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Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017 

Till arbete 

Under augusti månad fick 1 319 personer (629 kvinnor och 690 män) som var inskrivna 
vid Arbetsförmedlingen i Örebro län arbete. Jämförande månad året innan var det något 
fler då 1 351 personer (594 kvinnor och 629 män) fick arbete.  

Av de som fick ett jobb var 255 unga i åldern 18-24 år, 476 var utrikesfödda och 183 hade 
en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. För den senare gruppen kan 
det jämföras med 163 personer motsvarande månad år 2016. 

Inskrivna arbetslösa  

Antalet inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen i Örebro län uppgick i slutet av au-
gusti till 10 619 personer varav 45 procent var kvinnor och 55 procent män (4 787 kvinnor 
och 5 832 män). Totalt var det en minskning med 1,4 procent jämfört med ett år tidigare. 
Medan arbetslösheten bland män minskade med 4,5 procent, ökade för kvinnorna med 
2,6 procent. 

Antalet inskrivna utrikes födda fortsätter att ökat men i mindre omfattning än i början på 
året, mellan augusti 2016 och 2017 ökade gruppen med 5,1 procent. Av samtliga inskrivna 
arbetslösa var nästan 60 procent utrikes födda. I augusti 2016 var motsvarande andel 56 
procent.  Detta är bland annat en följd av de många nyanlända som kom med de stora 
flyttningsströmmarna under 2015 och som nu har möjlighet att skrivas in på Arbetsför-
medlingen och få stöd i att söka arbete.  

Av de drygt 10 600 inskrivna arbetslösa var 6 439 öppet arbetslösa och 4 180 deltog i ar-
betsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd. På ett år har antalet öppet arbetslösa 
ökat med 10,3 procent medan antalet i arbetsmarknadspolitiska program har minskat 
med 15,4 procent. 

Summan av de inskrivna öppet arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitets-
stöd utgjorde 7,6 procent av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år i Örebro län. An-
delen arbetslösa kvinnor i länet var fortfarande lägre än andelen arbetslösa män även om 
skillnaden minskar. I augusti 2017 var andelen arbetslösa kvinnor 7,1 procent jämfört 
med 8,1 procent av männen. 

Länets lägsta arbetslöshet hade Lekebergs kommun med 3,7 procent av registerbaserade 
arbetskraften följt av kommunerna Kumla och Askersund, 5,2 procent respektive 5,8 pro-
cent. Högst var arbetslösheten i Hällefors 12,3 procent. Ytterligare en kommun hade en 
arbetslöshet över tio procent, Ljusnarsberg med 12 procent. Jämfört med augusti 2016 
har arbetslösheten minskat i sju av länets kommuner, ökat i fyra samt att den var oför-
ändrad i Örebro kommun. Störst var ökningen i Hallsbergs kommun med 0,6 procenten-
heter och den största minskningen hade Laxå med 2,3 procentenheter.  

Inskrivna arbetslösa ungdomar 

För unga i Örebro län fortsätter trenden med minskad arbetslöshet och antalet inskrivna 
arbetslösa ungdomar i länet mellan 18 och 24 år uppgick till 1 836 personer vilket motsva-
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rade 11,1 procent av den registerbaserade arbetskraften. Det kan jämföras med motsva-
rande period året innan då den var 13,0 procent eller för fem år sedan då andelen var 
drygt 20 procent.  

Av de inskrivna ungdomarna var 38 procent kvinnor och 62 procent. Såsom för hela grup-
pen inskrivna arbetslösa av den registerbaserade arbetskraften var andelen unga arbets-
lösa kvinnor lägre 8,5 procent än andelen unga män 13,5 procent.  

Av de unga arbetslösa var nästan hälften utrikes födda, 47 procent eller 862 personer.  
Skillnaden mellan in- och utrikesfödda ungdomar var stor i länet. För inrikes födda var 
andelen arbetslösa 6,7 procent medan den för utrikes födda vara 40,9 procent. Det kan 
jämföras med riket där andelen inrikes födda ungdomar hade en arbetslöshet på 6,6 pro-
cent medan den var 34,4 för utrikesfödda.   

Även bland ungdomar hade Lekebergs kommun den lägsta arbetslösheten i Örebro län 
med 8,0 procent. Ljusnarsberg den högsta med 20,1 procent. I tio av länets tolv kommu-
ner minskade arbetslösheten för ungdomar, de två som hade en ökning mellan augusti 
2016 och 2017 var Hällefors (2,6 %) och Askersund (0,3 %). 

Inskrivna inom etableringsuppdraget 

I Örebro län var 2 263 personer inskrivna i etableringsuppdraget i slutet av augusti. I jäm-
förelse med för ett år sedan var det en ökning med cirka åtta procent eller 176 personer. 
Av alla som ingick i etableringsuppdraget var ungefär tre fjärdedelar öppet arbetslösa och 
en fjärdedel deltog i program med aktivitetsstöd. Fördelningen mellan kvinnor och män 
som var inskrivna i etableringsuppdraget var 43 respektive 57 procent.  

Inskrivna arbetslösa med lång tid utan arbete  

Arbetsförmedlingen redovisar antalet arbetssökande som varit utan arbete en längre tid.1 
Av alla inskrivna i augusti hade 6 637 personer varit utan arbete i över 6 månader. Det var 
en ökning med nästan sex procent jämfört med motsvarande månad året innan. Även i 
grupperna med mer än 12 eller 24 månader i arbetslöshet var det ökningar. Av alla in-
skrivna hade 4 296 personer varit utan arbete i mer än 12 månader, vilket var en ökning 
med 2,5 procent. Antalet som hade varit inskrivna arbetslösa i över 24 månader uppgick 
till 2 116 personer. Det var en ökning med 6,2 procent.  

Det var framför allt bland kvinnorna som antalet med längre tid utan arbete ökar. Antalet 
kvinnor med mer än 6 månader utan arbete ökade med nästan tio procent mellan augusti 
2016 och augusti 2017. För männen i motsvarande grupp var det en ökning med tre pro-
cent. I gruppen som varit arbetslös 12 månader eller mer ökade antalet kvinnor medan 
det minskade för männen. I gruppen med längst tid i arbetslöshet (mer än 24 månader) 
stod också kvinnorna för den största ökningen nästan tio procent medan den var knappt 
tre procent för männen. Det kan förklaras av att en allt större andel av alla arbetslösa och 
framför allt kvinnor står längre ifrån arbetsmarknaden. Detta för med sig att antalet med 
längre tider i arbetslöshet också ökar. 

                                                             
1 Dessa personer är öppet arbetslösa eller inskrivna i ett program med aktivitetsstöd och varit utan arbete en sammanhängande 
period om mer än 6, 12 eller 24 månader. 
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Nyinskrivna arbetslösa 

I augusti anmälde sig 744 personer som arbetslösa i Örebro län, vilket är en minskning 
med nästan 25 procent jämfört med samma period året innan. Antalet nyinskrivna kvin-
nor och män uppgick till 388 respektive 356. För kvinnorna var det en minskning med 14 
procent och för männen med nästan 34 procent. Det var första gången sedan 2011 som 
antalet kvinnor var fler än antalet män.  

Även nyinskrivna ungdomar mellan 18 och 24 år minskade under samma period, med un-
gefär 30 procent och uppgick till 270 personer. Av de nyskrivna i Örebro län var 287 utri-
kes födda varav 75 procent av dessa vara födda i länder utanför Europa.  

Arbete med stöd 

Nästan 3 900 personer i Örebro län hade i augusti en anställning med stöd, varav 40 pro-
cent var kvinnor och 60 procent var män. De klart flesta i denna grupp hade särskilda in-
satser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Drygt 
3 000 personer hade någon form av sådant stöd där de vanligaste stöden var lönebidrag 
för anställning och lönebidrag för trygghet i anställning. Resterande nästan 900 hade 
olika former av anställningsstöd varav extratjänster och särskilt anställningsstöd var de 
största. 

Nystartsjobb, yrkesintroduktion och utbildningskontrakt 

I Örebro län fortsätter antalet personer i nystartsjobb att minska. I augusti 2017 var anta-
let 1 443 vilket är en minskning med drygt elva procent jämfört med motsvarande månad 
året innan. Fler av länets män (1 013) än kvinnor (430) hade ett nystartsjobb i augusti 
månad. Personer i yrkesintroduktion var i nivå med året innan medan personer med ut-
bildningskontrakt ökat med drygt 30 procent till att vara över 100 personer. 

Antal personer varsel om uppsägning 

Under augusti 2017 varslades 11 personer i Örebro län om uppsägning. Det var 14 perso-
ner färre än i augusti 2016. 

Lediga platser 2 
Cirka 2 100 lediga jobb anmäldes till Arbetsförmedlingen i Örebro län i augusti, det är 
drygt 100 färre jämfört med motsvarande månad året innan. De flesta av platserna vara 
inom vård och omsorg och företagstjänster. Dessa två branscher stod för cirka 70 procent 
av de nya platserna.   

I tio av länets kommuner anmäldes färre plaster i augusti 2017 jämfört med augusti 2016, 
de två kommuner med fler platser under perioden var Ljusnarsberg och Nora.  

Analys: Arbetslösheten bland unga minskar 

Örebro län har fortfarande en större andel arbetslösa ungdomar än i riket, 11,1 procent 
jämfört med 10,3 procent i riket, men under flera månader av 2017 har minskningen varit 

                                                             
2 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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större i länet än på riket. Mellan augusti 2016 och 2017 minskade gruppen med 14 pro-
cent i Örebro län medan den minskade med drygt tio procent på riket. Från början på året 
till augusti har antalet inskrivna i åldern 18 till 24 år minskat med nästan 300 personer i 
länet. Efter februari har antalet inte överstigit 2000 någon månad och man får gå tillbaka 
till våren, sommaren 2008 för att hitta motsvarande nivåer. 

Andelen ungdomar som övergår till arbete är också större än för samtliga inskrivna ar-
betslösa och den är högre i Örebro län än i riket. I augusti månad var andelen av de in-
skrivna mellan 18 och 24 år som övergick till arbete 1,5 procent av den registerbaserade 
arbetskraften. På riket vara motsvarande siffra 1,1 procent. Liknade mönster fanns under 
samtliga sommarmånader. 

De kommunerna med störst andel unga som gick till arbete i augusti var Degerfors (2,3 
%) och Lekeberg (2,0 %). Två kommuner i länet låg under rikssnittet Askersund (0,4 %) 
och Hällefors (0,7 %) dessutom låg Lindesberg på samma nivå som riket, 1,1 procent.  

Av de som övergått till arbete har en majoritet en gymnasieutbildning, lägger man även 
till dem med en eftergymnasieutbildning är det cirka åtta av de tio av de unga som har fått 
arbetet i augusti. Ser man till de sökande totalt är inte gruppen gymnasieutbildade lika 
dominant utan utgör drygt hälften av samtliga inskrivna i ålder 18 till 24 år. Medan de 
med en kortare utbildningsnivå är cirka 40 procent och de med en eftergymnasial utbild-
ning är 7,5 procent.  

Ungdomar har varit efterfrågade av arbetsgivarna och antalet har minskat kraftigt från de 
höga nivåerna åren efter finanskrisen. Det är särskilt ungdomar med en gymnasieutbild-
ning som är efterfrågade bland de inskrivna hos Arbetsförmedlingen och de som i störst 
utsträckning övergår till arbete. Det visar vikten av att ha en utbildning för att förbättra 
möjligheterna till arbete. 
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Inskrivna arbetslösa i Örebro län augusti 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. 

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 riket augusti 2017 som andel (%) av den  
registerbaserade arbetskraften 16 – 64 år 
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Län

Inskrivna 
arbetslösa

Förändring i 
procentenheter*

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

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

* Förändring i procentenheter jämfört med 
motsvarande period föregående år


