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Arbetsmarknadsläget i Södermanlands län, 
september 2017 
Fler fick arbete 
Antalet personer som fick arbete ökade under september. Det tyder på att det starka 
konjunkturläget håller i sig. Det var totalt 1 200 personer som fick arbete under månaden och 
det var 70 fler än september förra året. Hela ökningen återfanns bland de utrikesfödda 
arbetssökande. 
 
550 kvinnor och 650 män fick arbete under månaden. Ökningen jämfört med förra året var 
något större bland kvinnor jämfört med män. Av de som fick arbete var 560 personer 
utrikesfödda och 640 var födda i Sverige. 
 
Under de senaste åren har trenden varit att övergångarna till arbete minskat bland inrikes 
födda och ökat bland utrikes födda. En utveckling som beror på att utbudet1 av arbetskraft 
ökat bland utrikes födda och minskat bland gruppen inrikes födda. 

Arbetslösheten minskade  
Utvecklingen på länets arbetsmarknad har varit gynnsam under det senaste året. Trots ett ökat 
utbud av arbetskraft har arbetslösheten haft en fallande trend. Men det är stora skillnader i 
utvecklingen för utrikes- och inrikes födda arbetslösa. Ett minskat inflöde av nyanlända i 
etableringen gör ändå att skillnaden har minskat påtagligt under det senaste året. 
 
I slutet av augusti var 13 950 personer arbetslösa i länet, en minskning med 400 personer 
jämfört med september. Av de arbetslösa var 5 300 personer födda i Sverige och 8 650 
personer var utrikes födda. Jämfört med september förra året har arbetslösheten bland 
utrikesfödda stigit med 200 personer och den har minskat med 600 personer bland inrikes 
födda personer. Arbetslösheten bland utrikesfödda män är dock lägre jämfört med för ett år 
sedan. 
 
Den relativ arbetslösheten2  uppgick till 10,3 procent i länet och till 7,4 procent i hela landet. 
Det var samma noteringar som förra månaden. 
 
Av de totalt inskrivna arbetslösa var 6 560 kvinnor och 7 390 män. Den relativa arbetslösheten 
var 10,1 procent bland kvinnor och 10,6 procent bland män. Jämfört med september 2016 var 
den relativa arbetslösheten oförändrad bland kvinnor och den har minskat med 0,7 procent-
enheter bland män.  
 
Med undantag för Trosa har arbetslösheten minskat i samtliga länets kommuner under det 
senaste året. Högst arbetslöshet hade Flen med 14,8 procent och Eskilstuna med 13,1 procent. 
Trosa och Gnesta hade som vanligt länets lägsta arbetslöshet med 4,4 respektive 5,0 procent.  
 

1 Antalet sysselsatta plus antalet arbetslösa personer 
2 I procent av den registerbaserade arbetskraften 16-64 alternativt 18-24 år. 
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Fortsatt positiv utveckling för ungdomar 
Det totala antalet inskrivna arbetslösa i åldrarna 18-24 år uppgick till 2 100 personer i slutet av 
månaden. Det var den lägsta noteringen sedan 2008 och det var 420 färre jämfört med 
september 2016. Ungdomarna gynnas bland annat av ett starkt konjunkturläge samt av 
pensionsavgångarna från arbetsmarknaden som är omfattande. I denna åldersgrupp har också 
utbudet av arbetskraft minskat under de senaste åren. 
 
I relativa tal uppgick ungdomsarbetslösheten till 14,1 procent i länet jämfört med 10,4 procent 
i riket. Under det senaste året har den relativa arbetslösheten bland de unga minskat med 2,5 
procentenheter i länet. Det är starkare än riksgenomsnittets minskning med 1,2 procent-
enheter. Bland unga kvinnor i länet har arbetslösheten minskat med 0,7 procentenheter och 
bland unga män med 4,0 procentenheter.  
 
Under det senaste året har ungdomsarbetslösheten sjunkit i samtliga länets kommuner med 
undantag för Trosa. Störst minskning av ungdomsarbetslösheten kan noteras för Vingåker och 
Oxelösund.  
 
Gnesta och Trosa hade länets lägsta ungdomsarbetslöshet med 5,8 respektive 7,3 procent. 
Högst ungdomsarbetslöshet hade Flen med 21,0 procent.  
 
Färre inskrivna arbetslösa inom etableringsuppdraget3 
I början på 2017 kulminerade antalet inskrivna arbetslösa inom etableringen och sedan dess 
har trenden varit fallande. Det beror på att inflödet av nya i etableringen minskat tydligt under 
de senaste sju månaderna och att konjunkturläget är starkt. 

I slutet på september fanns 2 300 arbetslösa inskrivna i etableringsuppdraget i länet och det 
var 170 färre jämfört med september i fjol. Hela minskningen återfanns bland männen i 
etableringen. Av de arbetslösa som var i etablering var 1 100 kvinnor och 1 200 män.  

Inskrivna arbetslösa med lång tid utan arbete 
Av samtliga inskrivna arbetslösa har 6 900 personer varit utan arbete i 12 månader eller 
längre. Det motsvarar 49 procent av samtliga arbetslösa i länet och det är en högre andel än 
riksgenomsnittets 42 procent.  
 
Bland de som varit utan arbete i 24 månader eller längre återfinns den största ökning av 
arbetslösheten och det är bara i gruppen med inskrivningstider mindre än 6 månader som 
arbetslösheten har minskat. 
 
Jämfört med riket som helhet uppvisar länet ett tydligare mönster som visar att långa tider 
utan arbete försvårar ett inträde på arbetsmarknaden. 

Färre nyinskrivna arbetslösa  
Det goda arbetsmarknadsläget i länet påverkar även antalet nyinskrivna arbetslösa som 
fortsätter att minska. 840 personer var nyinskrivna arbetslösa under månaden och det var 160 
färre jämfört med förra året. Av de nyinskrivna var 400 kvinnor och 440 män. Minskningen 
jämfört med förra året var större bland män än bland kvinnor. 
 
Antalet nyinskrivna arbetslösa har varit en sjunkande trend under de senaste sex månaderna. 
Minskningen återfinns såväl bland utrikes födda som bland inrikes födda personer. Det är en 

3 Arbetsförmedlingen har sedan år 2010 ett övergripande ansvar för nyanländas etablering på 
arbetsmarknaden. Syftet är att upprätta en individuell etableringsplan med anpassade insatser för att 
påskynda och underlätta den nyanländes etablering på arbetsmarknaden. 
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följd av en gradvis förbättring på arbetsmarknaden samtidigt som inflödet av nyanlända 
minskat. 
  

Arbete med stöd 
Av arbetsförmedlingens inskrivna har 3 000 personer ett arbete med stöd4. Det var samma 
antal som för ett år sedan. Av de som har ett arbete med stöd var 1 220 kvinnor och 1 780 män. 
 
Arbete med stöd domineras av insatser för personer med funktionsnedsättning som medför 
nedsatt arbetsförmåga och där insatser som trygghetsanställning och lönebidrag är flest till 
antalet.  

Nystartsjobb, yrkesintroduktion och utbildningskontrakt 

Antalet personer som har nystartsjobb har minskat jämfört med förra året. I slutet av 
månaden hade färre än 1 600 personer ett nystartsjobb och det var 90 färre än förra 
september. Betydligt fler män än kvinnor hade nystartsjobb. 

25 ungdomar deltog i yrkesintroduktion5 och det var 8 färre än förra september. 

90 ungdomar hade utbildningskontrakt6 och det var en ökning med 15 personer under det 
senaste året.  

 
Få varsel under året  
Färre än 10 personer varslades under månaden och under årets inledande nio månader har 
350 personer varslats i länet. Det är en låg nivå jämfört med tidigare år men även en låg nivå 
jämfört med riksgenomsnittet.  

Färre lediga platser 
Under september anmäldes 2 500 lediga platser till Arbetsförmedlingen i länet. Det var 200 
färre än i fjol.   
 
De till antalet mest annonserade yrkena under månaden var: kundtjänstpersonal, lager- och 
terminalpersonal, personliga assistenter, maskinställare och maskinoperatörer, eventsäljare 
och butiksdemonstratörer, planerare och utredare samt företagssäljare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Personer som har ett arbete där det utgår ett ekonomiskt stöd till arbetsgivaren. 

5 Yrkesintroduktion infördes i januari 2014 och är ett ekonomiskt stöd till arbetsgivare som anställer 
ungdomar 15-24 år. Anställningen ska innehålla utbildning eller handledning under minst 15 procent av 
arbetstiden.   
6 Utbildningskontrakt är en överenskommelse mellan arbetssökande 20-24 år, Arbetsförmedlingen och 
kommunen om att den arbetssökande ska läsa in gymnasiet på Komvux eller på folkhögskola. Studierna 
kan kombineras med jobb, praktik eller andra arbetsmarknadspolitiska program på deltid.   
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Inskrivna arbetslösa i september 2017 som andel (%) av den 
registerbaserade arbetskraften 16 – 64 år. 
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Fakta om statistiken 
Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens 
verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om 
bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens 
arbetslöshetsstatistik redovisar 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 inskrivna 
arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft. 

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den 
officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras 
Arbetskraftsundersökning (AKU). 

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik 

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning 
 

 
Månadsstatistik för oktober 2017 redovisas den 13 november 2017. 

Totalt inskrivna arbetslösa i september 2017 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/
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