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Arbetsmarknadsläget i Södermanlands län, 
september 2016 
Fler utrikesfödda får arbete 
Antalet personer som fått arbete har varit en svagt sjunkande trend under en längre 
tid och det har berört både kvinnor och män. Bland utrikesfödda är trenden stigande 
och bland inrikes födda är trenden sjunkande. Det beror på att arbetslösheten bland 
utrikesfödda stiger samtidigt som arbetslösheten sjunker bland inrikes födda. Sedan 
våren 2015 är det fler arbetslösa i länet som är utrikesfödda jämfört med antalet 
inrikes födda arbetslösa.   
 
1 140 personer fick arbete under månaden och det var 90 färre än september förra 
året. 510 kvinnor och 630 män fick arbete under månaden. Av de som fick arbete var 
480 personer utrikesfödda och det var 20 fler jämfört med september 2015.     

Antalet nyinskrivna arbetslösa ökade 
Med undantag för enskilda månader har antalet nyinskrivna arbetslösa varit en 
sjunkande trend sedan inledningen av 2013. Det är en följd av en gradvis förbättring 
på arbetsmarknaden och att konjunkturläget i allmänhet är gott. Under september 
ökade antalet nyinskrivna bland utrikesfödda personer. Bland personer som var födda 
i Sverige minskade antalet nyinskrivna jämfört med september förra året. 
 
Antalet nyinskrivna arbetslösa uppgick till 1 000 personer under månaden, varav 440 
kvinnor och 550 män. Det var 50 fler jämfört med förra året. Av de nyinskrivna var 
470 personer utrikesfödda och det var 110 fler än september 2015. 

Fler lediga platser 
Under september anmäldes 2 700 lediga platser till Arbetsförmedlingen i länet. Det 
var 740 fler än september förra året. Under de senaste åren har antalet lediga platser 
ökat kraftigt och det beror delvis på att arbetsgivarna annonserar ut samma jobb flera 
gånger när de har svårt att hitta den kompetens de söker. Dessutom är bemannings-
företagen flitiga annonsörer med återkommande annonser. 
 
De till antalet mest annonserade yrkena under månaden var: kundtjänstpersonal, 
undersköterskor inom hemtjänst, grundutbildade sjuksköterskor, personliga 
assistenter, lager- och terminalpersonal, taxiförare, företagssäljare, grundskollärare 
samt vårdare-boendestödjare. 
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Varselläget 
Efter höga varselnoteringar under årets inledande månader minskade varslen under 
våren 2016 och under augusti och september varslades 20 respektive 80 personer i 
länet. Under årets inledande nio månader har 1 200 personer varslats i länet och det 
var något fler jämfört med samma period förra året.  

Endast något högre arbetslöshet än förra september 
Utvecklingen på länets arbetsmarknad har varit gynnsam under 2016 och arbets-
lösheten har sakta men säkert minskat jämfört med utvecklingen under 2015. Men 
det är stora skillnader mellan utvecklingen för utrikes- och inrikes födda arbetslösa.     
 
I slutet av september var 14 300 personer arbetslösa i länet. Av dessa var 5 900 
personer födda i Sverige och 8 400 personer var utrikes födda.  Den totala 
arbetslösheten har stigit med 60 personer jämfört med september 2015. Bland 
utrikesfödda har arbetslösheten stigit med 760 personer och bland inrikes födda 
personer har arbetslösheten minskat med 700 personer. 
 
Den relativ arbetslösheten1  uppgick till 10,7 procent i länet. Jämfört med september 
förra året är den relativa arbetslösheten oförändrad. I riket som helhet var arbetslösheten 
7,5 procent och det var en minskning med 0,3 procentenheter jämfört med förra året. 
 
Av de totalt inskrivna arbetslösa var 6 500 kvinnor och 7 800 män. Den relativa 
arbetslösheten var 10,1 procent bland kvinnor och 11,3 procent bland män. Jämfört 
med september förra året har den totala arbetslösheten ökat med 0,1 procentenheter 
bland kvinnor och den var i stort sett oförändrad bland män.  
 
I Vingåker, Trosa och Eskilstuna har arbetslösheten minskat under det senaste året. I 
övriga kommuner har arbetslösheten stigit något. Högst arbetslöshet hade Flen med 
15,3 procent och Eskilstuna med 13,5 procent. Trosa och Gnesta hade som vanligt 
länets lägsta arbetslöshet med 3,7 respektive 6,0 procent.  
 

Fortsatt positiv utveckling för ungdomar 
Det totala antalet inskrivna arbetslösa i åldrarna 18-24 år uppgick till något fler än 
2 500 personer i slutet av månaden. Det var 400 färre jämfört med förra september. 
Ungdomarna gynnas bland annat av ett bra konjunkturläge samt av pensions-
avgångarna från arbetsmarknaden som är omfattande. I relativa tal uppgick 
ungdomsarbetslösheten till 16,6 procent i länet mot 11,7 procent i riket.  
 
Under det senaste året har den relativa arbetslösheten bland de unga minskat med 1,6 
procentenheter i länet. Det är något svagare än riksgenomsnittets minskning med 1,7 
procentenheter. Bland unga kvinnor i länet har arbetslösheten minskat med 2,2 
procentenheter och bland unga män med 1,1 procentenheter.  
 

1 I procent av den registerbaserade arbetskraften 16-64 alternativt 18-24 år. 
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I Vingåker och Flen har ungdomsarbetslösheten stigit under det senaste året. I övriga 
kommuner har ungdomsarbetslösheten sjunkit. Störst minskning av ungdomsarbets-
lösheten kan noteras för Eskilstuna och Katrineholm där den har minskat med 3,3 
respektive 2,4 procentenheter. I riket som helhet var minskningen 1,7 procentenheter. 
 
Trosa och Gnesta hade länets lägsta ungdomsarbetslöshet med 5,8 respektive 9,5 
procent. Högst ungdomsarbetslöshet hade Oxelösund med 25,0 procent.  

Färre i program med aktivitetsstöd 

7 100 personer var deltagare i program med aktivitetsstöd i slutet av månaden. Det 
var 300 färre än september förra året. Störst minskning bland programmen kan 
noteras för sysselsättningsfasen som är under avveckling. Antalet deltagare i 
jobbgarantin för ungdomar har minskat stadigt under de senaste åren. Flest deltagare 
hade programmen jobb- och utvecklingsgarantin, sysselsättningsfasen samt 
förberedande insatser. 

Färre har arbete med stöd 
Av arbetsförmedlingens inskrivna har 3 000 personer ett arbete med stöd2. Det var 
100 färre än förra året. Även i riket som helhet har antalet personer som har arbete 
med stöd minskat jämfört med förra året. Det är en utveckling som sammanhänger 
med att arbetslösheten bland personer med en funktionsnedsättning har en 
sjunkande trend. Av den totala arbetslösheten hade 2 200 personer en 
funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Det var 300 färre jämfört 
med september 2015. 
 
Arbete med stöd domineras av insatser för personer med funktionsnedsättning som 
medför nedsatt arbetsförmåga och där insatser som trygghetsanställning och 
lönebidrag är flest till antalet.  
 

Nystartsjobb  
Antalet personer med nystartsjobb har varit en sjunkande trend under en längre tid 
men under våren och nu under september ökade nystartsjobben i länet. I slutet av 
september hade närmare 1 700 personer ett nystartsjobb och det var 70 fler jämfört 
med förra året. Av de som hade ett nystartsjobb var 1 160 män och 520 kvinnor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Personer med arbete där det utgår ett ekonomiskt stöd till arbetsgivaren. 
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Inskrivna arbetslösa i september 2016 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 
 

 

Totalt inskrivna arbetslösa i september 2016 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/
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Månadsstatistik för oktober 2016 redovisas den 11 november 2016. 
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