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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 november 2012 

Under november månad ökade antalet sökande som fick ett arbete och de nyanmälda 

platserna ökade svagt. Samtidigt ökade de nyinskrivna i hos Arbetsförmedlingen i länet, 

liksom varslen. Totalt var det vid slutet av november fler inskrivna arbetslösa än vid 

slutet av november 2011.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antalet nyanmälda platser hos Arbetsförmedlingen uppgick under november månad 

till 16 300. Därmed minskade de nyanmälda platserna från nivån i oktober på 17 100 

medan de ökade marginellt från november 2011 då 16 200 nya platser inkom. Jämfört 

med november 2011 har störst relativ ökning skett av platserna inom Offentlig 

förvaltning där antalet nyanmälda platser ökade från 300 till knappt 1 000. Även de 

nyanmälda platserna inom Personliga och kulturella tjänster har ökat mycket sedan 

november 2011 då antalet platser var knappt 500 jämfört med innevarande novembers  

1 000. Platserna inom den bransch med flest nyanmälda platser, Finansiell verksamhet 

och företagstjänster, utgjorde vid slutet av november 6 400 av de totalt 16 300 

nyanmälda platserna. Detta innebar en minskning av platserna i branschen med 10 

procent sedan november 2011.  
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Nyanmälda lediga platser 16 261 69 
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Sökande som har fått arbete 8 283 1 055 
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Personer varslade om uppsägning 2 777 1 303 

Nyinskrivna arbetslösa 6 096 560 
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 Öppet arbetslösa och deltagare i program med 

aktivitetsstöd 

71 712 6 982 

6,8% - 

     varav: Inskrivna öppet arbetslösa 

44 247 2 550 

4,2% - 

     varav: Deltagare i program med  

                    aktivitetsstöd 

27 465 4 432 

2,6% - 
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Utflödet från Arbetsförmedlingen består av inskrivna sökande som har fått arbete och 

dessa var knappt 1 100 personer fler i år än vid slutet av november 2011. Jämfört med 

oktober i år minskade antalet med knappt 500 personer. Det totala antalet sökande som 

fick arbete under november uppgick till 8 300 personer.  

Inflödet av nyinskrivna arbetslösa uppgick under november till 6 100 personer vilket 

var knappt 1 200 färre än i oktober i år men 600 fler än under november 2011. Under 

november månad varslades knappt 2 800 personer i Stockholms län vilket var 400 fler 

än i oktober och 1 300 personer fler än i november 2011. Varselsiffrorna bör dock inte 

tolkas som ett rent inflöde till stocken av arbetslösa. Dels resulterar inte alla varsel i 

uppsägningar, dels hamnar inte alla som blir uppsagda i arbetslöshet efter att varslet har 

verkställts.  

Utbudet av öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd var i slutet av 

november 71 700 personer. Detta var 100 personer färre än vid slutet av oktober men 

knappt 7 000 personer, eller 10,8 procent, fler jämfört med november 2011. Ökningen 

har skett både av grupperna öppet arbetslösa och deltagare i program med aktivitetsstöd 

men sökande i program har ökat relativt sett mer från november 2011. I slutet av 

november uppgick antalet öppet arbetslösa till 44 200 och sökande i program med 

aktivitetsstöd till knappt 27 500 personer, jämfört med 41 700 respektive 23 000 i 

november 2011. Av de 71 700 inskrivna vid slutet av november hade 36 500 varit utan 

arbete i mer än sex månader. Detta motsvarar en ökning på 3 100 personer, eller 9,3 

procent, av gruppen sedan november 2011. 

Stockholm bland de tre län med lägst relativ arbetslöshet i riket 

Det totala antalet inskrivna arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöd 

uppgick i slutet av november till 6,8 procent av den registerbaserade arbetskraften i 

Stockholms län. Av dessa utgjordes 4,2 procent av öppet arbetslösa och 2,6 procent var 

deltagare i program med aktivitetsstöd. Antalet inskrivna som andel av befolkningen 16-

64 år var vid slutet av november 5,2 procent. För riket var samma siffror vid slutet av 

november 8,6 procent som andel av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år och 6,7 

procent som andel av befolkningen 16-64 år.  

De enda län i riket med lägre arbetslöshet som andel av den registerbaserade 

arbetskraften än Stockholm vid slutet av november var Uppsala och Hallands län med 

6,3 respektive 6,8 procent. Högst andel arbetslösa i riket hade Gävleborgs län med 12 

procent.  

Stora skillnader i arbetslöshet mellan kommunerna i länet  

Stockholm stad är Sveriges största kommun med knappt 870 000 invånare. Vid slutet av 

november låg arbetslösheten i kommunen på 6,9 procent som andel av den 

registerbaserade arbetskraften 16-64 år vilket var under rikssnittet på 8,6 procent. Bland 

länets övriga 25 kommuner är det endast två som ligger över rikssnittet för arbetslösa 

som andel av den registerbaserade arbetskraften: Södertälje och Botkyrka kommun med 

andelar på 14,3 respektive 12,1 procent.  

De två kommuner med lägst arbetslöshet i länet var i slutet av oktober Danderyd 

kommun och Vaxholms kommun som vid slutet av november hade 2,8 respektive 2,9 

procent arbetslösa som andel av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år.  
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Därmed är skillnaderna i relativ arbetslöset stora mellan länets kommuner. Ytterligare 

läns- och kommunstatistik illustreras i kartorna i slutet av detta underlag.  

Utvecklingen för inskrivna unga (18-24 år)  

Av det totala antalet inskrivna på 71 700 personer vid slutet av november utgjordes 

11 400 av unga i åldrarna 18-24 år. Mellan oktober och november minskade antalet 

inskrivna unga med 400 personer. Jämfört med november 2011 innehåller denna grupp 

dock 1 900 fler personer. Den relativa arbetslösheten bland unga (18-24 år) i Stockholms 

län är ändå fortsatt betydligt lägre än totalt i riket. I november var antalet inskrivna 

arbetslösa unga (18-24 år) som andel av den registerbaserade arbetskraften av unga (18-

24 år) i Stockholm 10,8 procent medan rikssnittet var 18,4 procent. Samma siffror för 

andelen arbetslösa unga som andel av befolkningen av unga (18-24 år) var vid slutet av 

november 6,1 procent i Stockholm mot 11 procent i riket totalt.  

Av totalt 11 400 inskrivna ungdomar var 6 400 öppet arbetslösa och 5 000 deltagare i 

något program med aktivitetsstöd. Bland de programdeltagande ungdomarna ingick den 

största gruppen, 3 700 personer, i Jobbgarantin för ungdomar.  

Av de inskrivna unga (18-24 år) vid slutet av november hade knappt 3 100 varit utan 

arbete i mer än sex månader, vilket var 600 fler än i november 2011. Antalet unga (18-24 

år) som hade varit utan arbete i mer än 12 månader var i slutet av november 1 400 

personer. Detta var 300 fler än i november 2011. Antalet arbetslösa unga (18-24) som 

hade varit arbetslösa längre än 24 månader var vid slutet av november knappt 300 

personer vilket var drygt 50 fler än i november 2011.  

Utvecklingen för prioriterade grupper bland de inskrivna 

Vissa grupper möter en i ett eller annat avseende svårare situation än genomsnittet på 

arbetsmarknaden och har därför en större risk att hamna i långvarig arbetslöshet än 

andra. Till dessa grupper räknas arbetslösa som är äldre (55-64 år), har högst 

förgymnasial utbildning, har funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga 

och personer som är födda utanför Europa. Grupperna som beskrivs nedan är inte 

exkluderande varandra eftersom vissa personer har flera av de ovan nämnda 

egenskaperna. 

Totalt var knappt 10 700 av de 71 700 inskrivna vid slutet av november i åldrarna 55-64 

år. Sedan oktober har antalet inskrivna äldre (55-64 år) ökat med knappt 100 personer 

och gruppen består av knappt 700 personer fler jämfört med november 2011. 

Antalet inskrivna med högst förgymnasial utbildning var vid slutet av november månad 

knappt 20 600 av totalt 71 700 inskrivna. Detta innebar en ökning på knappt 200 

personer sedan oktober och en ökning på knappt 1 400 personer sedan november 2011.  

Antalet inskrivna arbetslösa med funktionsnedsättning som medför nedsatt 

arbetsförmåga uppgick vid slutet av november månad till 12 800 personer av totalt 

71 700 inskrivna. Detta innebar en ökning på 200 personer sedan oktober och en ökning 

på 1 100 personer sedan november 2011.  
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Vid slutet av november uppgick gruppen arbetslösa födda utanför Europa till 27 800 av 

totalt 71 700 inskrivna i Stockholms län.  Detta innebar en ökning på knappt 300 

personer sedan oktober i år och en ökning på 2 900 personer sedan november 2011.  

 

 

 

Totalt inskrivna arbetslösa i Stockholms län i november 2012 
som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 16 – 64 
år 
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 Genomsnitt för länet  

+/- 1 procentenhet 

= 7,9 % –  

= 5,8 – 7,8 %
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=        – 5,7 % 
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*Förändring i procentenheter jämfört med 
motsvarande period föregående år 

Kommun

Totalt inskrivna 

arbetslösa

Förändring i 

procentenheter*

Södertälje 14,3% 0,9

Botkyrka 12,1% 1,2

Riket 8,6% 0,3

Sundbyberg 8,4% 0,9

Järfälla 8,1% 1,3

Haninge 7,7% 1,0

Sigtuna 7,2% 0,2

Upplands-Bro 7,0% 0,9

Nynäshamn 7,0% 0,8

Huddinge 7,0% 0,0

Stockholm 6,9% 0,2

Stockholms län 6,8% 0,4

Upplands Väsby 6,6% 0,5

Solna 5,5% 0,8

Sollentuna 5,4% 0,2

Norrtälje 5,3% 0,3

Salem 5,1% 0,2

Tyresö 5,0% 0,6

Nacka 4,9% 0,5

Nykvarn 4,7% 1,5

Österåker 4,3% 0,0

Värmdö 4,2% 0,5

Lidingö 3,4% 0,0

Ekerö 3,2% 0,4

Vallentuna 3,2% 0,3

Täby 3,1% 0,1

Vaxholm 2,9% 0,1

Danderyd 2,8% 0,2
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 Totalt inskrivna arbetslösa i riket i november 2012 som andel 
(%) av den registerbaserade arbetskraften 16 – 64 år 

 

 

 

 
 

Fakta om statistiken 

Den officiella arbetslösheten redovisas av SCB enligt deras Arbetskraftsundersökning, 

AKU. Den officiella definitionen innebär bland annat att man söker och kan ta ett arbete 

omedelbart, däremot behöver man inte vara inskriven på Arbetsförmedlingen. 

Arbetsförmedlingen redovisar olika kategorier av inskrivna arbetssökande. 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 totalt inskrivna arbetslösa och är det mått som närmast svarar mot SCB:s 

definitioner. Andelen öppet arbetslösa och/eller sökande i program med aktivitetsstöd 

anges numera i förhållande till en registerbaserad arbetskraft. 

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik: 

http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Fakta-om-

statistiken/Andelen-arbetslosa-redovisas-pa-nytt-satt.html 

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning: 

http://www.scb.se/aku  
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Län

Totalt inskrivna 

arbetslösa

Förändring i 

procentenheter*

X Gävleborgs län 12,0% 0,3

K Blekinge län 11,5% 0,6

D Södermanlands län 11,4% 0,5

Y Västernorrlands län 10,4% -0,3

U Västmanlands län 10,3% 0,5

M Skåne län 10,3% 0,4

E Östergötlands län 10,2% 0,4

T Örebro län 9,9% 0,5

S Värmlands län 9,8% 0,2

I Gotlands län 9,5% 0,5

G Kronobergs län 9,4% 0,9

BD Norrbottens län 9,2% -0,5

H Kalmar län 8,7% 0,6

Z Jämtlands län 8,7% -0,5

Riket 8,6% 0,3

AC Västerbottens län 8,3% -0,4

O Västra Götalands län 8,2% 0,2

W Dalarnas län 7,9% 0,2

F Jönköpings län 7,6% 0,8

AB Stockholms län 6,8% 0,4

N Hallands län 6,8% 0,2

C Uppsala län 6,3% 0,2

* Förändring i procentenheter jämfört med 

motsvarande period föregående år
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