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Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017 

950 påbörjade något arbete 

Under april 2017 påbörjade omkring 950 personer (350 kvinnor och 600 män) av de som var in-

skrivna på Arbetsförmedlingen i Kalmar län någon form av anställning. En minskning med 250 perso-

ner jämfört med samma månad 2016. Bland dem som fick arbete under april var 170 ungdomar under 

25 år och 180 personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.  

Att färre personer går till arbete i år jämfört med i fjol ska inte ses som ett tecken på att arbetsmark-

naden är svagare. Utvecklingen kan i hög grad förklaras av att ett allt större antal (och andel) av de in-

skrivna arbetslösa tillhör grupper som i genomsnitt har lägre jobbchanser.  Utflödet till arbete är bland 

annat lägre hos inskrivna arbetslösa som är födda utanför Europa och hos inskrivna arbetslösa som 

saknar en fullständig gymnasieutbildning. En konsekvens av detta är att tiderna i arbetslöshet blir 

längre hos tidigare nämnda grupper än hos övriga inskrivna arbetslösa. Inskrivna arbetslösa med ut-

satt ställning på arbetsmarknaden behöver alltså många gånger mer anpassade insatser och stöd för 

att öka sina chanser att få ett arbete.  

Inskrivna arbetslösa  

Länets arbetslöshetsnivå uppgick till 8,3 procent i slutet av april 2017, en ökning med 0,9 procenten-

heter jämfört med samma månad 2016. Beskrivet i antal innebär det att 9480 (4000 kvinnor och 5480 

män) personer är inskrivna som arbetslösa bland länets arbetsförmedlingar i slutet av april. Ökningen 

i arbetslöshet ska inte tolkas som en försvagning av arbetsmarknaden. Tvärtom har arbetsmarknaden 

det senaste året varit stark i Kalmar län och bland några grupper, så som inskrivna arbetslösa med 

lägst gymnasial utbildning, har arbetslösheten minskat märkbart.  

Skillnaden mellan inskrivna arbetslösa med förgymnasial utbildning och de med gymnasial- eller  

eftergymnasial utbildning fortsätter växa. Merparten (40 procent) av inskrivna arbetslösa utgörs av 

personer med förgymnasial utbildning. 36 procent har gymnasial utbildning och 23 procent har efter-

gymnasial utbildning. Medan arbetslösheten står stilla bland personer med gymnasial utbildning så 

ökar inskrivna arbetslösa med förgymnasial utbildning med 22 procent jämfört med april 2016. Dessa 

individer löper högre risk att hamna i långa tider av arbetslöshet. Detta kan förklaras med att arbetsgi-

varna nästan alltid kräver gymnasieutbildning.  

Arbetslöshetsnivåerna skiljer sig en del mellan länets kommuner. Vid slutet av april hade endast fyra 

av länets kommuner (Kalmar, Vimmerby, Oskarshamn och Mörbylånga) lägre arbetslöshet än riksge-

nomsnittet. Högst arbetslöshet noterades i Högsby kommun med 14,5  procent följt av Hultsfreds 

kommun med en arbetslöshet på 14,2  procent. Arbetslösheten ökar i alla kommuner inom länet, jäm-

fört med samma månad föregående år, se kartdiagrammet i bilaga. 

Av de som var inskrivna arbetslösa i slutet av april var 4660 inskrivna som öppet arbetslösa, vilket är 

drygt 1000 fler än i fjol. Uttryckt som andel av den registerbaserade arbetskraften motsvarar de öppet 

arbetslösa 4,1 procent.  

Antalet personer i program med aktivitetsstöd var i slutet av april 4830, vilket motsvarande 4,2 pro-

cent av den registerbaserade arbetskraften och ligger på ungefär samma nivå som föregående år. Flest 

deltagare finns i det arbetsmarknadspolitiska programmet Jobb- och utvecklingsgarantin, som svarar 

för 2500 personer i slutet av april. Av dessa deltog drygt 250 personer i programmets sysselsättnings-

fas, som ska avvecklas helt till 31 januari 2018.  
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Inskrivna arbetslösa ungdomar 

Ungdomsarbetslöshetens långsiktiga nedåtgående trend har stannat av och ligger i april på en något 

högre nivå än samma månad föregående år. Uttryckt som andel av den registerbaserade arbetskraften 

uppgår länets ungdomsarbetslöshet till 12,3 procent. Det var alltså 1620 unga (18-24 år) som var in-

skrivna som arbetslösa hos länets arbetsförmedlingar under årets fjärde månad. Även bland unga (18-

24 år) är det färre kvinnor (590)  än män (1030) som är inskrivna arbetslösa. Ungdomsarbetslösheten 

minskade i slutet av april bland inrikes födda och ökar bland utrikesfödda jämfört med samma månad 

föregående år. Inflödet till etableringen står nästan uteslutande för ökningen av unga inskrivna arbets-

lösa.  

Inskrivna inom etableringsuppdraget 

Det är 3030 personer som omfattas av etableringsuppdraget i slutet av april i Kalmar län. Det är en 

ökning med cirka ett tusen personer jämfört med samma månad föregående år. Denna utveckling 

kommer att hålla i sig första halvåret.  Cirka 1890 inskrivna inom etableringen var öppet arbetslösa 

medan 1150 av personerna som omfattades av etableringsuppdraget deltog i något program, så som 

arbetsmarknadsutbildning eller arbetspraktik.  

Det är en stor spridning vad gäller utbildningsnivå bland de inskrivna arbetslösa inom eta-

bleringsuppdraget. Medan 50 procent har en förgymnasial utbildning, har närmare 30 pro-

cent eftergymnasial utbildning. 

Inskrivna arbetslösa med lång tid utan arbete ökar 

En växande andel av de inskrivna arbetslösa har arbetslöshetstider på 12 månader eller mer.  Sedan 

förra året har antalet ökat med 550 personer. Ökningstakten för andelen med arbetslöshetstider på 24 

månader eller mer är högre och har ökat med 19,6  procent i april jämfört med samma månad föregå-

ende år, uttryckt i antal uppgår siffran till 1870.  

Nyinskrivna arbetslösa minskar något i april 

Under april månad 2017 anmälde 430 personer sig som arbetslösa på Arbetsförmedlingarna i Kalmar 

län jämfört med 470 personer samma månad föregående år. Av dem som registrerades som nyin-

skrivna arbetslösa under april 2017 var drygt 190 kvinnor och 240 män.  

Något färre ungdomar i åldern 18–24 år anmälde sig som nya arbetslösa under april 2017 jämfört med 

samma månad 2016 och uppgår nu till 110 personer. 30 nyinskrivna arbetslösa omfattades av etable-

ringsuppdraget. 

Arbete med stöd 

Antalet personer i arbete med stöd (någon form av anställningsstöd eller särskilda insatser för perso-

ner med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga) uppgick under april månad till 

2200, jämfört med 2330 med april föregående månad.  
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Personer som har arbete med anställningsstöd i länet fördelar sig på 130 i särskilt anställningsstöd1. I 

april har fler gått till arbete via insatsen instegsjobb2 och uppgår till totalt 70 personer.  90 personer 

anställning genom insatsen Förstärkt särskilt anställningsstöd samt 10 i Extratjänster3. 

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 april närmare 1900 personer i anställning genom särskilda insatser för 

funktionsnedsatta, varav 1000 i trygghetsanställning som är i linje med föregående år, 750 i anställ-

ning med lönebidrag och 130 i utvecklingsanställning. 

Nystartsjobb, yrkesintroduktion och utbildningskontrakt 

Antalet personer i nystartsjobb uppgick i slutet av april till 1000. Det var 20 personer i yrkesintrodukt-

ion4 och 70 i utbildningskontrakt5. Det är också inom ramen för de sistnämnda insatserna som det 

sker en tydlig ökning jämfört med föregående år. 

Antal personer varsel om uppsägning 

En indikator för på hur arbetsmarknaden utvecklar sig är arbetsgivarnas varsel om kommande upp-

sägningar. Med undantag för några varseltoppar så har varseltalen varit låga under en längre tid i lä-

net. Även i april fortsätter varseltalen ligga långt under det historiska genomsnittet för Kalmar län, 

som uppgår till cirka 120 personer per månad. Under april 2017 varslades 30 personer om uppsägning, 

vilket kan jämföras med 60 under samma månad föregående år. 

Lediga platser 6 

Antalet lediga platser som anmäldes till länets arbetsförmedlingar uppgick till 2780, jämfört med 2920 

april 2016. Sommarvikariaten utgör fortfarande en stor del av de nyanmälda platserna och uppgår 860 

platser, även bland sommarvikariaten står vård- och omsorg för majoriteten av platserna.  

 

 

 

 

 

 

                                                             
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 Instegsjobb är anställning med särskilt anställningsstöd som ska kombineras med svenskundervisning för invandrare. Mål-

gruppen är nyanlända invandrare. 
3   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. 
4 Yrkesintroduktion infördes 15 januari 2014 och är ett ekonomiskt stöd till arbetsgivare som anställer ungdomar (18-24 år). 
Anställningen ska innehålla utbildning eller handledning minst 15 procent av arbetstiden.  
5 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.  
6 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 april 2017 som andel (%)  

av den registerbaserade arbetskraften 16 --- 64 år 
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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. 

Ins krivna arbets lös a i april 2017 s om andel (%)  

av den reg is terbas erade arbets kraften 16 --- 64 år 
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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/

