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Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik januari 2018 

750 påbörjade något arbete 
I januari påbörjade omkring 740 personer (330 kvinnor och 410 män) av samtliga inskrivna på Arbets-
förmedlingen i Kalmar län någon form av anställning, 100 personer färre jämfört med samma månad 
föregående år. Bland dem som fick arbete under januari var 130 ungdomar under 25 år.  

Den starka arbetsmarknaden i Kalmar län fortsätter vara gynnsam för inskrivna arbetslösa med utsatt 
ställning på arbetsmarknaden, särskild inskrivna arbetslösa födda utanför Europa. I januari 2018 har 
omkring 180 inskrivna arbetslösa utomeuropiskt födda fått arbete i länet, en ökning med cirka 22 pro-
cent eller omkring 30 personer jämfört med samma månad föregående.  

Arbetslösheten ser en vändning 
Länets arbetslöshetsnivå sjönk till 8,4 procent (7,7 procent kvinnor och 8,9 procent män) i slutet av 
januari 2018, en minskning med 0,1 procentenheter jämfört med samma månad 2017. Denna sänk-
ning bryter den trendande ökningen som vi har fått se under de senaste sju månaderna. Arbetslös-
heten bland kvinnor ökar med en takt på 6,8 procent. För män sjunker dock arbetslösheten med 5,7 
procenten. Det bör noteras att den relativa arbetslösheten är högst bland män.  Beskrivet i antal inne-
bär det att 9 700 personer (4 270 kvinnor och 5 430 män) är inskrivna som arbetslösa bland länets ar-
betsförmedlingar i slutet av januari. Arbetslöshetens minskning kan förklaras med ett starkt arbets-
marknadsläge som genererar en god sysselsättningstillväxt i Kalmar. En stark efterfrågeutveckling för 
varor och tjänster inom det privata näringslivet medför ett större kapacitetsutnyttjande av personalre-
surser. 

Personer som löper större risk att hamna i längre tider av arbetslöshet är inskrivna arbetslösa med för-
gymnasialutbildning. Det är också denna grupp som har den högsta ökningstakten på 4 procent eller 
med 15 personer jämfört med inskrivna arbetslösa med högre utbildningsnivå. Detta kan förklaras 
med att utbudet inte har den kompetens som arbetsgivarna efterfrågar på arbetsmarknaden. Både an-
talet arbetslösa med gymnasial och eftergymnasial utbildning ser en procentuell sänkning.  

Av de som var inskrivna arbetslösa i slutet av januari var 4 810 inskrivna som öppet arbetslösa (2 100 
kvinnor och 2 710 män), vilket är drygt 420 färre 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 januari 4900 (2170 kvinnor och 2730 
män). Flest deltagare finns i det arbetsmarknadspolitiska programmet Jobb- och utvecklingsgarantin, 
som svarar för 2540 personer i slutet av januari. Jobbgarantin för ungdomar svarar för 460 personer.  

Inskrivna arbetslösa ungdomar minskar  
Som en följd av det starka konjunkturläget i länet har arbetslösheten bland ungdomar och uppgår i 
slutet av januari 2018 till 12,0 procent jämfört med 12,9 procent föregående år samma månad. Beskri-
vet i antal uppgår inskrivna arbetslösa ungdomar (18-24 år) till 1 670. Arbetslöshetsnivån är bland 
unga kvinnor (630) och bland unga män (1040), men ökar mer bland kvinnor än bland män. 
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Inskrivna arbetslösa inom etableringsuppdraget 
Vid årsskiftet 2017-2018 övergick etableringsuppdraget till att bli etableringsprogrammet. Detta in-
nebär att vissa administrativa rutiner förändrats. I januari omfattades 2 360 personer (1 020 kvinnor 
och 1 340 män) av etableringsuppdraget i Kalmar län, vilket kan jämföras med 2 820 personer för ett 
år sedan. Cirka 890 personer som omfattades av etableringsuppdraget deltog i något program, så som 
arbetsmarknadsutbildning eller arbetspraktik.  

Stora skillnader mellan kommunerna i länet  
I januari hade två av länets kommuner (Oskarshamn och Mörbylånga) lägre arbetslöshet än riksge-
nomsnittet som uppgår till 7,4 procent.  

Högst arbetslöshet noterades i Högsby kommun med 14,7  procent följt av Hultsfreds kommun med en 
arbetslöshet på 13,2 procent. Arbetslösheten minskar i 8 av länets 13 kommuner jämfört med samma 
månad föregående år. Minskning är störst i Borgholm. Mest ökar arbetslösheten i Mörbylånga och 
Vimmerby. 

Även ungdomsarbetslösheten (18-24 år) varierar mellan kommunerna i länet. I Högsby kommun note-
ras det högst andel arbetslösa 21,8 procent (70 personer). Lägst arbetslöshet hade Vimmerby kommun 
på 8,9 procent (80 personer). Det är i Högsby kommun som arbetslöshet bland unga faller snabbast 
med en takt på 5,6 procentenheter jämfört med för ett år sedan.  

Inskrivna arbetslösa med lång tid utan arbete fortsätter öka 
Antalet inskrivna arbetslösa som varit i långa tider utan arbete fortsätter stiga. På ett år har antalet 
personer utan arbete i mer än 12 månader ökat med 700 och uppgår i januari till 4350 personer. Ök-
ningstakten för andelen med arbetslöshetstider på sex månader eller mer har ökat med 13,9 procent i 
januari jämfört med samma månad föregående år.  

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

Färre nyinskrivna arbetslösa i januari 
Under januari anmälde 610 personer sig som arbetslösa på Arbetsförmedlingarna i Kalmar län jämfört 
med 870 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 januari månad till 
2240 jämfört med 2140 samma period föregående år.  

Personer som har arbete med anställningsstöd i länet fördelar sig på 110 i särskilt anställningsstöd1. I 
januari har 40 gått till arbete via insatsen instegsjobb2. 35 personer har fått anställning genom insat-
sen Förstärkt särskilt anställningsstöd samt 250 genom Extratjänster3. 

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. 
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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 januari närmare 1790 personer i anställning genom särskilda insatser för 
funktionsnedsatta, varav 960 i Lönebidrag för trygghet i anställning, 650 i Lönebidrag för anställning 
och 170 i Lönebidrag för utveckling i anställning. 

Nystartsjobb och utbildningskontrakt 
Antalet personer i nystartsjobb uppgick i slutet av januari till 790. Det var 90 personer som omfattades 
av insatsen utbildningskontrakt4. Det är också inom ramen för den sistnämnda insatsen som det sker 
en fortsatt tydlig ökning, jämfört med föregående år. 

Fler varsel om uppsägning 
I januari varslades 100 personer om uppsägning, vilket kan jämföras med 30 under samma månad fö-
regående år. Det aktuella antalet ligger dock 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 5 
Antalet nyanmälda lediga platser var 3 450 (2 870) i januari.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 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.  
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. 
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 januari 2018 som andel (%)  
av den registerbaserade arbetskraften 16 – 64 år 

 
 

*Förändring i procentenheter jämfört med 
motsvarande period föregående år 

1 Genomsnitt för länet  
+/- 1 procentenhet 

= 9,5 % –  
= 7,4 – 9,4 %1 

= – 7,3 % 
Kommun

Inskrivna 
arbetslösa

Förändring i 
procentenheter*

Högsby 14,7% 0,3
Hultsfred 13,2% -0,7
Nybro 9,9% -0,6
Emmaboda 9,2% 0,1
Västervik 8,9% -0,3
Torsås 8,9% -0,7
Mönsterås 8,7% 0,0
Kalmar län 8,4% -0,2
Vimmerby 7,6% 0,4
Kalmar 7,5% 0,0
Riket 7,4% -0,3
Borgholm 7,4% -0,9
Oskarshamn 7,0% -0,4
Mörbylånga 5,2% 0,4
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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 

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

= 8,5 % 
  1

 Genomsnitt för 
Riket  
+/- 1 procenten-

 

= 6,4 – 8,4 
 

= – 6,3 % 

  
  
  

Län
Inskrivna 
arbetslösa

Förändring i 
procentenheter*

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

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

* Förändring i procentenheter jämfört med 
motsvarande period föregående år

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