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Mer information om arbetsmarknadsläget 
i Södermanlands län i slutet av mars 
månad 2013 
 
Fler lediga platser 
Under mars anmäldes 1 800 lediga platser till Arbetsförmedlingen i länet och det 
var 230 fler än mars förra året. Av de nyanmälda platserna under månaden var 
470 ferieplatser och semestervikariat.  
 
Jämfört med mars förra året ökade antalet anmälda ferieplatser och semester-
vikariat med 180 platser vilket även förklarar den totala ökningen.  
 
Under årets första kvartal har närmare 1 400 ferieplatser och semestervikariat 
anmälts till Arbetsförmedlingen i länet och det var samma antal som under det 
första kvartalet 2012. Fler ferieplatser kan komma att anmälas under april och 
maj men det stora flertalet inför sommaren 2013 har sannolikt redan anmälts till 
Arbetsförmedlingen. 
 
De till antalet mest annonserade yrkena under mars var; valsverksoperatörer, 
demonstratörer, maskinoperatörer inom livsmedelsindustrin, vårdbiträden, torg- 
och marknadssäljare, grundskollärare, svetsare, bussförare, företagssäljare, 
kockar, sjuksköterskor, köks- och restaurangbiträden samt trädgårdsanläggare.   

Lika många fick arbete  
1 400 personer fick arbete under månaden och det var samma antal som under 
mars förra året. Det var svagare än förväntat mot bakgrund av att vi hade ett 
starkare utfall under årets inledande två månader. Det kan ha ett samband med 
den ovanligt kalla väderleken under månaden som försenat rekryteringar till vissa 
säsongsarbeten. 650 kvinnor och 750 män fick arbete under månaden.  

Varslen ökade   
325 personer varslades under mars och det var en hög notering för en enskild 
månad. Under årets inledand kvartal har totalt 500 personer varslats i länet och 
det var en ökning med 200 personer jämfört med kvartal 1 2012. 

Något färre nyinskrivna arbetslösa 
Antalet nyinskrivna arbetslösa uppgick till 700 personer under månaden och det 
var något färre jämfört med mars förra året. Av de nyinskrivna under månaden 
var 330 kvinnor och 370 män. Bland kvinnor var antalet nyinskrivna oförändrat 
jämfört med mars förra året och bland män var det en svag minskning. 
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Arbetslösheten minskade, men svagt för säsongen   
Det totala antalet inskrivna arbetslösa uppgick till 15 300 personer i slutet av 
mars. Det var 240 färre än förra månaden och minskningen var svagare jämfört 
med den under mars förra året. Säsongseffekter gör att arbetsmarknaden oftast 
är stark under vårmånaderna. Det har varit ovanligt kallt under mars i år och det 
kan eventuellt ha försenat vissa säsongsrekryteringar. Jämfört med mars förra 
året var 900 fler arbetslösa. 
 
Av de totalt inskrivna arbetslösa var 7 000 kvinnor och 8 300 män. Jämfört med 
mars 2012 har den totala arbetslösheten stigit med 160 personer bland kvinnor 
och med 740 personer bland män. 
 
Det totala antalet inskrivna arbetslösa motsvarade 11,4 procent (av den 
registerbaserade arbetskraften 16-64 år). I riket som helhet var motsvarande 
andel 8,7 procent. Liksom föregående månad hade Gävleborg och Blekinge län en 
högre arbetslöshet än Södermanland.  

Lägst arbetslöshet i Trosa och Gnesta  
I slutet av mars 2013 var det bara Strängnäs som hade en lägre arbetslöshet 
jämfört mars förra året. I övriga kommuner har arbetslösheten stigit under det 
senaste året. De största ökningarna noteras för Vingåker och Gnesta.  
 
Högst andel totalt inskrivna arbetslösa i förhållande till den registerbaserade 
arbetskraften 16-64 år hade Eskilstuna med 14,6 procent, Flen och Katrineholm 
med 13,3 respektive 13,1 procent. Trosa och Gnesta hade länets lägsta med 5,7 
respektive 7,6 procent. Rangordningen var den samma som månaden innan. 

Hög ungdomsarbetslöshet men läget förbättras  
Det totala antalet inskrivna arbetslösa i åldrarna 18-24 år uppgick till 3 600 
personer i slutet av mars 2013. Det var 120 färre än förra månaden och även här 
var minskningen svagare jämfört med den under samma månad förra året. 
Jämfört med mars för ett år sedan var 80 fler arbetslösa. 
 
Säsongseffekter gör att arbetsmarknaden oftast är stark under våren och vi kan 
därför vänta oss en fortsatt sjunkande arbetslöshet bland ungdomarna under 
april och maj.  
 
Den totala ungdomsarbetslösheten uppgick till 22,5 procent i länet mot 17,4 
procent i riket (relaterat till den registerbaserade arbetskraften i åldrarna 18-24 
år). Trosa och Gnesta hade länets lägsta ungdomsarbetslöshet med 12,6 
respektive 17,2 procent. Högst ungdomsarbetslöshet hade Eskilstuna med 25,9 
procent, Katrineholm och Vingåker med 25,8 procent i båda kommunerna.  
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Fler öppet arbetslösa än förra året 
7 400 personer var öppet arbetslösa i slutet av månaden och 7 900 var i program 
med aktivitetsstöd. Jämfört med mars förra året har antalet öppet arbetslösa 
stigit med 270 personer och antalet personer i program har stigit med 620 
personer. Bland programmen dominerar jobb- och utvecklingsgarantin, 
förberedande insatser samt jobbgarantin för ungdomar. 
 
 
Fler i arbete med stöd 
Av arbetsförmedlingens inskrivna har något fler än 2 900 personer ett arbete 
med stöd. Det var nästan 200 fler än förra mars. Arbete med stöd domineras av 
insatser för personer med funktionsnedsättning där insatser som lönebidrag och 
trygghetsanställning är flest till antalet. 
 

 
Fortsatt uppsving för Nystartsjobben 

Totalt sett var det fler som fick arbete under årets inledande kvartal (jämfört med 
samma period 2012) och det har även fört med sig en ökning av antalet personer 
som fått Nystartsjobb. 1 440 personer hade ett Nystartsjobb i slutet av mars och 
det var 260 fler jämfört med mars 2012. 890 män och 550 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.html 

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

Förändring i 
procentenheter*

X Gävleborgs län 12,3% 0,1
K Blekinge län 11,8% 0,6
D Södermanlands län 11,4% 0,5
Y Västernorrlands län 10,7% -0,4
U Västmanlands län 10,6% 0,4
M Skåne län 10,4% 0,4
E Östergötlands län 10,1% 0,1
S Värmlands län 10,0% 0,3
T Örebro län 9,9% 0,4
I Gotlands län 9,7% 0,3
G Kronobergs län 9,4% 0,6
BD Norrbottens län 9,3% -0,6
H Kalmar län 9,1% 0,4
Z Jämtlands län 8,9% -0,4

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

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

 

 

 

 

 

  

 

 

1
 Genomsnitt för länet  

+/- 1 procentenhet 

= 12,5 % –  

= 10,4 – 12,4 %
1 

=          –  10,3 % 

 

 

 

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