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Mer information om arbetsmarknadsläget 
i Östergötlands län i slutet av juli månad 
2011 

 
 
  
 

 
Under juli månad är det normalt lugnt på arbetsmarknaden. Arbetslösheten ökar 
något vilket till stor del beror på nytillkomna unga från skolan samtidigt som 
antalet varsel, antalet nyanmälda lediga jobb och antalet som får arbete är 
förhållandevis få.  

Få nyanmälda lediga platser under semestermånaden 

Under juli månad nyanmäldes 1 300 lediga platser. Det är 250 fler än föregående 
år, och 600 färre än föregående månad. Det nyanmäls normalt färre lediga 
platser under juli månad än under vårmånaderna. Hittills i år har 17 800 jobb 
lediganmälts. Det är nästan dubbelt så många som under samma period 2009 
och 4 700 fler än under samma period 2010. 
 
De yrken som efterfrågades mest i Östergötland under maj var företagssäljare, 
demonstratörer/uthyrare, torg- och marknadsförsäljare, förskollärare, 
civilingenjörer, lastbils- och långtradarförare, lagerpersonal, 
systemerare/programmerare.   

Färre fick arbete 

Av de inskrivna hos arbetsförmedlingen har 1 560 fått jobb under juli månad. Av 
dessa var 500 ungdomar i åldern 18-24 år. Under juli 2010 kom 1 670 av de 
inskrivna hos Arbetsförmedlingen ut i jobb, varav 520 ungdomar. 

Litet antal berörda av varsel  

Under juli månad varslades knappt 50 personer om uppsägning i länet. Hittills 
under året har 630 personer berörts av varsel, vilket är 600 färre än motsvarande 
period förra året. Det fortsatt låga antal varsel indikerar en fortsatt uppgång på 
arbetsmarknaden. 

Antalet nyinskrivna öppet arbetslösa sjunker långsamt 

Under juli månad tillkom 1 400 nya inskrivna på arbetsförmedlingen. Det är 100 
fler än under juli 2010. Av de nyinskrivna arbetslösa var 530 ungdomar mellan 18 
och 24 år. Hittills i år har det tillkommit 9 600 nyinskrivna arbetslösa hos 
arbetsförmedlingen, vilket är 800 färre än samma period 2010 och 1 700 färre än 
samma period 2009.  

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 



  

 

 

Personer utan arbete ökar under sommarmånaderna 

Summan av på Arbetsförmedlingen inskrivna öppet arbetslösa och arbetssökande 
i program med aktivitetsstöd uppgick i slutet av juli månad till 20 100 personer. 
Det är en ökning med 480 personer sedan förra månaden, men en minskning 
med 1 200 personer jämfört med samma period förra året. Arbetslösheten ökar 
normalt under sommarmånaderna.  
 
Summan av på Arbetsförmedlingen inskrivna öppet arbetslösa och arbetssökande 
i program med aktivitetsstöd i procent av befolkningen 16-64 år var i slutet av 
månaden 7,3 procent. I riket är motsvarande värde 6,1 procent.  
 
Högst andel öppet arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd i 
länet har Motala med 9,5 procent, följt av Norrköping med 8,8 procent. Lägst 
andel i länet har Ydre med 3,6 procent följt av Söderköping med 4,4 procent.  
 
Sedan maj månad har arbetslösheten i länet ökat med 0,4 procentenheter, att 
jämföra med 0,2 procentenheter i riket. Mest ökade arbetslösheten i Motala med 
0,8 procentenheter. 

Antalet öppet arbetslösa ökar under sommaren  

Antalet öppet arbetslösa i slutet av juli var 10 550, varav 5 050 kvinnor och 5 500 
män. Antalet öppet arbetslösa har minskat under det senaste året och var i juli 
1 300 färre än föregående år, men 690 fler än föregående månad och 1 850 fler än 
i maj månad, varav 1 150 är ungdomar i åldern 18-24 år.  

Arbetssökande i program med aktivitetsstöd  

Antalet arbetssökande i program med aktivitetsstöd var i slutet av juli 9 540, 
varav 4 610 kvinnor och 4 930 män. Antalet arbetssökande i program med 
aktivitetsstöd har minskat sedan föregående månad med 200 personer, men är 
fortfarande 50 fler än föregående år.  
 
Antalet arbetssökande i program med aktivitetsstöd har kontinuerligt stigit sedan 
mitten av 2007. Under 2010 mattades utvecklingen och under första kvartalet 
2011 började antalet arbetssökande i program med aktivitetsstöd att minska. 
Utvecklingen har hållt i sig även under juni och juli månad men är något svagare i 
Östergötland än i riket som helhet. 

Unga utan arbete 

Summan av på Arbetsförmedlingen inskrivna öppet arbetslösa och arbetssökande 
i program med aktivitetsstöd i åldern 18- 24 år uppgick i slutet av juli till 5 170 
personer. Det är en ökning med 60  personer sedan juni månad, och med 710 
personer sedan maj månad. Det är de öppet arbetslösa ungdomarna som har ökat 
vilket beror på tillskotten till arbetsmarknaden i och med skolavslutningarna.  
 

ARBETSFÖRMEDLINGEN 
Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och att arbetssökande kan få jobb.  
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Av befolkningen 18-24 år är 11,5 procent inskrivna öppet arbetslösa hos 
Arbetsförmedlingen eller arbetssökande i program med aktivitetsstöd och kan 
jämföras med 9,5 procent för hela landet. Sedan maj månad har 
ungdomsarbetslösheten i länet ökat med 1,6 procentenheter, att jämföra med 
rikets ökning på 1,0 procentenheter. Mest ökade arbetslösheten i Motala med 3,7 
procentenheter, följt av Mjölby med 2,6 procentenheter.   
 
Högst andel ungdomar som är öppet arbetslösa och arbetssökande i program 
med aktivitetsstöd i länet har Motala med 18,1 procent, följt av Mjölby med 15,7 
procent. Lägst andel i länet har Söderköping och Ydre med 6,7 procent följt av 
Linköping och Kinda med 9,5 procent.  
 
 

 

Fakta 

Från och med den 2 februari 2011 ändrar Arbetsförmedlingen benämningen på 
begreppet arbetslösa till öppet arbetslösa i vår statistikredovisning. Orsaken är att 
Statistiska Centralbyrån SCB, som är den myndighet 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 förblir densamma som vår 
tidigare definition av arbetslösa nämligen arbetssökande som är inskrivna vid 
Arbetsförmedlingen, är utan arbete, aktivt söker och omgående kan tillträda ett 
arbete samt inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program. 
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