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

Många semestervikariat gav ett ökat antal lediga platser 

Efterfrågan på arbetskraft ökade påtagligt under årets första månader. Totalt 
anmäldes 3 400 platser och det var 300 fler jämfört med februari för ett år sedan. 
Skillnaden mot förra året kan till betydande del förklaras av att 
semestervikariaten inom vård- och omsorg inte alltid anmäls under samma 
månad från ett år till ett annat. I Östergötland har det i förhållande till riket 
anmälts många lediga jobb. 
 
De till antalet mest eftersökta yrkena under januari var; undersköterskor 
(merparten semestervikariat), demonstratörer, systemerare och programmerare, 
företagsförsäljare, torg- och marknadsförsäljare, vårdbiträden, förskollärare, 
språkvetare, lärare, hovmästare och sjuksköterskor.  
 

Färre fick arbete 

Av de inskrivna hos arbetsförmedlingen gick 1 500 personer ut i jobb under 
februari. Det var drygt 300 färre jämfört med februari för ett år sedan. 
Nedgången berörde i högre grad män än kvinnor. Bland männen fick nästan 700 
personer jobb under februari och det var mer än 200 färre jämfört med förra året. 
Bland kvinnor fick drygt 800 personer jobb vilket var 80 färre än februari förra 
året. Bland ungdomar i åldrarna 18-24 år fick 400 personer arbete och det var 
knappt 100 färre än förra året. 
 

Få varsel i Östergötland i förhållande till riket 

130 personer varslades under februari. Det var lika många som under förra årets 
februari. Knappt en tredjedel av varslen berörde tillverkningsindustrin och det 
tyder på ett fortsatt förhållandevis stabilt läge bland länets industriföretag. Av 
antalet varslade personer i Sverige berörde bara 2,6 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 februari var männen fler än kvinnorna, 700 
mot knappt 500. Totalt antal nyinskrivna arbetslösa under februari månad var 
1 170, varav 450 i åldern 18-24 år. Jämfört med februari 2011 ökade antalet 
nyinskrivna arbetslösa män med 80 personer, bland kvinnor var det oförändrat. 
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Det totala antalet inskrivna arbetslösa ökade 

Det totala antalet inskrivna arbetslösa uppgick till nästan 21 400 personer i slutet 
av februari 2012. Det var 370 fler jämfört med slutet av februari 2011 och 45 fler 
än januari 2012. Normalt sjunker den totala arbetslösheten mellan januari och 
februari, så en ökning mellan dessa månader ger ett litet tecken på en 
stagnerande utveckling. Den totala arbetslösheten har inte varit så här hög sedan 
början av 2010. 
 
Den totala arbetslösheten stiger normalt under vintermånaderna och har sedan 
oktober ökat med 1 660 personer, varav 1 640 män. 
  
Det totala antalet inskrivna arbetslösa motsvarade 10,2 procent av den 
registerbaserade arbetskraften 16-64 år. I riket som helhet var motsvarande andel 
8,7 procent. 5 län hade en högre total arbetslöshet än Östergötland, 14 län hade 
lägre och ett län hade samma andel som Östergötland.  
 
Högst andel arbetslösa i förhållande till den registerbaserade arbetskraften 16-64 
år hade Norrköping och Motala med 12,6 procent. Ydre och Söderköping hade 
länets lägsta med 4,9 respektive 6,6 procent.  
 
I den västra länsdelen, med Mjölby, Boxholm, Ödeshög, Motala och Vadstena har 
den största förbättringen skett under det senaste året. I fem kommuner har den 
totala arbetslösheten stigit under det senaste året. Det gäller Finspång, 
Norrköping, Åtvidaberg och Kinda.  
 

Öppet arbetslösa  

Antalet öppet arbetslösa personer uppgick i slutet av februari 2012 till 10 400, 
varav 4 400 kvinnor och 6 00 män. Det var 100 fler än för ett år sedan. 
 

Arbetssökande i program med aktivitetsstöd  

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

Fortsatt hög arbetslöshet bland ungdomar 

Det totala antalet inskrivna arbetslösa i åldrarna 18-24 år uppgick till 5 590 
personer i slutet av februari 2012. Det var en ökning med 40 personer jämfört 
med månaden innan och med 340 jämfört med februari förra året. Ökningen den 
senaste månaden berör främst Norrköping. 
 
Den totala ungdomsarbetslösheten är därmed fortsatt hög, 22,9 procent i länet 
mot 17,8 procent i riket (relaterat till den registerbaserade arbetskraften i 
åldrarna 18-24 år). Högst ungdomsarbetslöshet i länet hade Motala med 27, 2 
procent följt av Mjölby med 26,2 procent och Finspång med 25,3 procent. Lägst 
andel arbetslösa hade Ydre och Boxholm med 12,9 respektive 19,1 procent. 
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Även om ungdomsarbetslösheten är hög kan man konstatera att den under 
februari 2012 var lägre än förra året i åtta av länets tretton kommuner. 
Minskningen under det senaste året har varit störst i Ödeshög, Motala, Boxholm 
samt Kinda.  

Arbetssökande i arbete med stöd 

Antalet sökande i arbete med stöd uppgick i slutet av januari till något fler än 
3 960 personer. Det var 140 fler än februari förra året. Merparten av dessa, 2 170 
personer, hade anställning med lönebidrag och ytterligare 1 000 hade en 
trygghetsanställning.  
 

Stagnerande utveckling för nystartsjobb 

Nystartsjobben ökade kraftigt under år 2010 i takt med konjunktur-
förstärkningen och de ökade från 1 000 nystartsjobb vid utgången av 2009 till 
närmare 1 900 ett år senare.  Under det senaste halvåret har ökningen stagnerat 
och antalet nystartsjobb har även minskat. Utvecklingen beror sannolikt på en 
inbromsande konjunktur med sjunkande rekryteringsbehov. Under februari 2012 
hade 1 940 personer ett nystartsjobb och det var 30 färre jämfört med februari 
2011. 680 kvinnor och 1 250 män hade nystartsjobb i Östergötland.  

 
Totalt inskrivna arbetslösa i februari 2012 som andel (%) av  
den registerbaserade arbetskraften 16 – 64 år 
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Motala 12,6% -0,4
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Östergötlands län 10,2% -0,1
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Ödeshög 8,9% -0,8
Linköping 8,8% -0,2
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Ydre 4,9% -0,1

1 Genomsnitt för länet
+/- 1 procentenhet

= 11,3 % –

= 9,2 – 11,2 %

=        – 9,1 %

 

1

motsvarande period föregående år
* Förändring i procentenheter jämfört med 

motsvarande period föregående år
* Förändring i procentenheter jämfört med 

Finspång

Norrköping

Söderköping

Åtvidaberg

Motala

d-
ena

-

Mjölby
Linköping

Kinda

Ydre

Box-
holm

Valdemars-
vik

Va
st

Ödes
hög

Kommun
Totalt inskrivna 
arbetslösa

Förändring i 
procentenheter*

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



2012-02-14  

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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Totalt inskrivna 
arbetslösa

Förändring i 
procentenheter*

X Gävleborgs län 12,5% 0,0
K Blekinge län 11,4% 0,1
Y Västernorrland s län 11,3% -0,4
D Södermanlands län 11,2% 0,4
U Västmanlands län 10,3% -0,1
M Skåne län 10,2% 0,1
E Östergöt lands län 10,2% -0,1
S Värmlands län 10,0% -0,5
BD Norrbottens län 9,9% -0,9
T Örebro län 9,8% -0,1
I Gotlands län 9,8% 0,4
Z Jämtlands län 9,3% -1,1
G Kronobergs län 9,0% 0,2
H Kalmar län 9,0% 0,6
AC Västerbottens län 8,8% -0,3

Riket 8,7% -0,1
O Västra Götalands län 8,5% 0,0
W Dalarnas län 8,1% -0,4
F Jönköpings län 7,2% 0,1
N Hallands län 7,0% -0,4
AB Stockholms län 6,5% -0,1
C Uppsala län 6,1% -0,6

* 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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