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Arbetsmarknadsläget i Södermanlands län, juli 2018 

Inskrivna på länets arbetsförmedlingar som fått arbete 

Antalet personer som fått arbete uppgick till 830 under juli, vilket var 120 färre 

än under motsvarande månad föregående år. 490 män 0ch 340 kvinnor fick 

arbete under månaden, varav 170 var ungdomar i ålder 18-24 år och 400 var 

utrikes födda.  

Arbetslösheten fortsätter att sjunka 

Utvecklingen på länets arbetsmarknad har varit gynnsam under de senaste åren 

och arbetslösheten har sakta men säkert minskat. Vid utgången av juli månad var 

det 1 000 färre arbetslösa än motsvarande månad 2017.  

I slutet av juli var 12 760 personer arbetslösa i länet. Av dessa var 4 710 personer 

födda i Sverige och 8 050 personer var utrikes födda. Antalet arbetslösa har 

sjunkit såväl bland utrikes som inrikes födda. 

Den relativ arbetslösheten1 låg vid utgången av juli på 9,4 procent i länet. Jämfört 

med juli 2017 har den relativa arbetslösheten sjunkit med hela 0,8 

procentenheter. Arbetslösheten har sjunkit såväl bland män som för kvinnor, 

men för männen har den sjunkit i en betydligt snabbare takt.  

I Gnesta är arbetslösheten oförändrad, medan övriga kommuner i länet uppvisar 

en sjunkande arbetslöshet. I Oxelösund, Vingåker, Eskilstuna och Katrineholm 

har arbetslösheten sjunkit med mer än 1 procentenhet i jämförelse med juli förra 

året. Högst arbetslöshet hade Flen med 13,9 procent och Eskilstuna med 12,0 

procent. Trosa och Gnesta hade lägst arbetslöshet med 3,8 procent respektive 4,7 

procent.  

Allt färre ungdomar är arbetslösa 

Det totala antalet inskrivna arbetslösa i åldrarna 18-24 år uppgick till 1 770 

personer i slutet av juli. Det var 230 färre jämfört med juli föregående år. 

Arbetslösheten bland ungdomar har sjunkit under flera år och i relativa tal 

uppgår numera ungdomsarbetslösheten till 12,0 procent. Under det senaste året 

har den relativa arbetslösheten bland de unga sjunkit mer i Södermanland än i 

riket i stort. Ungdomsarbetslösheten i riket är dock betydligt lägre och ligger för 

närvarande på 8,6 procent. 

Ungdomsarbetslösheten har sjunkit i alla kommuner i länet med undantag av 

Trosa och Strängnäs, där ungdomsarbetslösheten är oförändrad. Största 

nedgången kan noteras för Flen och Oxelösund, där arbetslösheten bland 

ungdomar sjunkit med 3 procentenheter. I dessa kommuner är dock alltjämt 

                                                           
1 I procent av den registerbaserade arbetskraften 16-64 alternativt 18-24 år. 
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ungdomsarbetslösheten hög. Flen har den högsta arbetslösheten bland ungdomar 

med 17,0 procent, följt av Oxelösund och Eskilstuna med 14,6 procent. Lägst 

arbetslöshet bland ungdomar har Gnesta och Trosa med 4,7 respektive 5,1 

procent. 

Inskrivna arbetslösa med lång tid utan arbete har minskat 

Vid slutet av månaden hade 8 700 av de inskrivna arbetslösa i länet varit utan ett 

arbete i mer än sex månader. Detta var 820 färre än samma månad föregående år, 

med det motsvarar ändå närmare 70 procent av samtliga inskrivna arbetslösa. 

Vidare har mer än var fjärde arbetslös varit det längre än 2 år.  

Nyinskrivna arbetslösa  

Under den gångna månaden uppgick antalet nyinskrivna arbetslösa på länets 

arbetsförmedlingar till 730 personer. Av dessa var det något fler män än kvinnor 

och 280 var ungdomar i åldern 18-24 år. 

Arbete med stöd 

I länet innehar 3 290 personer ett arbete med stöd2. Det var över 300 fler än 

motsvarande månad föregående år. Arbete med stöd är indelade i 

anställningsstöd och särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning 

som medför nedsatt arbetsförmåga. Arbete med stöd domineras av insatser för 

personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga och där 

är insatser som trygghetsanställning och lönebidrag flest till antalet.  

Störst förändring i jämförelse med förra året har dock skett inom så kallade 

extratjänster3, som ökat från 138 i antal till 514. Störst antal tillsatta extratjänster 

i länet finns i Eskilstuna med 241, följt av Katrineholm med 80. Således finns över 

60 procent av länets samtliga besatta extratjänster i dessa två kommuner. 

Få varsel 

Under månaden varslades endast 46 personer i länet. De varslade var fördelade 

på 4 arbetsställen. 

1 500 nyanmälda platser i juli 

Under juli anmäldes närmare 1 500 lediga platser till Arbetsförmedlingen i länet. 

De till antalet mest annonserade yrkena var: lager- och terminalpersonal, 

grundskollärare, personliga assistenter, företagssäljare och undersköterskor inom 

hemtjänst och äldreomsorg.  

 
 
 
 
 

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

3 Insatsen riktar sig till yrken och arbetsgivare som bedriver verksamhet inom vissa delar av välfärden samt 
kommunala och statliga myndigheter som inte bedriver näringsverksamhet. Från och med 1 juli 2017 kan extratjänst 
även beviljas till kulturell verksamhet och verksamhet för att bevara kulturarvet, ideella idrottsföreningar, 
trossamfund samt ideella föreningar som främjar social hjälpverksamhet eller omsorg om barn och ungdom. 
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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 

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

