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Arbetslösheten i Stockholms län har haft en nedåtgående trend sedan inledningen 

av hösten 2013, även om takten avtog något under 2015. Vid slutet av december var 

både antalet och andelen inskrivna arbetslösa i länet i stort sett samma som i 

december 2014. Även om nivåerna totalt är oförändrade fortsätter arbetslöshetens 

sammansättning att ändras. Bland de inskrivna arbetslösa utgörs nu 72 procent av 

personer med utsatt ställning på arbetsmarknaden och andelen som har varit utan 

ett arbete i mer än sex månader har ökat med en procentenhet under det gångna 

året. Samtidigt minskade antalet nyinskrivna och varslen låg på låga nivåer. Enligt 

Arbetsförmedlingens senaste prognos som släpptes i december 2015 väntas också 

jobbtillväxten i länet bli god under 2016.  

Fått arbete 

Av samtliga sökande på Arbetsförmedlingen i Stockholms län fick 5 700 personer 

någon form av arbete under december månad. Detta var 200 färre än under samma 

månad 2014. 70 procent av samtliga sökande som fick ett arbete ingick gruppen 

inskrivna arbetslösa vilket var en högre andel än i december 2014. Av de inskrivna 

arbetslösa som fick ett arbete gick 75 procent till ett arbete utan stöd vilket var 

samma andel som i december 2014. Resterande gick till arbete med stöd, 

nystartsjobb eller yrkesintroduktion. 

Nyinskrivna öppet arbetslösa  

Under december månad uppgick antalet nyinskrivna arbetslösa vid 

Arbetsförmedlingen i Stockholms län till 4 700 vilket var 100 färre än i december 

2014. Därmed återupptogs trenden med ett minskat antal nyinskrivna under 

månaden jämfört med samma månad föregående år som, endast med undantag för 

december 2014 och november 2015, har pågått under de senaste två åren. 

Lediga platser   

Under december månad anmäldes 24 400 nya platser till Arbetsförmedlingen i 

Stockholms län. Detta var 6 000 fler än under samma månad ifjol.1 

                                                           
1 Arbetsförmedlingen har under ett antal månader sett en ökning av antalet nyanmälda 
lediga platser med ett overifierat bakomliggande rekryteringsbehov. Detta medför att 
utvecklingen för Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik avseende lediga platser skall 
tolkas med försiktighet. Arbetsförmedlingens andel av de lediga platserna varierar över 
tid och konjunktur. Också annonseringsregler och annonseringskultur förändras över tid. 
Syftet med platsannonseringen är primärt att underlätta matchningen på 
arbetsmarknaden. 
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Personer berörda av varsel  

Antalet varslade personer i Stockholms län uppgick under december månad till 300 

personer, vilket var 600 personer färre jämfört med motsvarande månad 2014. Det 

var också det lägsta noterade antalet under en enskild månad sedan augusti 2010. I 

riket varslades 1 700 personer under december 2015 jämfört med 2 500 ett år 

tidigare. 

Inskrivna arbetslösa 

Antalet inskrivna arbetslösa (öppet arbetslösa och deltagare i program med 

aktivitetsstöd) i Stockholms län var vid slutet av december 70 700, vilket var samma 

antal som i december 2014. Även om antalet inskrivna arbetslösa totalt sett är 

oförändrat har det skett förändringar av sammansättningen under det gångna året.  

Medan antalet inskrivna arbetslösa inrikes födda har minskat med 1 600 personer 

har utrikes födda ökat med motsvarande antal. Samtidigt har de relativa 

arbetslöshetsnivåerna gått ner både för inrikes och utrikes födda (med 0,2 respektive 

0,1 procentenheter). Totalt var 28 700 inrikes födda och 42 000 utrikes födda 

inskrivna arbetslösa vid slutet av december 2015. 

Totalt var 34 700 kvinnor och 36 000 män inskrivna arbetslösa vid förmedlingen i 

länet vid slutet av december och arbetslösheten uppgick till 6,3 procent både bland 

kvinnor och män. I riket var skillnaden betydligt större då arbetslösheten bland 

kvinnor låg på 7,3 procent och på 8,6 bland män.  

 

Arbetslösheten i Stockholms län har haft en nedåtgående trend sedan inledningen av 

hösten 2013 men takten i nedgången avtog något under 2015. Vid slutet av december 

låg arbetslösheten på 6,3 procent som andel av den registerbaserade arbetskraften i 

länet vilket var 0,1 procentenheter lägre än i december 2014. Detta var den näst 

lägsta nivån i landet efter Uppsala län som hade en nivå på 5,6 procent. 

Riksgenomsnittet låg på 8,0 procent och fyra län – Gävleborgs, Blekinge, 

Södermanlands och Skåne – låg på nivåer över 10 procent. 

 

Även ungdomsarbetslösheten har haft en nedåtgående trend sedan 2013, en trend 

som inleddes något före nedgången i arbetslösheten för hela åldersgruppen 16-64 år, 

och som höll i sig under 2015 års sista månad. Vid slutet av december var 8 500 

ungdomar i åldrarna 18-24 år inskrivna arbetslösa i Stockholms län, vilket motsvarar 

en minskning på 1 200 personer jämfört med december 2014. Därmed uppgick den 

relativa arbetslösheten bland unga till 7,7 procent av länets registerbaserade 

arbetskraft i åldrarna 18-24 år. Detta innebar att länet fortsatt har landets lägsta 

ungdomsarbetslöshet. 

 

De inomregionala skillnaderna i arbetslöshetsnivåer är stora i Stockholms län. Vid 

slutet av december hade tre av länets kommuner – Södertälje, Botkyrka och Järfälla 

– högre arbetslöshetsnivåer än riket som helhet. Särskilt de två förstnämnda stod ut 

med nivåer på 15,5 respektive 11,6 procent. Järfälla kommun hade en arbetslöshet på 

8,2 procent. Arbetslösheten i Sveriges största kommun, Stockholms stad, låg vid 

slutet av december på samma nivå som i länet i helhet - 6,3 procent.  
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Ytterligare läns- och kommunstatistik återfinns i kartorna i slutet av detta underlag. 

Öppet arbetslösa 

Vid slutet av december månad var 42 400 personer öppet arbetslösa i Stockholms 

län. Detta motsvarar en andel på 3,8 procent av den registerbaserade arbetskraften. 

Antalet öppet arbetslösa i länet har minskat med 600 personer sedan december 2014. 

I riket som helhet var andelen öppet arbetslösa i slutet av december 4,2 procent av 

den registerbaserade arbetskraften. 

Arbetssökande i program med aktivitetsstöd 

Vid slutet av december var 28 300 personer deltagare i något program med 

aktivitetsstöd i Stockholms län. Detta motsvarar 2,5 procent av länets 

registerbaserade arbetskraft. Till skillnad från öppet arbetslösa är andelen för 

sökande i program med aktivitetsstöd betydligt lägre än riksgenomsnittet på 

3,8 procent. Antalet i Stockholms län har ökat med 600 personer sedan december 

2014. 

Tider i arbetslöshet 

Vid slutet av december hade 41 200 av de inskrivna arbetslösa i länet varit utan ett 

arbete i mer än sex månader. Detta var 900 fler än samma månad föregående år och 

motsvarar 58 procent av samtliga inskrivna arbetslösa, en procentenhet mer än i 

december 2014. Vidare har 38 procent varit inskrivna arbetslösa i över ett år och 19 

procent i mer än två år. 

Arbetsförmedlingen har identifierat fyra grupper som bedöms ha en högre 

sannolikhet att hamna i långa tider i arbetslöshet och därmed har en utsatt ställning 

på arbetsmarknaden. Dessa består av arbetslösa med högst förgymnasial utbildning, 

arbetslösa födda utanför Europa, arbetslösa med funktionsnedsättning som medför 

nedsatt arbetsförmåga och arbetslösa äldre (55-64 år).  

Vid slutet av december tillhörde 72 procent av samtliga inskrivna arbetslösa en eller 

flera av grupperna, en ökning med två procentenheter jämfört med december 2014. 

Totalt uppgick antalet inskrivna arbetslösa i dessa grupper i Stockholms län till 

51 000 personer vilket var 1 200 fler än vid slutet av december 2014.  

Tittar man på utvecklingen för de fyra undergrupperna framgår det att det är 

gruppen inskrivna arbetslösa födda utanför Europa som har ökat mest i antal, med 

1 800 personer, sedan december 2014. Samma ökningar för äldre (55-64 år) var 600 

och för högst förgymnasialt utbildade 400. Personer med funktionshinder som 

medför nedsatt arbetsförmåga och som är inskrivna arbetslösa har däremot minskat 

med 500 personer jämfört med december 2014.  

Arbetssökande i arbete med stöd 

Antalet arbetssökande i arbete med stöd uppgick i slutet av december till 10 500 

personer vilket var 800 färre än vid slutet av samma månad 2014. Gruppen utgjordes 

till 86 procent av personer med en funktionsnedsättning som medför nedsatt 

arbetsförmåga.  
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Inskrivna arbetslösa i december 2015 som andel (%) av den 

registerbaserade arbetskraften 16-64 år 
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Fakta om statistiken 

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens 

verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens 

registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga 

platser. 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 

 

Januari månads arbetsmarknadsstatistik publiceras den 11 februari 2016. 

Inskrivna arbetslösa i december 2015 som andel (%) av den 
registerbaserade arbetskraften 16-64 år 

 

 

 

 

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

