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Mer information om arbetsmarknadsläget 
i Jönköpings län i slutet av oktober 2014 

Arbetslösheten fortsätter att minska i länet 

Arbetsmarknadsläget i Jönköping har stadigt förbättrats under de senaste månaderna 
och så även under oktober. Det var 12:e månaden i rad som arbetslösheten minskade. 
Det förbättrade läget märks tydlig för länets ungdomar där antalet arbetslösa under en 
oktobermånad inte varit så lågt sedan 2008, det vill säga innan finanskrisen slog till på 
allvar. För personer med en funktionsnedsättning fortsätter också arbetslösheten att 
minska, medan arbetslösheten för utrikesfödda ökar under oktober och så även antalet 
nyinskrivna. 
 

Summan av på Arbetsförmedlingen inskrivna öppet arbetslösa och arbetssökande i pro-

gram med aktivitetsstöd uppgick i slutet av oktober månad till 11 600. För ett år sedan 

var motsvarande siffra 12 600. Under ett år har antalet minskat med 1 000 personer 

eller 7,9 procent. I förhållande till den registerbaserade arbetskraften var 6,8 procent 

arbetslösa i slutet av oktober månad. Detta innebär att länet har Sveriges fjärde lägsta 

arbetslöshet. 

Fler lediga platser 1 

Inflödet av nyanmälda lediga platser fortsätter att ligga på en högre nivå än under fjol-

året och ökade kraftigt i oktober. Antalet lediga platser som anmäldes till Arbetsför-

medlingen i oktober uppgick till 2 200 vilket är 900 fler än för ett år sedan. De flesta nya 

platser kommer inom branscherna Finansiell verksamhet, företagstjänster, Handel samt 

Vård och omsorg, som sammantaget svarar för över 70 procent av de anmälda jobben. 

De mest eftersökta yrkena i länet var eventsäljare och butiksdemonstratörer med flera, 

truckförare samt företagssäljare. Det finns även en stark efterfrågan på förskollärare, 

grundskollärare och sjuksköterskor. 

Färre personer till arbete från arbetslöshet 

Under oktober övergick 810 inskrivna arbetslösa till arbete. Det var 110 personer färre 

än under samma period 2013 och det är fjärde månaden i rad som antalet som går till 

arbete minskar. Sammantaget under 2014 har 9 930 personer som varit inskriva arbets-

lösa vid någon av länets arbetsförmedlingar övergått till arbete.  Jämför med samma 

period i fjol är det en minskning med 310 personer. 

                                                           
1  Det finns anledning att vara försiktig med att oreflekterat använda platsstatistiken som en mätare av efterfrå-

geutbud på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingens andel av de lediga platserna varierar över tid och konjunk-
tur, annonseringsregler och annonseringskultur förändras också över tid och syftet med platsannonseringen är 
primärt att underlätta matchningen på arbetsmarknaden och inte för statistikproduktion.   



  

 

ARBETSFÖRMEDLINGEN  
Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och att arbetssökande kan få jobb. 

Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. 
www.arbetsformedlingen.se 

Få varslades om uppsägning 

En indikator på hur arbetskraftsefterfrågan utvecklas är arbetsgivarnas varsel om kom-

mande uppsägningar. Under oktober månad varslades 43 personer om uppsägning i 

Jönköping. Under 2013 varslades i genomsnitt 130 personer per månad om uppsägning i 

länet och sett till de senaste tio åren ligger snittet på närmare 190 per månad. Oktobers 

siffra ligger därmed långt under vad som kan betraktas som en ”normal” varselnivå. 

Färre skrivs in som arbetsökande 

Allt färre personer skriver in sig som arbetsökande på länets arbetsförmedlingar. Denna 

utveckling har pågått hela 2014 och varje månad minskar antalet nyinskrivna i jämfö-

relse med samma månad i fjol. I slutet av oktober hade 870 personer registrerat sig som 

arbetssökande, vilket var 60 färre än samma månad 2013.  Av de nyinskrivna var 38 pro-

cent födda utanför Sverige och 35 procent ungdomar (18-24 år). För gruppen utrikes-

födda ökar antalet nyinskrivna arbetssökande i jämförelse med samma period förra året, 

trots att gruppen som helhet minskar. 

Antalet Inskrivna arbetslösa minskar  

I slutet av oktober var 11 600 (5 400 kvinnor och 6 200 män) personer inskriva arbets-

lösa i Jönköpings län. På ett år har antalet inskrivna arbetslösa minskat med 1 200 per-

soner, motsvarande 9,2 procent. Arbetslösheten minskar för både män och kvinnor.   

 

Bland länets kommuner har arbetslösheten minskat eller är oförändrad i alla kommuner 

utom Sävsjö och Gnosjö. Under det gångna året har arbetslösheten minskat mest i Eksjö 

och Habo. Högst arbetslöshet i länet har Nässjö med 9,3 procent och lägst Habo med 3,2 

procent av den registerbaserade arbetskraften. Detta innebär att Habo har den nionde 

lägsta arbetslösheten bland Sverige 290 kommuner. 

 

Antalet inskrivna som var födda utanför Sverige uppgick i slutet av månaden till 5 460 

personer, ökning med 7,3 procent eller 370 personer jämfört med samma månad för ett 

år sedan. 

 

Antalet inskrivna som har ett funktionshinder som innebär nedsatt arbetsförmåga mins-

kade med 240 personer eller 9,8 procent i jämförelse med oktober 2013. Det innebär 

2 240 inskrivna med funktionsnedsättning i länet.  

Färre inskrivna arbetslösa ungdomar  

Antalet inskrivna arbetslösa ungdomar i åldern 18-24 år uppgick till 2 900 i oktober, vil-

ket är 560 färre än för ett år sedan. Nedgången har skett både bland öppet arbetslösa 

och bland ungdomar i program med aktivitetsstöd. I relativa tal uppgick ungdomsarbets-

lösheten till 13,0 procent av den registerbaserade arbetskraften, en minskning med 16,1 

procent sedan samma månad förra året. Jönköping har därmed den fjärde lägsta ung-

domsarbetslösheten av alla län och ligger under riksgenomsnittet, som är 15,0 procent.  

Färre med långa tider i arbetslöshet 

Drygt hälften av de inskrivna arbetslösa i oktober, eller 46 procent, har varit arbetslösa i 

mindre än sex månader. Samma andel var 48 % ett år tidigare. Mindre än sex månader 

är en förhållandevis kort tidsperiod som i sig inte signalerar någon allvarlig arbetslös-
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hetsproblematik. Längre tider i arbetslöshet är förknippat med minskad sannolikhet att 

komma i jobb och är därför mer problematiskt. Antal personer som hade varit arbetslösa 

i mer än tolv månader uppgick i oktober till 38 procent eller 4 250 personer. Det är en 

minskning i jämförelse med samma månad förra året. Av samtliga arbetslösa hade 17,0 

procent en arbetslösperiod på mer än 24 månader, vilket motsvarar lite drygt 2 000 per-

soner. Det är en minskning med 90 personer eller 4,0 procent på ett år. 

Arbetssökande i program med aktivitetsstöd minskar 

5 600 personer var arbetssökande i program med aktivitetsstöd i slutet av oktober må-

nad. Detta är en minskning i jämförelse med oktober 2013 med 280 personer eller 4,8 

procent.  

 

Antalet arbetssökande ungdomar i program med aktivitetsstöd minskade med 400 per-

soner, eller 20,2 procent mellan oktober 2013 och 2014.  

Antalet som har arbete med stöd ökar 

3 050 personer hade olika former av arbete med stöd under oktober månad. Det inne-

bär en ökning med 180 personer jämfört med föregående år. Av dessa var 2 600, eller 84 

procent, sysselsatta i särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som 

medför nedsatt arbetsförmåga.  

 

1 300 personer (+ 21,8 procent) hade ett Nystartsjobb i slutet av oktober. Anställnings-

formen innebär en ekonomisk ersättning till den arbetsgivare som anställer en person 

som stått utanför arbetslivet en längre tid.  

 

Fakta om statistiken  

Notera att den arbetslöshetsstatistik som Arbetsförmedlingen redovisar inte är den 

officiella arbetslösheten utan att den istället redovisas av Statistiska centralbyrån 

(SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU). 

Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik bygger på olika kategorier av arbetssö-

kande 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 sö-

kande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans in-

skrivna arbetslösa.  

Andelen öppet arbetslösa och/eller sökande i program med aktivitetsstöd anges nu-

mera i förhållande till en registerbaserad arbetskraft. 

 

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik 

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning 

 

November månads arbetsmarknadsstatistik publiceras den 12 december 2014. 

 

 

 

 

 

 

http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Fakta-om-statistiken.html
http://www.scb.se/aku
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Inskrivna arbetslösa i oktober 2014 som andel (%) av den 
registerbaserade arbetskraften 16 – 64 år 
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Inskrivna arbetslösa i oktober 2014 som andel (%) av den  
registerbaserade arbetskraften 16 – 64 år 
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Län

Inskrivna 

arbetslösa

Förändring i 

procentenheter*

X Gävleborgs län 11,0% -0,5

K Blekinge län 10,8% -0,4

D Södermanlands län 10,5% -0,5

M Skåne län 10,0% -0,4

U Västmanlands län 9,4% -1,0

Y Västernorrlands län 9,3% -0,9

E Östergötlands län 9,2% -0,7

S Värmlands län 8,7% -0,7

G Kronobergs län 8,4% -0,7

T Örebro län 8,3% -1,0

I Gotlands län 8,1% -0,8

Riket 7,9% -0,6

H Kalmar län 7,7% -0,5

Z Jämtlands län 7,7% -0,6

O Västra Götalands län 7,4% -0,7

BD Norrbottens län 7,2% -1,2

AC Västerbottens län 7,1% -0,9

W Dalarnas län 6,8% -0,6

F Jönköpings län 6,8% -0,5

AB Stockholms län 6,4% -0,5

N Hallands län 6,2% -0,6

C Uppsala län 5,4% -0,8

* Förändring i procentenheter jämfört med 

motsvarande period föregående år


