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Färre fick arbete 

Antalet personer som fått arbete har haft en sjunkande trend under det senaste 

året och det har berört både kvinnor och män. Men det behöver inte bero på 

försämringar på arbetsmarknaden. 1 840 personer fick arbete under oktober och 

det var 220 färre än oktober förra året. Av de som fick arbete var 805 kvinnor, 

1 035 män 495 ungdomar och 525 var utrikesfödda. 

Antalet nyinskrivna arbetslösa minskade  

Under oktober månad skrev 1 120 nya arbetslösa in sig på Arbetsförmedlingen. 

Det var 50 färre än oktober förra året. Under de senaste två åren har antalet 

nyinskrivna kontinuerligt minskat svagt med undantag för några få månader. Av 

de som skrev in sig under oktober var 490 kvinnor, 630 män, 390 ungdomar och 

420 utrikesfödda.  

Lediga platser  

Under oktober anmäldes 3 700 lediga platser till Arbetsförmedlingen i länet och 

det var 880 fler jämfört med oktober förra året.  

De till antalet mest annonserade yrkena under månaden var; eventsäljare, 

företagssäljare, lagerpersonal, grundskollärare, telefonförsäljare, 

behandlingsassistenter, förskolelärare, mjukvaru- och systemutvecklare, 

sjuksköterskor, personliga assistenter samt socialsekreterare.  

Litet antal varsel under oktober 

Under oktober månad varslades 130 personer om uppsägning i länet. Det var 10 

färre än förra året och en förhållandevis låg notering för länet. Hittills under året 

har 1 650 personer varslats om uppsägning i länet. Det var 900 färre än 

motsvarande period 2014.  

Färre inskrivna arbetslösa 

Det totala antalet inskrivna arbetslösa uppgick till 18 990 personer i slutet av 

oktober. Det var 420 färre jämfört med oktober 2014. Det motsvarade 9,0 
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procent (av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år). I riket som helhet var 

motsvarande andel 7,8 procent. Av de arbetslösa var 8 455 kvinnor och 10 535 

män.  

Antalet inskrivna arbetslösa utrikesfödda ökar kontinuerligt. I oktober var 8 655 

av de inskrivna arbetslösa utrikesfödda. Det var 760 fler jämfört med oktober 

2014. 

Högst andel totalt inskrivna arbetslösa i förhållande till den registerbaserade 

arbetskraften 16-64 år hade Norrköping med 12,2 procent och Motala med 11,1 

procent. Lägst arbetslöshet i länet hade Ydre med 3,7 procent följt av 

Söderköping med 5,5 procent.  

Färre inskrivna arbetslösa ungdomar 

Det totala antalet inskrivna arbetslösa i åldrarna 18-24 år uppgick till 4 080 

personer i slutet av månaden. Det var 590 färre jämfört med oktober förra året. 

Under det senaste året har ungdomsarbetslösheten sjunkit i alla länets 

kommuner förutom Söderköping och Finspång. Störst minskning av 

ungdomsarbetslösheten under det senaste året kan noteras för Vadstena och 

Kinda. Ungdomsarbetslösheten har sjunkit mer i Östergötland än i riket som 

helhet. 

Den totala ungdomsarbetslösheten uppgick till 16,3 procent i länet mot 13,3 

procent i riket (relaterat till den registerbaserade arbetskraften i åldrarna 18-24 

år). Ydre och Linköping hade lägst ungdomsarbetslöshet med 10,0 respektive 

10,2 procent. Högst ungdomsarbetslöshet hade Motala och Valdemarsvik med 

25,1 respektive 22,2 procent.  

Öppet arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöd 

I slutet av månaden var 8 670 personer öppet arbetslösa och 10 320 var i 

program med aktivitetsstöd. Jämfört med oktober 2014 har antalet personer 

minskat både bland de öppet arbetslösa och bland deltagare i program. Flest 

deltagare fanns inom programmen jobb- och utvecklingsgarantin, förberedande 

insatser samt jobbgarantin för ungdomar. 

Arbete med stöd 

Av arbetsförmedlingens inskrivna har 5 160 personer ett arbete med stöd. Det var 

110 färre än oktober 2014. Även i riket som helhet har antalet personer som har 

arbete med stöd minskat jämfört med förra året. Arbete med stöd domineras av 

insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt 

arbetsförmåga och där insatser som lönebidrag och trygghetsanställning är flest 

till antalet. 

Nystartsjobb 
Fler har haft nystartsjobb under 2015 jämfört med 2014. Totalt hade närmare 

2 160 personer ett nystartsjobb i slutet av oktober och det var 20 fler än oktober 

förra året, men 70 färre än förra månaden. Av de personer som hade nystartsjobb 

var 710 kvinnor och 1 450 män.   
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Arbetsmarknadsstatistik för november publiceras den 14 december 

2015. 

 

 

 

 

Fakta om statistiken 

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens 

verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter 

om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. 
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Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar 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 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 

Arbetskraftsundersökning (AKU). 

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/

