Sammanställning av statistik från
Arbetsförmedlingen
december 2017
* Under hela 2017 nyanmäldes över 23 000 platser hos Arbetsförmedlingen
- Det var 4 300 fler än under 2016.
- De två klart största yrkesgrupperna var restaurang- och köksbiträden (3 200
platser) samt kassapersonal (1 800 platser).
- Ungefär en tredjedel krävde någon form av högskolekompetens.
* Vid utgången av 2017 var 8 330 arbetslösa i Norrköping i åldern 16-64 år vilket motsvarar en
arbetslöshet på 12,2 procent av arbetskraften. Det är en minskning av antalet med 170 personer
och 0,5 procentenheter som andel av arbetskraften sedan ett år tillbaka.
- Många arbetslösa söker arbeten utan höga utbildningskrav.
- Över hälften, 59 procent av de arbetslösa, var födda i ett annat land än Sverige.
- Nästan 4 av 10 arbetslösa saknar gymnasieutbildning.
- De utrikes födda står både för den största delen av de arbetslösa med högst
grundskoleutbildning (71 procent) och av de arbetslösa med eftergymnasial utbildning
(65 procent) .
- Antalet arbetslösa minskade med 240 personer bland födda i Sverige men ökade med 70
personer bland utrikes födda. Som andel av arbetskraften minskade arbetslösheten i bägge
grupperna, födda i Sverige med 0,5 procentenheter och utrikesfödda med 1,1
procentenheter.
- Av de arbetslösa var det 2 500 (3,7 procent av arbetskraften) som hade varit arbetslösa i
mer än 24 månader och över hälften av dessa, 1 500 personer, var utrikes födda.
- Av de arbetslösa tillhörde 1 170 etableringen, det vill säga nyanlända som får stöd av
Arbetsförmedlingen i olika aktiviteter för att komma närmare arbetsmarknaden. Det
motsvarar 24 procent av de utrikes födda arbetslösa. Antalet personer i etableringen har
minskat något under de senaste månaderna men är fortfarande på en hög nivå.
* Vid utgången av 2017 var arbetslösheten i riket 7,5 procent jämfört med 12,2 procent i
Norrköping, en skillnad på 4,7 procentenheter. Denna skillnad var 4,8 procentenheter vid
utgången av 2016 och 4,5 procentenheter 2015. Om Norrköping skulle ha en arbetslöshet på
samma nivå som riket skulle det innebära att över 3 200 arbetslösa Norrköpingsbor måste
avskrivas som arbetslösa.
* 270 tidigare arbetslösa personer i Norrköping fick arbete under december, vilket motsvarar 3,2
procent av de inskrivna arbetslösa under månaden.
* 380 personer nyinskrevs hos Arbetsförmedlingen i Norrköping under december.

Sida 1 av 16

Inledning
Sammanställningens syfte är att ge kunskap om arbetsmarknaden i Norrköping baserat på
Arbetsförmedlingens data. Uppgifterna är hämtade månadsvis från Arbetsförmedlingen och till en del är
källan ett större specialuttag från Arbetsförmedlingens verksamhetssystem. Det innebär att vissa uppgifter
kan skilja sig åt med ett fåtal personer från den statistik som Arbetsförmedlingen publicerar på sin hemsida.
Notera att månadsuppgifterna visar hur det ser ut just den aktuella månaden. Det kan vara stora variationer
från en månad till en annan och det är svårt att uttala sig om den generella utvecklingen, även om många
förhållanden har varit desamma under långa perioder. Uppgifterna ger dock en mer detaljerad bild av
aktuellt läge och är ett komplement till övrig redovisning av arbetslösheten.
I slutet av dokumentet finns ett avsnitt med definitioner av använda variabler.

Nyanmälda platser
Nyanmälda platser avser de arbeten som anmälts i Norrköping hos Arbetsförmedlingen och har mer än 10
dagars varaktighet. Det är omkring 50 procent av samtliga tillgängliga platser som anmäls hos
Arbetsförmedlingen. Det ger en osäkerhet i redovisningen av antalet platser, då en ökning i antalet en
månad skulle kunna vara en ökning av Arbetsförmedlingens marknadsandel. Det har också under vissa
månader registrerats felaktiga antalsuppgifter som inte har rättats till, så uppgifterna måste tolkas med
försiktighet, särkilt för enstaka månader, och de ger endast en indikation om hur läget ser ut.
Under december månad nyanmäldes 1 740 platser i Norrköping. Det är 130 fler än under motsvarande
månad år 2016. Under hela 2017 var antalet nyanmälda platser 4 300 fler än 2016. Den mest efterfrågade
yrkesgruppen var restaurang- och köksbiträden samt kassapersonal.

Nyanmälda platser i Norrköping under dec 2017
Nyanmälda platser därav ferieplatser

Förändring från motsvarande månad/period
föregående år (samtliga nyanmälda)

Aktuell månad
1 740
30
Under hela 2017
23 300
1 220
Källa: Arbetsförmedlingen
Not: Ferieplats innebär att arbetets varaktigheten är högst tre månader. Antalet avrundat till närmaste tiotal.
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Källa: Arbetsförmedlingen

Som diagrammet ovan visar så varierar antalet nyanmälda platser under respektive månad och över tid.
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130
4 320

Diagrammet nedan visar ackumulerat antal platser i Norrköping åren 2013-2017.
Ackumulerat antal nyanmälda platser för respektive år, Norrköping
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Källa: Arbetsförmedlingen

I en jämförelse med de sju kommunerna Uppsala, Eskilstuna, Linköping, Jönköping, Örebro, Västerås och
Helsingborg hade Norrköping det tredje största antalet nyanmälda platser under 2017, Uppsala och
Jönköping hade fler.

Ackumulerat antal nyanmälda platser år 2017
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Källa: Arbetsförmedlingen

Observera att antalet nyanmälda platser per kommun varierar beroende på bland annat arbetsmarknadernas
(för respektive kommun) olika storlek och sammansättning. Det gör att det är mer intressant att följa
respektive kommuns utveckling.
På riksnivå anmäldes totalt 1 278 760 nya platser under 2017.
Diagrammen ovan visar alltså det totala antalet nyanmälda platser. Vilken typ av nyanmäld plats som anmäls
en viss månad kan variera mycket mellan månader. Man kan inte uttala sig om ”Norrköpings arbetsmarknad”
baserad på enstaka månader, utan enbart om aktuell månads nyanmälda platser.
Diagrammet nedan visar de nyanmälda platserna i Norrköping under hela 2017 fördelat efter respektive plats
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baserad på enstaka månader, utan enbart om aktuell månads nyanmälda platser.
Diagrammet nedan visar de nyanmälda platserna i Norrköping under hela 2017 fördelat efter respektive plats
bedömda utbildningskrav, utifrån yrkesklassificering enligt SSYK2012. (Se definition i slutet av
dokumentet). I denna redovisning ingår inte feriearbeten då dessa inte är klassificerade.
Nyanmälda platser (exkl. feriearbeten) i Norrköping 2017
efter utbildningskrav enligt platsens yrkesklasssificering
509
Chefsyrken och militära
yrken

3 996
4 832

2 016

10 122

Yrken med krav på fördjupad
högskolekompetens
Yrken med krav på
högskolekompetens eller
motsvarande
Yrken med krav på
gymnasiekompetens

Yrken med krav på kortare
utbildning eller introduktion

Källa: Arbetsförmedlingen

De flesta nyanmälda platserna i Norrköping kräver någon typ av utbildning utöver grundskola. Under 2017
krävde 81 procent av de nyanmälda platserna minst gymnasiekompetens. Det är ganska stor spridning
gällande vilka yrkeskategorier som efterfrågas, nedan redovisas de 10 vanligaste under 2017.
De 10 vanligaste yrkeskategorierna bland de nyanmälda platserna
i Norrköping 2017 (feriearbeten exkluderade)
Yrkeskategori (SSYK nivå 2)

Andel

Snabbmatspersonal, köks- och restaurangbiträden m.fl.
Försäljningsyrken inom detaljhandeln m.m.
Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens inom utbildning
Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens inom juridik, kultur och socialt arbete m.m.
Omsorgsyrken
Yrken med krav på högskolekompetens eller motsvarande inom ekonomi och förvaltning
Kundserviceyrken
Serviceyrken
Yrken inom materialförvaltning m.m.
Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens inom hälso- och sjukvård
Övriga

Källa: Arbetsförmedlingen
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15%
14%
7%
6%
6%
5%
5%
5%
4%
4%
28%

Tillgång och efterfrågan?
För att matchningen på arbetsmarknaden ska fungera behöver de arbetssökandes utbildning och erfarenhet
stämma överens med vad arbetsgivare söker. Det är många faktorer som spelar roll i den matchningen. Om
man gör en förenkling och tittar på de arbetssökandes önskemål om arbete (enligt SSYK2012) och
registrerade utbildningsnivåer samt de nyanmälda platsernas registrerade SSYK, så får man följande
bild:
Arbetslösa med låg utbildningsnivå och nyanmälda platser utan krav på
gymnasieutbildning
Sökande med högst
grundskoleutbildning
(dec 2017)

Sökande med önskemål
på arbeten utan krav på
gymnasieutbildning (dec
2017)

Andel nyanmälda
platser utan krav på
gymnasieutbildning
(hela 2017)

32%

19%

39%
Källa: Arbetsförmedlingen

I praktiken är det få nyanmälda platser att söka för de personer som saknar utbildning över grundskolenivå.
19 procent av alla nyanmälda platser under 2017 hade inte krav på gymnasieutbildning eller högre, men i
slutet av året hade 39 procent (motsvarande 3 230 personer) av de arbetslösa lägre utbildning än
gymnasium och 32 procent (motsvarande 2 690 personer) sökte arbeten utan krav på gymnasiekompetens. I
snitt nyanmäldes ca 330 platser per månad som inte krävde minst gymnasieutbildning och vid slutet av året
fanns alltså nästan tio gånger så många, 3 230 personer, som var arbetslösa och hade en utbildningsnivå
lägre än gymnasium. Gruppen lågutbildade arbetssökande består främst (till 71 procent) av utrikes födda
personer.
Uppställningen ovan visar också att den arbetssökandes registrerade utbildningsnivå inte alltid återspeglar
utbildningskravet på det arbete man söker. En orsak är sannolikt att nivån inte speglar den erfarenhet den
arbetssökande har. Önskemålet om yrke i Arbetsförmedlingens register ska dock, enligt
Arbetsförmedlingen, vara realistiskt och den sökande ska ha en adekvat utbildning för önskat yrke .

Arbetslöshet och flödet i och ur arbetslöshet under dec 2017
Enligt uppgift från Arbetsförmedlingen kontaktas de av cirka 70 procent av samtliga personer som söker
arbete. Alla som söker arbete är dock inte arbetslösa utan personen kan ha ett arbete.
Definitionen av arbetslös är en arbetssökande som är öppet arbetslös (ingen sysselsättning) eller en
arbetssökande som finns i något av Arbetsförmedlingens arbetsmarknadspolitiska program.
Förutom antal (kvarstående) personer i arbetslöshet redovisar Arbetsförmedlingen också antal nyinskrivna
under månaden och antal av de arbetslösa som har fått arbete under månaden.

Under dec 2017 var antalet arbetslösa:

8 330

4 530
varav

3 800
380

Antal nyinskrivna under månaden:
Antal som fått ett arbete:
Vilket var:

270
3,2 procent av de kvarstående arbetslösa

Det finns ett antal personer varje månad som avskrivits som arbetslösa på Arbetsförmedlingen men inte
har registrerats som att de har fått ett arbete. Dessa personer kan till exempel ha börjat studera under
månaden och därför avanmält sig i Arbetsförmedlingens verksamhetssystem.
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Antal kvarstående arbetslösa samt antal inskrivna arbetslösa vid
Arbetsförmedlingen som fått arbete under dec 2017 per kommun
Antal arbetslösa
6 290
7 400
3 650
4 650
8 330
6 290
6 730
5 560

Eskilstuna
Helsingborg
Jönköping
Linköping
Norrköping
Uppsala
Västerås
Örebro

Antal som fått arbete
290
340
250
250
270
340
340
330

Andel av kvarstående, procent
4,6
4,5
6,9
5,3
3,2
5,5
5,0
6,0

Källa: Arbetsförmedlingen

Antalet som fick arbete i Norrköping under december var lågt relativt sett till de kvarstående
arbetssökande i kommunen och vid en relativ jämförelse med andra kommuner. Eftersom det oftast är
ganska få som får ett arbete under en månad och antalet varierar ganska mycket från månad till månad
ska man tolka enstaka månaders utfall med försiktighet då det finns en viss slumpmässig variation mellan
månader.
Uppgifterna om andel som fått ett arbete i tabellen ovan redovisas, tillsammans med andelen för riket, i
diagrammet nedan.
Andel som fått arbete i dec 2017 beräknat av de kvarstående samma månad
Andel (%)
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Källa: Arbetsförmedlingen

Diagrammet ovan visar samtliga personer som fått ett arbete under månaden. Denna grupp kan i sin tur
delas in i olika grupper.
Till exempel:
Av de 270 som fick ett arbete under månaden var det 70 som hade en högskoleutbildning.
Dessa 70 beräknat som andel av de kvarstående sökande med högskoleutbildning, visar att det var
3,6 procent av de arbetslösa med högskoleutbildning som fick ett arbete under månaden.
Uppgifterna i diagrammet på nästa sida visar andel som fått arbete beräknat som andel av kvarstående i
respektive grupp arbetslösa. Diagrammet visar flera olika grupperingar samt andelen för kommunen
totalt. Högst övergångsfrekvens från arbetslöshet till arbete december månad hade de arbetslösa i åldern
18-24 år med 5,1 procent.
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Andel som fått arbete i olika grupper, beräknat som andel av
kvarstående i respektive grupp arbetslösa. Norrköping dec 2017
Andel (%)

Totalt 16-64 år

6
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Källa: Arbetsförmedlingen

Diagrammet visar att under den aktuella månaden fick…..

*

personer med låg utbildningsnivå (högst grundskola) ett arbete i lägre utsträckning än
de med högre utbildningsnivå (minst gymnasial)

*
*
*

kvinnor ett arbete i något lägre utsträckning än män
unga vuxna (18-24 år) ett arbete i högre utsträckning än övriga åldrar
utrikes födda ett arbete i lägre utsträckning än inrikes födda

Förhållandet i grupperingarna ovan har varit liknade under lång tid, enstaka månader kan vissa avvikelser
förekomma men det beror ofta på att antalet som fått arbete är relativt få under en enda månad vilket ger en
viss slumpmässig variation under enstaka månader.

Kvarstående arbetslösa i dec 2017
Tabell över antal och andel, Norrköping i jämförelse med riksgenomsnittet
Antal arbetslösa

Andel arbetslösa av den
registerbaserade arbetskraften

Åldersgruppen 16-64 år
8 330
personer
(-170)
12,2 procent (-0,5 pe)
Åldersgruppen 18-24 år
1 230
personer
(-210)
15,5 procent (-2,5 pe)
(unga vuxna)
Utrikes födda
4 880
personer
(70)
33,6 procent (-1,1 pe)
3 450
personer
(-240)
6,4 procent (-0,5 pe)
Födda i Sverige
Källa: Arbetsförmedlingen
Not: Förändringen från motsvarande månad föregående år inom parentes
Not: Arbetslös innebär att personen är inskriven som öppet arbetslös eller som sökande i program
Not: pe=procentenheter
Not: Avrundat till närmaste tiotal

Riksgenomsnitt
7,5 procent
10,1 procent
22,2 procent
saknas

15,5 procent av åldersgruppen 18-24 år var arbetslös under aktuell månad, vilket är 2,5 procentenheter lägre
än samma månad året innan. Var tredje utrikesfödd i åldersgruppen 16-64 år var arbetslös, 33,6 procent.
Andelen har minskat med 1,1 procentenheter sedan förra året.
Genomsnittliga arbetslösheten i Sverige var 7,5 procent i åldersgruppen 16-64 år och skulle Norrköping ha
en arbetslöshet på riksgenomsnittet skulle det innebära att 3 200 Norrköpingsbor måste avskrivas som
arbetslösa.
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I totala befolkningen 16-64 år är 15 procent av personerna i åldern 18-24 år, vilket är samma som andelen
18-24-åringar i gruppen arbetslösa. Grupper med stor skillnad mellan andelarna i befolkningen totalt samt
de arbetslösa är bland de utrikes födda och bland dem med låg utbildningsnivå.
Norrköpings befolkning samt de 8330 arbetslösa under dec 2017 i olika
indelningar
Fördelning kön
Åldersfördelning
Andel
100%
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15

15

Av befolkningen 16-64 år Av de arbetslösa 16-64 år
Åldersgruppen 18-24 år
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Av befolkningen 16-64 år Av de arbetslösa 16-64 år

Övriga åldrar

Män

Kvinnor

Fördelning utbildningsnivå

Fördelning utrikes/inrikes födda

Andel
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40%
30%
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0%

Andel
100%
90%
80%
70%
60%
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40%
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39

19
Av befolkningen 16-64 år

Högst grundskola

Av de arbetslösa 16-64 år

Högre utbildning

59
23
Av befolkningen 16-64 år Av de arbetslösa 16-64 år

Utrikes födda

Inrikes födda

Källa: Arbetsförmedlingen
Not: Diagrammen visar olika gruppers andel av befolkningen respektive andel av de arbetslösa.

Uppgifterna innebär att bland de arbetslösa är…..

*
*

män något överrepresenterade (andelen män i befolkningen 16-64 år är 51 procent)

*

utrikes födda överrepresenterade (andelen utrikes födda av befolkningen 16-64 år

personer med högst grundskoleutbildning överrepresenterade
(andelen personer med högst grundskoleutbildning i befolkningen 16-64 år är 19 procent)
är 23 procent vilket är betydligt lägre än andelen utrikes födda bland de arbetslösa)

Utrikes födda är den grupp som vi kan särskilja i underlaget som är mest överrepresenterad bland de
arbetslösa Norrköpingsborna. Att ungdomar i åldrarna 18-24 år inte ses som överrepresenterade ovan trots
att de har en högre arbetslöshet som andel av arbetskraften än hela åldersgruppen 16-64 år beror på att en
relativt stor del av denna åldersgrupp befinner sig utanför arbetskraften p g a studier.
Gruppen utrikes födda är en mycket heterogen grupp och består av många olika nationaliteter med mycket
olika bakgrunder. Nyanlända utan arbete registreras direkt som arbetssökande när de folkbokförs i Sverige.
Det innebär att det finns ett stort antal arbetssökande som enbart varit i landet en kortare tid vilket kan
försvåra matchningen till arbete.
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Mer om utrikes födda
Under dec 2017 var 4880 utrikes födda arbetslösa i Norrköping. Det motsvarade 33,6 procent av den
registerbaserade arbetskraften en förändring med -1,1 procentenheter sedan ett år tillbaka.
I riket som helhet var andelen 22,2 procent, en minskning med 0,6 procentenheter.
Arbetslöshet bland utrikes födda 16-64 år dec 2017, och under motsvarande
månad året innan
Andel (%)

december -16

december -17

riket december -17
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30
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24,8

25

24,0

20,8

20
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22,2
17,7

15
10
5

0

Källa: Arbetsförmedlingen

Under aktuell månad var det Linköping, Jönköping och Uppsala av de jämförda kommunerna som hade en
arbetslöshet bland sin utrikesfödda befolkning som var lägre än riksgenomsnittets andel.
Eskilstuna och Norrköping har den klart högsta arbetslösheten bland utrikes födda, även om andelen har
minskat i båda dessa kommuner jämfört med 2016.
Arbetslöshet Norrköping 16-64 år
per födelseregion, dec 2017
Andel (%)

Utrikes födda

pe
0,0

40
35

Arbetslöshetens förändringen senaste
året, dec 2017

Födda i Sverige

33,6

Samtliga Norrköpingsbor

30

-0,5

25

-0,5

-0,5

20
Utrikes födda

15

12,2

10

-1,0

6,4

Födda i Sverige

-1,1

5

Samtliga
Norrköpingsbor

0
Arbetslösa efter födelseland

Källa: Arbetsförmedlingen

-1,5
Förändring ett år

Not: pe=procentenheter

Som diagrammet visar så är arbetslösheten bland utrikesfödda Norrköpingsbor mer än fem gånger högre än
arbetslösheten bland svenskfödda Norrköpingsbor. Andelen arbetslösa bland de som är födda i Sverige var
6,4 procent under månaden, vilket var en minskning med -0,5 procentenheter sedan ett år tillbaka. Andelarna
är beräknad som andel av den registerbaserade arbetskraften.
Under aktuell månad var 59 procent av de arbetslösa födda i annat land än Sverige.
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Diagrammet nedan visar att antalet arbetslösa som är födda i Sverige har minskat över tid, medan antalet
arbetslösa bland de utrikes födda Norrköpingsborna har ökat.
Antal arbetslösa, Norrköping per månad sedan januari 2013, totalt
samt uppdelat på födelseland
Utrikesfödda

Antal

Svenskfödda

Samtliga

10 000

8 327

9 000
8 000
7 000
6 000

4 881

5 000
4 000
3 000

3 446

2 000
1 000
0

Källa: Arbetsförmedlingen

Födelseregion, utbildningsnivå och andel som fått arbete

Uppgifterna om utbildningsnivå har delats upp på om personen är född inom eller utom Sverige. Som visats
tidigare är personer med lägre utbildningsnivå än gymnasium överrepresenterade bland de arbetssökande
och utgör bland dessa den största gruppen när de delas in i tre nivåer enligt tabellen nedan. De utrikesfödda
dominerar såväl i gruppen med högst grundskolenivå och i gruppen med högskolenivå.

Arbetssökande december 2017 efter utbildningsnivå och födelseland
Utrikesfödda

Utbildningsnivå

Födda i Sverige

Totalt

Grundskola

2 290

940

3 230

Gymnasium

1 350

1 840

3 190

Högskola

1 240

670

1 910

Totalt
Källa: Arbetsförmedlingen

4 880

3 450

8 330

Tidigare diagram har visat att 2,6 procent av de utrikes födda fick ett arbete under dec 2017, medan
4,0 procent av de inrikes födda fick ett arbete. En ytterligare uppdelning på utbildningsnivå visas i
diagrammet nedan.
Andel som fått ett arbete under månaden beräknat av de kvarstående,
per födelseregion och utbildningsnivå, dec 2017
Andel (%)
5

4,6
Utrikes födda

5
4

3,6

4
3

3

3,6

Inrikes födda

3,1
2,3

2,3

Grundskola

Gymnasium

2
2
1
1

0

Högskola

Högsta utbildningsnivån

Källa: Arbetsförmedlingen

Utrikes födda fick under månaden ett arbete i lägre utsträckning än inrikes födda bland dem med
grundskole- och gymnasieutbildning men i lika hög utsträckning bland högskoleutbildade (där dock
svenskfödda fått jobb i lägre utsträckning jämfört mot gymnasieutbildade). Medan en svenskfödd har en
betydligt högre övergångsfrekvens till arbete med en utbildning utöver grundskolan, är skillnaden inte så
stor för de som är födda i annat land. Det är tydligt att det finns fler faktorer än utbildningsnivå som
påverkar chansen att få ett arbete. Bidragande orsaker skulle kunna vara väntan på validering av
högskoleutbildning samt språkkunskaper.
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Det är stora skillnader på hur länge personer har varit i arbetslöshet (antingen öppet arbetslösa eller i
arbetsmarknadspolitiskt program).
Diagrammet nedan visar arbetslöshetens längd för de åtta kommunerna under dec 2017.
Arbetslöshet efter arbetslöshetens längd, Norrköping och sju jämförda
kommuner aktuell månad
Västerås

Utan arbete i mer än 24
månader

Örebro
Helsingborg

Utan arbete i 13-24
månader

Jönköping
Norrköping

Utan arbete i 7-12
månader

Linköping
Eskilstuna

Utan arbete i 6 månader
eller mindre

Uppsala
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Andel (%) av den registerbaserade arbetskraften

Källa: Arbetsförmedlingen

Av de 8330 arbetslösa i Norrköping under dec 2017 hade 2490 varit arbetslösa i mer än två år.
Norrköping har högst andel arbetslösa under ett tidsspann på 13-24 månader bland de jämförda
kommunerna och näst högst andel arbetslösa totalt sett.
En uppdelning i olika grupper visar på skillnader i arbetslöshetens längd mellan vissa grupper. Den grupp
som sticker ut mest är den yngre åldersgruppen, unga vuxna 18-24 år, där en liten andel har varit arbetslös
en längre tid beroende på att gruppen får ett arbete i högre utsträckning än övriga åldrar. Det kan också
vara så att de med längre arbetslöshetsperioder hinner passera åldersgränsen 24 år och inte längre
redovisas i åldersgruppen. Även mellan utrikes födda och inrikes födda så syns skillnader i
arbetslöshetens längd. Av de utrikes födda som var inskrivna som arbetslösa under december hade 57
procent varit det i över 12 månader, motsvarande andel bland inrikes födda var 46 procent.
De arbetslösa efter arbetslöshetstidens längd och födelseland
Arbetslösa i 24 månader och mer

Arbetslösa i 13-24 månader

Arbetslösa i 7-12 månader

Arbetslösa i upp till 6 månader

Född i Sverige

Utrikes född

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

Antal

Källa: Arbetsförmedlingen

Antalet som varit arbetslösa i över två år är 2 500 personer. En uppdelning på inrikes och utrikes födda
visar att 60 procent av de med arbetslöshetstid över två år är utrikes födda, 1 500 personer.
Diagrammet visar att även om kommunen har haft ett tillskott med arbetssökande utrikes födda under
senaste två åren, så är det 31 procent av de arbetslösa utrikes födda som varit i arbetslöshet i mer än två
år.
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Personer i etableringen
Arbetsförmedlingen redovisar sedan en tid tillbaka uppgifter från verksamhetsstatistiken om personer
som tillhör etableringen. Variabeln "Tillhör etablering" avser de personer som har fått uppehållstillstånd
och som Arbetsförmedlingen arbetar med genom att man har haft ett etableringssamtal eller har en
pågående etableringsplan. Personerna som tillhör etableringen är till allra största delen mellan 20 och 64
år. Tidsperioden för etableringen är två år. Av de 4 880 utrikes födda arbetslösa under dec 2017 var det 1
170 som tillhörde etableringen. Det motsvarar 24 procent av de arbetslösa utrikes födda under månaden.
Antalet personer i etableringen har börjat minska något till följd av att antalet kommunmottagna
minskade under 2017 jämfört med 2016.
Antal arbetslösa som tillhör etableringen per kommun, samt andel av de arbetslösa
utrikes födda, dec 2017
Antal

Andel (%)

1 400

35

1 166

1 200

1 000

1 232

1 173

943

25

839

800

30

20

646

541

600

15

400

10

200

5

0

0

Eskilstuna

Helsingborg

Jönköping

Antal i etableringen

Linköping

Norrköping

Uppsala

Västerås

Andel av utrikesfödda arbetslösa

Källa: Arbetsförmedlingen
Not: Antal i etableringen beror på antal personer som fått upphållstillstånd och är bosatta i respektive kommun.
Etableringsfasen styrs av lag (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

Bland de jämförda kommunerna är antalet personer i etablering ganska varierande och Norrköping har ett
jämförelsevis stort antal, mer än dubbelt så många som Linköping som har det lägsta antalet bland dessa
kommuner.
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Eftersökta yrken bland de arbetslösa
Som arbetslös kan man ange flera olika önskade yrken, men i tillgängligt register finns bara ett val
registrerat. Den sökande ska ha en adekvat utbildning för det yrke som anges. Under aktuell månad var
följande yrkesområden angivna av många arbetslösa:
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

försäljningschefer och chefer inom handel
mjukvaru- och systemutvecklare m.fl.
civilingenjörsyrken inom flera områden
grundskole- och gymnasielärare
översättare, tolkar m.fl.
grafiska formgivare och designer inom spel och digitala medier

Bland yrken som anses
kräva
högskolekompetens

ingenjörer och tekniker
restaurang- och kökschefer
behandlingsassistenter och socialpedagoger
support- och drifttekniker, IT
fritidsledare, idrottstränare, instruktör
ekonomi- och kontorsassistenter samt sekreterare
kundtjänstpersonal och receptionister
lager- och terminalpersonal
skräddare och ateljésömmerskor m.fl.
hovmästare och servitörer
frisörer
fastighetsskötare m.fl.
butikssäljare och kassapersonal

Bland yrken som anses
kräva
gymnasiekompetens

barnskötare och elevassistenter m.fl.
träarbetare, snickare
undersköterskor, vårdbiträden och personliga assistenter
svetsare och gasskärare
maskinställare och maskinoperatörer, metallarbete
trädgårdsanläggare och trädgårdsodlare
motorfordonsmekaniker och fordonsareperatörer
truckförare
montörer inom olika områden
maskinoperatörer
buss-, lastbils- och taxiförare
städare och övrig hemservicepersonal

Bland yrken med krav på
kortare utbildning eller
introduktion

handpaketerare och andra fabriksarbetare
renhållnings- och återvinningsarbetare
restaurang- och köksbiträden, pizzabagare mfl.
bilrekonditionerare, fönsterputsare m.fl.
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Källor
Arbetsförmedlingen. Noterar att uppgifterna i denna sammanställning delvis bygger på ett större
specialuttag från Arbetsförmedlingens verksamhetssystem och vissa uppgifter kan skilja sig åt med ett
fåtal personer från den statistik som Arbetsförmedlingen publicerar på sin hemsida.
www.arbetsformedlingen.se
Uppgiften om att Arbetsförmedlingen har 50 procent av marknaden vad gäller tillgängliga platser är
hämtad från deras årsredovisning för år 2014.
Statistiska centralbyrån www.scb.se

Definitioner av mått och variabler
Uppgifterna är hämtade från Arbetsförmedlingen och Statistiska centralbyrån.
Antal arbetslösa
Personer i öppen arbetslöshet eller som är program med aktivitetsstöd.
Andel arbetslösa
Andel arbetslösa personer beräknat i relation till den registerbaserade arbetskraften. Sedan
november 2011 redovisar Arbetsförmedlingen andelen arbetslösa i relation till den
registerbaserade arbetskraften för att måttet mer ska likna de internationella redovisningarna av
arbetslösheten.
Registerbaserad arbetskraft
Den registerbaserade arbetskraften består av två grupper: dels de arbetslösa, dels den senaste
uppgiften över de som förvärvsarbetar enligt Statistiska centralbyråns registerbaserade
arbetsmarknadsstatistik (RAMS). Statistiken över antal sysselsatta avser helår och publiceras i
december året efter aktuellt år. Det vill säga antal sysselsatta avser antalet två år innan aktuellt år.
Nyanmälda platser
Nyanmälda platser avser nyanmälda lediga platser med mer än 10 dagars varaktighet. Eftersom
en utannonserad plats kan sammanfalla med ett tidigare aviserat rekryteringsbehov är inte antalet
redovisade lediga platser nödvändigtvis lika med faktiska antal vakanser. Arbetsförmedlingens
mätningar har visat att ungefär 9 % av antalet lediga platser var dubbletter dvs. avsåg samma
vakans. Enligt Arbetsförmedlingen har marknadsandelen varit mellan 30 och 50 procent av totala
antalet tillgängliga platser under senare år.
Observera att det i sammanställningen redovisas även nyanmälda platser (med mer än 10 dagars
varaktighet) exklusive ferieplatser.
Ferieplats
Med ferieplatser avses platser med maximalt tre månaders varaktighet.
Utbildningskrav
De utbildningskrav som redovisas i rapporten baseras på de nyanmäldas klassificering enligt
SSYK:s kvalifikationsnivåer. SSYK står för Standard för svensk yrkesklassificering, (egentligen
SSYK 2012), är i första hand framtagen för att klassificera personer efter det arbete som de utför.
Den används också för att organisera information om lediga platser, arbetssökande och yrken.
Klassificeringen har nyligen uppdaterats och används av Arbetsförmedlingen från och med mars
månad 2014.
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Enligt SSYK 2012 finns det arbeten med följande indelningar:
Militärt arbete (2-4)
Chefsyrken (3-4)
Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens (4)
Yrken med krav på högskolekompetens eller motsvarande (3)
Yrken inom administration och kundtjänst (2)
Service-, omsorgs- och försäljningsarbete (2)
Yrken inom lantbruk, trädgård, skogsbruk och fiske (2)
Yrken inom byggverksamhet och tillverkning (2)
Yrken inom maskinell tillverkning och transport m.m. (2)
Yrken med krav på kortare utbildning eller introduktion (1)
Inom parenteserna ovan finns uppgift om kvalifikationsnivåerna enligt följande:
1.Elementär utbildning på grundskolenivå. Översatt till svenska förhållanden innebär det inga eller
låga formella utbildningskrav
2. Utbildningar på gymnasial nivå samt eftergymnasiala utbildningar kortare än 2 år
3. Praktiska eller yrkesspecifika eftergymnasiala utbildningar om 2-3 år
4. Teoretiska eller forskarförberedande eftergymnasiala utbildningar samt forskarutbildningar om
minst 3 år, normalt 4 år eller längre.
Läs mer på Statistiska centralbyråns hemsida: http://www.scb.se/Pages/List____259304.aspx
Utbildningsnivå
Uppgifterna över utbildningsnivå för befolkningen kommer från Statistiska centralbyrån och avser
folkbokförd befolkning 31 december 2013. Uppgifterna är registrerade uppgifter med
utbildningsregistret som källa och det finns personer som saknar uppgift. De flesta som saknar
uppgift är födda i annat land än Sverige.
Utbildningsnivån för de arbetslösa avser aktuell månads registreringar i Arbetsförmedlingens
verksamhetssystem. Uppgifterna i systemet har angetts av den arbetssökande, eventuellt i samråd
med Arbetsförmedlingen.
Tillhör etablering
Avser de personer som är nyanlända (fått uppehållstillstånd) och som Arbetsförmedlingen arbetar
med genom att man har haft ett Etableringssamtal eller har en pågående Etableringsplan.
Etableringsfasen är generellt 24 månader. Lagen om etableringsinsatser gäller personer som har
fyllt 20 men ännu inte 65 år och har uppehållstillstånd som flykting, kvotflykting,
skyddsbehövande eller är anhörig till någon av dessa. Personer som fyllt 18 men inte 20 år och
saknar föräldrar i Sverige har också rätt till dessa insatser.
Först när de har flyttat ut från Migrationsverkets anläggningsboenden, och blivit mottagna i en
kommun, kan de ta del av aktiviteter inom Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag. Det gäller
även dem som har väntat på en bostad i mer än ett år.
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Text och diagram: Statistikfunktionen, ekonomi- och styrningskontoret, planeringochstatistik@norrkoping.se
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