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Mer information om arbetsmarknadsläget 
i Södermanlands län i slutet av januari 
månad 2013 
 
Fler lediga platser 
Under januari anmäldes 1 900 lediga platser till Arbetsförmedlingen i länet och 
det var 770 fler än januari förra året. Den kraftiga ökningen beror i huvudsak på 
att många ferieplatser och semestervikariat anmäldes under månaden. 
Ferieplatser och vikariat anmäls oftast under månaderna januari-april och i år 
verkar det som att många arbetsgivare vill annonsera i god tid inför sommaren.  
 
De till antalet mest annonserade yrkena under januari var; köks- och 
restaurangbiträden, undersköterskor, vårdbiträden, demonstratörer, 
sjuksköterskor, torg- och marknadssäljare, svetsare, grundskollärare, 
butikskassörer, kontorssekreterare, lagerpersonal, hotell- och kontorsstädare, 
säkerhetsinspektörer och förskollärare.  

Fler fick arbete  
1 500 personer fick arbete under månaden och det var nästan 200 fler jämfört 
med januari förra året. Det indikerar att årets januari har varit något starkare än 
förra året och även andra faktorer visar på samma riktning. 750 kvinnor fick 
arbete under månaden och det var 80 fler än januari 2012. 760 män fick arbete 
och det var 110 fler än för ett år sedan. 

Lågt varseltal   
65 personer varslades under januari och det var halva antalet jämfört med 
årsgenomsnittet för 2012. Endast 10 personer av de som varslades återfanns 
inom tillverkningsindustrin. 

Något fler nyinskrivna arbetslösa 
Antalet nyinskrivna arbetslösa uppgick till närmare 1 200 personer under januari 
och det var 70 fler än förra januari. Av de nyinskrivna under månaden var 510 
kvinnor och 670 män. Jämfört med januari 2012 ökade antalet nyinskrivna mer 
bland män än bland kvinnor. 

Arbetslösheten ökade svagare under årets januari   
Arbetslösheten är visserligen högre än januari förra året men ökningen från 
december 2012-januari 2013 var betydligt lägre jämfört med ökningen under 
samma period ett år tidigare. I år ökade antalet arbetslösa med 170 personer 
under januari och det kan jämföras med en ökning på 320 personer under januari 
2012. Även detta ger en indikation på att årets januari varit starkare än januari 
för ett år sedan. 
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15 600 personer var inskrivna och arbetslösa i slutet av januari 2013. Det var 800 
fler jämfört med januari förra året. Av de totalt inskrivna arbetslösa var 8 500 
män och 7 100 kvinnor. Jämfört med januari förra året har arbetslösheten i stort 
sett varit oförändrad bland kvinnor och hela ökningen återfinns bland männen. 
 
Det totala antalet inskrivna arbetslösa motsvarade 11,6 procent (av den 
registerbaserade arbetskraften 16-64 år). I riket som helhet var motsvarande 
andel 8,9 procent. Liksom föregående månad hade Gävleborg och Blekinge län en 
högre arbetslöshet än Södermanland.  

Lägst arbetslöshet i Trosa och Gnesta  
I slutet av januari 2013 var det bara Strängnäs, Oxelösund och Nyköping som 
hade en lägre arbetslöshet jämfört januari förra året. I övriga kommuner har 
arbetslösheten stigit under det senaste året. De största ökningarna noteras för 
Gnesta och Vingåker.  
 
Högst andel totalt inskrivna arbetslösa i förhållande till den registerbaserade 
arbetskraften 16-64 år hade Eskilstuna med 14,9 procent, Flen och Katrineholm 
med vardera 13,3 procent. Trosa och Gnesta hade länets lägsta med 5,4 respektive 
7,8 procent. Rangordningen var den samma som månaden innan. 

Hög ungdomsarbetslöshet  
Det totala antalet inskrivna arbetslösa i åldrarna 18-24 år uppgick till 3 860 
personer i slutet av januari 2013. Det var 50 fler jämfört med januari förra året 
och i stort sett lika med antalet arbetslösa unga under januari 2010 då den förra 
lågkonjunkturen kulminerade. I maj 2008, innan den förra lågkonjunkturen drev 
upp arbetslösheten, var 1 100 ungdomar arbetslösa i länet. 
 
Den totala ungdomsarbetslösheten uppgick till 23,6 procent i länet mot 18,2 
procent i riket (relaterat till den registerbaserade arbetskraften i åldrarna 18-24 
år). Trosa och Gnesta hade länets lägsta ungdomsarbetslöshet med 12,5 
respektive 17,9 procent. Högst ungdomsarbetslöshet hade Eskilstuna med 27,1 
procent, Katrineholm och Vingåker med 26,8 respektive 25,5 procent.  
 

Fler öppet arbetslösa än förra året 
7 900 personer var öppet arbetslösa i slutet av januari och 7 700 var i program 
med aktivitetsstöd. Jämfört med januari 2012 har antalet öppet arbetslösa stigit 
med 300 personer och antalet personer i program har stigit med 500 personer. 
Bland programmen dominerar jobb- och utvecklingsgarantin, jobbgarantin för 
ungdomar samt förberedande insatser. 
 
 
Fler i arbete med stöd 
Av arbetsförmedlingens inskrivna har 2 900 personer ett arbete med stöd. Det 
var 160 fler än januari förra året. Arbete med stöd domineras av insatser för 
personer med funktionsnedsättning där insatser som lönebidrag och trygghets-
anställning är flest till antalet. 
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Uppsving för Nystartsjobb under januari 
Totalt sett var det fler som fick arbete under årets januari jämfört med januari 
förra året. Det förde även med sig en ökning av antalet personer som fick 
Nystartsjobb. 1 300 personer hade ett Nystartsjobb i slutet av januari och det var 
30 fler jämfört med december 2012. Jämfört med januari förra året har antalet 
personer med Nystartsjobb stigit med 100 personer. 800 män och 500 kvinnor 
hade nystartsjobb. 

 

 
Fakta om statistiken 
Den officiella arbetslösheten redovisas av SCB enligt deras Arbetskraftsundersökning, 
AKU. Den officiella definitionen innebär bland annat att man söker och kan ta ett 
arbete omedelbart, däremot behöver man inte vara inskriven på Arbetsförmedlingen. 
Arbetsförmedlingen redovisar olika kategorier av inskrivna arbetssökande. 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 totalt inskrivna arbetslösa och är det mått som närmast svarar 
mot SCB:s definitioner. Andelen öppet arbetslösa och/eller sökande i program med 
aktivitetsstöd anges numera i förhållande till en registerbaserad arbetskraft. 

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik: 
http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Fakta-om-
statistiken/Andelen-arbetslosa-redovisas-pa-nytt-satt.html 

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning: http://www.scb.se/aku 
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Totalt inskrivna arbetslösa i januari 2013 som andel (%) av den 
registerbaserade arbetskraften 16 – 64 år 
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Län
Totalt inskrivna 
arbetslösa

Förändring i 
procentenheter*

X Gävleborgs län 12,5% 0,1
K Blekinge län 12,0% 0,6
D Södermanlands län 11,6% 0,4
Y Västernorrlands län 11,0% -0,4
M Skåne län 10,6% 0,4
U Västmanlands län 10,5% 0,3
E Östergötlands län 10,4% 0,2
T Örebro län 10,3% 0,5
S Värmlands län 10,1% 0,0
I Gotlands län 10,0% 0,3
G Kronobergs län 9,5% 0,6
BD Norrbottens län 9,5% -0,7
H Kalmar län 9,3% 0,5
Z Jämtlands län 9,1% -0,4

Riket 8,9% 0,2
AC Västerbottens län 8,7% -0,2
O Västra Götalands län 8,5% 0,0
W Dalarnas län 8,3% 0,1
F Jönköpings län 7,9% 0,7
N Hallands län 7,3% 0,2
AB Stockholms län 6,9% 0,4
C Uppsala län 6,4% 0,2

* Förändring i procentenheter jämfört med 
motsvarande period föregående år
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Totalt inskrivna arbetslösa i januari 2013 som andel (%) av den  
registerbaserade arbetskraften 16 --- 64 år 
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Strängnäs Eskilstuna 

Flen Gnesta 

Trosa 

Nyköping 

Katrineholm 

Ving- 
åker 

Oxelösund 

*Förändring i procentenheter jämfört med 
motsvarande period föregående år 

Kommun
Totalt inskrivna 
arbetslösa

Förändring i 
procentenheter*

Eskilstuna 14,9% 0,8
Katrineholm 13,3% 0,7
Flen 13,3% 0,5
Vingåker 12,1% 1,5
Södermanlands län 11,6% 0,4
Oxelösund 9,0% -0,2
Riket 8,9% 0,2
Nyköping 8,9% -0,1
Strängnäs 7,9% -0,6
Gnesta 7,8% 1,2
Trosa 5,4% 0,2
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