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Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län - augusti 2014 
Länets arbetsmarknad fortsätter att utvecklas i positiv riktning. I slutet på augusti var 
11 257 personer inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, vilket innebär en minskning med 
1 367 personer på ett års sikt. Antalet inskrivna arbetslösa kvinnor i länet uppgick i slutet 
på månaden till 5 278 stycken. I jämförelse med augusti 2013 är detta en nedgång med 
670 personer. Bland männen uppgick antalet inskrivna arbetslösa 5 979, vilket är 697 
färre än i augusti i fjol.  

Antalet inskrivna arbetslösa ungdomar (18-24 år) uppgick till 2 796 i slutet på månaden, 
vilket är 676 färre än i augusti i fjol. Antalet utrikes födda inskrivna arbetslösa ökade med 
198 personer under månaden (i jämförelse med samma månad föregående år). I slutet på 
augusti var 5 181 utrikes födda inskrivna arbetslösa i Jönköpings län. Detta kan jämföras 
med 4 983 inskrivna arbetslösa utrikes födda i augusti 2013. 

Positivt är att inflödet av nya arbetslösa minskar. Sedan inledningen på 2014 har  
6 597 personer anmält sig som arbetslösa till någon av länets förmedlingar. Motsvarande 
period föregående år hade 8 215 personer anmält sig som arbetslösa till någon av länets 
arbetsförmedlingar.  
 
Antalet nyanmälda platser ökar 
För augusti summeras antalet inkomna platser till Arbetsförmedlingen i Jönköpings län 
till 1 827 stycken. 1 Under året har sammanlagt 16 301 platser anmälts till någon av länets 
arbetsförmedlingar, vilket kan jämföras med 13 309 platser samma period föregående år.  

  
                                                             
1Det finns anledning att vara försiktig med att oreflekterat använda platsstatistiken som en mätare av efterfråge-
utbud på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingens andel av de lediga platserna varierar över tid och konjunktur, 
annonseringsregler och annonseringskultur förändras också över tid och syftet med platsannonseringen är pri-
märt att underlätta matchningen på arbetsmarknaden och inte för statistikproduktion.  

     Andreas Mångs, 
       Analysavdelningen 

11 september 2014 

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, augusti 2014 

11 257 (6,6 %) 

 

• 5 278 kvinnor (6,5 %) 
• 5 979 män (6,7 %) 
• 2 796 ungdomar 18-24 år (12,6 %) 

 

(Andel av den registerbaserade arbetskraften) 
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Varsel om uppsägning minskar 
I augusti inkom 135 varsel om uppsägning till Arbetsförmedlingen i Jönköpings län. Un-
der året har sammanlagt 702 varsel om uppsägning anmälts till någon av länets arbets-
förmedlingar, vilket är 326 färre än samma period föregående år.  

Något färre personer till arbete  
Under augusti övergick1 381 inskrivna arbetslösa i Jönköpings län till arbete. Sedan års-
skiftet har 12 060 personer inskrivna vid någon av länets förmedlingar övergått till arbete. 
Jämfört med samma period föregående är detta en minskning med 410 personer.  

 Av dem som under den gångna månaden påbörjat ett arbete var2: 

• 676 kvinnor (-11,5 procent) 
• 705 män (-18,8 procent) 
• 326 ungdomar, 18-24 år, (-17,4 procent) 
• 437 utrikes födda (+5,0 procent) 
• 134 personer hade en funktionsnedsättning som innebär nedsatt arbetsför-

måga (-9,5 procent) 
 

Inflödet av nya arbetslösa minskar  
Under den gångna månaden anmälde sig 1 076 personer (506 kvinnor och 570 män) som 
arbetslösa till någon av länets arbetsförmedlingar, vilket är 227 personer färre än samma 
månad föregående år. Totalt har 6 597 personer anmält sig som arbetslösa till någon av 
länets arbetsförmedlingar under året. Detta kan jämföras med 8 215 personer samma pe-
riod föregående år. Av de nyinskrivna arbetslösa i augusti var 543 ungdomar (18-24 år), 
vilket är 138 färre än i augusti 2013.  

Antalet inskrivna arbetslösa fortsätter att minska  
I slutet på augusti var 11 257 personer (5 278 kvinnor och 5 979 män) inskrivna arbetslösa 
i Jönköpings län. På ett års sikt har antalet inskrivna arbetslösa minskat med  
1 367 personer, motsvarande 10,8 procent. Av de inskrivna arbetslösa var 6 095 öppet 
arbetslösa (2 865 kvinnor och 3 230 män) och 5 162 var sökanden i program med aktivi-
tetsstöd (2 413 kvinnor och 2 749 män). Jämfört med augusti i fjol har antalet öppet ar-
betslösa minskat med 1 136 personer (15,7 procent) medan antalet sökanden i program 
med aktivitetsstöd har minskat med 231 personer (4,3 procent).  

Antalet inskrivna arbetslösa ungdomar (18-24 år) i länet har minskat med 676 personer 
på ett års sikt, från 3 472 (1 549 kvinnor och 1 923 män) till 2 796 (1 234 kvinnor och 
1 562 män).  

Antalet utrikes födda inskrivna arbetslösa uppgick i slutet på månaden till 5 181 personer, 
vilket innebär en ökning med 4,0 procent på ett års sikt.  

Räknat som andel av den registerbaserade arbetskraften (16-64 år) uppgick arbetslöshet-
en i Jönköpings län till 6,6 procent i slutet av augusti 2014 (minus 0,7 procentenheter 

                                                             
2Förändring jämfört med samma månad föregående år inom parentes. 
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jämfört med samma månad föregående år). Den relativa arbetslösheten i länet ligger 
därmed 1,2 procentenheter under riksgenomsnittet.  

Andelen inskrivna arbetslösa ungdomar (18-24 år) uppgick i slutet av månaden till 12,6 
procent, vilket är 2,6 procentenheter lägre än för ett år sedan. Andelen inskrivna arbets-
lösa utrikes födda uppgick till 20,1 procent (en ökning med 0,2 procentenheter på ett års 
sikt).  

Arbetslöshetsnivåerna minskar i elva av länets tretton kommuner. Sävsjö och Gnosjö är 
de två kommuner i länet för vilka en ökande arbetslöshetsnivå nivå noteras på ett års sikt, 
plus 1,6 respektive 0,3 procentenheter. Länets lägsta arbetslöshetsnivå har Habo kom-
mun med 3,3 procent. Högst är arbetslösheten i Nässjö kommun där 8,9 procent av den 
registersbaserade arbetskraften (16-64 år) är inskrivna arbetslösa.  

De arbetsmarknadspolitiska programmen 
Jobb- och utvecklingsgarantin 
I slutet på augusti deltog 3 091 personer (1 427 kvinnor och 1 664 män) i Jobb- och ut-
vecklingsgarantin. Av dessa befann sig 912 stycken (434 kvinnor och 478 män) i syssel-
sättningsfasen. På ett års sikt har antalet personer i Jobb- och utvecklingsgarantin mins-
kat med 1,0 procent, medan antalet personer i sysselsättningsfasen har minskat med 6,2 
procent.   

Antalet ungdomar3 (18-24 år) i Jobb- och utvecklingsgarantin uppgick i slutet av måna-
den till 413 stycken, vilket är 60 färre än i fjol. Av de ungdomar som under augusti deltog i 
Jobb- och utvecklingsgarantin befann sig 14 stycken i sysselsättningsfasen.  

Jobbgaranti för ungdomar 
I slutet på månaden deltog 776 personer (18-24 år) i Jobbgaranti för ungdomar, varav 354 
var kvinnor och 489 var män. På ett års sikt har antalet deltagare i programmet minskat 
med nästan en tredjedel (28,7 procent).  

Nystartsjobb 
I slutet på augusti hade 1 346 personer (531 kvinnor och 765 män) i länet ett Nystartsjobb. 
Jämfört med augusti föregående år är detta en ökning med 219 personer. Antalet utrikes 
födda i Nystartsjobb uppgick till 714 stycken, vilket innebär en ökning med 43,7 procent 
sedan i fjol. Antalet ungdomar (18-24 år) i Nystartsjobb var i slutet på månaden 178 
stycken (en ökning med 19 personer på ett års sikt). 

Personer i arbete med anställningsstöd 
Antalet personer med anställningsstöd var i slutet på månaden 496 stycken (175 kvinnor 
och 321 män), detta kan jämföras med 354 personer för ett år sedan. Av dem som hade ett 
anställningsstöd hade 198 stycken ett arbete med särskilt anställningsstöd4 (143 personer 
samma månad föregående år) och 172 personer hade ett arbete med förstärkt särskilt an-
ställningsstöd (145 personer samma månad föregående år). Antalet personer i Instegs-

                                                             
3I normalfallet har en person som deltar i programmet och är mellan 18-24 år redan deltagit i Jobbgarantin för 
ungdomar i maximala 15 månader. 
4Särskilt anställningsstöd är för personer som har svårigheter att få ett reguljärt arbete och där arbetsgivaren får 
ett ekonomiskt stöd i form av skattekreditering. 
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jobb5 uppgick i slutet av månaden till 126 stycken (jämfört med 66 personer i augusti 
2013). 

 
 
Korta fakta om arbetsmarknaden i Jönköpings län, augusti 2014 
(Siffror inom parentes är motsvarande för ett år sedan.) 

• 1 381 personer fick arbete (1 633) 
• 1 827 nya platser anmäldes (1 458) 
• 11 257 personer var inskrivna som arbetslösa (12 624) 
• 2 796 ungdomar (18-24 år) var inskrivna som arbetslösa (3 472) 
• 1 076 anmälde sig som arbetslösa (1 303) 
• 135 varslades om uppsägning (121) 

 
Inskrivna arbetslösa som andel (%) den registerbaserade arbetskraften, augusti 2014: 

• Totalt, 16-64 år: 6,6 procent (7,3 procent) 
• Ungdomar, 18-24 år: 12,6 procent (15,2 procent) 
• Utrikes födda: 20,1 procent (19,9 procent) 

 

Inskrivna arbetslösa som andel (%) den registerbaserade arbetskraften (16-64 år) i länets 
kommuner, augusti 2014. 

 

 

  

                                                             
5Instegsjobb är anställning med särskilt anställningsstöd som ska kombineras med svenskundervisning för in-
vandrare. Målgruppen är nyanlända invandrare. 
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Inskrivna arbetslösa som andel (%) den registerbaserade arbetskraften (16-64 år) i riket, au-
gusti 2014. 

 

 

 

Fakta om statistiken 
Notera att den arbetslöshetsstatistik som Arbetsförmedlingen redovisar inte är den offici-
ella arbetslösheten utan att den istället redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras 
Arbetskraftsundersökning (AKU). 

Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik bygger på 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 
öppet arbetslösa och/eller sökande i program med aktivitetsstöd anges numera i förhål-
lande till en registerbaserad arbetskraft. 

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik 
Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning 

Arbetsmarknadsstatistik för september publiceras 10 oktober 2014. 

http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Fakta-om-statistiken.html
http://www.scb.se/aku
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