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Arbetsförmedlingens månadsstatistik februari 2017 

5 000 påbörjade något arbete 
Omkring 5 000 av de som var inskrivna på Arbetsförmedlingen i februari påbörjade ett 
arbete, varav 2 400 var kvinnor och 2 600 män. Detta kan jämföras med 4 800 för ett år 
sedan. Av de inskrivna som påbörjade ett arbete tillhörde 3 400 gruppen inskrivna arbets-
lösa.  Efter en 10 månader lång nedgång så ökade antalet personer som lämnar till arbete i 
december 2017. En förklaring jämte den goda konjunkturen är säkerligen den ökade före-
komsten av extratjänster på länets arbetsmarknad.  

62 900 inskrivna arbetslösa 
Antalet inskrivna arbetslösa minskade i februari vid en jämförelse med samma månad fö-
regående år, från 62 800 till 62 200. Hela minskningen kan tillskrivas ett minskat antal 
arbetslösa män.  Av de inskrivna arbetslösa var 28 400 kvinnor, vilket är 800 fler än för ett 
år sedan. Bland männen minskar antalet arbetslösa, med 1 400 personer till 33 900.  

Ökningen av antalet inskrivna arbetslösa förklaras av att antalet arbetslösa utrikesfödda 
alltjämt stiger – detta jämfört med fjolåret.  Antalet inskrivna arbetslösa som är födda i 
Sverige fortsätter att minska i Skåne och så få in inrikes födda har det inte varit inskrivna 
arbetslösa sedan februari 2008, d.v.s. före finanskrisen. 

Av de inskrivna arbetslösa var 26 900 födda utanför Europa, detta är 1 200 fler än i februari 
i fjol. Nästan hela ökningen kan tillskrivas utomeuropeiskt födda kvinnor.  Antalet in-
skrivna arbetslösa inrikes födda var 25 200, en minskning med 1 700 på ett år. Bland per-
soner födda i Europa (men utanför Sverige) minskade antalet inskrivna arbetslösa margi-
nellt. På ett år har antalet minskat med knappt 100 personer till 10 100.  

Den relativa arbetslöshetsnivån uppgår sammantaget till 9,8 procent, vilket är en minsk-
ning med -0,3 procentenheter. I riket som helhet minskar arbetslösheten något mer (-0,4 
%).  Kvinnor visar en fortsatt lägre arbetslöshet än män; 9,2 (9,2) respektive 10,4 (11,0) 
procent, men skillnaderna mellan könen minskar. Arbetslösheten minskar också både för 
inrikes - och utrikesfödda. Bland inrikes födda var arbetslösheten i slutet på februari 5,2 
procent (5,6 procent för ett år sedan). Bland utrikesfödda minskade arbetslösheten från 
25,2 procent februari 2017 till årets 26,1 procent. 

31 900 öppet arbetslösa  
Av de som var inskrivna arbetslösa i slutet på februari var 31 900 var inskrivna som öppet 
arbetslösa. Detta är 100 färre än i fjol. Uttryckt som andel av den registerbaserade arbets-
kraften motsvarar de öppet arbetslösa nu 5,0 procent.  

30 300 i program med aktivitetsstöd  
Antalet personer i program med aktivitetsstöd var 30 300 (motsvarande 4,8 procent av den 
registerbaserade arbetskraften), vilket är en minskning med 500 personer.  

Jobb- och utvecklingsgarantin är Arbetsförmedlingens enskilt största program och omfat-
tade nästan 17 600 personer i slutet på den gångna månaden, vilket är en minskning med 
400 personer i jämförelse med samma månad förra året.  
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8 900 inskrivna arbetslösa ungdomar 
Antalet inskrivna arbetslösa ungdomar (18-24 år) minskar nu snabbt i Skåne. I slutet på 
februari var de 8 900, att jämföra med närmare 9 900 för ett år sedan. Det var 55:e måna-
den i rad med minskad ungdomsarbetslöshet i Skåne i jämförelse med samma månad året 
innan. I slutet på den gångna månaden var nivån 13,1 procent vilket ska jämföras med 15,1 
procent fjol. Bland ungdomarna fortsätter arbetslösheten att sjunka både bland män och 
kvinnor, men klart snabbast för männen. Arbetslöshetsnivån är dock fortsatt påtagligt lägre 
bland unga kvinnor än bland unga män, i slutet på februari var nivåerna 10,6 respektive 
15,6 procent.  

9 600 inskrivna inom etablering 
Vid årsskiftet 2017-2018  startade etableringsprogrammet. Samtidigt slutade Arbetsför-
medlingen anvisa personer till etableringsuppdraget.  Bakgrunden är regelverket har för-
ändrats. Denna förändring bedöms minska antalet inskrivna inom etablering något.   

I slutet på januari omfattade etablering 9 600 personer vilket kan jämföras med närmare 
9 400 för ett år sedan. Kvinnor står för hela ökningen (+500 personer) och antalet män 
minskar (-300).  Av de 9 600 personerna ingick 1 200 i etableringsprogrammet och 8 400 
i etableringsuppdraget. Av de 8 400 personerna inom etablering uppdraget var 6 500 in-
skrivna som arbetslösa.  

Stora skillnader mellan länets kommuner  
Inom länet finns både kommuner som – även i riksperspektivet – har mycket låg arbets-
löshet, och kommuner som har arbetslöshetsnivåer som ligger bland de högsta (se kartbild 
och tabell). Arbetslösheten var lägst i Lomma (3,2 procent) och högst i Malmö och Östra 
Göinge med 14,2 respektive 14,5 procent.  

Ungdomsarbetslösheten varierar mellan de olika kommunerna. Den högsta noteringen 
hade Östra Göinge med 22,2 procent. Den näst högsta ungdomsarbetslösheten i länet hade 
Bromölla med 17,4 procent. Den lägsta hade Vellinge med 5,7 procent. Näst lägst var ung-
domsarbetslösheten i Lomma med 6,0 procent. 

27 300 utan arbete i 12 månader eller mer  
Antalet inskrivna arbetslösa som varit utan arbete i 12 månader eller mer fortsätter stiga. 
På ett år har antalet ökat med 1 600 personer, till närmare 27 300. Utvecklingen förklaras 
till viss del av att fler inskrivna arbetslösa har genomgått etableringsuppdraget, vilket pågår 
i upp till två år. Bland inrikes födda minskar även långtidsarbetslösheten. 

Av de personer som i slutet av februari hade varit utan arbete i 12 månader eller mer hade 
över hälften, 14 000, varit utan arbete i två år eller mer.  

3 300 nyinskrivna arbetslösa 
Under februari anmälde sig 3 300 personer sig som öppet arbetslösa vid Arbetsför-
medlingen, det är 100 färre i jämförelse med i fjol. Av de nyinskrivna var 900 ungdomar 
och 400 nyanlända.  Att antalet nyinskrivna arbetslösa har minskat under 8 av de senaste 
12 månaderna. 
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12 900 i arbete med stöd 
Antalet personer som hade ett arbete med stöd var 12 900 i slutet på februari, jämfört 
med 11 900 för ett år sedan. Av de som hade ett arbete med stöd omfattades 9 500 av sär-
skilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. 
Trygghetsanställning och lönebidrag är de största insatserna för personer med funktions-
nedsättning (omfattande 4 900 respektive 2 500 personer).  

Omkring 3 400 hade någon annan typ av anställningsstöd; 800 hade ett särskilt anställ-
ningsstöd1, 200 hade ett förstärkt särskilt anställningsstöd2 och 400 hade ett instegsjobb3. 
Extratjänsterna uppgick till 1 800. Antalet personer med traineejobb var 40 och närmare 
200 personer hade ett modernt beredskapsjobb.  

Nystartsjobb, yrkesintroduktion och utbildningskontrakt 
Antalet personer i nystartsjobb var 5 100 (6 800 i fjol) i slutet på månaden. Omkring 70 
(90) var i yrkesintroduktion4 och 400 (300) hade ett utbildningskontrakt.5  

400 varslades om uppsägning 
Under februari anmäldes 400 (300 i fjol) varsel om uppsägning till Arbetsförmedlingen i 
Skåne.  

Lediga platser 
Antalet lediga platser i länet som anmäldes till Arbetsförmedlingen uppgick till 13 300 un-
der februari 2018, vilket är en ökning med 500 platser mot för ett år sedan. Under nästan 
hela 2017 minskade antalet anmälda platser i jämförelse med samma månad året innan. 
Platsinflödet i slutet av 2017 och inledningen 2018 ger dock indikationer på att denna 
nedåtgående trend nu är vara bruten och att antalet platser nu ökar igen. 

Flest nyanmälda platser i Skåne finns inom branschgrupperna Finansiell verksamhet och 
företagstjänster, Vård- och omsorg samt Utbildning som sammantaget svarar för 7 av 10 
av de anmälda jobben. 

De mest annonserade yrkena i länet var Undersköterskor, hemtjänst, äldreboende m.fl., 
Grundutbildade sjuksköterskor samt Övriga kontorsassistenter och sekreterare. Under-
sköterskor är vanligen ett av de mest eftersökta yrkena under början av varje år eftersom 
sommarvikariaten allt som oftast utlyses under januari eller februari. 

Fakta om statistiken 
Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redo-
visningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om 
nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av ar-
betssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som 

1 Särskilt anställningsstöd lämnas till arbetsgivare i syfte att stimulera anställning av personer som har svårt att hitta reguljärt 
arbete. 
2 Förstärkt särskilt anställningsstöd riktas mot personer i Jobb- och utvecklingsgarantins sysselsättningsfas. 
3 Anställningsstöd i form av instegsjobb lämnas till utrikes födda som studerar, eller kommer att studera, inom ramen för 
svenskundervisning för invandrare (SFI). 
4 Yrkesintroduktion infördes den 15 februari 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. 
5 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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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 för-
hållande till en registerbaserad arbetskraft. 

Vid årsskiftet 2017-2018 övergick etableringsuppdraget till att bli etableringsprogrammet. Detta inne-
bär att vissa administrativa rutiner förändrats, bland annat att de som avvaktar beslut om etablerings-
plan inte längre statistikförs som att ingå i etablering (etableringsprogrammet). Denna förändring be-
döms minska antalet inskrivna inom etablering med drygt 2 000 personer på riksnivå. 

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

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik 

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inskrivna arbetslösa i februari 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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Inskrivna arbetslösa i februari 2017 som andel (%) av den  
register baserade arbetskraften 16 – 64 år 
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