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ARBETSFÖRMEDLINGEN 
Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och att arbetssökande kan få jobb.  

Ring oss på 0771-416 416 eller besök närmaste arbetsförmedling.    
www.arbetsformedlingen.se 

Mer information om arbetsmarknadsläget  
i Stockholms län i slutet av februari 2012 

Arbetsmarknadens läge 

Efterfrågan på arbetskraft är fortsatt hög i Stockholms län. Totalt anmäldes under 
februari månad 18200 lediga platser till länets arbetsförmedlingar, en ökning med 500 i 
jämförelse med samma månad 2011. Som vanligt efterfrågades mest arbetskraft inom 
Finansiell verksamhet och företagstjänster (drygt 7200), vilket beror på att denna 
sektor är med god marginal den största i länet sett till antalet sysselsatta. I jämförelse 
med februari 2011 var ökningen av anmälda platser i såväl absoluta som procentuella tal 
störst inom sektorerna Hotell och Restaurang (476) och Handel (364), medan 
Transport och Offentlig förvaltning gick tillbaka.  
 

Faktiskt antal vid slutet av månaden 

  Indikatorer Antal personer 
Förändring från samma tid 
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Nyanmälda lediga platser 18 226 548
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Sökande som har fått arbete 7 072 -1 136

Personer varslade om uppsägning 2 201 1 470
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Nyinskrivna arbetslösa 5 544 251

67 923 960
Öppet arbetslösa och deltagare i program 
med aktivitetsstöd 
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Utflödet från arbetslöshet till arbete har sedan i somras legat lägre än motsvarande 
månader året innan. Denna utveckling fortsatte under februari med ett minskat utflöde 
med 1 100 personer i jämförelse med februari 2011. Av de knappt 7 100 sökande som 
fick arbete under månaden var 3 800 kvinnor, drygt 1 100 ungdomar 18-24 år och 3 100 
födda utomlands. Utflödet till arbete har minskat i alla kategorier men inte i lika hög 
grad för arbetssökande i utsatta grupper. 



  

 

Inflödet av inskrivna arbetslösa uppgick under februari månad till 5500, ca 250 fler än 
under samma månad föregående år. Av dessa var 2 500 kvinnor, drygt 1 400 ungdomar 
18-24 år och 2 500 utrikes födda. 

Antalet personer som varslades ökade med 1 500 i jämförelse med februari 2011. Denna 
siffra är förknippad med en enstaka bransch och det är således inte fråga om en allmän 
ökning av antalet varsel i länet. 

 
Utbudet av arbetssökande har fortsatt öka under februari. Tack vare det stora utflödet 
under hösten 2011 hölls siffrorna nere i januari, men trenden har nu vänt och det totala 
antalet inskrivna arbetslösa var i slutet av månaden för första gången sedan januari 2011 
högre än under samma månad föregående år. Gruppen inskrivna arbetslösa som varit 
utan arbete i mer än 24 månader har fortsatt växa och omfattar 1800 fler personer än för 
ett år sedan. 
 

Arbetslösheten är fortsatt låg jämfört med riket.. 

Stockholms län har näst Uppsala län lägst andel inskrivna arbetslösa i riket. Det totala 
antalet inskrivna öppet arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd 
uppgick i slutet av februari till 67 900 personer. Som andel av den registerbaserade 
arbetskraften motsvarar det 6,5 procent och som andel av befolkningen 16-64 år 5,0 
procent. Jämförbara nivåer för riket som helhet var 8,7 respektive 6,7 procent. För 
jämförelse med andra län, se kartan i slutet av detta underlag.  

..men skillnaderna mellan länets kommuner är stora 

De sju kommuner i riket med lägst andel inskrivna arbetslösa återfinns alla inom 
Stockholms län. Av dessa är Danderyd, trots en något ökad arbetslöshet i jämförelse med 
februari 2011, fortfarande den kommun med allra lägst andel arbetslösa, 2,7 procent av 
registerbaserad arbetskraft. Skillnaderna i inskrivna arbetslösa mellan länets kommuner 
är dock mycket stora. Södertäljes andel inskrivna arbetslösa, 13,8 procent, är bland de 
högsta i landet.  Kommunens arbetslöshet har därtill ökat med 0,4 procentenheter sedan 
samma månad föregående år. Tillsammans med Botkyrka är det den enda kommun i 
länet med en andel inskrivna arbetslösa som ligger över snittet för riket.  

Länets största kommun, Stockholms stad, är också den med det största antalet 
arbetslösa inklusive programdeltagare, 30 400 personer. Arbetskraften är närmare tio 
gånger så stor som i den näst största kommunen, Nacka. Storleken gör att andelen 
inskrivna arbetslösa på 6,7 procent starkt påverkar länets andel. Kommunens och länets 
andelar skiljer sig därför endast marginellt åt. 

Antalet öppet arbetslösa ökar… 

I motsats till den vanliga utvecklingen under början av året, ökade antalet öppet 
arbetslösa mellan januari och februari. I jämförelse med februari 2011 var antalet 
950 fler. Som läget ser ut nu kommer månadssiffrorna även framöver att överstiga 
de för 2011.  

Vid utgången av februari var 21 400 kvinnor och 22 700 män öppet arbetslösa. Detta 
motsvarar 4,2 procent av den registerbaserade arbetskraften i länet. Antalet har ökat för 
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både kvinnor och män, med 500 respektive drygt 400 personer. Samtidigt ökade antalet 
utrikes födda öppet arbetslösa med 1 700 personer. Detta innebär att denna grupp 
svarade för hela ökningen, medan antalet svenskfödda öppet arbetslösa istället 
minskade. 

…och fler personer deltar i Jobb- och utvecklingsgarantin 

23 800 personer deltog i program med aktivitetsstöd i slutet av februari 2012, 
motsvarande 2,3 procent av den registerbaserade arbetskraften. Det totala antalet är 
oförändrat jämfört med februari 2011 men antalet ungdomar och antalet utrikes födda 
har ökat med 500 respektive 400 personer. 

Det största programmet, Jobb- och utvecklingsgarantin, omfattade i slutet av månaden 
12 700 personer. Programmet ökade i omfattning under hela 2011 och innefattade i 
februari 1 200 fler personer än året innan. Jobb- och utvecklingsgarantins sista fas, 
sysselsättningsfasen, omfattade 4 000 personer, en ökning med 700 från februari 2011.  

I slutet av månaden deltog 3 400 ungdomar, 18-24 år, i Jobbgarantin för ungdomar, en 
ökning med drygt 200 personer jämfört med föregående år.  

Antalet nystartsjobb stabilt sedan maj 2011 

I slutet av februari hade 8 600 personer i länet ett nystartsjobb. Det är en ökning 
med drygt 1 000 personer sedan februari 2011 men antalet har varit oförändrat 
sedan maj 2011. Fortfarande är det fler män (60 procent) än kvinnor (40 procent) som 
har nystartsjobb. 

Arbetssökande i arbete med stöd 

I slutet av februari hade drygt 9 900 personer, 0,9 procent av registrerad arbetskraft, ett 
arbete med stöd. 1 200 av dem hade någon variant av anställningsstöd. Resterande drygt 
8 700 var sysselsatta i särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som 
medför nedsatt arbetsförmåga. Jämfört med samma tid förra året har antalet i arbete 
med stöd ökat med 300 personer. Denna ökning skedde dock mellan februari och maj 
2011. Efter detta har antalet personer i arbete med stöd varit relativt konstant. 
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Totalt inskrivna arbetslösa i februari 2012 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% 0,0
K Blekinge län 11,4% 0,1
Y Västernorrlands län 11,3% -0,4
D Södermanlands län 11,2% 0,4
U Västmanlands län 10,3% -0,1
M Skåne län 10,2% 0,1
E Östergötlands län 10,2% -0,1
S Värmlands län 10,0% -0,5
BD Norrbottens län 9,9% -0,9
T Örebro län 9,8% -0,1
I Gotlands län 9,8% 0,4
Z Jämtlands län 9,3% -1,1
G Kronobergs län 9,0% 0,2
H Kalmar län 9,0% 0,6
AC Västerbottens län 8,8% -0,3

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

* Förändring i procentenheter jämfört med 
motsvarande period föregående år
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Totalt inskrivna arbetslösa i februari 2012 som andel (%) av  
den registerbaserade arbetskraften 16 – 64 år 

 
 

 
 
 
 
Fakta om statistiken  
Andelen öppet arbetslösa och/eller deltagare i program med aktivitetsstöd anges i 
förhållande till en registerbaserad arbetskraft. Tidigare har andelen angetts i 
förhållande till befolkningen 16-64 år. Detta förändrar nivån på andelen arbetslösa. 

Definitionen av öppet arbetslösa är 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. 

I statistiken redovisas nu också antalet personer med långa tider utan arbete, 
arbetssökande som varit utan arbete i mer än 6, 12 respektive 24 månader. 

Mer information: www.arbetsformedlingen.se/nytt-om-statistik   
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Ring oss på 0771-416 416 eller besök närmaste arbetsförmedling.    
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