskrivna med arbetslöshetstider längre än tolv månader minskar nu för andra må-

naden i rad, i jämförelse med föregående år. I juli hade 4 479 personer (2 323 kvinnor och 2 156 män) 

varit utan arbete i mer än tolv månader. Det är en minskning med 97 personer på ett år.  

Det är utomeuropeiskt födda som till stor del stått för den tidigare ökningen i antalet inskrivna med 

långa tider utan arbete. Detta gäller såväl bland deltagarna i etableringsprogrammet som utanför. 

Inom etableringsprogrammet sker nu ett trendbrott då antalet inskrivna som varit utan arbete i mer 

än tolv månader minskar, jämfört med föregående år. Bland utomeuropeiskt födda inskrivna arbets-

lösa utanför etableringsprogrammet fortsätter istället antalet med längre tider utan arbete att öka.  

Även antalet inskrivna som varit utan arbete i mer än två år har minskat i jämförelse med föregående 

år. Av de totalt 4 479 som i slutet av juli hade varit utan arbete i tolv månader eller mer hade drygt häf-

ten, 2 275, varit utan arbete i över två år. Detta är 86 färre än under motsvarande månad ifjol.  

Nyinskrivna arbetslösa 

I juli anmälde sig 632 personer, varav 317 kvinnor och 315 män, som nyinskrivna öppet arbetslösa vid 

länets arbetsförmedlingar. Det är något fler än under motsvarande månad 2017.  

Sökande som har arbete med stöd  

I juli hade 3 541 personer i Jönköpings län någon form av arbete med stöd, 1 479 kvinnor och  

2 062 män. Det är 330 fler än under motsvarande månad föregående år.  

                                                             
2 Vid årsskiftet 2017-2018  startade etableringsprogrammet. Samtidigt slutade Arbetsförmedlingen anvisa personer till etable-
ringsuppdraget.  Bakgrunden är regelverket har förändrats. Denna förändring bedöms minska antalet inskrivna inom etablering 
något.   
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Av de som hade arbete med stöd omfattades 2 793 av särskilda insatser för personer med funktions-

nedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Lönebidrag och trygghetsanställning är de två mest 

framträdande insatserna, omfattande 1 295 respektive 1 153 personer.  

Närmare 750 hade någon annan typ av anställningsstöd. Majoritet av dessa hade en extratjänst. 467 

personer hade en extratjänst i juli 2018, vilket kan jämföras med 129 för ett år sedan. Antalet personer 

i moderna beredskapsjobb var 78. 

Den 1 maj 2018 trädde det nya anställningsstödet introduktionsjobb i kraft. Introduktionsjobb ersätter 

särskilt anställningsstöd, förstärkt särskilt anställningsstöd, instegsjobb, trainee välfärd samt trainee 

brist. Dessa anställningsstöd, som omfattade 127 personer i slutet av juli, kommer succesivt fasas ut. 

Under juli månad hade 76 personer ett introduktionsjobb.  

Nystartsjobb, yrkesintroduktion och utbildningskontrakt 

Antalet personer i nystartsjobb uppgick i juli till 1 438 personer (324 kvinnor och 1 114 män). Det är en 

minskning med 158 personer sen förra året. 34 var i yrkesintroduktion och 47 i utbildningskontrakt. 

Motsvarande antal i juli 2017 var 33 i yrkesintroduktion och 35 i utbildningskontrakt.  

Lediga platser3  

Antalet lediga platser som anmäldes till Arbetsförmedlingen i juli uppgick till 2 168. Det är en minsk-

ning med drygt 260 platser jämfört med samma månad föregående år.   

Varsel 

Under juli månad varslades 22 personer om uppsägning i Jönköpings län. Det är lägre än genomsnittet 

för de senaste tolv månaderna som uppgår till 90 varsel per månad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
3 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.  
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Inskrivna arbetslösa i riket juli 2018 som andel (%) av  
den registerbaserade arbetskraften 16 – 64 år 

 

 

 

 

Inskrivna arbetslösa i Jönköpings län juli 2018 som andel (%) av 
den registerbaserade arbetskraften 16 – 64 år 
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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. 

Vid årsskiftet 2017-2018 övergick etableringsuppdraget till att bli etableringsprogram-

met. Detta innebär att vissa administrativa rutiner förändrats, bland annat att de som av-

vaktar beslut om etableringsplan inte längre statistikförs som att ingå i etablering (etable-

ringsprogrammet). Denna förändring bedöms minska antalet inskrivna inom etablering 

med drygt 2 000 personer på riksnivå. 

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/

