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I september 2016 förkom det en viss avmattning i övergångar till arbete i Kalmar län, 

en minskning med cirka tre procent jämfört med samma månad föregående år. 

Antalet nyinskrivna arbetssökande på länets arbetsförmedlingar fortsätter att minska 

jämfört med september föregående år och antalet anmälda lediga platser till länets 

arbetsförmedling ökar.  

 

I förhållande till den registerbaserade arbetskraften var 7,3 procent arbetslösa i 

Kalmar län i slutet av september, vilket innebär att länet ligger närmast 

riskgenomsnittet av Sveriges 21 län. För riket som helhet var samma siffra 7,5 

procent. År 2016 har hittills präglats av en fallande arbetslöshet, med undantag för 

enstaka mindre månadstoppar, i länet då antalet inskrivna arbetslösa uppgick till 

drygt 8220 personer mot slutet av september. Det är 340 färre än för ett år sedan. 

Tydligast minskar arbetslösheten bland länets ungdomar och inrikes födda och ännu 

mer märkbart är det bland kvinnor. Antalet inskrivna arbetslösa utomeuropeiskt 

födda fortsätter däremot att öka och utgör nu drygt 45 procent av de inskrivna 

arbetslösa.  

 

Färre övergångar till arbete september 2016 jämfört med september 

2015  

Under 2016 har antalet övergångar till arbete trendmässigt ökat, med undantag för 

en mindre dipp i juli och nu september. Under perioden januari – september 2016 

var det 9330 personer som påbörjade någon anställning medan motsvarande siffra 

för samma period under 2015 vara 9950 personer. En sänkning med 620 personer. 

 

I september 2016 påbörjade cirka 1000 personer av samtliga som var inskrivna vid 

länets arbetsförmedlingar någon form av arbete. Det är en minskning med tre 

procent (cirka 30 personer färre) jämfört med samma månad 2015.  

 

Bland dem som fick arbete under september var1: 

• 435 kvinnor och 565 män (490 respektive 540) 

• 200 ungdomar under 25 år (306)  

• 290 utrikes födda (220) 

• 120 funktionshindrade med nedsatt arbetsförmåga (125) 

 

                                                           
1 Inom parantes anges motsvarande siffror för samma månad föregående år. 
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Antalet nyinskrivna arbetslösa minskar 

Hittills under 2016 har 5180 personer registrerats som nya arbetslösa (42 procent 

kvinnor och 58 procent män), en minskning med fyra procent jämfört med samma 

period föregående år. Under september 2016 anmälde sig 670 personer som 

arbetslösa bland länets arbetsförmedlingar. Under september 2015 var det 720 

personer. Av dem som registrerades som nyinskrivna arbetslösa under september 

2016 var drygt 300 kvinnor och 370 män. De flesta av de nya arbetslösa hade 

gymnasial utbildning 310 personer. Med förgymnasial utbildning registrerade sig 190 

personer och 170 hade eftergymnasial utbildning.  

 

Något fler ungdomar i ålder 18–24 år anmälde sig som nya arbetslösa under 

september 2016 jämfört med samma månad 2015. Det var 240 under 2016 och 280 

under 2015. Sett från januari till september 2016 är det 1665 nyinskrivna ungdomar, 

en minskning med 14,7 procent jämfört med samma period föregående år.  

 

Platsinflödet fortsätter öka  

Antalet lediga platser som anmäldes till länets arbetsförmedlingar under september 

2016 uppgick till 1 790, jämfört med 1600 september 2015. Majoriteten av de 

nyanmälda platserna återfinns inom finansiell verksamhet och företagstjänster (463 

platser), vård och omsorg, (396 platser), handel (203 platser) och utbildning (118 

platser). Yrkena som efterfrågades mest under september var telefonsäljare, 

eventsäljare och butiksdemonstratörer, förskolelärare, grundskollärare och 

undersköterskor. 

 

Personer berörda av varsel  

En indikator på hur arbetskraftsefterfrågan utvecklas är arbetsgivarnas varsel om 

kommande uppsägningar. De låga varselnivåerna under slutet av förra året har 

fortsatt under 2016 med undantag för enstaka större månadstoppar. Under 

september 2016 varslades 40 personer om uppsägning, vilket är en ökning jämfört 

med samma månad 2015 då 31 personer varslades. Jämfört med genomsnittet för 

länet och perioden januari till september som är cirka 71 personer i månaden, är 

septembers varseltal relativt lågt.  

 

Arbetslösheten sjunker men tudelningen håller i sig 

 

Räknat som andel av arbetskraften (16-64 år) uppgick länets arbetslöshet till 7,3 

procent i slutet av september 2016. Det är lägre nivå än riksgenomsnittet som låg på 

7,5 procent.  I slutet av september 2016 var 8220 personer inskrivna som arbetslösa2 

bland länets arbetsförmedlingar, en minskning med cirka 4 procent jämfört med 

samma månad föregående år. Det är fortfarande fler män än kvinnor som är 

inskrivna som arbetslösa, 4740 män och 3 470 kvinnor. 
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Ungdomsarbetslösheten fortsätter att minska och i september var  

1550 unga (18-24 år) inskrivna som arbetslösa2 hos länets arbetsförmedlingar. Det är 

en minskning med 365 personer, eller med 19 procent, jämfört med samma månad 

2015. Motsvarande minskning i riket var 15,6 procent. Även bland unga (18-24 år) är 

det färre kvinnor (600)  än män (950) som är arbetslösas.  

 

Tudelningen av arbetslösheten håller i sig. Arbetslösheten ökar bland utrikes födda 

men minskar bland inrikes födda. Antalet utrikes födda som var öppet arbetslösa 

eller programdeltagare uppgick till 4360 personer, vilket utgör 53 procent av den 

totala arbetskraften. Det innebär en ökning med 590 personer från september 2015, 

motsvarande 15,5 procent. Männen dominerar bland utrikes födda med 2490 och det 

är 1870 utrikes födda kvinnor. Arbetslösa med utomeuropeisk bakgrund uppgår till 

3690 (ca 45 procent av den totala arbetslösheten för september 2016 och länet), en 

ökning med 660 personer.  

 

På ett år har antalet inskrivna arbetslösa bland inrikes födda minskat med 930 

personer, eller med 19,4 procent, mellan september 2015 och september 2016. 

 

Det är fortsatt stora skillnader i arbetslöshet bland länets kommuner i slutet av 

september. Högst arbetslöshet noterades i Högsby kommun med 12,9 procent följt av 

Hultsfreds kommun med en arbetslöshet på 11,4  procent. Lägst arbetslöshet 

uppvisade Mörbylånga- och Borgholms kommun med 3,5 respektive 5,5 procent.  

Ungdomsarbetslösheten varierar också mellan de olika kommunerna. Den högsta 

noteringen hade Högsby med 22,8 procent och Mönsterås med 15,3 procent. Den 

lägsta arbetslöshet bland ungdomar var i Mörbylånga kommun 8,0 procent och i 

Vimmerbys kommun 9,5 procent.  

 

Liten minskning av antalet öppet arbetslösa  

Antalet inskrivna öppet arbetslösa personer vid länets arbetsförmedlingar uppgick i 

slutet av september till drygt 4090 och uppvisar ingen märkbar skillnad från 

föregående år samma månad. Av de öppet arbetslösa i länet var 58,6 procent män och 

41,4 procent kvinnor.  

 
 
Antalet personer i program med aktivitetsstöd sjunker 

I slutet av september deltog 4 130 personer i något program med aktivitetsstöd, 

minskning med 350 (7,8 procent) jämfört med samma månad föregående år. Jobb- 

och utvecklingsgarantin är det arbetsmarknadspolitiska program som har flest 

deltagare motsvara för 2 340 personer i slutet av september. Av dessa deltog drygt 

460 personer i sysselsättningsfasen, vilket var en minskning med 47,1 procent (410 

personer) jämfört med samma månad 2015.  

 

                                                           
2Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd 
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I september deltog drygt 330 personer i programmet jobbgarantin för ungdomar som 

är det program som har näst flest deltagare. Deltagandet i programmet har minskat 

med cirka 220 personer (40,8 procent) jämfört med samma månad förra året.  

 

Arbetssökande i arbete med stöd 

Mot slutet av september hade 2 300 personer någon form av arbete med stöd. 

Anställningsstöden är indelade i anställningsstöd och särskilda insatser för personer 

med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. I anställningsstöden 

ingår särskilt anställningsstöd, förstärkt anställningsstöd och instegsjobb.  

Av personerna som har arbete med stöd fanns: 

 

• 330 i olika anställningsstöd (140 i särskilt anställningsstöd, 110 i förstärkt 

särskilt anställningsstöd och 70 i instegsjobb) 

• Drygt 1980 i särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som 

medför nedsatt arbetsförmåga, varav cirka 1 000 omfattades av 

trygghetsanställning, 810 hade anställning med lönebidrag och 150 

omfattades av utvecklingsanställning. 
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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 

Oktober månads arbetsmarknadsstatistik publiceras den 11 november. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inskrivna arbetslösa i september 2016 som andel (%) av  

den registerbaserade arbetskraften 16 – 64 år

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