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Arbetsmarknadsläget i Kalmar län i december 2015  
 

Positiv trend för ungdomsarbetslösheten i 
Kalmar län under 2015 

 
Medan den totala arbetslösheten i Kalmar län minskat endast marginellt 
visade ungdomsarbetslösheten under 2015 en starkt positiv trend. På ett 
år har ungdomsarbetslösheten minskat med 18,7 procent, vilket är 
betydligt mer än riksgenomsnittet. 
 
Antalet arbetslösa ungdomar, 18-24 år, fortsätter att minska och minskningen är 
större i Kalmar län än i riket. Under 2015 minskade ungdomsarbetslösheten i länet 
med 18,7 procent, medan riksgenomsnittet stannade på minus 12,7 procent. I länet 
fanns i slutet av december 1 892 arbetslösa ungdomar, 436 färre än för ett år sedan. 
Det innebär att ungdomsarbetslöshet nu är nere på 13,9 procent, jämfört med 16,7 
procent för ett år sedan.  
 

- Vi har en fortsatt stark arbetsmarknad där antalet sysselsatta ökar. Det 

är naturligtvis positivt att antalet inskrivna arbetslösa minskar, inte 

minst bland ungdomarna. Att den totala arbetslösheten inte minskar 

mer beror på på att vi har ett stort inflöde av nya personer som ställer 

sig till arbetsmarknadens förfogande, säger Hans Fritz, 

arbetsförmedlingschef i Kalmar. 

 

I slutet av december var 9 071 personer inskrivna som arbetslösa i länet, en 

minskning med 114 personer jämfört med ett år tidigare. Det innebär en 

arbetslöshet på 8,0 procent, samma som riksgenomsnittet.  
 
Lokala skillnader 
Det är stor skillnad i arbetslöshet mellan länets kommuner. Högst arbetslöshet i 
slutet av december hade Högsby (12,6 %) följt av Hultsfred (11,6 %) och Torsås (10,0 
%). Lägst arbetslöshet hade Mörbylånga (4,4 %), Oskarshamn (6,1 %) och Vimmerby 
(6,7 %). 

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 december månad 2015, Kalmar län 

(Inom parentes anges motsvarande siffror för december månad 2014) 

 

 8,0 procent var inskrivna som arbetslösa (8,1)* 

 13,9 procent av ungdomar 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (16,7)** 

 Antal inskrivna arbetslösa uppgick till 9 071 personer (9 185) 

 Antal inskrivna arbetslösa ungdomar (18-24 år) 1 892 (2 327) 

 725 personer fick arbete (635) 

 636 personer anmälde sig som nya öppet arbetslösa (686) 

 9 personer varslades om uppsägning (45) 

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


