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Totalt inskrivna arbetslösa i Södermanlands län 

augusti 2014 

13 811 (10,4 %) 
 

 

6 280 kvinnor (9,9 %) 
7 531 män (10,9 %) 
3 325 unga 18-24 år (20,7 %) 

(Andel av registerbaserade arbetskraften) 

 
 
Mer information om arbetsmarknadsläget i 
Södermanlands län i slutet av augusti 2014 
 
Arbetslösheten ökade 
Arbetslösheten ökade med 350 personer under augusti månad. Det beror till stor del på att 
många säsongsanställningar upphör och det berör ungdomar i högre grad än andra ålders-
grupper. 65 procent av ökningen under månaden gällde personer i åldergruppen 18-24 år. 
 
I ett något längre perspektiv har utvecklingen på länets arbetsmarknad gått i svagt positiv 
riktning i mer än ett års tid även om inte alla indikatorer alltid pekat i samma riktning. 
Detsamma gäller för utveckling under augusti i år. Arbetslösheten under augusti 2014 var 
lägre jämfört med förra augusti och det gäller både totalt och bland ungdomar (18-24 år). 
  
1 100 lediga platser anmäldes till Arbetsförmedlingen i länet under månaden och det var i 
stort sett samma antal som förra året.  
 
De till antalet mest annonserade yrkena under augusti var; eventsäljare, grundskollärare, 
kundtjänstpersonal, personliga assistenter, processövervakare inom metallvaruindustrin, 
företagssäljare, lager- och terminalpersonal samt gymnasielärare.  

Färre fick arbete  
Närmare 1 200 personer fick arbete under augusti och det var 300 färre än förra året. 
Trenden var svagt stigande under 2013 men sedan januari 2014 har den snarare varit 
vikande. Det är ett mönster som varit tydligare bland män jämfört med kvinnor. Trots 
färre övergångar till arbete har arbetslösheten inte stigit under det senaste året och det 
kan förklaras av att antalet nyinskrivna arbetslösa samtidigt har minskat. 
 
Under årets inledande åtta månader har 12 600 personer fått arbete och det var 1 100 
färre jämfört med samma period 2013.   
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Färre nyinskrivna arbetslösa   
Trenden med färre nyinskrivna arbetslösa fortgick under månaden. Med undantag för 
några enskilda månader har antalet nyinskrivna varit sjunkande sedan inledningen av 
2013. Under det senaste året har antalet nyinskrivna arbetslösa minskat mer bland 
kvinnor än bland män och det har medfört att andelen arbetslösa män har stigit från 53 till 
55 procent. Antalet nyinskrivna arbetslösa uppgick till 1 000 personer och det var 100 
färre jämfört med förra augusti. Hela minskningen jämfört med förra året gällde kvinnor.  
430 kvinnor och 560 män var nyinskrivna under månaden.  

Varslen har minskat under året    
110 personer varslades under månaden och det var 70 fler jämfört med förra augusti då 
varselnoteringen var låg i länet. Under årets inledande åtta månader har 600 personer 
varslats i länet och det var 340 färre jämfört med samma period 2013. 

Lägre arbetslöshet    
Det totala antalet inskrivna arbetslösa uppgick till 13 800 personer i slutet av augusti. Det 
var 690 färre jämfört med augusti 2013. Det motsvarade 10,4 procent (av den 
registerbaserade arbetskraften 16-64 år). I riket som helhet var motsvarande andel 7,8 
procent. 
 
Jämfört med augusti 2013 har arbetslösheten minskat i samtliga län. Förändringen i 
Södermanland är lägre jämfört med genomsnittet för riket. Lägst arbetslöshet hade länen 
Uppsala, Halland, Stockholm samt Dalarna. Högst arbetslöshet hade Gävleborgs-, 
Blekinge- och Södermanlands län. 
 
Av de totalt inskrivna arbetslösa var 6 300 kvinnor och 7 500 män. Jämfört med augusti 
förra året har den totala arbetslösheten minskat betydligt mer bland kvinnor jämfört med 
män.  

Lägst arbetslöshet i Trosa och Gnesta  
I slutet av augusti hade samtliga länets kommuner med undantag för Oxelösund en lägre 
arbetslöshet jämfört med förra augusti. Den största minskningen av arbetslösheten under 
det senaste året noteras för Gnesta, Trosa och Katrineholm.  
 
Högst andel totalt inskrivna arbetslösa i förhållande till den registerbaserade arbets-
kraften 16-64 år hade Eskilstuna med 13,8 procent Flen med 13,6 och Katrineholm med 
10,6 procent. Trosa och Gnesta hade länets lägsta arbetslöshet med 4,4 respektive 5,5 
procent.  
 

Lägre ungdomsarbetslöshet    
Det totala antalet inskrivna arbetslösa i åldrarna 18-24 år uppgick till 3 300 personer i 
slutet av augusti. Det var 190 färre jämfört med förra året. Under det senaste året har 
ungdomsarbetslösheten sjunkit i alla länets kommuner med undantag för Oxelösund. 
Störst minskning av ungdomsarbetslösheten under det senaste året kan noteras för 
Strängnäs och Gnesta. 
 
Den totala ungdomsarbetslösheten uppgick till 20,7 procent i länet mot 15,2 procent i riket 
(relaterat till den registerbaserade arbetskraften i åldrarna 18-24 år). Trosa och Gnesta 
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hade länets lägsta ungdomsarbetslöshet med 11,9 respektive 14,1 procent. Högst ung-
domsarbetslöshet hade Eskilstuna och Flen med 25,2 respektive 24,4 procent.  

 

Färre öppet arbetslösa och färre i program  
7 450 personer var öppet arbetslösa i slutet av månaden och 6 350 var i program med 
aktivitetsstöd. Jämfört med augusti 2013 har antalet personer minskat både bland de 
öppet arbetslösa och bland personer i program. Program med färre deltagare jämfört med 
förra året är; arbetspraktik, förberedande insatser, jobbgarantin för ungdomar samt 
deltagare i sysselsättningsfasen.  
 
Flest deltagare fanns inom programmen jobb- och utvecklingsgarantin, jobbgarantin för 
ungdomar samt förberedande insatser. 
 
Fler i arbete med stöd 
Av arbetsförmedlingens inskrivna har 3 150 personer ett arbete med stöd. Det var 90 fler 
än augusti 2013. Arbete med stöd domineras av insatser för personer med funktionsned-
sättning som medför nedsatt arbetsförmåga och där insatser som trygghetsanställning och 
lönebidrag är flest till antalet. 
 

Fler har nystartsjobb 
Antalet personer som har ett nystartsjobb ökade kraftigt under det förra året. Under de 
senaste månaderna har dock trenden varit avstannande och det har sannolikt ett samband 
med utvecklingen av antalet personer som fått arbete. 

1 740 personer hade ett nystartsjobb i slutet av augusti och det var 70 fler jämfört med 
förra året. 1 080 män och 660 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: 

  
 
Nästa redovisning av arbetsmarknadsstatistik kommer den 10 oktober 2014. 

 

 

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 augusti 2014 som andel (%) av den 
registerbaserade arbetskraften 16 – 64 år. 
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