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Mer information om arbetsmarknadsläget 
i Södermanlands län i slutet av juli 
månad 2011 
 
Lägre aktivitet under juli 

Juli är semestermånad och det medför en sjunkande aktivitet på länets 
arbetsmarknad. Efterfrågan på arbetskraft sjunker, färre får arbeten och 
arbetslösheten förändras i regel ganska lite.  
 
Under juli anmäldes 850 lediga platser till Arbetsförmedlingen i länet och det är 
oftast betydligt färre jämfört med andra månader under året. Det var något fler 
jämfört med juli förra året vilket möjligen kan indikera en fortsatt ganska bra 
utveckling på arbetsmarknaden.  
 
De till antalet mest eftersökta yrkena var torg- och marknadssäljare, 
vårdbiträden-personliga assistenter, telefonförsäljare, grundskollärare, 
företagsförsäljare, datatekniker, försäljare inom fackhandel, montörer inom 
metallvaruindustrin, lagerassistenter, civilingenjörer maskinkonstruktion, 
kockar, svetsare samt maskinreparatörer. 
 

Färre fick arbete  

Den lägre aktiviteten under juli medför att färre arbetssökande får arbeten. Det 
var också färre som fick arbeten under juli i år jämfört med juli förra året. Antalet 
personer som fått arbeten har därmed haft en svagt sjunkande trend under de 
senaste fyra månaderna och förändringen märks tydligare bland män jämfört 
med kvinnor. Det indikerar att vi hade en starkare utveckling under år 2010 
jämfört med i år. 
 
Under juli fick något färre än 500 män arbeten och det var 300 färre jämfört med 
juli förra året. 560 kvinnor fick arbeten och det var 70 färre än förra juli. 300 
ungdomar i åldrarna 18-24 år fick arbeten och det var 200 färre än juli för ett år 
sedan.  
 

Få varsel under juli 
Sex personer varslades under juli vilket kan jämföras med 60 personer 
under juli förra året. Under årets inledande sju månader har 550 personer 
varslats i länet jämfört med 900 under samma period år 2010 och 3 000 
under samma period år 2009. 
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Färre nyinskrivna 

Ett förbättrat konjunkturläge medför också att antalet nyinskrivna öppet 
arbetslösa minskar eller ligger still på relativt stabila nivåer. Under juli tillkom 
700 nyinskrivna öppet arbetslösa på Arbetsförmedlingen i länet. Det var 150 färre 
jämfört med juli förra året. Av de nyinskrivna var något fler män än kvinnor. 

Svagt stigande arbetslöshet   

Summan av antalet öppet arbetslösa och programaktiva uppgick till 13 100 
personer mot slutet av juli. Det var 100 fler jämfört med juni men 1 400 färre 
jämfört med juli 2010. Det motsvarade 7,9 procent (av befolkningen 16-64 år). I 
riket som helhet var motsvarande andel 6,1 procent.  
 

Snabbast återhämtning i Eskilstuna 

Från Eskilstuna, Katrineholm och Nyköping redovisas de tydligaste 
förbättringarna på arbetsmarknaden. I dessa kommuner har summan av 
inskrivna öppet arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd 
sjunkit mest jämfört med juli förra året.  I länets övriga kommuner har den 
samlade arbetslösheten sjunkit men med varierande styrka. Gnesta utgör dock ett 
undantag där arbetslösheten var den samma som för ett år sedan. 
 
Högst andel arbetslösa i förhållande till befolkningen 16-64 år hade Eskilstuna 
med 9,9 procent och Flen med 9,3 procent. Trosa och Gnesta hade länets lägsta 
med 3,7 respektive 5,2 procent.  

Svagare förbättring bland kvinnor 

Av de inskrivna öppet arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd 
var 6 500 kvinnor och 6 600 män. Det motsvarade en andel på 7,9 procent bland 
kvinnor och 7,8 procent bland män. Jämfört med juli 2010 har den samlade 
arbetslösheten minskat med 100 personer bland kvinnor och med 1 300 personer 
bland män. Skillnaderna mellan könen beror i huvudsak på att företagen inom 
industrin, byggverksamheten och transportsektorn har återanställt personal efter 
lågkonjunkturen. Dominerande yrkesområden bland kvinnor är utbildning, 
sjukvård, omsorg samt handel och det är områden som i betydligt lägre 
omfattning berördes av nedgången på arbetsmarknaden. 
 
Mönstret är också tydligt bland unga kvinnor och män (18-24 år). Den samlade 
arbetslösheten bland unga kvinnor uppgick till 1 500 personer och bland unga 
män till 1 700 personer. Det motsvarade en andel på 12,9 procent bland kvinnor 
och 13,7 procent bland män. Jämfört med juli 2010 var den samlade 
arbetslösheten oförändrad bland kvinnor och den har minskat med fler än 400 
personer bland unga män.  

Fortsatt hög arbetslöshet bland ungdomar 

Mot slutet av juli var 3 200 ungdomar i åldrarna 18-24 år öppet arbetslösa eller 
arbetssökande i program med aktivitetsstöd. Det var samma nivå som förra 
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månaden men 450 färre jämfört med juli 2010. Ungdomsarbetslösheten är 
fortsatt hög, 13,3 procent i länet mot 9,5 procent i riket.  
 
Även om den samlade ungdomsarbetslösheten är hög kan man konstatera att den 
under juli var lägre än ett år tidigare i sex av länets nio kommuner. I Oxelösund 
och Katrineholm redovisas de tydligaste förbättringarna jämfört med juli förra 
året. Trosa och Gnesta släpar efter och här var den samlade ungdomsarbets-
lösheten fortfarande något högre jämfört med förra året. Ungdomsarbetslösheten 
var högst i Eskilstuna, Vingåker och Katrineholm med nivåer kring 14-16 procent. 
Trosa hade länets lägsta ungdomsarbetslöshet med 7,2 procent.  
 

Färre öppet arbetslösa 

I slutet av juli var 7 100 personer öppet arbetslösa i länet och 6 000 var 
arbetssökande i program med aktivitetsstöd. Jämfört med juli förra året har 
antalet öppet arbetslösa minskat med 1 100 personer och antalet personer i 
program med aktivitetsstöd har minskat med 300 personer. Bland programmen 
fanns flest deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin, jobbgarantin för ungdomar 
samt förberedande insatser. 
 
Fler i arbete med stöd 
Av arbetsförmedlingens inskrivna har något fler än 2 700 personer ett arbete med 
stöd. Det var 170 fler än juli förra året. Arbete med stöd domineras av insatser för 
personer med funktionsnedsättning där insatser som lönebidrag och 
trygghetsanställning är flest till antalet. 
 

Fler i nystartsjobb 

Antalet personer med nystartsjobb har ökat under det senaste året. I slutet av juli 
hade fler än 1 300 personer nystartsjobb i länet. Det var 350 fler jämfört med juli 
för ett år sedan. 400 kvinnor och 900 män hade nystartsjobb samt 150 ungdomar 
i åldrarna 18-24 år. 
 

Fakta 
Arbetsförmedlingen har ändrat benämning på begreppet arbetslösa till öppet 
arbetslösa i vår statistikredovisning. Orsaken är att Statistiska Centralbyrån, SCB, 
som presenterar den officiella arbetslöshetsstatistiken också använder termen 
arbetslösa, men definierar den på ett annat sätt. För att minska risken för oklarheter 
byter vi därför benämning. Arbetsförmedlingens definition av öppet arbetslösa blir 
densamma som vår tidigare definition av arbetslösa, det vill säga arbetssökande som 
är inskrivna vid Arbetsförmedlingen, är utan arbete, aktivt söker och omgående kan 
tillträda ett arbete och som inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program.   

                                                   


	Lägre aktivitet under juli
	Färre fick arbete 
	Få varsel under juli
	Färre nyinskrivna
	Svagt stigande arbetslöshet  
	Snabbast återhämtning i Eskilstuna
	Svagare förbättring bland kvinnor
	Fortsatt hög arbetslöshet bland ungdomar
	Färre öppet arbetslösa

