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Mer information om arbetsmarknadsläget 
i Södermanlands län i slutet av februari 
månad 2012 
 
Lediga platser 

Under februari anmäldes 2 200 lediga platser till Arbetsförmedlingen i länet och 
det var 200 fler än februari förra året. Närmare 1 000 av de anmälda platserna 
gällde feriearbeten inom bland annat vård- och omsorg, restaurang och park- och 
trädgårdsskötsel. 
 
De till antalet mest eftersökta yrkena under månaden var undersköterskor, 
vårdbiträden, torg- och marknadssäljare, demonstratörer, köks- och 
restaurangbiträden, företagssäljare, fritidsledare, skötare, sjuksköterskor, 
trädgårdsanläggare, kontorssekreterare, kockar, försäljare inom fackhandel, 
arbetsförmedlare, datatekniker samt grundskollärare.  

Fler kvinnor fick arbete  

Män har i högre grad än kvinnor påverkats av konjunkturförsvagningen som 
gradvis blev allt tydligare under hösten 2011. Försvagningen har medfört att 
antalet personer som fått arbete minskat både bland män och bland kvinnor. Men 
nedgången har sedan hösten 2011 varit märkbart större bland män än kvinnor. 
Nästan 1 200 personer fick arbete under februari och det var 120 färre jämfört 
med februari förra året. 570 män fick arbete under februari vilket var 150 färre än 
under februari 2011. 600 kvinnor fick arbete och det var 30 fler än förra februari.  

Svag ökning av varsel   
135 personer varslades under februari och det var samma notering som förra 
månaden och även lika med februari för ett år sedan. Varslen har ökat svagt 
under de senaste sex månaderna även om nivåerna trots allt kan betraktas som 
begränsade. 

Fler nyinskrivna män 

Antalet nyinskrivna öppet arbetslösa uppgick till något fler än 800 personer 
under februari. Det var 100 fler jämfört med februari för ett år sedan. Även det 
kan ses som en indikator på en lägre aktivitet på länets arbetsmarknad. Av de 
nyinskrivna var 300 kvinnor och 500 var män. Jämfört med februari för ett år 
sedan ökade antalet nyinskrivna män med 100 personer och bland kvinnor var 
antalet oförändrat.  

Oförändrad arbetslöshet under februari   

Det totala antalet inskrivna arbetslösa uppgick till 14 800 personer i slutet av 
februari. Det var samma notering som förra månaden. Av de totalt inskrivna 
arbetslösa var nästan 7 800 män och 7 000 kvinnor.  
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Under februari för ett år sedan minskade det totala antalet inskrivna arbetslösa 
med 260 personer och även detta indikerar en lägre aktivitet på arbetsmarknaden 
jämfört med förra året. Arbetslösheten har varit stigande sedan hösten 2011 och i 
slutet av februari 2012 var 750 fler arbetslösa jämfört med februari för ett år 
sedan. Männen har i högre grad än kvinnorna berörts av försvagningen. Från 
slutet av juli 2011 till och med februari 2012 har den totala arbetslösheten bland 
män stigit med 1 100 personer och bland kvinnor med 500 personer. 
 
Det totala antalet inskrivna arbetslösa motsvarade 11,2 procent (av den 
registerbaserade arbetskraften 16-64 år). I riket som helhet var motsvarande 
andel 8,7 procent. Liksom föregående månad hade tre län en högre arbetslöshet 
än Södermanland.  

Stigande arbetslöshet i kommunerna 

Arbetsmarknaden försämrades gradvis efter sommaren 2011 och i slutet av 
februari 2012 var det bara Gnesta kommun som hade en lägre arbetslöshet 
jämfört med februari för ett år sedan. Under det senaste året har den totala 
arbetslösheten stigit mest i Vingåker och Oxelösund. Förutom Gnesta kan 
nämnas att Nyköping hade oförändrad arbetslöshet jämfört med förra februari.  
 
Högst andel totalt inskrivna arbetslösa i förhållande till den registerbaserade 
arbetskraften 16-64 år hade Eskilstuna med 14,2 procent, Katrineholm och Flen 
med 12,8 respektive 12,7 procent. Trosa och Gnesta hade länets lägsta med 5,3 
respektive 6,7 procent.  

Stigande arbetslöshet bland ungdomar 

Det totala antalet inskrivna arbetslösa i åldrarna 18-24 år uppgick till något färre 
än 3 800 personer i slutet av februari. Det var en minskning med 60 personer 
jämfört med januari men 400 fler jämfört med februari 2011.  
 
I september 2008 – under inledningen av lågkonjunkturen - var 1 800 ungdomar 
arbetslösa i länet. Vi kan snart räkna in fyra år med en hög ungdomsarbetslöshet i 
länet.   
 
I slutet av februari uppgick den totala ungdomsarbetslösheten till 23,9 procent i 
länet mot 17,8 procent i riket (relaterat till den registerbaserade arbetskraften i 
åldrarna 18-24 år). Gnesta och Trosa hade länets lägsta ungdomsarbetslöshet 
med 13,4 respektive 15,8 procent. Högst ungdomsarbetslöshet hade Eskilstuna 
27,9 procent. Därefter Katrineholm och Vingåker med 25,8 procent arbetslösa i 
båda kommunerna. 

Fler öppet arbetslösa 

7 500 personer var öppet arbetslösa i slutet av februari och 7 300 var i program 
med aktivitetsstöd. Jämfört med februari för ett år sedan har antalet öppet 
arbetslösa stigit med 700 personer och antalet personer i program har stigit med 
50 personer. Bland programmen dominerar jobb- och utvecklingsgarantin, 
jobbgarantin för ungdomar samt förberedande insatser. 
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Fler i arbete med stöd 
Av arbetsförmedlingens inskrivna har något fler än 2 700 personer ett arbete med 
stöd. Det var 100 fler än februari förra året. Arbete med stöd domineras av 
insatser för personer med funktionsnedsättning där insatser som lönebidrag och 
trygghetsanställning är flest till antalet. 
 

Sjunkande trend för nystartsjobben 

Nystartsjobben ökade kraftigt under år 2010 i takt med konjunktur-
förstärkningen och de ökade från 500 nystartsjobb i januari 2010 till 1 100 vid 
utgången av samma år. Under de senaste fem månaderna har antalet nystartsjobb 
minskat varje månad. Utvecklingen beror sannolikt på en inbromsande 
konjunktur med sjunkande rekryteringsbehov. Men det är fortfarande något fler 
som har nystartsjobb – 1 170 personer hade ett nystartsjobb under februari och 
det var 20 fler jämfört med februari 2011. Knappt 400 kvinnor och 800 män hade 
nystartsjobb.  

 

 

 

Fakta 

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, men behöver man inte vara inskriven på Arbetsförmedlingen. 
Arbetsförmedlingen redovisar olika kategorier av inskrivna arbetssökande. En är 
öppet arbetslösa – 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: www.arbetsformedlingen.se/nytt-om-statistik 
Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning: http://www.scb.se/aku 
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Totalt inskrivna arbetslösa i februari 2012 som andel 
(%) av den registerbaserade arbetskraften 16 – 64 år 
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= 9,8 % –  
1 Genomsnitt för Riket  
+/  1 p o entenhet

= 7,7 – 9,7 %1 

=       – 7,6% 
Län

Totalt inskrivna 
arbetslösa

Förändring i 
procentenheter*

X Gävleborgs län 12,5% 0,0
K Blekinge län 11,4% 0,1
Y Västernorrland s län 11,3% -0,4
D Södermanlands län 11,2% 0,4
U Västmanlands län 10,3% -0,1
M Skåne län 10,2% 0,1
E Östergöt lands län 10,2% -0,1
S Värmlands län 10,0% -0,5
BD Norrbottens län 9,9% -0,9
T Örebro län 9,8% -0,1
I Gotlands län 9,8% 0,4
Z Jämtlands län 9,3% -1,1
G Kronobergs län 9,0% 0,2
H Kalmar län 9,0% 0,6
AC Västerbottens län 8,8% -0,3

Riket 8,7% -0,1
O Västra Götalands län 8,5% 0,0
W Dalarnas län 8,1% -0,4
F Jönköpings län 7,2% 0,1
N Hallands län 7,0% -0,4
AB Stockholms län 6,5% -0,1
C Uppsala län 6,1% -0,6

* Förändring i procentenheter jämfört med 
motsvarande period föregående år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

1 Genomsnitt för länet 
+/- 1 procentenhet

= 12,3 % –

= 10,2 – 12,2 %1

=        – 10,1 %

motsvarande period föregående år
* Förändring i procentenheter jämfört med 

SträngnäsEskilstuna

Flen Gnesta

Trosa

Nyköping

Katrineholm

Ving-
åker

Kommun
Totalt inskrivna 
arbetslösa

Förändring i
procentenhe

Eskilstuna 14,2%
Katrineholm 12,8%
Flen 12,7%
Södermanlands län 11,2%
Vingåker 10,6%
Oxelösund 9,1%
Nyköping 8,9%
Riket 8,7%
Strängnäs 8,4%
Gnesta 6,7%
Trosa 5,3%

 
ter*
0,5
0,5
0,2
0,4
0,9
0,7
0,0

-0,1
0,5

-0,2
0,4

Oxelösund

1 Genomsnitt för länet 
+/- 1 procentenhet

= 12,3 % –

= 10,2 – 12,2 %1

=        – 10,1 %

motsvarande period föregående år
* Förändring i procentenheter jämfört med 

motsvarande period föregående år
* Förändring i procentenheter jämfört med 

SträngnäsEskilstuna

Flen Gnesta

Trosa

Nyköping

Katrineholm

Ving-
åker

Kommun
Totalt inskrivna 
arbetslösa

Förändring i
procentenhe

Eskilstuna 14,2%
Katrineholm 12,8%
Flen 12,7%
Södermanlands län 11,2%
Vingåker 10,6%
Oxelösund 9,1%
Nyköping 8,9%
Riket 8,7%
Strängnäs 8,4%
Gnesta 6,7%
Trosa 5,3%

 
ter*
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0,5
0,2
0,4
0,9
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