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Mer information om arbetsmarknadsläget 
i Östergötlands län i slutet av maj månad 
2013 
 
Arbetslösheten sjunker och antalet nyanmälda lediga platser är stort. Det råder stora 
skillnader inom länet där situationen är betydligt tuffare i den östra länsdelen där 
arbetslösheten är hög medan andra centralare och västra delar har en betydligt 
lugnare situation på arbetsmarknaden. 

Fler lediga platser 
Under maj 2013 anmäldes 2 610 lediga platser till Arbetsförmedlingen i länet och 
det var 190 färre än maj förra året. Hittills i år har det nyanmälts 15 700 platser 
till Arbetsförmedlingen i länet. Det är 640 fler än motsvarande period förra året.   
 

Något färre fick arbete  
Under maj månad fick 2 350 av de inskrivna hos Arbetsförmedlingen arbete. Det 
var 100 färre än under maj 2012. Av de som fick arbete var 710 ungdomar, 1 030 
kvinnor och 1 320 män.   

Antalet varsel lågt    
Under maj månad varslades 165 personer om uppsägning i länet och det är 55 
färre än maj förra året.  Under årets fyra inledande månader var personer varslats 
om uppsägning i länet högt och det är bra att inte antalet varsel fortsätter att 
stiga. 

Antalet nyinskrivna arbetslösa lägre än förra året 
Antalet nyinskrivna arbetslösa uppgick till 1 030 personer under maj och det var 
knappt 20 färre än föregående månad och 50 färre än förra året. Av de 
nyinskrivna under månaden var 470 kvinnor, 560 män och 360 var i åldern 18-24 
år. 

Fler arbetslösa än förra året  
I slutet av maj 2013 var 19 900 personer var inskrivna och arbetslösa i 
Östergötland. Det var en minskning med 660 personer jämfört med april 2013 
men det var 250 fler jämfört med maj 2012. Antalet arbetslösa minskar normalt 
under vårmånaderna när säsongsjobb och sommarvikariat tillsätts.  
 
Av de totalt inskrivna arbetslösa var 10 930 män och 8 970 kvinnor. Jämfört med 
maj 2012 har antalet arbetslösa män ökat med 380 personer medan antalet 
arbetslösa kvinnor har minskat med 130 personer. 
 
Det totala antalet inskrivna arbetslösa motsvarade 9,5 procent (av den 
registerbaserade arbetskraften 16-64 år). I riket som helhet var motsvarande 
andel 8,1 procent. Sex andra län hade högre arbetslöshet än Östergötland.  
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Högst andel totalt inskrivna arbetslösa i förhållande till den registerbaserade 
arbetskraften 16-64 år hade Norrköping med 12,3 procent och Motala med 11,0 
procent följt av Finspång med 9,6 procent. Ydre och Söderköping hade länets 
lägsta med 4,7 respektive 5,3 procent.  

Ungdomsarbetslösheten har sjunkit  
Det totala antalet inskrivna arbetslösa i åldrarna 18-24 år uppgick till 4 730 
personer i slutet av maj 2013. Det var 100 färre jämfört med maj 2012 och 290 
färre än föregående månad.  
 
Den totala ungdomsarbetslösheten uppgick till 19,5 procent i länet mot 15,5 
procent i riket (relaterat till den registerbaserade arbetskraften i åldrarna 18-24 
år). Söderköping, Ydre, Linköping och Vadstena är de enda kommunerna som 
har lägre ungdomsarbetslöshet än riket. Högst ungdomsarbetslöshet hade Motala 
med 27,4 procent följt av Norrköping och Finspång med 22,7 respektive 22,2 
procent.  

Färre öppet arbetslösa än förra året 
I slutet av maj var 8 520 personer öppet arbetslösa och 11 380 var i program med 
aktivitetsstöd. Jämfört med maj 2012 har antalet öppet arbetslösa sjunkit med 
120 personer och antalet personer i program har stigit med 370 personer. Bland 
programmen dominerar jobb- och utvecklings-garantin, jobbgarantin för 
ungdomar samt förberedande insatser. 
 
 
Fakta om statistiken 
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, däremot behöver man inte vara 
inskriven på Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen redovisar olika kategorier av 
inskrivna arbetssökande. 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 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 om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik: 
http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Fakta-om-
statistiken/Andelen-arbetslosa-redovisas-pa-nytt-satt.html 

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning: http://www.scb.se/aku 
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Totalt inskrivna arbetslösa i april 2013 som andel (%) av  den 
registerbaserade arbetskraften 16 – 64 år 
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Totalt inskrivna arbetslösa i maj 2013 som andel (%) av den 
registerbaserade arbetskraften 16 – 64 år 
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