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Mer information om arbetsmarknadsläget i 
Örebro län i slutet av juli 2011 

 
 
  
 

Ökat antal lediga platser 
Antalet lediga platser som anmäldes till länets arbetsförmedlingar uppgick i juli till 
8371, vilket innebär en ökning motsvarande 19 procent jämfört med juli 2010. En 
dryg fjärdedel, eller 26 procent av alla nyanmälda platser i juli månad återfanns i 
offentliga tjänster medan 68 procent av platserna fanns inom privata tjänster. 
Härunder ryms bl a finansiell verksamhet och företagstjänster. Nära hälften, eller 43 
procent av alla nyanmälda platser i juli återfanns i finansiell verksamhet och 
företagstjänster där bl a bemanningsbranschen ingår. Sammantaget 5 procent av 
platserna återfanns i de varuproducerande sektorerna tillverkningsindustrin och 
byggbranschen. 

Personer utan arbete 

Summan av på Arbetsförmedlingen inskrivna öppet arbetslösa och arbetssökande 
i program med aktivitetsstöd uppgick i slutet av juli till 12 131 personer eller 6,9 
procent av befolkningen 16-64 år. Detta kan jämföras med 6,1 vilket var 
motsvarande siffra för riket.  
 
Störst är det sammantagna antalet i Hällefors där 8,2 procent av befolkningen i 
åldersgruppen 16-64 år antingen var arbetslösa eller deltog i ett 
arbetsmarknadspolitiskt program. Lekeberg, Askersund och Laxå finns på andra 
sidan skalan, där motsvarande siffra upp går till 3,9 resp 4,1 och 4,2 procent. 
 
Minskningen av antalet personer utan arbete var störst i Lekeberg och Laxå där 
antalet minskat med över 30 procent jämfört med juli 2010, vilket kan jämföras 
med länssnittet 14 procent. Den minsta förändringen av den sammanlagda 
arbetslösheten återfanns i Lindesberg och Ljusnarsberg där antalet minskat med 
4,2 respektive 5,6 procent. 

Minskad öppen arbetslöshet 
Antalet inskrivna öppet arbetslösa på länets Arbetsförmedlingar uppgick i slutet av 
juli till 6 714 personer, eller 3,8 procent av befolkningen i åldersgruppen 16-64 år. Det 
är en minskning sedan juli 2010 med 17 procent, eller 1 383 personer. Det är 
fortfarande fler män än kvinnor som är öppet arbetslösa, men männens arbetslöshet 
har minskat betydligt kraftigare än kvinnornas. I juli minskade antalet öppet 
arbetslösa kvinnor med 12 procent medan männens arbetslöshet minskade med nära 
22 procent jämfört med samma månad 2010. I juli bestod den öppna arbetslösheten 
av 3 445 män och 3 269 kvinnor, vilket innebär att kvinnornas andel av den 
sammanlagda arbetslösheten ökat från 46 procent till att nu uppgå till 49 procent. 

ARBETSFÖRMEDLINGEN 
Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och att arbetssökande kan få jobb.  

Ring oss på 0771-416 416 eller besök närmaste arbetsförmedling.    
www.arbetsformedlingen.se 

                                                           
1 Platsstatistiken täcker inte hela arbetsmarknaden eftersom alla lediga platser inte anmäls till Arbetsförmedlingen. Andelen 
platser som anmäls varierar över tid, och är större i högkonjunktur än i lågkonjunktur. Vid årsskiftet 2007/2008 skärptes 
Arbetsförmedlingens annonsregler. Tillsammans med ökad granskning har det medfört att antalet platser som 
omannonserats har minskat kraftigt 
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Ungdomsarbetslösheten minskar 
Bland ungdomar mellan 18 och 24 år var i juli 1 706 registrerade som öppet 
arbetslösa vid Arbetsförmedlingen. Detta är 321 färre än 2010 och motsvarar en 
minskning omfattande 16 procent. 

Allt färre deltagare i arbetsmarknadspolitiska program  
Liksom för de öppet arbetslösa minskar även antalet deltagare i program med 
aktivitetsstöd. Totalt 5 417 personer deltog under juli i sådana program, vilket kan 
jämföras med 6 018 i samma månad förra året och innebär en minskning med 10 
procent. När det gäller ungdomar under 25 år har programvolymen minskat med 8 
procent, från 1 693 i juli 2010 till 1 562 motsvarande period i år.  

Högst öppen arbetslöshet i Örebro 

Den högsta öppna arbetslösheten i länet finns i Örebro kommun och omfattar 4,4 
procent av befolkningen mellan 16-64 år, vilket motsvarar 3 883 personer. Den 
öppna arbetslösheten i Örebro hade minskat med 14 procent jämfört med samma 
månad förra året. 

Lägst öppen arbetslöshet har Askersund och Lekeberg 
Den lägsta öppna arbetslösheten finns i Askersund och Lekeberg och utgör 2,1 
procent av befolkningen i åldersgruppen 16-64 år, vilket motsvarar 141 (Askersund) 
respektive 94 personer (Lekeberg). 

Varsel 

Under juli månad berördes 19 personer i länet av varsel om uppsägning, vilket är 
betydligt färre än de två föregående månaderna då 109 respektive 117 personer 
varslades. 
 
Statistik för län och kommuner finns på www.arbetsformedlingen.se/statistik 

 

Fakta om statistiken  
Arbetsförmedlingen har ändrat benämning på begreppet arbetslösa till öppet arbetslösa i vår 
statistikredovisning. Orsaken är att Statistiska Centralbyrån, SCB, som presenterar den officiella 
arbetslöshetsstatistiken också använder termen arbetslösa, men definierar den på ett annat sätt. För 
att minska risken för oklarheter byter vi därför benämning. Arbetsförmedlingens definition av öppet 
arbetslösa blir densamma som vår tidigare definition av arbetslösa, det vill säga arbetssökande som är 
inskrivna vid Arbetsförmedlingen, är utan arbete, aktivt söker och omgående kan tillträda ett arbete 
och som inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program.   


