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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.    
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Under januari månad fortsatte arbetslösheten att sakta ner. Både nyinskrivna och 

antalet varsel låg på lägre nivåer än samma månad ifjol. Samtidigt minskade de 

nyanmälda platserna och sökande som fick ett arbete under månaden. Vid slutet av 

januari tillhörde fortsatt 69 procent av de inskrivna arbetslösa i länet en eller flera av de 

utsatta grupperna, en mer utförlig beskrivning av dessa ges längre ner.  

 

  

Indikatorer 

Faktiskt antal vid slutet av månaden 

Antal personer 
Förändring från samma 

tid förra året 
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Inskrivna arbetslösa 
74 561 257 

6,8% - 

     varav:   Öppet arbetslösa 
47 180 790 

4,3% - 

     varav:  Deltagare i program med  
                    aktivitetsstöd 

27 381 -533 

2,5% - 
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 Nyinskrivna arbetslösa 6 945 -1 174 

Personer varslade om uppsägning 1 186 -313 
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Sökande som har fått arbete 8 529 -366 
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Nyanmälda lediga platser 16 479 -1 208 

 

Utbudet av inskrivna arbetslösa (öppet arbetslösa och sökande i program med 

aktivitetsstöd) i Stockholms län uppgick vid slutet av januari månad till 74 600 personer 

vilket var 300 fler än i januari 2013. 56 procent, eller 41 400 personer, av de inskrivna 

hade vid slutet av januari haft en arbetslöshetstid på över sex månader. Samma andel 

januari 2013 var 51 procent av de då inskrivna.  

Arbetslösheten i Stockholms län uppgick vid slutet av januari till 6,8 procent av den 

registerbaserade arbetskraften. Av dessa var 4,3 procent öppet arbetslösa och andelen 

som deltog i program med aktivitetsstöd uppgick till 2,5 procent.  

Vid slutet av januari var arbetslösheten som andel av registerbaserad arbetskraft något 

högre bland män än kvinnor i länet, 6,8 mot 6,7 procent. Detta kan jämföras med 

samma andelar i riket som var 9,2 respektive 8,0 procent.  
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Inflödet av nyinskrivna arbetslösa ökade mellan december och januari vilket är 

normalt för säsongen. Jämfört med januari 2013 skrevs dock 1 200 färre in. Sammanlagt 

skrevs 6 900 personer in under månaden. 1 200 personer varslades i länet vilket var en 

ökning med 700 personer sedan december 2013 men 300 färre än i januari 2013.   

Utflödet från Arbetsförmedlingen brukar öka mellan december och januari månad och 

så även i år. Jämfört med januari 2013 var det dock 400 färre som fick ett arbete under 

månaden. Antalet arbetslösa i länet som fick ett arbete under januari uppgick totalt till 

8 500 personer. 

Antalet nyanmälda platser hos Arbetsförmedlingen i Stockholms län uppgick under 

januari månad till 16 500 vilket var en minskning med 1 200 platser jämfört med samma 

månad 2013. Sedan dess har de största minskningar av platser skett inom branscherna 

personliga och kulturella tjänster samt offentlig förvaltning.  

 

Endast ett län i riket hade lägre arbetslöshetsnivå som andel av registerbaserad 

arbetskraft än Stockholms län vid slutet av januari 2014 och det var Uppsala län med 6,2 

procent. De tre län med högst arbetslöshet vid slutet av januari månad i riket, alla med 

arbetslöshetsnivåer över 11 procent, var Gävleborgs (12,0 procent), Blekinge (11,6) och 

Södermanlands (11,2) län. Ytterligare fem län hade arbetslöshetsnivåer på över 10 

procent. Dessa var Skåne län (10,7 procent), Västernorrlands (10,6), Västmanlands 

(10,4), Östergötlands (10,0) och Värmlands län (10,0). Snittet för hela riket var vid slutet 

av december 8,6 procent som andel av registerbaserad arbetskraft. Stockholms län ligger 

således bra till i riket. 

Som Sveriges största kommun med drygt 880 000 invånare har Stockholms stad en stor 

inverkan både på länets och landets arbetslöshet. Vid slutet av januari låg arbetslösheten 

i kommunen som andel av den registerbaserade arbetskraften på 6,9 procent, vilket var 

0,1 procentenhet över Stockholms länsgenomsnitt.  

Lägst arbetslöshet bland länets övriga 25 kommuner hade vid slutet av januari Danderyd 

och Vaxholm kommun med 2,4 respektive 2,5 procent inskrivna arbetslösa som andel av 

den registerbaserade arbetskraften i kommunerna. Samtidigt hade tre av länets 

kommuner vid slutet av januari en högre andel inskrivna arbetslösa än snittet i riket som 

helhet. Dessa var Södertälje (14,2 procent), Botkyrka (12,6) och Järfälla kommun (8,8). 

Ytterligare läns- och kommunstatistik återfinns i kartorna i slutet av detta underlag. 

Vissa grupper av arbetslösa möter en i ett eller annat avseende svårare situation än 

genomsnittet på arbetsmarknaden och löper därför högre risk för långa tider i 

arbetslöshet. Till dessa grupper räknas arbetslösa födda utanför Europa, arbetslösa med 

högst förgymnasial utbildning, arbetslösa med funktionshinder som medför nedsatt 

arbetsförmåga samt arbetslösa äldre (55-64 år). En och samma person kan tillhöra flera 

av dessa grupper. Utan dubbelräkning utgjordes knappt 69 procent, motsvarande 51 300 

personer, av de inskrivna arbetslösa i länet vid slutet av januari utav personer som 
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tillhörde någon, eller flera, av de utsatta grupperna. Detta kan jämföras med samma 

andel i januari 2013 som var 67 procent av de då inskrivna.  

Vid slutet av januari uppgick gruppen inskrivna arbetslösa som är födda utanför Europa 

till 30 300 personer, motsvarande 41 procent av samtliga inskrivna arbetslösa hos 

Arbetsförmedlingen i Stockholms län. Detta var 1 500 personer fler jämfört med samma 

månad föregående år.  

Antalet inskrivna arbetslösa med högst förgymnasial utbildning var vid slutet av januari 

21 100, motsvarande 28 procent av de inskrivna arbetslösa. Detta innebar knappt 100 

färre personer jämfört med samma månad 2013. 62 procent av de inskrivna i gruppen 

hade vid slutet av januari haft en arbetslöshetstid på längre än sex månader. Detta kan 

jämföras med samma andel i januari 2013 som då var 56 procent. 

Antalet inskrivna arbetslösa med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga 

uppgick vid slutet av januari månad till 14 100 personer, eller 19 procent av de inskrivna 

arbetslösa. 74 procent av gruppen hade en arbetslöshetstid på längre än sex månader 

och majoriteten, 64 procent, av de inskrivna i gruppen deltog i ett program med 

aktivitetsstöd. Flest programdeltagare fanns inom Jobb- och utvecklingsgarantin där 

5 200 personer av dessa inskrivna deltog. Antalet inskrivna med funktionshinder som 

medför nedsatt arbetsförmåga har ökat med 800 personer i länet sedan januari 2013. 

Andelen av de inskrivna i gruppen som varit arbetslösa i längre än sex månader har ökat 

med en procentenhet sedan januari 2013.  

Totalt var 11 500, eller 15 procent, av de inskrivna arbetslösa vid slutet av januari i 

åldrarna 55-64 år. Gruppen bestod därmed av 400 fler personer än i januari 2013.  

Av det totala antalet inskrivna arbetslösa på 74 600 personer vid slutet av januari 

utgjordes 15 procent, eller 10 900 personer, av unga (18-24 år). Detta var 400 färre än 

vid slutet av januari 2013. Gruppen utgjordes av 41 procent kvinnor och 59 procent män.  

Som andel av den registerbaserade arbetskraften i länet var arbetslösheten bland unga 

(18-24 år) vid slutet av januari 9,7 procent vilket var lägst i riket. Snittet för hela riket låg 

i slutet av januari på 16,6 procent. Sett till befolkningen i åldrarna 18-24 år var vid slutet 

av januari 5,7 procent av alla unga i länet inskrivna arbetslösa hos Arbetsförmedlingen. 

Även denna andel var lägst i riket, rikssnittet vid slutet av januari låg på 10,1 procent.  

Av samtliga inskrivna arbetslösa unga var hälften öppet arbetslösa och hälften deltagare 

i något program med aktivitetsstöd. Merparten av programdeltagarna mellan 18 och 24 

år, 4 000 personer, deltog vid slutet av januari i programmet Jobbgaranti för 

ungdomar.  

Av de inskrivna arbetslösa unga (18-24 år) hade 38 procent vid slutet av januari varit 

inskrivna i längre än sex månader vilket var två procentenheter lägre än i riket totalt. 

Detta kan också jämföras mot samma andel i januari 2013 som var 32 procent av de då 

inskrivna unga i Stockholms län.  
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Inskrivna arbetslösa i januari 2014 som andel (%)  
av den registerbaserade arbetskraften 16 – 64 år 
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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 

Inskrivna arbetslösa i januari 2014 som andel (%) av den 
registerbaserade arbetskraften 16 – 64 år 
 
 
 

 

http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Fakta-om-statistiken.html
http://www.scb.se/aku

