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Malmö, 11 september 2014   Thomas Behrens 

Analysavdelningen 
 

  Inskrivna arbetslösa i Skåne län augusti 2014   

60 374 (10,1 %) 

 

 

26 994 kvinnor (9,3 %) 
33 380 män (10,8 %) 
13 430 unga 18-24 år (19,7 %) 

(Andel av registerbaserade arbetskraften) 

 

Arbetsmarknadsläget augusti 2014  

Skåne län 

I takt med att den svenska ekonomin förbättras ljusnar situationen på den svenska ar-

betsmarknaden. Arbetslösheten minskar i samtliga län. Även länets arbetsmarknad no-

terar en nedgång sedan mars i år – i jämförelse med samma månad året innan. Efterfrå-

gan på arbetskraft – dvs. nya lediga platser som anmäls till länets arbetsförmedlingar – 

har ökat markant jämfört med situationen för ett år sedan1. Antalet arbetslösa ungdo-

mar (18-24 år) fortsätter att minska och denna trend har varit stabil hittills under året. 

Antalet personer som varslats om uppsägning är under fjorårets nivå.  

Lediga platser  

Den statistikförda efterfrågan på arbetskraft fortsatte att öka under augusti 2014 jäm-

fört med samma månad ett år tidigare. Antalet lediga platser som anmäldes till länets 

arbetsförmedlingar uppgick till knappt 6 9002, vilket är drygt 1 900 fler än för ett år se-

dan (eller +38,8 procent). I riket som helhet ökade inflödet av lediga platser med 7 600 

mellan augusti 2013 och 2014 (eller 14,9 procent).  

                                                           

1 Arbetsförmedlingens platsstatistik täcker inte hela arbetsmarknaden. Alla lediga platser anmäls 
inte till Arbetsförmedlingen. Andelen platser som anmäls varierar över tid och är större i högkon-
junktur.  
2 I texten är siffrorna (absoluta tal) avrundade till närmaste hundratal resp. tiotal.  
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Det är framför allt platserna inom Branschgrupperna Vård- och omsorg, Finansiell verk-

samhet, företagstjänster samt Handel, som ökar kraftigt i antal i jämförelse med samma 

period i fjol. Branschgrupperna Finansiell verksamhet och företagstjänster, Vård och 

omsorg samt Utbildningssektorn dominerar platsstatistiken och svarar för en tredjedel 

av platsinflödet under rapportmånaden. 

Fått arbete 

Under augusti 2014 påbörjade knappt 5 600 av samtliga som var inskrivna vid Arbets-

förmedlingen i Skåne någon form av arbete, vilket är knappt 800 färre personer än året 

innan (-12,2 procent). Av de som fick arbete i augusti var närmare 4 000 inskrivna ar-

betslösa (dvs. öppet arbetslösa eller deltagare i program med aktivitetsstöd). Av dessa 

var knappt 800 ungdomar mellan 18 och 24 år, 1 200 utrikesfödda samt knappt 500 per-

soner med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.  

Personer berörda av varsel  

En indikator på hur arbetskraftsefterfrågan utvecklas är arbetsgivarnas varsel om kom-

mande uppsägningar. Under augusti månad var 520 personer berörda av varsel om upp-

sägning i Skåne3. Ett år tidigare noterade Arbetsförmedlingen 490 varslade personer. De 

flesta varselberörda fanns inom tillverkningsindustrin.  

Nyinskrivna öppet arbetslösa  

Antalet nyinskrivna arbetslösa vid Arbetsförmedlingen uppgick till drygt 4 300 under 

augusti månad. Detta är knappt 400 färre jämfört med augusti 2013 (-7,5 procent). Av 

de nyinskrivna var en tredjedel födda utanför Sverige.  

Personer utan arbete 

Antalet inskrivna arbetslösa, dvs. summan av de öppet arbetslösa och arbetssökande i 

program med aktivitetsstöd uppgick till knappt 60 400. För ett år sedan var motsvarande 

siffra cirka 62 100. Under ett år har antalet minskat med 2,8 procent. Sedan mars månad 

i år har antalet arbetslösa legat under fjolårets nivå. I förhållande till den registerbase-

rade arbetskraften var 10,1 procent arbetslösa i slutet av augusti månad. I riket som 

helhet har antalet arbetslösa sjunkit med 7,8 procent jämfört med året innan. Arbets-

lösheten låg på 7,8 procent. Det är anmärkningsvärt att antalet arbetslösa i samtliga 

övriga län minskar i klart snabbare takt än i Skåne – t.ex. i storstadslänen Stockholm och 

Västra Götaland med 5,8 respektive 9,5 procent eller i grannlänen Blekinge och Krono-

bergs län med 9,3 respektive 12,6 procent. 

Fler män än kvinnor är öppet arbetslösa eller programdeltagare. I Skåne var 27 000 

kvinnor respektive 33 400 män inskrivna som arbetslösa i slutet av augusti 2014. Arbets-

                                                           

3 Det aktuella antalet ligger något över den nivå som betraktas som ett normalt varselläge (cirka 
480 varslade). 
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lösheten uppgick till 9,3 procent respektive 10,8 procent. I jämförelse med augusti 2013 

har antalet inskrivna arbetslösa kvinnor och män minskat med 3,8 respektive 1,9 pro-

cent. På riksnivå har antalet arbetslösa kvinnor och män sjunkit med 9,9 respektive 5,9 

procent. 

Antalet arbetslösa ungdomar fortsätter att minska. Under semesterperioden (juli och 

augusti) noterar ungdomsarbetslösheten en säsongsmässig topp som brukar sjunka när 

skol- och utbildningsperioden börjar. Detta har hänt även i år. I slutet av augusti uppgick 

antalet inskrivna arbetslösa ungdomar mellan 18 och 24 år till drygt 13 400 personer, 

motsvarande 19,7 procent av den registerbaserade arbetskraften. Jämfört med samma 

månad i fjor är detta dock en minskning med 1 200 personer eller -8,1 procent. I riket 

som helhet uppgick arbetslösheten till 15,2 procent.  

Fortfarande ingen ljusning för utrikesfödda. Antalet utrikesfödda arbetslösa eller pro-

gramdeltagare uppgick till 28 100 personer, motsvarande 24,3 procent av arbetskraften 

(riket 20,5 procent). I jämförelse med augusti 2013 har gruppen ökat med drygt 1 300 

personer eller 4,9 procent.  

Antalet inskrivna med kortare tider i arbetslöshet minskar. Den minskning i antalet 

inskrivna arbetslösa som har skett den senaste månaden har i stor utsträckning skett i 

gruppen av arbetslösa som varit utan arbete i högst ett år. I augusti hade 37 200 in-

skrivna varit utan arbete högst ett år, vilket är drygt 2 400 färre än motsvarande månad 

året innan (-6,1 procent). Andelen med längre tider utan arbete fortsätter emellertid att 

öka (3,0 procent).  

Skillnaderna är stora mellan länets kommuner. Inom länet finns både kommuner som – 

även i riksperspektivet – har mycket låg arbetslöshet, och kommuner som har arbetslös-

hetsnivåer som ligger bland de högsta i landet (se kartbild och tabell). Arbetslösheten 

var lägst i Lomma (3,8 procent av den registerbaserade arbetskraften) och högst i 

Malmö och Landskrona (vardera 15,1 procent). Utvecklingen i Malmö skiljer sig från de 

övriga storstäderna, Stockholm och Göteborg, där arbetslösheten klart har minskat un-

der året.  

Ungdomsarbetslösheten varierar mellan de olika kommunerna: Den högsta noteringen 

hade Bromölla med 29,7 procent och den näst högsta Östra Göinge med 27,5 procent, 

den lägsta hade Lund med 8,6 procent.  

Öppet arbetslösa 

Antalet kvarstående öppet arbetslösa uppgick till knappt 34 200 personer eller 5,7 pro-

cent av den registerbaserade arbetskraften i slutet av augusti 2014. Antalet minskade 

med knappt 1 600 personer eller 3,3 procent jämfört med året innan.  
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Arbetssökande i program med aktivitetsstöd 

Nästan 26 200 personer, eller 4,4 procent av den registerbaserade arbetskraften, var 

arbetssökande i program med aktivitetsstöd i slutet av augusti månad. Detta är en 

minskning i jämförelse med augusti 2013 med cirka 600 personer eller -2,2 procent. 

Flest deltog i jobb- och utvecklingsgarantin, drygt 16 900 deltagare, därav drygt 5 200 i 

programmets sysselsättningsfas.   

Antalet arbetssökande ungdomar i program med aktivitetsstöd har minskat med drygt 

700 deltagare eller 10,0 procent mellan augusti 2013 och 2014. I slutet av augusti 2014 

uppgick antalet till 6 500 deltagare. I det största arbetsmarknadspolitiska programmet 

för unga – Jobbgarantin för ungdomar – deltog knappt 4 400 arbetssökande. Antalet har 

minskat med drygt 500 personer jämfört med året innan.  

Arbetssökande i arbete med stöd 

13 300 personer eller 2,2 procent av arbetskraften i Skåne hade olika former av arbete 

med stöd under augusti månad. Det innebär en ökning med drygt 1 400 personer jäm-

fört med föregående år. Av dessa var drygt 10 900 sysselsatta i särskilda insatser för 

personer med funktionsnedsättning. Drygt 3 600 personer hade anställning med lönebi-

drag. 

Utöver gruppen arbetssökande i arbete med stöd hade närmare 7 000 personer ett 

nystartsjobb i slutet av augusti i år. Anställningsformen innebär en ekonomisk ersättning 

till en arbetsgivare som anställer en person som stått utanför arbetslivet en längre tid.  

40 ungdomar hade en yrkesintroduktionsanställning. Yrkesintroduktion är ett ekono-

miskt stöd till arbetsgivare som anställer ungdomar mellan 15-24 år. Anställning ska 

innehålla utbildning/handledning om minst 15 procent av arbetstiden.  

 

Fakta om statistiken 

Notera att den arbetslöshetsstatistik som Arbetsförmedlingen redovisar inte är den offi-
ciella arbetslösheten utan att den istället redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i 
deras Arbetskraftsundersökning (AKU). 

Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik bygger på 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. Ande-
len öppet arbetslösa och/eller sökande i program med aktivitetsstöd anges numera i 
förhållande till en registerbaserad arbetskraft. 

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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Kort om augusti månad 2014, Skåne län 

 
Siffror inom parentes är motsvarande för ett år sedan. 

 
5 560 personer fick arbete (-771) 

6 873 lediga jobb anmäldes (1 920) 

60 374 personer var inskrivna som arbetslösa (-1 737) 

13 430 ungdomar 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (-1 178) 

4 343 anmälde sig som arbetslösa (-352) 

518 varslades om uppsägning (30) 

 
10,1 %  var arbetslösa 

19,7 %  ungdomar 18-24 år var arbetslösa 

 

September månads arbetsmarknadsstatistik publiceras den 10 oktober 2014. 
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Inskrivna arbetslösa 16 – 64 år 
som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften  

Skåne län 

Augusti 2014 
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Inskrivna arbetslösa 16 – 64 år 
som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften  

Riket 

Augusti 2014 
 

 

 


