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Under augusti månad fortsatte arbetsmarknaden i Stockholm att stärkas. 
Arbetslösheten sjönk, nyinskrivna och varsel minskade medan lediga platser 
ökade. Samtidigt var antalet personer som fick ett arbete oförändrat jämfört med 
samma månad ifjol och antalet inskrivna arbetslösa som varit utan ett arbete i 
över ett år låg fortsatt över fjolårets nivå. 

Fått arbete 
Under augusti månad fick 7 800 sökande ett arbete i Stockholms län. Jämfört med 
juli ökade antalet vilket är en normal utveckling mellan månaderna. Ökningen på 
2 100 var dock något svagare än normalt. I jämförelse med augusti ifjol var det också 
bara marginellt fler sökande som fick ett arbete under månaden. Den grupp som hade 
störst ökning av personer till arbete under det senaste året var funktionsnedsatta med 
funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga.  

Nyinskrivna öppet arbetslösa  
Antalet nyinskrivna arbetslösa uppgick under augusti månad till 6 100 personer. 
Antalet ökade med 700 jämfört med juli månad vilket är normalt för säsongen men 
ökningen var något svagare än normalt. Jämfört med augusti 2013 var också antalet 
nyinskrivna 600 färre. De grupper där nedgången har varit störst under det senaste 
året har varit unga (18-24 år) och personer med funktionsnedsättning som medför 
nedsatt arbetsförmåga.  

Lediga platser  
Under augusti månad anmäldes 20 200 nya platser till Arbetsförmedlingen i 
Stockholms län. Mellan juli och augusti ökade de nyanmälda platserna vilket är 
normalt för säsongen men ökningen var också starkare än normalt. Jämfört med 
augusti ifjol ökade de nyanmälda platserna med 2 800.  

Personer berörda av varsel  
Antalet personer berörda av varsel i Stockholms län uppgick under augusti månad till 
700. Detta var 100 färre än under samma månad 2013. Hittills i år, januari t.o.m. 
augusti, har 1 500 färre personer varslats i länet jämfört med samma period ifjol.   

Inskrivna arbetslösa 
I slutet av augusti uppgick antalet inskrivna arbetslösa i Stockholms län till 72 200 
personer. Detta var 100 färre än i juli och 4 400 färre än augusti ifjol. Som andel av 
registerbaserad arbetskraft uppgick arbetslösheten vid slutet av augusti till 6,6 
procent. Detta kan jämföras med siffran för riket som var 7,8 procent. En 
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säsongsrensad serie med trendvärden visar att trenden för arbetslösheten i 
Stockholms län har varit nedåtgående sedan slutet av förra sommaren.  

I Stockholms län hade vid slutet av augusti kvinnor högre arbetslöshet än män – 6,6 
mot 6,5 procent. Motsatt förhållande gäller i riket där män toppade med 8,2 procent 
medan motsvarande siffra för kvinnor var 7,4 procent. Även skillnaderna i 
arbetslöshetsnivåer mellan könen större i riket än i Stockholms län.   

Två län hade vid slutet av augusti en lägre arbetslöshet än Stockholm. Dessa var 
Uppsala och Hallands län med 5,5 respektive 6,0 procent. Fyra län i riket har vid 
slutet av augusti arbetslöshetsnivåer på över tio procent. Dessa var Gävleborgs (10,6 
procent), Blekinge (10,4), Södermanlands (10,4) och Skåne län (10,1). Jämfört med 
augusti 2013 har arbetslösheten gått ner i rikets alla län. Störst har minskningen varit 
i Norrbottens län och lägst i Skåne.  

I Stockholms län hade vid slutet av augusti endast fyra av kommunerna en högre 
andel inskrivna arbetslösa än riksgenomsnittet. Dessa var Södertälje (14,9 procent), 
Botkyrka (12,1) och Järfälla kommun (8,7) samt Sundbybergs stad (8,1). 
Arbetslösheten i Stockholms stad inverkar starkt på länets nivåer eftersom 44 
procent av länets befolkning i arbetsför ålder bor i kommunen. Vid slutet av augusti 
var arbetslöshetssiffran i länets, och landets, största kommun 6,7 procent vilket var 
en procentenhet lägre än länsgenomsnittet. Lägst var arbetslösheten i länet vid slutet 
av augusti i Vaxholm (2,3 procent), Danderyd (2,4), Vallentuna (2,7) och Täby (2,8). 

Ytterligare läns- och kommunstatistik återfinns i kartorna i slutet av detta underlag. 

Öppet arbetslösa 
Sammanlagt var i slutet av augusti 46 900 personer öppet arbetslösa i Stockholms 
län, vilket motsvarar 4,3 procent av den registerbaserade arbetskraften. Antalet var 
2 600 färre än i slutet av samma månad ifjol.  

Arbetssökande i program med aktivitetsstöd 
Antalet arbetssökande i program med aktivitetsstöd uppgick vid slutet av augusti till 
25 400 personer vilket motsvarar 2,3 procent av den registerbaserade arbetskraften. 
Detta var 1 800 färre än i augusti 2013. 

Tider i arbetslöshet 
Sedan maj månad har antalet inskrivna arbetslösa med arbetslöshetstider på längre 
än sex månader börjat minska. Vid slutet av augusti var det 1 700 färre i denna grupp 
jämfört med samma månad ifjol. Antalet inskrivna arbetslösa med arbetslöshetstider 
på över ett år ökar dock fortfarande. Jämfört med augusti förra året var de 700 fler. 
Vid slutet av augusti hade 56 procent av de inskrivna arbetslösa varit utan ett arbete i 
mer än 6 månader och 36 procent hade varit utan ett arbete i mer än ett år.  
 
Bland inskrivna arbetslösa unga (18-24 år) var andelen som varit utan arbete i ett år 
16 procent. Att andelen är så pass låg jämfört med samma andel för hela 
åldersgruppen 16-64 år har att göra med att ungdomar tenderar att lämna för arbete 
snabbare. Det är också därför unga inte räknas in i de utsatta grupperna. 
Arbetsförmedlingen har identifierat fyra grupper som bedöms ha en högre 
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sannolikhet att hamna i långvarig arbetslöshet. Dessa kallas gemensamt för utsatta 
grupper och till dessa räknas personer med högst förgymnasial utbildning, personer 
födda utanför Europa, personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt 
arbetsförmåga och äldre (55-64 år).  
 
Vid slutet av augusti utgjorde personer som ingick i en eller flera av de utsatta 
grupperna 69 procent av samtliga inskrivna arbetslösa. Denna andel var en 
procentenhet högre än samma månad ifjol. Utan dubbelräkning uppgick antalet 
inskrivna arbetslösa i utsatta grupper i Stockholms län vid slutet av augusti till 
49 600 personer. Inslaget av personer i en eller flera av dessa grupper var, av 
förklarliga skäl utifrån definitionen, högre bland de med långa tider i arbetslöshet. 
Bland de inskrivna med mer än två år utan arbete ingick i slutet av augusti 86 procent 
i en eller flera av de utsatta grupperna. Detta var samma andel som i augusti ifjol.  

Arbetssökande i arbete med stöd 
Vid slutet av augusti uppgick antalet arbetssökande i arbete med stöd till 11 300 
personer, vilket var 700 fler än under samma månad 2013. Gruppen utgjordes till 85 
procent av personer med en funktionsnedsättning som medför nedsatt 
arbetsförmåga.  

Jobbmöjligheter i Stockholms län 
Den 1 september släpptes broschyren Jobbmöjligheter i Stockholms län 2014-2015. 
Den innehåller yrkesprognoser för länet och finns att hämta på adressen: 
http://www.arbetsformedlingen.se/Om-
oss/Pressrum/Pressmeddelanden/Pressmeddelandeartiklar/Stockholm/2014-09-01-
Har-finns-jobben-i-Stockholm.html  
 

http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Pressrum/Pressmeddelanden/Pressmeddelandeartiklar/Stockholm/2014-09-01-Har-finns-jobben-i-Stockholm.html
http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Pressrum/Pressmeddelanden/Pressmeddelandeartiklar/Stockholm/2014-09-01-Har-finns-jobben-i-Stockholm.html
http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Pressrum/Pressmeddelanden/Pressmeddelandeartiklar/Stockholm/2014-09-01-Har-finns-jobben-i-Stockholm.html
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Inskrivna arbetslösa i augusti 2014 som andel (%) av den 
registerbaserade arbetskraften 16-64 år 
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Inskrivna arbetslösa augusti 2014 som andel (%) av den 
registerbaserade arbetskraften 16 – 64 år 

 

 
  
 
 

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 
 
September månads arbetsmarknadsstatistik publiceras den 10 oktober. 

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