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ARBETSFÖRMEDLINGEN 
Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och att arbetssökande kan få jobb.  

Ring oss på 0771-416 416 eller besök närmaste arbetsförmedling.    
www.arbetsformedlingen.se 

Mer information  
om arbetsmarknadsläget i Skåne län  
i slutet av februari månad 2012 
 
Det försämrade ekonomiska klimatet i Europa lämnar nu allt tydligare avtryck på 
den svenska och därmed också på den skånska arbetsmarknaden. Under det sista 
kvartalet 2011 föll exporten kraftigt, vilket främst kommer att påverka industri-
sektorn som har sina stora marknader utanför landets gränser. Samtidigt visar 
konjunkturinstitutets aktuella mätningar att ingen snabb vändning är i sikte. 
2012 ser snarare ut att bli ett år utan förbättringar på arbetsmarknaden. Denna 
utveckling ligger väl i linje med Arbetsförmedlingens prognos för 2012. 

Antalet lediga platser minskar. Fortfarande är efterfrågan på arbetskraft 
relativt god men för första gången sedan januari 2010 är antalet lediga platser 
färre i jämförelse samma månad ett år tidigare. Antalet lediga platser som anmäl-
des till länets arbetsförmedlingar uppgick till 8 100, vilket är en minskning med 
400 platser jämfört med februari 2011 (-4,7 procent). Detta indikerar att vi nu ser 
ett brott i den positiva trenden som pågått under två års tid, och ytterligare ett 
tydligt tecken på att aktiviteten i ekonomin har minskat. Anmärkningsvärt är att 
antalet vikariats- och ferieplatser har ökat från knappt 1 400 till drygt 1 500 un-
der samma period. Med andra ord har utbudet av vanliga platser sjunkit ytterli-
gare under de senaste tolv månaderna – jämfört med platsutbudet som helhet. 

Fyra av tio nya nyanmälda jobb återfinns inom branschen Finansiell verksamhet 
och företagstjänster.  Två av tio nyanmälda jobb fanns inom Vård och omsorg. 
Drygt 10 procent av de nya platserna fanns inom Handel och nästan lika många 
inom Utbildningssektorn. Tillsammans svara dessa fyra branscher för nästan 80 
procent av de nytillkomna plasterna under årets två första månader.  

Fler varslades om uppsägning. Under februari månad varslades 490 perso-
ner om uppsägning i Skåne. Jämfört med februari i fjol är detta en ökning med 
160 personer. Det aktuella antalet motsvarar ett normalt varselläge (knappt 500 
varslade under de senaste tio åren). De flesta varselberörda (210) fanns inom 
tillverkningssektorn. 

Något färre får jobb. Under februari påbörjade närmare 5 600 av alla som var 
inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Skåne någon form av arbete, det är 360 färre 
personer än för ett år sedan.  

Fler blir arbetslösa. Antalet nyinskrivna arbetslösa vid Arbetsförmedlingen 
uppgick till mer än 3 700 under februari månad. Detta är en ökning med knappt 
200 personer jämfört med februari 2011.  

Arbetslösheten ökar sedan december 2011. Antalet totalt inskrivna arbets-
lösa, dvs. summan av de öppet arbetslösa och deltagarna i program med aktivi-
tetsstöd uppgick till 59 900. För ett år sedan var motsvarande siffra 57 800. Detta 
är en uppgång med 2 200 personer eller 3,8 procent och är den tredje månaden i 
rad där antalet arbetslösa har legat över fjolårets nivå. I förhållande till den regis-
terbaserade arbetskraften var 10,2 procent arbetslösa i slutet av februari månad. I 
riket som helhet ökade antalet arbetslösa något och uppgick till 8,7 procent ar-
betslösa. 



  

 

Fler män än kvinnor var öppet arbetslösa eller programdeltagare i Skåne, 32 600 
män respektive 27 300 kvinnor noterades i slutet av februari 2012. Männens ar-
betslöshet ökar nu något snabbare än kvinnornas. I jämförelse med februari 2011 
har antalet totalt inskrivna män ökat med 1 200 (eller 4,0 procent) och antalet 
kvinnor med 900 personer (eller 3,6 procent). Även på riksnivå ökar nu antalet 
arbetslösa både för kvinnor och för män.  

Det bör påpekas att antalet arbetslösa som är utan arbete en kortare period 
(mindre än sex månader) ökar i snabbare takt än gruppen arbetslösa som helhet. 
Detta tyder på att företagen har börjat att säga upp personal.  

Stora skillnader i länet. Arbetslösheten plus programdeltagandet var lägst i 
Lomma (3,5 procent av den registerbaserade arbetskraften) och högst i Lands-
krona (15,7 procent). Även Malmö hade en hög andel med 13,8 procent. Här har 
arbetslösheten oavbrutet legat över fjolårsnivå sedan januari 2008.  

Fler öppet arbetslösa. Antalet öppet arbetslösa som är inskrivna vid länets 
Arbetsförmedlingar uppgick till drygt 33 300 personer eller 5,7 procent av den 
registerbaserade arbetskraften. Detta är en ökning med 400 personer eller 1,3 
procent jämfört med februari 2011.  

Färre personer i program med aktivitetsstöd. 26 600 personer, eller 4,5 
procent av den registerbaserade arbetskraften, var i program med aktivitetsstöd i 
slutet av februari månad. Detta är en ökning i jämförelse med februari 2011 med 
knappt 1 800 personer eller 7,1 procent. Jobb- och utvecklingsgarantin omfattade 
14 200 deltagare. Jämfört med februari 2011 innebär antalet en ökning med 13,2 
procent. Framför allt ökar antalet deltagare i den tredje fasen av jobb – och ut-
vecklingsgarantin.  

Fler arbetslösa ungdomar. 13 800 ungdomar mellan 18 och 24 år var in-
skrivna som öppet arbetslösa eller deltog i program med aktivitetsstöd, motsva-
rande 20,9 procent av den registerbaserade arbetskraften. Detta är en uppgång 
med cirka 1 200 personer eller 9,2 procent jämfört med samma månad i fjol. I 
riket som helhet uppgick arbetslösheten till 17,8 procent.  

Utvecklingen är illavarslande, eftersom ökningstakten är markant större jämfört 
med antalet arbetslösa bland samtliga sökandegrupper. Ungdomar är den grupp 
på arbetsmarknaden som är känsligast för konjunkturens svängningar. På en ar-
betsmarknad i nedgång är ungdomar förlorarna, men generellt sett har de lättast 
att få jobb när det vänder. Det är både antalet öppet arbetslösa och antalet delta-
gare i program som ökar. I det största arbetsmarknadspolitiska programmet för 
unga – Jobbgarantin för ungdomar – ökar antalet deltagare med drygt 200 per-
soner.  

Fler i arbete med stöd. 1,8 procent av den registerbaserade arbetskraften, eller 
10 300 personer, hade olika former av arbete med stöd i Skåne under februari 
månad. Det innebär en ökning med nästan 800 personer jämfört med föregående 
år. Av dessa var 9 200 sysselsatta i särskilda insatser för funktionshindrade varav 
de flesta, knappt 6 200 personer, hade anställning med lönebidrag. 

Färre undersysselsatta. 4 600 personer var inskrivna som deltidsarbetslösa 
på Arbetsförmedlingen i Skåne. Det är knappt 500 färre än i februari 2011. Också 
antalet timanställda har gått ned med knappt 500, till drygt 7 000 personer.  
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Fakta 
Andelen öppet arbetslösa och/eller deltagare i program med aktivitetsstöd anges i 
förhållande till en registerbaserad arbetskraft. Tidigare har andelen angetts i förhål-
lande till befolkningen 16-64 år. Detta förändrar nivån på andelen arbetslösa. 

Definitionen av öppet arbetslösa är arbetssökande som är inskrivna vid Arbetsför-
medlingen, är utan arbete, aktivt söker och omgående kan tillträda ett arbete och som 
inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program. 

I statistiken redovisas nu också antalet personer med långa tider utan arbete, arbets-
sökande som varit utan arbete i mer än 6, 12 respektive 24 månader. 

Mer information: www.arbetsformedlingen.se/nytt-om-statistik 

Mars månads arbetsmarknadsstatistik publiceras  
den 17 april 2012. 

 

 



 
 
 
 
Totalt inskrivna arbetslösa i februari 2012 som andel (%) av  
den registerbaserade arbetskraften 16 – 64 år 
 

 

 

Kommun
Totalt inskrivna 
arbetslösa

Förändring i 
procentenheter*

Landskrona 15,7% -1,1
Malmö 13,8% 0,1
Åstorp 12,8% 0,0
Östra Göinge 12,3% 0,9
Helsingborg 12,0% 0,3
Bjuv 11,9% -0,3
Bromölla 11,8% 0,9
Perstorp 11,8% 0,9
Hässleholm 11,3% 0,7
Kristianstad 10,9% 0,9
Klippan 10,8% 0,2
Tomelilla 10,8% -1,4
Burlöv 10,7% 0,4
Skåne län 10,2% 0,1
Osby 10,1% 0,6
Svalöv 9,6% 0,0
Trelleborg 9,2% -0,2
Örkelljunga 9,0% 0,1
Simrishamn 8,8% -0,1
Riket 8,7% -0,1
Skurup 8,5% -1,0
Ängelholm 8,4% -0,2
Ystad 8,3% 0,1
Eslöv 7,8% 0,0
Höör 7,6% 0,2
Höganäs 7,4% -0,6
Hörby 7,1% 0,0
Sjöbo 7,1% -0,8
Båstad 6,8% 0,1
Lund 6,0% -0,1
Staffanstorp 5,4% -0,1
Kävlinge 5,4% 0,0
Svedala 5,3% 0,1
Vellinge 5,0% 0,1
Lomma 3,5% -0,2  

1 Genomsnitt för länet 
+/- 1 procentenhet

= 11,3 % –

= 9,2 – 11,2 %1

=       – 9,1 %
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