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Faktaunderlag: 
Arbetsmarknadsläget i Södermanlands län, januari 2018. 
 
Fler fick arbete 
Antalet personer som fick arbete ökade under januari. Det tyder på att det starka 
konjunkturläget håller i sig. Det var totalt 1 200 personer som fick arbete under månaden 
och det var 30 fler än januari 2017 som också var en stark månad. Hela ökningen 
återfanns bland de utrikesfödda arbetssökande.  
 
530 kvinnor och 670 män fick arbete under månaden. Ökningen jämfört med förra 
januari var jämnt fördelad mellan könen.  
 
Under de senaste åren har trenden varit att övergångarna till arbete minskat bland inrikes 
födda och ökat bland utrikes födda. Det är en trend som fortgått under januari och som 
beror på att utbudet1 av arbetskraft ökat bland utrikes födda och minskat bland gruppen 
inrikes födda under en längre tid. 

Arbetslösheten minskade  
Utvecklingen på länets arbetsmarknad har varit gynnsam under det senaste året och 
arbetslösheten har minskat både bland inrikes- och utrikesfödda personer. Detta har skett 
trots ett ökat utbud av arbetskraft bland den senare gruppen.  
 
I slutet av januari var 13 800 personer arbetslösa i länet. Det var en minskning med 1 200 
personer jämfört med förra januari. Av de arbetslösa var 5 450 personer födda i Sverige 
och 8 350 personer var utrikes födda. Jämfört med januari förra året har arbetslösheten 
bland utrikesfödda minskat med 560 personer och den har minskat med 640 personer 
bland inrikes födda personer.  
 
Den relativ arbetslösheten2  uppgick till 10,1 procent i länet och till 7,4 procent i hela 
landet. Jämfört med januari 2017 har den relativa arbetslösheten fallit med 1,0 
procentenheter i länet och med 0,3 procentenheter i riket som helhet. Förändringen i 
Södermanland är en av de starkaste i hela landet. 
 
Av de totalt inskrivna arbetslösa var 6 500 kvinnor och 7 300 män. Den relativa 
arbetslösheten var 9,8 procent bland kvinnor och 10,3 procent bland män. Jämfört med 
januari förra året har den relativa arbetslösheten minskat med 0,5 procentenheter bland 
kvinnor och den har minskat med 1,4 procentenheter bland män.  
 
Under det senaste året har arbetslösheten minskat i samtliga länets kommuner och de 
största minskningarna finns i Oxelösund och Eskilstuna. Högst arbetslöshet hade Flen 
med 14,6 procent och Eskilstuna med 12,6 procent. Trosa och Gnesta hade som vanligt 
länets lägsta arbetslöshet med 3,9 respektive 4,4 procent.  

1 Antalet sysselsatta plus antalet arbetslösa personer 
2 I procent av den registerbaserade arbetskraften 16-64 alternativt 18-24 år. 

För mer information:  
Jens Lotterberg, analytiker, 010-486 66 68 
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Fortsatt stark utveckling för ungdomar 
Det totala antalet inskrivna arbetslösa i åldrarna 18-24 år uppgick till 1 900 personer i 
slutet av månaden. Det var den lägsta noteringen på mycket länge. Jämfört med januari 
2017 har antalet arbetslösa ungdomar minskat med 500 personer. 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 12,6 procent i länet jämfört med 9,6 
procent i riket. Under det senaste året har den relativa arbetslösheten bland de unga 
minskat med 3,1 procentenheter i länet. Det är starkare än riksgenomsnittets minskning 
med 1,7 procentenheter. Bland unga kvinnor i länet har arbetslösheten minskat med 1,6 
procentenheter och bland unga män med 4,3 procentenheter.  
 
Under det senaste året har ungdomsarbetslösheten sjunkit i samtliga länets kommuner. 
Störst minskning av ungdomsarbetslösheten kan noteras för Oxelösund och Flen.  
 
Trosa och Gnesta hade länets lägsta ungdomsarbetslöshet med 4,8 respektive 5,9 procent. 
Högst ungdomsarbetslöshet hade Flen med 17,6 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 det senaste året och att konjunkturläget är starkt. 

I slutet på januari fanns 1 860 arbetslösa inskrivna i etableringsuppdraget i länet och det 
var 860 färre jämfört med förra året. Av de arbetslösa som var i etablering var 930 
kvinnor och lika många var män.  

Arbete med stöd 
Av arbetsförmedlingens inskrivna har 3 160 personer ett arbete med stöd4. Det var 330 
fler jämfört med förra året. Av de som har ett arbete med stöd var 1 310 kvinnor och 1 850 
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. 410 personer hade anställning inom Extratjänster och det är det 
program som ökat mest under det senaste året. Antalet personer i Extratjänster är jämnt 
fördelat mellan könen. 
 
Varsel   
100 personer varslades under månaden men det var endast två arbetsgivare som anmält 
varsel. Merparten av alla branscher hade således inga varsel alls att rapporter vilket var 
positivt.  

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. 

4 Personer som har ett arbete där det utgår ett ekonomiskt stöd till arbetsgivaren. 
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Något fler lediga platser 
Under januari anmäldes 3 200 lediga platser till Arbetsförmedlingen i länet. Det var 
något fler än januari förra året.   
 
De till antalet mest annonserade yrkena under månaden var: vårdbiträden, under-
sköterskor inom hemtjänst och äldreomsorg, kundtjänstpersonal, marknadsanalytiker, 
personliga assistenter, restaurang- och köksbiträden, lager- och terminalpersonal samt 
kriminalvårdare. 
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