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Arbetsförmedlingens månadsstatistik mars 2018 

800 till arbete i mars 
Av samtliga arbetssökande i Kalmar län gick 800 personer (325 kvinnor och 475 män) till 
någon form av arbete i mars 2018. Räknat som andel av de inskrivna arbetslösa gick 7,9 
procent till arbete under månaden. Motsvarande siffra föregående år låg på 8,3 procent.  

En god arbetsmarknad i länet märks i att den även kommer personer med utsatt ställning 
på arbetsmarknaden till del. Fler inskrivna arbetslösa i denna grupp gick totalt sett till  
arbete i mars i år jämfört med för ett år sedan. Av de som gick till arbete bland inskrivna 
arbetslösa i mars var drygt 280 personer utrikes födda (110 kvinnor och 170 män), en  
ökning med 30 personer jämfört med för ett år sedan. Det innebär att mer än var tredje 
inskriven arbetslös som gick till arbete var utrikesfödd. Både fler kvinnor och fler män 
gick till arbete jämfört med för ett år sedan även om det är fler män.  

Bland inskrivna arbetslösa med högst förgymnasial utbildning har 220 inskrivna arbets-
lösa (75 kvinnor och 145 män) gått till arbete under mars månad, vilket kan jämföras med 
200 för ett år sedan. Ökningen i antal inskrivna arbetslösa som gått till arbete är även för 
denna grupp något större för män än för kvinnor. Trenden med något fler män än kvinnor 
som gick till arbete i mars jämfört med för ett år sedan går igen också för inskrivna  
arbetslösa 55-64 år med 140 (50 kvinnor och 90 män) inskrivna arbetslösa till arbete un-
der mars månad jämfört med 110 för ett år sedan.                                    

Arbetslösheten minskar  
I slutet av mars 2018 sjönk arbetslösheten i länet till 8,2 procent jämfört med 8,5 procent 
för ett år sedan. Det är en minskning med 0,3 procentenheter som innebär att antalet  
öppet arbetslösa och sökande i program på Arbetsförmedlingen länet i slutet av mars gått 
ned till 9460 personer (4210 kvinnor och 5240 män), jämfört med 9770 personer (4050 
kvinnor och 5720 män) under samma månad förra året. 

Samtidigt är det noterbart att det skiljer sig mellan könen. Arbetslösheten bland män har 
minskat till 8,7 procent i slutet av mars från 9,5 procent för ett år sedan, medan den bland 
kvinnor har ökat något till 7,6 procent från 7,5 procent.  

Den fortsatta minskningen totalt jämfört med för ett år sedan pekar ändå på att trend-
brottet sedan början av året håller i sig. Liksom för totalen finns det skillnader mellan  
könen inom olika grupper. För ungdomar (18-24 år) omfattar minskningen både kvinnor 
och män, medan antalet inskrivna arbetslösa bland äldre (55-64 år) enbart minskat för 
män, jämfört med för ett år sedan. För utrikesfödda har antalet inskrivna arbetslösa sam-
mantaget minskat, men antalet kvinnor har ökat och antalet män minskat. Genomgående 
under året har fler män än kvinnor gått till arbete, men skillnaden är störst bland utrikes-
födda där betydligt fler män än kvinnor går till arbete samtidigt som antalet nyinskrivna 
legat på liknande nivåer för båda könen. I synnerhet nyanlända kvinnor har ofta en längre 
resa för att komma ut på arbetsmarknaden.  

Jämfört med för ett år sedan har antalet inskrivna arbetslösa även sjunkit för personer 
med gymnasial och eftergymnasial utbildning men däremot ökat för de med högst för-
gymnasial utbildning. För både personer med gymnasial och eftergymnasial utbildning 
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minskar arbetslösheten bland män men ökar bland kvinnor. För personer med högst för-
gymnasial utbildning ökar antalet inskrivna arbetslösa, men kvinnor står för hela ök-
ningen då antalet inskrivna arbetslösa män minskar. 

Av de 9460 inskrivna arbetslösa och sökande i program var 4490 öppet arbetslösa och  
4970 personer deltog i arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd. På ett år har 
antalet öppet arbetslösa minskat med 7,8 procent och antalet i arbetsmarknadspolitiska 
program har ökat med 1,3 procent. 

Det numerärt största arbetsmarknadspolitiska programmet i länet är jobb- och utveck-
lingsgarantin. I mars 2018 deltog 2560 personer i programmet, vilket är en ökning med 
drygt 20 personer på ett år. Jobbgarantin för ungdomar är ett annat av de större pro-
grammen med drygt 450 personer, vilket är samma antal som för ett år sedan.    

Arbetslösheten fortsätter minska för ungdomar 
I slutet av mars uppgick antalet inskrivna arbetslösa ungdomar 18-24 år till 11,1 procent 
jämfört med 12,7 procent samma månad föregående år. I antal personer är det en minsk-
ning med 170 personer på ett år. I slutet av mars var 1540 ungdomar (600 kvinnor och 
940 män) arbetslösa inskrivna på arbetsförmedlingen i länet.  Därmed fortsätter en lång-
varig trend med en minskande ungdomsarbetslöshet som nästan halverats i länet under 
de senaste fem åren.  

Inskrivna inom etablering 
I mars omfattades 2480 personer av etableringsinsatser i länet (1120 kvinnor och 1360 
män). Det är en minskning med 520 personer jämfört med för ett år sedan. Antalet som 
omfattas av etableringsinsatser har under året succesivt minskat, men i takt med att fler 
män än kvinnor som omfattats av etableringsinsatser går till arbete är minskningen större 
bland män än bland kvinnor.   

Skillnader mellan kommunerna i länet 
Variationerna mellan kommunerna i länet är fortsatt stora. I mars hade två kommuner 
lägre arbetslöshet än rikets 7,2 procent. Det var Mörbylånga med 4,8 procent och Oskars-
hamn med 7,1 procent. Högst var den i Högsby kommun med 14,4 procent och Hultsfred 
med 12,8 procent. 

Skillnaderna är även stora när det gäller arbetslösheten för ungdomar 18-24 år. Lägst var 
den i mars i Vimmerby där den låg på 8,7 procent, följt av Kalmar på 9,6 procent. Högst 
var den i Högsby och Torsås med 18,5 procent respektive 15,5 procent. 

Inskrivna arbetslösa med lång tid utan arbete ökar 
Antalet inskrivna i långa tider utan arbete ökar. I mars hade 4480 (2050 kvinnor och 
2430 män) varit utan arbete i mer än tolv månader. Detta är en ökning med 700 personer 
på ett år. Ökningen sker bland utrikesfödda där den på ett år ökat med 31,4 procent,  
medan den minskat bland inrikes födda.  Utvecklingen förklaras i hög grad av att antalet 
personer som deltagit i etableringsuppdraget mer än ett år är förhållandevis stort och en 
del står längre ifrån arbetsmarknaden och många övergår efter avslutad etableringsinsats 
till öppen arbetslöshet eller något annat av Arbetsförmedlingens program med aktivitets-
stöd.  
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Färre nyinskrivna arbetslösa än för ett år sedan 
Under mars anmälde sig 470 personer (200 kvinnor och 270 män) som arbetslösa till  
Arbetsförmedlingen i Kalmar län. Motsvarande siffra samma månad ifjol var 530 perso-
ner. 50 av de som skrev in sig som nya arbetssökande var nyanlända, motsvarande antal 
under mars förra året var 200.    

Arbete med stöd 
Antalet personer med stöd uppgick under mars månad till 2300 personer i Kalmar län 
(920 kvinnor och 1380 män). Det är 140 personer fler än i mars 2017. 490 personer hade 
ett arbete med anställningsstöd, vilket är 200 fler jämfört med för ett år sedan. Inom  
extratjänster hade drygt 290 personer anställning i slutet av mars, jämfört med drygt 10 
personer för ett år sedan.1 

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 i slutet av februari närmare 1810 personer i 
anställning genom särskilda insatser för funktionsnedsatta, varav 940 i Trygghetsanställ-
ning, 670 med Lönebidrag, 15 i offentligt skyddat arbete samt 180 i Utvecklingsanställ-
ning. 

Nystartsjobb, yrkesintroduktion och utbildningskontrakt 
I slutet av den gångna månaden sysselsattes 740 personer i länet i ett Nystartsjobb. Det är 
klart färre jämfört med för ett år sedan då 1000 personer omfattades av Nystartsjobb.2 
Personer i Yrkesintroduktion uppgick i slutet av mars till drygt 10 personer och är lägre 
än de drygt 20 personer som omfattades för ett år sedan.3 Utbildningskontrakt omfattade 
90 personer och är 20 fler jämfört med i slutet av februari 2017.4 

Antal personer varsel om uppsägning 
Under mars månad varslades 200 personer om uppsägning i Kalmar län, vilket är fler än 
de 4o varslade för ett år sedan. 

Lediga platser 5 
Antalet lediga platser som anmäldes till arbetsförmedlingen i Kalmar län under mars 
var 3030. Det är en minskning med 650 platser jämfört med i mars 2017.   

1 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. 
2 Nystartsjobb är ett beslut om ekonomiskt stöd till arbetsgivare i syfte att stimulera arbetsgivare att anställa personer som varit 
utan arbete en längre tid. 
3 Yrkesintroduktion infördes den 15 januari 2014 och är ett ekonomiskt stöd till arbetsgivare som anställer ungdomar 15-24 år. 
Anställningen ska innehålla utbildning eller handledning under minst 15 procent av arbetstiden.   
4 Utbildningskontrakt är en överenskommelse mellan arbetssökande 20-24 år, Arbetsförmedlingen och kommunen om att den 

arbetssökande ska läsa in gymnasiet på Komvux eller på folkhögskola. Studierna kan kombineras med jobb, praktik eller 
andra arbetsmarknadspolitiska program på deltid. 

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. 

                                                             



  
  

ARBETSFÖRMEDLINGEN 
Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. 
Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. 

www.arbetsformedlingen.se 
 

 

Inskrivna arbetslösa i riket mars 2018 som andel (%) av den  
registerbaserade arbetskraften 16 – 64 år  
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Län
Inskrivna 
arbetslösa

Förändring i 
procentenheter*

X Gävleborgs län 10,1% -1,1
D Södermanlands län 9,8% -0,9
K Blekinge län 9,7% -0,4
M Skåne län 9,6% -0,4
U Västmanlands län 8,8% -0,6
Y Västernorrlands län 8,5% -0,5
E Östergötlands län 8,3% -0,5
G Kronobergs län 8,3% -0,2
H Kalmar län 8,2% -0,4
S Värmlands län 7,5% -1,0
T Örebro län 7,4% -0,7

Riket 7,2% -0,4
W Dalarnas län 6,9% -0,7
Z Jämtlands län 6,9% -0,5
BD Norrbottens län 6,8% -0,6
O Västra Götalands län 6,4% -0,3
I Gotlands län 6,2% -0,7
F Jönköpings län 6,1% -0,6
AC Västerbottens län 6,1% -0,4
N Hallands län 6,0% -0,5
AB Stockholms län 6,0% -0,1
C Uppsala län 5,7% -0,1

* Förändring i procentenheter jämfört med 
motsvarande period föregående år
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Inskrivna arbetslösa i Kalmar län mars 2018 som andel (%) av den 
registerbaserade arbetskraften 16 – 64 år  
 

 

 

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 

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