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Totalt inskrivna arbetslösa i Södermanlands län 

oktober 2013 

14 627 (11,0 %) 
 

 

6 951 kvinnor (11,1 %) 
7 676 män (11,0 %) 
3 641 unga 18-24 år (22,6 %) 

(Andel av registerbaserade arbetskraften) 

 
 
Mer information om arbetsmarknadsläget i 
Södermanlands län i slutet av oktober 2013 
 
Fortsatt positiv riktning 
I långsam takt har utvecklingen på länets arbetsmarknad gått i positiv riktning under 
större delen av 2013. Trenden var den samma under oktober månad och arbetslösheten är 
nu lägre jämfört med för ett år sedan. Det gäller både totalt och bland ungdomar (18-24 
år) där trendbrottet inträffande redan under våren 2013. 
  
Under oktober anmäldes 1 000 lediga platser till Arbetsförmedlingen i länet och det var 
nästan 200 färre jämfört med oktober förra året.  Minskningen kan mycket väl vara 
tillfällig. Bortfallet jämfört med förra året berör demonstratörer, torg- och marknads-
säljare, lagerpersonal och lokalvårdare. 
 
De till antalet mest annonserade yrkena under oktober var; grundskollärare, 
demonstratörer, vårdbiträden, sjuksköterskor, företagssäljare, undersköterskor, 
förskollärare, datatekniker och truckförare.  

Fler fick arbete  
Närmare 1 600 personer fick arbete under månaden och det var 70 fler än oktober förra 
året. Antalet personer som fått arbete har haft en stigande trend under det senaste året 
och den har varit särskilt tydlig bland männen. 760 kvinnor och 820 män fick arbete 
under månaden. Bland kvinnor var det en svag ökning jämfört med förra året och bland 
män var det en ökning med 60 personer 
 
Under årets första tio månader har 15 800 personer fått arbete i länet och det är en ökning 
med 2 200 personer jämfört med samma period förra året. 
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Något färre varsel    
120 personer varslades under oktober och det var färre jämfört med förra oktober då 
månadsnoteringen var hög. Hittills under året har totalt 1 200 personer varslats i länet 
och det var 200 färre än samma period 2012. 

Färre nyinskrivna arbetslösa  
Antalet nyinskrivna arbetslösa uppgick till 960 personer under månaden och det var 140 
färre än förra oktober. 60 fler män än kvinnor var nyinskrivna under månaden. 

Lägre arbetslöshet än förra året   
Det totala antalet inskrivna arbetslösa uppgick till 14 630 personer i slutet av oktober. Det 
var en oförändrad nivå jämfört med förra månaden. Jämfört med oktober förra året har 
arbetslösheten minskat med 230 personer.  
 
Samma förhållande gäller i 17 av landets 21 län. 4 län har således en högre arbetslöshet 
jämfört med oktober förra året. 
 
Av de totalt inskrivna arbetslösa var 6 950 kvinnor och 7 680 män. Jämfört med oktober 
2012 har den totala arbetslösheten minskat både bland män och bland kvinnor. Under 
loppet av 2013 (från januari månad) har dock arbetslösheten minskat betydligt mer bland 
män än bland kvinnor och det kan vara ett tecken på att konjunkturläget förbättrats något. 
 
Det totala antalet inskrivna arbetslösa motsvarade 11,0 procent (av den registerbaserade 
arbetskraften 16-64 år). I riket som helhet var motsvarande andel 8,5 procent. Liksom 
föregående månad hade Gävleborg och Blekinge län en högre arbetslöshet än Söderman-
land och det är ett förhållande som bestått under en längre tid.  

Lägst arbetslöshet i Trosa och Gnesta  
I slutet av oktober 2013 hade Katrineholm, Strängnäs, Nyköping och Eskilstuna en lägre 
arbetslöshet jämfört med förra oktober. I övriga kommuner var arbetslösheten högre eller 
oförändrad jämfört med förra året. De största ökningarna noteras för Vingåker och Trosa.  
Störst minskning av arbetslösheten under det senaste året noteras för Katrineholm, 
Eskilstuna och Nyköping.  
 
Högst andel totalt inskrivna arbetslösa i förhållande till den registerbaserade 
arbetskraften 16-64 år hade Eskilstuna med 14,1 procent, Flen och Katrineholm med 13,7 
respektive 12,1 procent. Trosa och Gnesta hade länets lägsta med 5,3 respektive 6,9 
procent.  
 
Av kartbilden på sista sidan framgår att det råder stora skillnader på arbetslösheten inom 
länet där de fyra kommunerna i centrala och västra länsdelen alla ligger högre än den 
riksgenomsnittliga arbetslösheten. Det omvända gäller länets fyra kommuner i den östliga 
länsdelen. 

Lägre ungdomsarbetslöshet än förra året   
Det totala antalet inskrivna arbetslösa i åldrarna 18-24 år uppgick till 3 640 personer i 
slutet av oktober 2013. Det var en oförändrad nivå jämfört med september men på 
årsbasis har ungdomsarbetslösheten haft en sjunkande trend sedan slutet av 2012 och det 
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är nu 300 färre arbetslösa ungdomar jämfört med för ett år sedan. Under det senaste året 
har ungdomsarbetslösheten sjunkit i alla länets kommuner med undantag för Gnesta. 
 
Den totala ungdomsarbetslösheten uppgick till 22,6 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 12,9 respektive 17,4 procent. Högst 
ungdomsarbetslöshet hade Eskilstuna och Vingåker med 26,7 och 25,2 procent.  

Antal öppet arbetslösa har sjunkit  
7 000 personer var öppet arbetslösa i slutet av månaden och 7 600 var i program med 
aktivitetsstöd. Jämfört med oktober förra året har antalet öppet arbetslösa sjunkit med 
500 personer och antalet personer i program har stigit med nästan 300 personer. Bland 
programmen dominerar jobb- och utvecklingsgarantin, förberedande insatser samt 
jobbgarantin för ungdomar. 
 
Fler i arbete med stöd 
Av arbetsförmedlingens inskrivna har 3 000 personer ett arbete med stöd. Det var 140 fler 
än förra oktober. Arbete med stöd domineras av insatser för personer med funktions-
nedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga och där är insatser som 
trygghetsanställning och lönebidrag flest till antalet. 
 

Fortsatt uppsving för Nystartsjobben 
Totalt sett är det fler som fått arbete under året och det har även fört med sig en ökning av 
antalet personer som fått Nystartsjobb. 1 800 personer hade ett Nystartsjobb i slutet av 
oktober och det var nästan 500 fler jämfört med förra året. 1 100 män och 700 kvinnor 
hade nystartsjobb. 

 
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: 

  

 

 

 

 

http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Fakta-om-statistiken.html
http://www.scb.se/aku
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Totalt inskrivna arbetslösa i oktober 2013 som andel (%) av den 
registerbaserade arbetskraften 16 – 64 år 
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Totalt inskrivna arbetslösa i oktober 2013 som andel (%) av den 
registerbaserade arbetskraften 16 – 64 år 
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