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Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2018 

620 påbörjade något arbete 

I mars påbörjade omkring 620 personer (270 kvinnor och 350 män) av samtliga inskrivna på Arbets-
förmedlingen i Kronobergs län någon form av anställning, det är något färre personer jämfört med 
samma månad föregående år. Bland dem som fick arbete under mars var 130 ungdomar under 25 år. 
Det är bland unga kvinnor som det skett en viss ökning i övergångar till arbete, bland männen är det 
motsatt utveckling.  

Den starka arbetsmarknaden i Kronobergs län fortsätter vara gynnsam för inskrivna arbetslösa med 
utsatt ställning på arbetsmarknaden. I mars 2018 har omkring 90 inskrivna arbetslösa med en funkt-
ionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga gått till arbete. Även utomeuropiskt födda in-
skrivna arbetslösa gynnas av arbetsmarknadsläget i länet. 200 (70 kvinnor och 130 män) av de in-
skrivna arbetslösa som påbörjade arbete var födda utanför Europa. Förklaringen till att utomeuropiskt 
födda inskrivna arbetslösa kvinnor i lägre utsträckning får ett arbete är att de många gånger har en 
längre resa att komma ut på arbetsmarknaden.  

Arbetslösheten fortsätter minska 

Årets första kvartal har präglats av en nedåtgående arbetslöshet och för tredje månaden i rad mins-
kade länets arbetslöshetsnivå och uppgår i slutet av mars till 8,3 procent (8,2 procent kvinnor och 8,4 
procent män), en minskning med 0,2 procentenheter jämfört med samma månad 2017.  Beskrivet i 
antal innebär det att 7 960 personer (3 730 kvinnor och 4 230 män) är inskrivna som arbetslösa bland 
länets arbetsförmedlingar i slutet av mars. Arbetslöshetens minskning kan förklaras med ett starkt ar-
betsmarknadsläge som genererar en god sysselsättningstillväxt i Kronobergs län. En stark efterfrågeut-
veckling på varor och tjänster inom det privata näringslivet genererar ett större personalbehov.  

Av de som var inskrivna arbetslösa i slutet av mars var 3 490 inskrivna som öppet arbetslösa (1 640 
kvinnor och 1 840 män).  

Antalet personer i program med aktivitetsstöd var i slutet av mars 4 460 (2 080 kvinnor och 2 380 
män). Flest deltagare finns i det arbetsmarknadspolitiska programmet Jobb- och utvecklingsgarantin, 
som svarar för 2 460 personer i slutet av mars. Jobbgarantin för ungdomar svarar för 370 personer.  

Inskrivna arbetslösa ungdomar minskar starkt 

Arbetslösheten bland ungdomar är en indikator för hur konjunkturen på arbetsmarknaden utvecklar 
sig.  De senaste fem åren har arbetslösheten minskat bland ungdomar i Kronobergs län. 2018 har visat 
samma trend även under första kvartalet. I slutet av mars uppgick arbetslösheten för unga till 10,9 
procent jämfört med 12,4 procent föregående år samma månad. Beskrivet i antal uppgår inskrivna ar-
betslösa ungdomar (18-24 år) till 1 280. Arbetslöshetsnivån är lägre bland kvinnor än bland män. Be-
skrivet i antal är det 510 kvinnor och 770 män som är inskrivna arbetslösa i Kronobergs län.  

Inskrivna arbetslösa inom etableringsuppdraget 

Vid årsskiftet 2017-2018 övergick etableringsuppdraget till att bli etableringsprogrammet. Detta in-
nebär att vissa administrativa rutiner förändrats, bland annat att de som avvaktar beslut om etable-
ringsplan inte längre statistikförs som att ingå i etablering (etableringsprogrammet).  
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Under mars deltog 1 510 personer (740 kvinnor och 770 män) i insatser inom ramen för etableringen i 
Kronobergs län. Sedan förra året har antalet inskrivna arbetslösa inom etablering minskat med näs-
tan 390 personer.  

Stora skillnader mellan kommunerna i länet  

I mars hade endast en av länets kommuner (Ljungby kommun) lägre arbetslöshet än riksgenomsnittet 
som uppgår till 7,2 procent.  

Högst arbetslöshet noterades i Lessebo kommun med 15,1 procent följt av Markaryds kommun med en 
arbetslöshet på 9,9 procent. Arbetslösheten minskar i fem av länets åtta kommuner jämfört med 
samma månad föregående år. Minskning är störst i Markaryds kommun. I Älmhults och Lessebo kom-
mun ökar arbetslösheten marginellt.  

Även ungdomsarbetslösheten (18-24 år) varierar mellan kommunerna i länet. I Lessebo kommun no-
teras det högst andel arbetslösa 18,8 procent (90 personer). Lägst arbetslöshet hade Ljungby kommun 
på 7,7 procent (120 personer). Det är i Markaryds kommun som arbetslöshet bland unga faller snabb-
ast med en takt på 7,4 procenten jämfört med för ett år sedan. Värt att notera är att det råder en mins-
kande arbetslöshet i sju av åtta kommuner i länet. Det är endast i Älmhults kommun som det uppvisas 
en svagt stigande arbetslöshet bland ungdomar.  

Inskrivna arbetslösa med lång tid utan arbete fortsätter öka 

Antalet inskrivna arbetslösa som varit i långa tider utan arbete fortsätter stiga även under årets första 
kvartal. På ett år har antalet personer utan arbete i mer än 12 månader ökat med 340 och uppgår i 
mars till 3 880 personer. Ökningstakten för andelen med arbetslöshetstider på sex månader eller mer 
har ökat med 5,1 procent i mars jämfört med samma månad föregående år.  

Utvecklingen förklaras i hög grad av fler inskrivna arbetslösa inom etableringsprogram-
met, vilket pågår i upp till två år.  

Färre nyinskrivna arbetslösa i mars 

Under mars anmälde 390 personer (180 kvinnor och 210 män) sig som arbetslösa på Arbetsför-
medlingarna i Kronobergs län jämfört med 420 personer samma månad föregående år.  

Arbete med stöd ökar 

Antalet personer i arbete med stöd (någon form av anställningsstöd eller särskilda insatser för perso-
ner med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga) uppgick under mars månad till 2 
040 jämfört med 1 840 samma period föregående år.  

Personer som har arbete med anställningsstöd i länet fördelar sig på 110 i särskilt anställningsstöd1. I 
mars har 30 gått till arbete via insatsen instegsjobb samt 360 genom Extratjänster2. Det är också inom 
ramen för den sistnämnda insatsen som det sker en fortsatt tydlig ökning, jämfört med föregående år. 

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 det i slutet av mars närmare 1 450 personer i anställning genom tidigare nämnd insats, 

                                                             
1 Särskilt anställningsstöd är för personer som har svårigheter att få ett reguljärt arbete och där arbetsgivaren får ett ekonomiskt 

stöd i form av skattekreditering. 
2   Extratjänst är ett anställningsstöd för anställning inom offentlig sektor som kan beviljas för en person som 
     deltagit i jobb- och utvecklingsgarantin en längre tid, minst 450 dagar (motsvarande 90 veckor) samt vissa nyanlända. 
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varav 780 i Lönebidrag för trygghet i anställning, 500 i Lönebidrag för anställning och 140 i Lönebi-
drag för utveckling i anställning. 

Nystartsjobb och utbildningskontrakt 

Antalet personer i nystartsjobb uppgick i slutet av mars till 800. Det var 20 personer som omfattades 
av insatsen utbildningskontrakt3.  

Varsel om uppsägning 

I mars varslades 20 personer om uppsägning och befinner sig på samma nivå som föregående år 
samma månad. Det aktuella antalet ligger långt under genomsnittet för den senaste tioårsperioden. 
Med undantag för några varseltoppar så har varseltalen varit låga under en längre tid. Detta indikerar 
på en fortsatt stark arbetsmarknad i länet.  

Lediga platser 4 

Antalet nyanmälda lediga platser var 2 330 (2 660) i mars.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
3 Utbildningskontrakt är en överenskommelse mellan arbetssökande 20-24 år, Arbetsförmedlingen och kommunen om att den 
arbetssökande ska läsa in gymnasiet på Komvux eller 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 rekryteringsbe-
hov. 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 arbetsmark-
naden. 
5 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. 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 arbetsmark-
naden. 
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Inskrivna arbetslösa i mars 2018 som andel (%)  
av den registerbaserade arbetskraften 16 – 64 år 
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Inskrivna arbetslösa i mars 2018 som andel (%)  
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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. 

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 


