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Totalt inskrivna arbetslösa i Östergötlands län juli 2016: 

17 860 (8,4%) 
 

 

9 907 män (8,9%) 
7 953 kvinnor (7,9%) 
3 258 unga 18-24 år (13,5%) 
 

(Andel av den registerbaserade arbetskraften) 

 

Arbetsmarknaden i Östergötlands län, juli 2016 

Juli månads verksamhetsstatistik illustrerar en stark arbetsmarknad i Östergötlands 
län, men en arbetsmarknad som också är tudelad. Efterfrågan på arbetskraft är stark 
– inte sällan är rekryteringsbehoven dessutom allt oftare svårlösta med 
bristsituationer som följd – och de grupper som snabbast hittar ett jobb har haft en 
sjunkande nivå på arbetslösheten under en tid, medan personer med utsatt ställning 
på arbetsmarknaden har haft det tufft även i det starkare konjunkturläget.1 

Arbetsförmedlingen har identifierat vilka kategorier av arbetssökande som har större 
svårigheter att snabbt finna ett arbete och därmed större risk att hamna i längre tider 
av arbetslöshet. Dessa personer som Arbetsförmedlingen benämner arbetslösa med 
utsatt ställning, har följts över tid utifrån dess storlek både vad gäller antal och andel 
av inskrivna arbetslösa. Begreppet innefattar: 
 

• Arbetslösa med högst förgymnasial utbildning 
• Arbetslösa med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga 
• Arbetslösa i åldrarna 55-64 år 
• Arbetslösa utomeuropeiskt födda 

 
Som framgår av diagrammet har trenden varit att antalet inskrivna arbetslösa med 
utsatt ställning tenderat att öka, medan motsatsen är fallet med de övriga inskrivna 
arbetslösa som i stället har minskat i snabb takt. 
  

1 För en fördjupning av detta, se Arbetsförmedlingens prognos över arbetsmarknaden i länet från 

juni 2016: www.arbetsformedlingen.se/prognoser 

Jens Sandahl, 
Arbetsförmedlingen 

Analysavdelningen 
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Inskrivna arbetslösa 16-64 år med utsatt ställning på arbetsmarknaden grupper och övriga inskrivna 
arbetslösa, Östergötlands län, januari 2004-juli 2016 
 

 

 

Även ur det geografiska perspektivet är länets arbetsmarknad tudelad. Flera av länets 
kommuner har låga arbetslöshetssiffror till följd av en lokal arbetsmarknad som gyn-
nas av den starka konjunkturen. I andra av länets kommuner är arbetsmarknaden 
desto svalare och arbetslösheten högre. Den geografiska tudelningen är inget unikt för 
länet utan är en nationell företeelse där en del områden är i tillväxt medan andra är på 
tillbakagång. 

Drygt 1 300 arbetssökande fick arbete i länet i juli 
Under juli 2016 påbörjade 1 323 personer av de inskrivna arbetssökande i 
Östergötlands län någon form av arbete, vilket kan jämföras med motsvarande siffra i 
juli 2015 som var 1 367 personer till arbete.  

Färre inskrivna arbetslösa i länet i juli 2016 än i fjol 
I slutet av juli 2016 var 17 860 personer inskrivna som arbetslösa (öppet arbetslösa 
eller i arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd) på Arbetsförmedlingen i 
länet. Det är en minskning med 885 personer eller 4,7 procent jämfört med juli 2015. 
Det totala antalet inskrivna arbetslösa i länet motsvarar 8,4 procent av arbetskraften i 
åldrarna 16-64 år.2 

Som andel av arbetskraften ligger den totala arbetslösheten i länet på 8,4 procent vilket 
kan jämföras med riket som helhet där 7,3 procent av arbetskraften var arbetslös 
(öppet arbetslösa eller i program) i slutet av juli 2016. Det relativa arbetslöshetstalet 

2 Arbetsförmedlingen redovisar den relativa arbetslösheten som andelen öppet arbetslösa och 
deltagare i program med aktivitetsstöd i förhållande till en registerbaserad arbetskraft. Tidigare 
har andelen angetts i förhållande till befolkningen. Detta förändrar nivån på andelen arbetslösa. 
När begreppet ”arbetskraft” används på dessa sidor åsyftas denna registerbaserade arbetskraft. 
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har minskat med 0,3 procentenheter riket och med 0,4 procentenheter i länet på ett 
år. 

Av de 17 860 personer som var inskrivna som arbetslösa i Östergötlands län i slutet av 
juli var 8 312 personer öppet arbetslösa och 9 548 deltog i arbetsmarknadspolitiska 
program med aktivitetsstöd. Förändringen i antalet öppet arbetslösa i länet mellan juli 
2016 och samma månad i fjol visar en minskning med 462 personer (-5,3%) och antalet 
i arbetsmarknadspolitiska program har minskat med 423 personer (-4,2%). Den större 
minskningen i antalet öppet arbetslösa beror på att dessa i regel har kortare 
arbetslöshetstider, färskare arbetserfarenhet och har en starkare position på 
arbetsmarknaden än personerna som deltar i arbetsmarknadspolitiska program med 
aktivitetsstöd. 

De regionala skillnaderna mellan länets kommuner vad gäller arbetslöshetsnivå 
består. De fem kommuner i Östergötlands län med lägst arbetslöshet som andel av 
arbetskraften i åldern 16-64 år är Ydre (3,5%), Söderköping (4,3%), Kinda (5,0%), 
Vadstena (5,5%) och Åtvidaberg (5,5%). Fyra kommuner har högre arbetslöshet än 
rikssnittet: Norrköping (12,0%), Motala (10,2%), Finspång (9,7%) och Valdemarsvik 
(9,1%). Däremellan ligger Boxholm (5,6%), Linköping (6,0%), Mjölby (6,6%) och 
Ödeshög (6,7%). 

Deltagarutvecklingen inom Jobb- och utvecklingsgarantin 
Jobb- och utvecklingsgarantin3 är fortsatt det arbetsmarknadspolitiska program som 
har flest deltagare. I Östergötlands län var deltagarantalet 6 560 personer i slutet av 
juli 2016, vilket är lika många som i juli i fjol.  

Av deltagarna i jobb- och utvecklingsgarantin deltog 1 754 personer i sysselsättnings-
fasen, som är under avveckling, vilket är en minskning med 855 personer jämfört med 
året innan. 

Arbetslösheten bland ungdomar fortsätter att minska i snabb takt 
Antalet arbetslösa ungdomar (i åldrarna 18-24 år) är påtagligt lägre än året innan. 
3 258 ungdomar (motsvarande 13,5 procent av arbetskraften i åldersgruppen) var 
inskrivna som arbetslösa i länet i juli 2016. Detta är märkbart lägre än juli förra året. 
Då var ungdomsarbetslösheten 16,4 procent. 

Något fler nyinskrivna arbetslösa i juli 2016 jämfört med i fjol 
I juli 2016 anmälde sig 963 personer som arbetslösa på Arbetsförmedlingen i länet, 
vilket var märkbart färre (188 personer färre) än i juli 2015. Av dem som registrerades 
som nyinskrivna under juli var 443 kvinnor och 520 män.  

319 av de nyinskrivna i juli var under 25 år, vilket är 97 personer färre än i juli 2015. 
Märkbart fler unga män (194 stycken) än unga kvinnor (125 personer) anmälde sig som 
arbetslösa i juli. 

3 Den huvudsakliga målgruppen för jobb- och utvecklingsgarantin är personer som har förbrukat 
sin ersättningsperiod inom arbetslöshetsförsäkringen. Inom ramen för programmet erbjuds 
exempelvis jobbsökaraktiviteter med coachning, arbetspraktik och arbetsmarknadsutbildning. 
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Arbetssökande i arbete med anställningsstöd 
Antalet personer i arbete med anställningsstöd var något lägre i juli 2016 jämfört med 
samma månad året innan. I juli hade 859 personer arbete med anställningsstöd, vilket 
innebär en minskning med 81 personer jämfört med juli 2015. Personer som har arbete 
med anställningsstöd fördelar sig på 297 i särskilt anställningsstöd4 (en minskning 
med 90 personer jämfört med året innan) och 200 i instegsjobb5 (27 personer färre än 
i fjol). I slutet av juli hade 300 personer anställning genom insatsen förstärkt särskilt 
anställningsstöd jämfört med 326 året innan. Inom ramen för det relativt nya 
anställningsstödet extratjänster har 41 personer arbete, medan 21 personer har 
trainee-anställningar. 

Särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning 
Inom ramen för Arbetsförmedlingens uppdrag inom arbetslivsinriktad rehabilitering 
finns möjligheter till anställning med stöd för personer med funktionsnedsättning som 
medför nedsatt arbetsförmåga. I länet fanns i slutet av juli 4 330 personer i anställning 
genom dessa särskilda insatser för funktionsnedsatta, varav 1 634 i trygghets-
anställning (en ökning med 84 personer jämfört med i fjol), 2 063 i anställning med 
lönebidrag (en minskning med 107 personer), 164 i offentligt skyddat arbete (1 person 
mer än året innan) och 469 i utvecklingsanställning (en ökning med 18 personer). 

Fler personer i nystartsjobb än i fjol 
Antalet personer i nystartsjobb6 i länet är fler i juli 2016 än året innan. I slutet av 
månaden sysselsatte dessa jobb 2 381 personer jämfört med 2 289 personer ett år 
tidigare. En ökning med 4,0 procent på ett år. 

Lediga platser och efterfrågan på arbetskraft i länet 
I juli 2016 anmäldes 2 686 platser till Arbetsförmedlingen i Östergötlands län, vilket 
är märkbart fler än i fjol då 2 846 platser inrapporterades.7  

Varselinflödet i juli 
Under juli 2016 varslades 27 personer om uppsägning i Östergötlands län, vilket kan 
jämföras med motsvarande antal föregående år då 250 personer berördes av varsel i 
länet. I riket varslades 1 683 personer i juli 2016 mot 1 862 personer i fjol.  

 

4 Särskilt anställningsstöd är för personer som har svårigheter att få ett reguljärt arbete och där 
arbetsgivaren får ett ekonomiskt stöd i form av skattekreditering. 

5 Instegsjobb är anställning med särskilt anställningsstöd som ska kombineras med svenskunder-
visning för invandrare. Målgruppen är nyanlända invandrare. 

6 Nystartsjobb innebär en ekonomisk ersättning motsvarande dubbla arbetsgivaravgiften (normal 
arbetsgivaravgift om den anställde inte har fyllt 26 år vid årets ingång) till en arbetsgivare som 
anställer en person som stått utanför arbetslivet en längre tid. 

7 Det finns anledning att vara försiktig med att oreflekterat använda platsstatistiken som en mätare 
av efterfrågeutbud på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingens andel av de lediga platserna 
varierar över tid och konjunktur, annonseringsregler och annonseringskultur förändras också över 
tid och syftet med platsannonseringen är primärt att underlätta matchningen på arbetsmarknaden 
och inte för statistikproduktion. 
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Fakta om statistiken 
Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksam-
hetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om 
bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. 

Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssök-
ande 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 inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad 
arbetskraft. 

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den 
officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras 
Arbetskraftsundersökningar (AKU). 

 
Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik 
Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökningar 

Arbetsmarknadsstatistiken för augusti 2016 publiceras 12 september 2016

http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Fakta-om-statistiken.html
http://www.scb.se/aku
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Inskrivna arbetslösa i juli 2016 som andel (%) av den 
registerbaserade arbetskraften 16-64 år 
 
 

 
 
 

Kommun Juli 2016 
Förändring på 

ett år 

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

 
 

1
 Genomsnitt för länet  

+/- 1 procentenhet 

= 9,5 % –  

= 7,4 – 9,4 %1 

=       – 7,3 % 
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Totalt inskrivna arbetslösa i juli 2016 som andel (%) av den 
registerbaserade arbetskraften 16 – 64 år. 
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