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Mer information om arbetsmarknadsläget 
i Östergötlands län i slutet av mars 
månad 2012 
 

Antalet lediga platser minskar 

Totalt under mars månad nyanmäldes 2 900 platser och det var 700 färre jämfört 
med mars för ett år sedan. Efterfrågan på arbetskraft ökade påtagligt under årets 
första månader och att det nu är färre tyder på att många semestervikariat 
anmäldes ovanligt tidigt på året.  
 
De mest eftersökta yrkena under mars var vårdare och personliga assistenter, 
undersköterskor demonstratörer, systemerare och programmerare, 
företagsförsäljare, torg- och marknadsförsäljare, köks- och restaurangbiträden, 
kockar, hovmästare, lagerpersonal, civilingenjörer och lastbils- och 
långtradarförare.  
 

Färre fick arbete 

Av de inskrivna hos arbetsförmedlingen gick 1 900 personer ut i jobb under mars. 
Det var drygt 400 färre jämfört med mars för ett år sedan. Bland ungdomar i 
åldrarna 18-24 år fick 580 personer arbete och det var 10 färre än förra året. 
 

Få varsel i Östergötland i förhållande till riket 

I Östergötland varslades 120 personer om uppsägning under mars månad. Det 
var lika många som under förra årets februari. Drygt tio procent av varslen 
berörde tillverkningsindustrin och det tyder på ett fortsatt förhållandevis stabilt 
läge bland länets industriföretag. Av alla varsel i Sverige berörde bara 2,4 procent 
Östergötland vilket kan jämföras med 4,3 procent som är Östergötlands andel av 
alla sysselsatta i Sverige. 
 

Bland antalet nyinskrivna arbetslösa är männen fler än kvinnorna 

Under hela hösten och vintern har antalet män bland de nyinskrivna arbetslösa 
varit fler än kvinnorna. Även under mars var männen fler än kvinnorna, 600 män 
mot 460 kvinnor. Totalt antal nyinskrivna arbetslösa under mars månad var 
1 070, varav 370 i åldern 18-24 år. 
  

Det totala antalet inskrivna arbetslösa minskade 

Det totala antalet inskrivna arbetslösa minskar normalt under vårmånaderna och 
uppgick till 21 950 personer i slutet av mars 2012. Det var 540 fler jämfört med 
slutet av mars 2012 men 430 färre än februari 2012.  
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Det totala antalet inskrivna arbetslösa motsvarade 10,0 procent av den 
registerbaserade arbetskraften 16-64 år. I riket som helhet var motsvarande andel 
8,5 procent. Fem län hade en högre total arbetslöshet än Östergötland, 15 län 
hade lägre andel.  
 
Högst andel arbetslösa i förhållande till den registerbaserade arbetskraften 16-64 
år hade Norrköping med 12,6 procent följt av Motala med 12,3 procent. Ydre och 
Söderköping hade länets lägsta med 4,7 respektive 6,3 procent.  
 
Mest bekymmersamt är det i Norrköping där arbetslösheten har stigit under det 
senaste året, särskilt bland ungdomar.  
 

Öppet arbetslösa  

Antalet öppet arbetslösa personer uppgick i slutet av mars 2012 till 9 970, varav 
4 250 kvinnor och 5 700 män. Det var 150 fler än för ett år sedan. 
 

Arbetssökande i program med aktivitetsstöd  

Antalet personer i program med aktivitetsstöd uppgick i slutet av mars till 11 000 
personer. Av dessa var 5 300 kvinnor och 5 700 män. Det var knappt 400 fler än 
för ett år sedan. 
 

Fortsatt hög arbetslöshet bland ungdomar 

Det totala antalet inskrivna arbetslösa i åldrarna 18-24 år uppgick till 5 400 
personer i slutet av mars 2012. Det var en minskning med 200 personer jämfört 
med månaden innan men en ökning med 340 personer jämfört med mars förra 
året. Det är främst i Norrköping det har skett en ökning och där är förändringen 
under den senaste månaden noll personer, vilket betyder att det är den enda 
kommunen i länet där antalet arbetslösa ungdomar inte minskade under mars 
månad.  
 
Den totala ungdomsarbetslösheten är därmed fortsatt hög, 22,1 procent i länet 
mot 17,2 procent i riket (relaterat till den registerbaserade arbetskraften i 
åldrarna 18-24 år). Högst ungdomsarbetslöshet i länet i slutet av mars hade 
Motala med 26, 8 procent följt av Norrköping med 24,7 procent. Lägst andel 
arbetslösa hade Ydre och Linköping med 13,4 respektive 18,6 procent. 
 

Antalet arbetslösa utrikesfödda och personer med 
funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga ökar  

Det totala antalet inskrivna arbetslösa utrikesfödda uppgick i slutet av mars till 
6 500, varav 2 900 kvinnor och 3 600 män. Det är 640 fler än i slutet av mars 
förra året, varav 360 kvinnor och 280 män. 

Det totala antalet inskrivna arbetslösa personer med funktionsnedsättning som 
medför nedsatt arbetsförmåga uppgick i slutet av mars till 4 160, varav 2 120 
kvinnor och 2 020 män. Det är en ökning sedan mars föregående år med 400 
personer, varav 160 kvinnor och 240 män. 
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Fakta 

Den officiella arbetslösheten redovisas av SCB enligt deras Arbetskraftsundersökning, 
AKU. Den officiella definitionen innebär bland annat att man söker och kan ta ett 
arbete omedelbart, men behöver man inte vara inskriven på Arbetsförmedlingen. 
Arbetsförmedlingen redovisar olika kategorier av inskrivna arbetssökande. En är 
öppet arbetslösa – de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En 
annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns 
tillsammans totalt inskrivna arbetslösa och är det mått som närmast svarar mot 
SCB:s definitioner. Andelen öppet arbetslösa och/eller sökande i program med 
aktivitetsstöd anges numera i förhållande till en registerbaserad arbetskraft. 
Mer information: www.arbetsformedlingen.se/nytt-om-statistik 
Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning: http://www.scb.se/aku 

 

 

 

 
Totalt inskrivna arbetslösa i Östergötland i mars 2012 som 
andel (%) av  den registerbaserade arbetskraften 16 – 64 år 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Genomsnitt för länet  

= 11,1 % –  
= 9,0 – 11,0 %1 

Finspång 

Norrköping 

Söderköping 

Åtvidaberg 

Motala 

Vadstena 

Ödeshög 

Mjölby 
Linköping 

Kinda 

Ydre 

Boxholm 

Valdemarsvik 

Kommun
Totalt inskrivna 
arbetslösa

Förändring i 
procentenheter*

Norrköping 12,6% 0,4
Motala 12,3% -0,1
Östergötlands län 10,0% 0,0
Valdemarsvik 9,7% -0,5
Mjölby 9,5% -0,3
Finspång 8,9% 0,6
Ödeshög 8,5% -0,8
Linköping 8,5% -0,2
Riket 8,5% 0,0
Åtvidaberg 8,4% 0,0
Vadstena 7,1% -0,5
Kinda 6,9% 0,4
Boxholm 6,9% -0,6
Söderköping 6,3% -0,1
Ydre 4,7% 0,0

=       – 8,9 % 

*Förändring i procentenheter jämfört 

med motsvarande period föregående år 

 

http://www.arbetsformedlingen.se/nytt-om-statistik
http://www.scb.se/aku
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