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Inskrivna arbetslösa i Örebro län oktober 2013 

12 922 (9,3 %) 
 

 

6 024 kvinnor (9,2 %) 
6 898 män (9,5 %) 
3 504 unga 18-24 år (20,3 %) 

(Andel av registerbaserade arbetskraften) 

 
Mer information om arbetsmarknadsläget 
i Örebro län i slutet av oktober 2013 
Lediga platser  
Antalet lediga platser som anmäldes till arbetsförmedlingarna i länet under oktober 
månad uppgick till 1 210. Jämfört med samma period för ett år sedan är det en 
minskning med 1,8 procent. Motsvarande siffror för hela riket innebar en minskning 
med 4,5 procent.  
  
Av dessa 1 210 platser som anmäldes till länets arbetsförmedlingar var 57 procent av 
jobben inom privat tjänstesektor där finans- och företagstjänster stod för den högsta 
andelen och uppgick till 39 procent av samtliga nya platser. Tjänster i den offentliga 
sektorn upptog 36 procent av alla nyanmälda platser medan tillverknings- och 
verkstadsindustrin endast stod för 4 procent av platserna.  

Fått arbete 
Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen i Örebro län i oktober 
fick 1 737 någon form av arbete. I jämförelse med samma period för ett år sedan då 
1 650 personer i länet fick ett arbete, innebar det en ökning med drygt 5 procent. Av 
dessa 1 737 personer som fick arbete var 536 ungdomar (18-24 år), 440 utrikes födda 
och 254 hade någon form av funktionsnedsättning som innebar nedsatt 
arbetsförmåga. När det gäller utrikes födda så hade antalet som fått jobb ökat med 20 
procent i jämförelse med samma månad 2012. 

Personer berörda av varsel  
Minskade nivåer på varsel börjar synas trots det redan höga varselantalet som länet 
upplevt i år. I Örebro län berördes 237 personer av varsel under oktober månad vilket 
kan jämföras med samma period år 2012 där antalet uppgick till 316 personer.  
Således syns en minskning av varsel, särskilt i jämförelse med september månad 
detta år. Största delen av alla varslade personer i oktober det här året kom från 
tillverkningsindustrin och uppgick till 141 personer. Hittills i år har 1 989 personer 
varslats i länet, vilket kan jämföras med motsvarande period föregående år där 
antalet uppgick till 1 605.  
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Nyinskrivna öppet arbetslösa  
Antalet nyinskrivna arbetslösa hos länets arbetsförmedlingar uppgick i slutet av 
oktober till 1 410 personer vilket är en minskning med 8,5 procent jämfört med 
samma period för ett år sen. Av dessa 1 410 nyinskrivna var 513 ungdomar i åldern 
18-24, 452 utrikes födda och 59 hade en funktionsnedsättning som innebar nedsatt 
arbetsförmåga. Utbildningsnivån bland alla nyinskrivna hade en fördelning där 205 
personer endast hade en grundskoleutbildning, 764 en gymnasial utbildning och 295 
en eftergymnasial utbildning. 

Personer utan arbete 
Antalet inskrivna arbetslösa i Örebro län har minskat sedan samma period för ett år 
sedan. Summan av inskrivna öppet arbetslösa och arbetssökande i program med 
aktivitetsstöd uppgick i slutet av oktober månad till 12 922 personer eller 9,3 procent 
av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år. Jämfört med samma period för ett år 
sedan är det en minskning med 0,4 procentenheter eller 429 personer. På riksnivå 
uppgick antalet inskrivna arbetslösa till 8,5 procent av den registerbaserade 
arbetskraften. Jämfört med prognosen som gjordes i våras så ser siffrorna positivare 
ut gällande arbetslösheten i Örebro län. Antalet inskrivna arbetslösa ungdomar 
uppgick till 3 504 personer vilket motsvarade 20,3 procent av den registerbaserade 
arbetskraften och det är en minskning med 1,6 procentenheter jämfört med samma 
period för ett år sedan. Av alla 12 922 inskrivna arbetslösa var 4 892 utrikes födda 
och 2 278 hade funktionsnedsättning som innebar nedsatt arbetsförmåga. Andelen 
inskrivna arbetslösa i oktober som var utrikes födda hade minskat med 0,6 
procentenheter sedan slutet av oktober 2012. Antalet inskrivna med 
funktionsnedsättning som innebar nedsatt arbetsförmåga ökade med 1,2 procent 
under samma period. 
 
Bland kommunerna i länet så hade Lekeberg och Askersund lägst arbetslöshet med 
5,1 respektive 5,2 procent av den registerbaserade arbetskraften. Laxå och Hällefors 
var de två kommuner med högst arbetslöshet där den uppgick till 11,1 respektive 12 
procent av den registerbaserade arbetskraften. Hallsbergs kommun hade den största 
förbättringen med en arbetslöshet som minskat 1,6 procentenheter jämfört med 
samma period för ett år sedan. Kommunen där arbetslösheten ökat mest var Laxå där 
ökningen uppgick till 2,8 procentenheter. Av samtliga inskrivna arbetslösa är det 49 
procent som varit arbetslösa mindre än sex månader och den grupp som varit 
arbetslös mer än 24 månader uppgår till 18 procent. Det är knappt någon skillnad 
från ett år tillbaka, men det är en allt stigande andel som varit arbetslösa mer än 24 
månader, sedan finanskrisen inträffade.  
 
Nyanlända personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen i länet uppgick till ett 
antal på 1 858 personer. Majoriteten av dessa, knappt 40 procent, var deltagare i ett 
program med aktivitetsstöd. Knappt 29 procent av de nyanlända hade varit inskrivna 
mellan 1 och 2 år. Att reflektera över är att alla behövs på arbetsmarknaden och att 
det är av stor vikt att få ut de nyanlända i arbete så fort som möjligt.  
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Öppet arbetslösa 
I Örebro län uppgick antalet öppet arbetslösa till 6 284 personer vilket motsvarar 4,5 
procent av den registerbaserade arbetskraften. Denna grupp hade minskat med 0,4 
procentenheter jämfört med oktober föregående år. Andelen öppet arbetslösa har 
minskat för både kvinnor och män, men mest bland männen. Antalet har minskat 
med 6,5 respektive 9,7 procent sen oktober förra året.  

Arbetssökande i program med aktivitetsstöd 
Antalet personer som ingick i gruppen arbetssökande i program med aktivitetsstöd 
uppgick i slutet av oktober till 6 735 eller 4,9 procent av den registerbaserade 
arbetskraften. I jämförelse med samma period föregående år är det i princip ingen 
skillnad sett mot andelen av den registerbaserade arbetskraften. Jobb- och 
utvecklingsgarantin är det program som omfattar flest och har 3 165 deltagare. 
Sökande i program med aktivitetsstöd har minskat bland kvinnor med 1,7 procent 
sedan oktober förra året och ökat med 5,3 procent för männen, under samma period.  

Arbetssökande i arbete med stöd 
Antalet arbetssökande i länet som hade någon form av arbete med stöd uppgick till 
3 684 personer i slutet av oktober vilket är en ökning med drygt 400 personer från 
samma månad 2012. I denna grupp utgjorde särskilda insatser för personer med 
funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga den största delen med 
2 977 personer varav lönebidrag utgjorde det största stödet. 
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Inskrivna arbetslösa i oktober 2013 som andel (%)  
av den registerbaserade arbetskraften 16 – 64 år 
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Kommun
Inskrivna 
arbetslösa

Förändring i 
procentenheter*

Hällefors 12,0% -0,4
Laxå 11,1% 2,8
Lindesberg 10,3% -1,5
Ljusnarsberg 10,1% -0,3
Karlskoga 9,8% 0,2
Örebro 9,7% -0,3
Degerfors 9,7% -0,2
Hallsberg 9,5% -1,6
Örebro län 9,3% -0,4
Riket 8,5% -0,1
Nora 8,2% -0,7
Kumla 7,5% -0,2
Askersund 5,2% -1,1
Lekeberg 5,1% 0,0
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Inskrivna arbetslösa i oktober 2013 som andel (%) av den 
registerbaserade arbetskraften 16 – 64 år 
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Län
Inskrivna 
arbetslösa

Förändring i 
procentenheter*

X Gävleborgs län 11,5% -0,4
K Blekinge län 11,2% -0,2
D Södermanlands län 11,0% -0,3
M Skåne län 10,4% 0,2
U Västmanlands län 10,4% 0,2
Y Västernorrlands län 10,2% -0,1
E Östergötlands län 9,9% -0,2
S Värmlands län 9,4% -0,2
T Örebro län 9,3% -0,4
G Kronobergs län 9,1% -0,2
I Gotlands län 8,9% -0,4

Riket 8,5% -0,1
BD Norrbottens län 8,4% -0,6
Z Jämtlands län 8,3% -0,3
H Kalmar län 8,2% -0,4
O Västra Götalands län 8,1% -0,1
AC Västerbottens län 8,0% -0,3
W Dalarnas län 7,5% -0,2
F Jönköpings län 7,3% -0,1
AB Stockholms län 7,0% 0,2
N Hallands län 6,7% 0,0
C Uppsala län 6,2% -0,1

* Förändring i procentenheter jämfört med 
motsvarande period föregående år
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Fakta om statistiken 
Notera att den arbetslöshetsstatistik som Arbetsförmedlingen redovisar inte är den officiella 
arbetslösheten utan att den istället redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras 
Arbetskraftsundersökning (AKU). 
Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik bygger på olika kategorier av arbetssökande som är 
inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt 
söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa 
två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen öppet arbetslösa och/eller 
sökande i program med aktivitetsstöd anges numera i förhållande till en registerbaserad arbetskraft. 
 
Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik 
Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Fakta-om-statistiken.html
http://www.scb.se/aku
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