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Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 

2019, Skåne län 

Till arbete 

Under mars påbörjade 4 763 av alla som var inskrivna hos Arbetsförmedlingen i 

Skåne (inklusive sökande med arbete) någon form av arbete, vilket är 16 procent färre 

jämfört med samma månad året innan.1 Antalet inskrivna som fått arbete uppvisade 

en positiv utveckling under första halvan av förra året. Men därefter har ökningarna 

vänts till minskningar och sedan slutet av året har minskningar varit kraftiga. Mars 

månads minskning är den största sen början av 2017.   

Inskrivna arbetslösa 

I slutet av mars räknades antalet totalt inskrivna arbetslösa vid Skånes 

arbetsförmedlingar till 58 766 personer. Jämfört med ett år tidigare är det en 

minskning med 1 908 personer (eller 3 %). Antalet arbetslösa minskar sedan februari 

förra året och minskningstakten tilltog varje månad fram till januari (- 5 %) i år. I 

februari var minskningen marginellt lägre än i januari och den gångna månadens mer 

påtagliga dämpning tyder på att det handlar om ett trendbrott. 

Gruppen utomeuropeiskt födda arbetslösa har ökat varje månad sedan slutet av 2007, 

jämfört med motsvarande månad året innan. Men ökningstakten började dämpas efter 

halvårsskiftet 2017 och i november förra året minskade gruppen för första gången på 

över 10 år. Men i år har minskningarna dämpats varje månad och trenden går mot att 

antalet arbetslösa som är utomeuropeiskt födda snart börjar öka igen.   

Sedan slutet av 2017 har antalet arbetslösa män minskat och under större delen av 

förra året var minskningarna kraftiga, kring sju procent varje månad. Antalet 

arbetslösa kvinnor har minskat sen i somras och minskningarna har varit betydligt 

lägre. Som mest var minskningen tre procent, i januari i år. I mars var minskningen 

                                                           
1 Statistiken över antalet inskrivna som fått arbete ger bara en grov indikation över den totala och tillgodosedda 
efterfrågan på arbetskraft. Det beror på att det även är många som inte är inskrivna hos Arbetsförmedlingen 
som får ett nytt arbete, vilket både kan gälla personer som redan har ett arbete eller inte. Det kan också finnas 
en fördröjning från det att en person får ett nytt arbete tills dess att det registreras i Arbetsförmedlingens 
statistik. 
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bland kvinnor marginell och bland män var det den svagaste minskningen sen  mars 

förra året. 

Geografiskt förklaras dämpningen av den totala arbetslöshetens nedgång av 

utvecklingen i Malmö-Lund-regionen. Minskningen i Malmö är jämförelsevis svag 

(- 2 %) och antalet arbetslösa ökar i exempelvis Lund (+ 2 %), Vellinge (+ 6 %)  och 

Svedala (+ 9 %). Framförallt i nordvästra Skåne är dock minskningen avvikande stark. 

I Helsingborg är minskningstakten något starkare än i länet (- 4 %) men för till 

exempel Ängelholm (- 10 %), Landskrona (- 11 %), Svalöv (- 11 %) och Åstorp (- 16 %) 

noteras tvåsiffriga procentuella minskningar.  

Inskrivna arbetslösa ungdomar 

Antalet arbetslösa ungdomar (18-24 år) fortsatte att minska under mars månad, med  

1 089personer jämfört med samma månad året innan (- 13 %). Vid slutet av den gångna 

månaden var 7 228 Skånebor i åldern 18-24 år inskrivna som arbetslösa, efter 

minskningar varje månad i över fem år. Trots den uthålliga, positiva utvecklingen för 

Skånes ungdomar uppgick den relativa ungdomsarbetslösheten till 11,0 procent av 

arbetskraften i mars. Det är lägre än i Blekinge (13,4 %) och Gävleborg (13,4 %) och i 

nivå med Södermannland (11,1 %) och Västernorrland (11,1 %). I övriga län i Sverige är 

ungdomsarbetslösheten lägre och riksgenomsnittet är på drygt åtta procent. I Malmö 

är siffran nästan 15 procent, vilket avviker starkt mot de två andra storstäderna i 

Sverige, alltså Göteborg (6 %) och Stockhom (6 %). Även Bromölla (15 %) har en av de 

25 högsta nivåerna bland Sveriges alla kommuner och ungdomsarbetslösheten i Östra 

Göinge (18 %) är den tredje högsta.  

Inskrivna inom etableringsuppdraget 

Antalet inskrivna arbetslösa inom Arbetsförmedlingens Etableringsuppdrag 

(Etableringen) har ökat sedan reformen infördes, 2011, till rekordnivån på 8 153 från 

april 2017. Efter högstanoteringen minskar antalet arbetslösa som tillhör 

Etableringen, för första gången sedan uppdraget infördes. I december 2017 uppgick 

antalet till 6 585 personer, men vid årsskiftet genomfördes en förändring av 

regelverket som innebär att antalet inskrivna i Etableringen minskar. I januari i år var 

6 257 inskrivna arbetslösa inom Etableringen men jämförelser före och efter 

förändringen är inte jämförbara.2 Antalet har dock fortsatt att minska under februari 

(6 029) och i slutet av den gångna månaden var det 5 732 individer som var inskrivna.  

Det rekordstora antalet asylansökningar under 2015 innebar en kraftig ökning av 

antalet nyinskrivna arbetslösa inom Etableringen under några månader kring 

                                                           
2 I Arbetsförmedlingens verksamhet definieras nyanlända som utrikes födda personer vars vistelsetid i Sverige i 
normalfallet inte överstiger 36 månader efter erhållet uppehållstillstånd beviljat enligt Utlänningslagen 
(2005:716) 5 kap. 1, 2, 3, 3a, 4 och 6 §. Etableringslagstiftningen (2010:197) upphörde den 31 december 2017 
och Arbetsförmedlingen ansvarar nu för den här gruppens etablering på arbetsmarknaden enligt ”lagen 
(2017:584) om ansvar för etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare”. Vid årsskiftet till 2018 övergick 
därmed etableringsuppdraget till att bli etableringsprogrammet. Detta innebär att vissa administrativa rutiner 
förändrats, bland annat att de som avvaktar beslut om etableringsplan inte längre statistikförs i 
etableringsprogrammet. Denna förändring bedöms minska antalet inskrivna inom Etableringen 
(etableringsuppdraget och etableringsprogrammet tillsammans). 



 

   Sida 3 (6)  

 Datum   

Skåne län 2019-01-14   

 
 

årsskiftet 2016-2017, med mellan 489 och 561 personer varje månad. Därefter har 

inflödet minskat under 2017, 2018 och hittills i år. Efter årsskiftet till 2018 har 

administrativa rutiner kring Etableringen förändrats vilket innebär att statistiken inte 

är helt jämförbar (se fotnot ovan). Men både i december och under de senaste två 

månaderna har inflödet av nyinskrivna arbetslösa till Etableringen uppgått till endast 

drygt 50 personer per månad. 

Inskrivna arbetslösa med lång tid utan arbete  

Knappt fyra av tio inskrivna arbetslösa har varit utan arbete i mindre än sex månader, 

en tidsperiod som inte i sig signalerar någon allvarlig arbetslöshetsproblematik. Av 

totalt 58 766 Skånebor som i slutet av mars var inskrivna som arbetslösa är det också 

44 procent som varit arbetslös i över tolv månader. Var fjärde arbetslös har en 

arbetslöshetsperiod på minst två år. Bakom minskningen av antalet inskrivna 

arbetslösa den gångna månaden, på 1 908 personer jämfört med mars året innan, 

ligger arbetslösa som varit inskrivna mellan sex månader och två år.  

Nyinskrivna arbetslösa 

Antalet nyinskrivna arbetslösa vid Arbetsförmedlingen ökade med åtta procent under 

mars månad jämfört med samma månad året innan. Antalet nyinskrivna under den 

gångna månaden uppgick till 3 394 personer. Efter minskningar av antalet nyinskrivna 

under 2017 och  fram till början av 2018 har den minskande trenden vänts till ökningar, 

och ökningen i mars var den starkaste sen april förra året.  

Det är framförallt nyinskrivningarna av inrikes födda arbetslösa som ligger bakom den 

förändrade utvecklingen. Efter minskningar varje år sen 2013 vändes den minskande 

trenden till ökningar under 2018. Utvecklingen har fortsatt i år och den gångna 

månaden ökade antalet nyinskrivna arbetslösa inom gruppen med 10 procent. Den 

höga siffran kan relateras till de höga varseltal som registrerats i Skåne under den 

gångna hösten och vintern (se nedan).  

Arbete med stöd 

Vid slutet av mars var det 13 072 personer i Skåne som var registrerade hos 

Arbetsförmedlingen och hade ett arbete med stöd. Det är en marginell ökning jämfört 

med mars året innan. Mer än sju av tio av de registrerade med arbete med stöd hade 

någon form av dokumenterad funktionsnedsättning som berättigar till en 

subventionering av den aktuella anställningen. Den här gruppen hade vid slutet av 

mars minskat med två procent jämfört med tolv månader tidigare. För övriga typer av 

anställningsstöd handlar det om en ökning med sju procent, och om personer som har 

svårigheter att få ett arbete som inte är relaterade till en funktionsnedsättning.  
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Nystartsjobb, yrkesintroduktion och utbildningskontrakt 

Under mars var det 4 809 personer som tog del av insatsen Nystartsjobb. Det 

motsvarar en minskning med 248 personer (- 5 %). Yrkesintroduktion men även 

Utbildningskontrakt användes i betydligt mindre utsträckning under den gångna 

månaden, av 52 respektive 429 personer. Det motsvarar en kratig minskning (- 26 %) 

respektive en kraftig  ökning (+ 12 %) jämfört med mars 2017. 

Antal varsel om uppsägning 

En grov indikator på hur arbetskraftsefterfrågan utvecklas är arbetsgivarnas varsel 

om kommande uppsägningar.3 Efter ett par år med jämförelsevis låga varseltal har 

antalet varslade personer i Skåne ökat påtagligt sedan slutet av förra året. Mellan 

oktober och januari varslades i genomsnitt 845 personer om uppsägning. I mars var 

det 514 personer som varslades och i februari något mindre. Men det är fortfarande 

högre än antalet varslade per månad förra året (495) och långt över det 

genomsnittliga varseltalet under 2017 (359) och 2016 (406). 

Lediga platser4 

Antalet lediga platser som nyanmäldes till länets arbetsförmedlingar uppgick till 

14 446 under mars månad. I jämförelse med samma månad ett år tidigare har antalet 

lediga platser minskat med 298 platser (- 2 %). Inflödet av nyanmälda platser har 

varit minskande sedan slutet av 2016 men utvecklingen vändes till en svagt ökande 

trend kring halvårsskiftet förra året. Den gångna månadens minskning var den första 

sedan november och har föregåtts av kraftiga ökningar i januari (+ 10 %) och i 

synnerhet februari (+ 17 %). Under det senaste året är det framförallt inom bygg 

(+ 13 %), handel (+ 8 %), företagstjänster (+ 12 %) och offentlig förvaltning (+ 17 %) 

som platsinflödet ökat.   

                                                           
3 Om färre än fem arbetstagare är berörda vid ett varseltillfälle behöver arbetsgivaren inte anmäla varsel till 
Arbetsförmedlingen. Detta innebär att det finns ett betydande mörkertal av hur många som totalt varslats om 
uppsägning. 
4 Arbetsförmedlingen har sedan några år tillbaks sett en ökning av antalet nyanmälda lediga platser med ett 
overifierat bakomliggande rekryteringsbehov. Detta medför att utvecklingen för Arbetsförmedlingens 
verksamhetsstatistik avseende lediga platser skall tolkas med stor försiktighet. Arbetsförmedlingens andel av de 
lediga platserna varierar över tid och konjunktur. Också annonseringsregler och annonseringskultur förändras 
över tid. Syftet med platsannonseringen är primärt att underlätta matchningen på arbetsmarknaden. 
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Inskrivna arbetslösa i mars 2019 som andel (%) av den  
registerbaserade arbetskraften 16 – 64 år 

* Förändring i procentenheter jämfört med 
motsvarande period föregående år 
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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/

