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Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017 

5 700 påbörjade något arbete 
Omkring 5 700 av de som var inskrivna på Arbetsförmedlingen i september påbörjade ett 
arbete. Detta kan jämföras med 5 900 för ett år sedan. Av de inskrivna som påbörjade ett 
arbete tillhörde 3 800 gruppen inskrivna arbetslösa, varav 1 600 var kvinnor och 2 200 
män.  Det var för 8:e månaden i rad som antalet som lämnade till arbete var färre än 
samma månad ett år tidigare. En möjlig tolkning av den nedåtgående trenden är att anta-
let inskrivna arbetslösa som står nära arbetsmarknaden och snabbt kommer ut i arbete 
minskar. 

61 300 inskrivna arbetslösa 
Antalet inskrivna arbetslösa ökade i september vid en jämförelse med samma månad fö-
regående år, från 58 900 till 61 300. Av de inskrivna arbetslösa var 28 100 kvinnor, vilket 
är 1 700 fler än för ett år sedan. Bland männen ökade antalet arbetslösa långsammare, 
med 800 till 33 300.  

Ökningen av antalet inskrivna arbetslösa förklaras i hög grad av att antalet arbetssökande 
inom etableringsuppdraget alltjämt stiger – detta jämfört med fjolåret. Därmed fortsätter 
också utvecklingen med fler inskrivna arbetslösa som är födda utanför Europa. Antalet 
inskrivna arbetslösa som är födda i Sverige fortsätter att minska i Skåne, men i något av-
tagande takt. 

Av de inskrivna arbetslösa var 26 600 födda utanför Europa, detta är 3 600 fler än i sep-
tember i fjol. Antalet inskrivna arbetslösa inrikes födda var 24 900, en minskning med 
1 100 på ett år. Även bland personer födda i Europa (men utanför Sverige) fortsätter anta-
let inskrivna arbetslösa att sjunka något. På ett år har antalet minskat med omkring 100 
personer till 9 800.  

Den relativa arbetslöshetsnivån uppgår sammantaget till 9,9 procent, vilket är en ökning 
med 0,2 procentenheter. I riket som helhet minskar arbetslösheten något (-0,1 %).  Kvin-
nor visar dock en fortsatt lägre arbetslöshet än män; 9,3 (9,0) respektive 10,5 (10,4) pro-
cent.  

Som en följd av att antalet inskrivna arbetslösa utomeuropeiskt födda ökar, fortsätter 
skillnaderna i arbetslöshetsnivå mellan inrikes och utrikes födda att förstärkas. Bland in-
rikes födda var arbetslösheten i slutet på september 5,2 procent (5,4 procent för ett år se-
dan). Hos utrikes födda var den samtidigt 26,3 procent, vilket är 0,8 procentenheter 
högre än i fjol.  

32 200 öppet arbetslösa  
Av de som var inskrivna arbetslösa i slutet på september var 32 200 var inskrivna som 
öppet arbetslösa. Detta är 800 fler än i fjol. Uttryckt som andel av den registerbaserade 
arbetskraften motsvarar de öppet arbetslösa nu 5,2 procent.  
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29 200 i program med aktivitetsstöd  
Antalet personer i program med aktivitetsstöd var 29 200 (motsvarande 4,7 procent av 
den registerbaserade arbetskraften), vilket är en ökning med 1 600 personer.  

Jobb- och utvecklingsgarantin är Arbetsförmedlingens enskilt största program och omfat-
tade nästan 17 800 personer i slutet på den gångna månaden, vilket är en ökning med 500 
personer i jämförelse med samma månad förra året. Bara 400 personer var i program-
mets sysselsättningsfas (vilken skall vara helt avvecklad till den 31 januari 2018).  

9 400 inskrivna arbetslösa ungdomar 
Antalet inskrivna arbetslösa ungdomar (18-24 år) fortsätter att minska i stadig takt. I slu-
tet på september var de 9 400, att jämföra med närmare 9 800 för ett år sedan. Det var 
50:e månaden i rad med minskad ungdomsarbetslöshet i Skåne i jämförelse med samma 
månad året innan. Därmed fortsätter även andelen arbetslösa ungdomar att minska 
mycket tydligt. I slutet på den gångna månaden var nivån 14,4 procent vilket ska jämföras 
med 15,3 procent fjol. Bland ungdomarna fortsätter arbetslösheten att sjunka både bland 
män och kvinnor, men nedgången är något starkare bland män (både i absoluta och rela-
tiva termer). Arbetslöshetsnivån är dock fortsatt påtagligt lägre bland unga kvinnor än 
bland unga män, i slutet på september var nivåerna 12,0 respektive 16,7 procent.  

8 000 inskrivna arbetslösa inom etableringsuppdraget 
I slutet på september omfattade etableringsuppdraget drygt 10 100 personer (4 400 kvin-
nor och 5 800 män), vilket kan jämföras med 7 400 för ett år sedan.  

Av dem inom etableringsuppdraget är närmare åtta av tio – i slutet på september 8 000 
personer – inskrivna som arbetslösa (öppet arbetslösa eller sökande i program med akti-
vitetsstöd). Sedan förra året har antalet inskrivna arbetslösa inom etablering ökat med 
1 900 personer.  

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 kart-
bild och tabell). Arbetslösheten var lägst i Lomma (3,3 procent) och högst i Malmö och 
Östra Göinge med 14,7 respektive 14,6 procent.  

Ungdomsarbetslösheten varierar mellan de olika kommunerna. Den högsta noteringen 
hade Östra Göinge med 26,1 procent. Den näst högsta ungdomsarbetslösheten i länet 
hade Malmö med 19,2 procent. Den lägsta hade Vellinge med 4,9 procent. Näst lägst var 
ungdomsarbetslösheten i Lomma med 6,4 procent. 

26 300 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 1 300 personer, till närmare 26 300. Utvecklingen förklaras 
till viss del av att fler inskrivna arbetslösa återfinns inom etableringsuppdraget, vilket på-
går i upp till två år.  

Jämfört med fjolåret har antalet inskrivna arbetslösa inom etablering som varit utan ar-
bete i mer än 12 månader ökat med 800, till 3 500. Bland övriga inskrivna arbetslösa med 
inskrivningstider på 12 månader eller mer har antalet ökat med 500 personer, till 22 800.  
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Av de personer som i slutet av september hade varit utan arbete i 12 månader eller mer 
hade över hälften, 14 000, varit utan arbete i två år eller mer. Ökningen av inskrivna ar-
betslösa med långa tider utan arbete utgörs dessutom till största del av personer som varit 
utan arbete i två år eller mer, då dessa svarar för över 85 procent av tillskottet på totalt 
1 300 personer. Utvecklingen förklaras till viss del av att många efter avslutad etable-
ringsplan övergår i öppen arbetslöshet eller till något av Arbetsförmedlingens program 
med aktivitetsstöd, främst jobb- och utvecklingsgarantin.  

Detta återspeglas bland annat genom antalet som varit utan arbete i två år eller mer ökar 
tydligt bland personer som är födda utanför Europa men inte omfattas av etableringsupp-
draget. Bland dessa har antalet som varit utan arbete i två år eller mer stigit med 1 000 
personer sedan förra året. Även bland personer som är födda utanför Europa och inom 
etablering har antalet som varit utan arbete i två år eller mer stigit, med drygt 200 sedan i 
fjol, vilket motsvarar en ökning på 51,2 procent. Parallellt har antalet som är födda i Sve-
rige eller övriga Europa och varit inskrivna arbetslösa utan arbete i två år eller mer mins-
kat med närmare 500 personer.  

4 000 nyinskrivna arbetslösa 
Under september anmälde sig 4 000 personer sig som öppet arbetslösa vid Arbetsför-
medlingen, det är 100 färre än i fjol. Av de nyinskrivna var 1 300 ungdomar och 400 ny-
anlända. 

12 400 i arbete med stöd 
Antalet personer som hade ett arbete med stöd var 12 400 i slutet på september, jämfört 
med 12 100 för ett år sedan. Av de som hade ett arbete med stöd omfattades 9 800 av sär-
skilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsför-
måga. Trygghetsanställning och lönebidrag är de största insatserna för personer med 
funktionsnedsättning (omfattande 4 900 respektive 2 900 personer).  

Omkring 2 600 hade någon annan typ av anställningsstöd; 800 hade ett särskilt anställ-
ningsstöd1, 300 hade ett förstärkt särskilt anställningsstöd2 och 500 hade ett instegs-
jobb3. Extratjänsterna uppgick till 900. Antalet personer med traineejobb var 40 medan 
närmare 100 personer hade ett modernt beredskapsjobb.  

Nystartsjobb, yrkesintroduktion och utbildningskontrakt 
Antalet personer i nystartsjobb var 5 900 (7 200 i fjol) i slutet på månaden. Omkring 80 
(90) var i yrkesintroduktion4 och 300 (200) hade ett utbildningskontrakt.5  

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 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. 
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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450 varslades om uppsägning 
Under september anmäldes 450 (700 i fjol) varsel om uppsägning till Arbetsförmedlingen 
i Skåne. Därmed summerar antalet varsel om uppsägning för perioden januari-september 
till 3 200. Detta kan jämföras med 3 700 samma period 2016.  

Lediga platser 
Antalet lediga platser i länet som anmäldes till Arbetsförmedlingen uppgick till 11 000 
under september 2017, vilket är 500 färre än för ett år sedan.  

Flest nyanmälda platser i Skåne finns inom branschgrupperna Finansiell verksamhet och 
företagstjänster, Vård- och omsorg samt Utbildning som sammantaget svarar för nära 8 
av 10 av de anmälda jobben. 

De mest annonserade yrkena i länet var lager-och terminalpersonal, Mjukvaru- och 
systemutvecklare m.fl. samt Grundutbildade sjuksköterskor. 

 

Fakta om statistiken 
Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhets-
statistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat 
inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslös-
hetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsför-
medlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och om-
gående 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 of-
ficiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbets-
kraftsundersökning (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/
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1 Genomsnitt för länet  
+/- 1 procentenhet 

= 11,0 % –  
= 8,9 – 10,9 %1 
=       – 8,8 % 

*Förändring i procentenheter jämfört med 
motsvarande period föregående år 

Kommun
Inskrivna 
arbetslösa

Förändring i 
procentenheter*

Malmö 14,7% -0,1
Östra Göinge 14,6% 1,1
Landskrona 14,2% -0,4
Perstorp 12,3% -0,3
Åstorp 11,0% 1,1
Helsingborg 10,8% 0,2
Burlöv 10,2% 0,2
Kristianstad 10,2% -0,1
Hässleholm 10,1% 0,7
Skåne län 9,9% 0,2
Bjuv 9,8% 1,3
Bromölla 9,0% -0,5
Eslöv 8,5% 0,5
Trelleborg 8,5% 0,7
Klippan 8,5% 0,4
Osby 8,3% 0,6
Örkelljunga 8,2% 0,3
Simrishamn 8,0% 0,7
Tomelilla 8,0% 0,1
Riket 7,4% -0,1
Skurup 7,3% 0,4
Svalöv 7,2% 0,2
Hörby 6,5% -0,1
Båstad 6,5% 0,4
Lund 6,5% 0,5
Ystad 6,3% 0,6
Ängelholm 6,2% -0,2
Sjöbo 5,9% 0,3
Höör 5,7% 0,6
Svedala 5,4% 0,4
Höganäs 5,4% -0,1
Staffanstorp 5,3% 0,7
Kävlinge 4,6% -0,1
Vellinge 3,9% 0,0
Lomma 3,3% 0,5

Inskrivna arbetslösa i september 2017 som andel (%)  
av den registerbaserade arbetskraften 16 – 64 år 



  
  

   ARBETSFÖRMEDLINGEN  
Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. 
Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. 

www.arbetsformedlingen.se 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

= 8,5 % 
 1

 Genomsnitt för 
Riket  
+/  1 procenten

 

= 6,4 – 8,4 
 

= – 6,3 % 

  
  
  

Län
Inskrivna 
arbetslösa

Förändring i 
procentenheter*

D Södermanlands län 10,3% -0,4
X Gävleborgs län 10,3% -0,8
M Skåne län 9,9% 0,2
K Blekinge län 9,8% -0,4
U Västmanlands län 9,2% 0,0
E Östergötlands län 8,6% 0,0
Y Västernorrlands län 8,6% 0,0
G Kronobergs län 8,5% 0,2
H Kalmar län 7,9% 0,5
T Örebro län 7,6% -0,2
S Värmlands län 7,6% -0,6

Riket 7,4% -0,1
W Dalarnas län 7,0% 0,1
Z Jämtlands län 6,8% -0,3
BD Norrbottens län 6,6% -0,1
O Västra Götalands län 6,4% -0,3
F Jönköpings län 6,3% -0,2
AB Stockholms län 6,1% 0,0
I Gotlands län 6,1% -0,1
N Hallands län 6,0% -0,3
AC Västerbottens län 6,0% -0,1
C Uppsala län 6,0% 0,3

* Förändring i procentenheter jämfört med 
motsvarande period föregående år
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