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Arbetslösheten stadigt på väg nedåt 
Återhämtningen av svensk ekonomi och arbetsmarknad är stark. Sedan årsskiftet 
har arbetslösheten i Skåne sjunkit vecka för vecka. Den höga andelen 
långtidsarbetslösa är dock oroande och nivån på arbetslösheten är fortfarande 
hög.  Den senaste månaden har förväntningarna på den ekonomiska tillväxten 
under 2021 skruvats ned något, men prognosmakarna tror fortfarande på en stark 
återhämtning under 2021 och 2022. 

Utvecklingen i riket 
I de prognoser som framlagts under den senaste trettiodagarsperioden förväntas BNP-tillväxten år 2021 
uppgå till 3,8 procent, vilket var en viss nedgång jämfört med de prognoser som presenterades tidigare 
under april/maj. Motsvarande värde för 2022 är 3,3 procent. Tillväxten år 2023 förväntas minska till 1,6 
procent, vilket är något under genomsnittet för perioden 2000-2018. 
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De sysselsättningsprognoser som framlagts under den senaste trettiodagarsperioden förutspår en 
sysselsättningsökning på 0,9 procent under 2021 och 1,3 procent under 2022, vilken därefter minskar 
något till 0,9 procent under 2023. Det är värt att hålla i minnet att sysselsättningen minskade relativt 
måttligt under 2020. SCB:s Arbetskraftsundersökning pekar mot en minskning på ca 62 000 sysselsatta 
under 2020 (december 2019 jämfört med december 2020), vilket motsvarar en sysselsättningsminskning 
på ca 1,2 procent. Den relativ måttliga nedgången i sysselsättningen kan till stor del förklaras med de 
kraftiga satsningarna på korttidsarbete. Totalt har ca 600 000 anställda beviljats stöd till korttidsarbete 
under 2020. 
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Enligt de prognoser som lagt den senaste månaden förväntas arbetslösheten under 2021 uppgå till 8,5 
procent. Arbetslösheten de följande två åren beräknas ligga på 7,7 respektive 7,8 procent. Statistik från 
Arbetsförmedlingen pekar mot att en allt större andel av de arbetslösa utgörs av långtidsarbetslösa. 
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Arbetslöshet 

Definition av arbetslöshet 
Uppgifter om arbetslösheten baseras på verksamhetsstatistik från Arbetsförmedlingen och mäts som 
andel av den “registerbaserade arbetskraften”. Den registerbaserade arbetskraften definieras som antalet 
sysselsatta enligt senaste registermätning (för närvarande år 2019) adderat med antalet arbetslösa enligt 
Arbetsförmedlingen. 

Framför allt när det gäller andelen arbetslösa ungdomar finns det skäl att uppmärksamma att 
arbetslösheten mäts som andel av arbetskraften och inte som andel av befolkningen. Eftersom det är få 
sysselsatta i ungdomsgruppen, beroende på att en stor andel av alla ungdomar är studerande, stiger 
andelen arbetslösa ungdomar kraftigt då arbetslösheten mäts som andel av arbetskraften och inte som 
andel av befolkningen. I vissa fall är ungdomslösheten dubbelt så hög mätt som andel av arbetskraften 
jämfört med om den mäts som andel av befolkningen. 

I Skåne inräknas inte pendlare över Öresund i den registerbaserade arbetskraften från 
Arbetsförmedlingen, vilket innebär att arbetslösheten i framför allt Malmö blir något för hög. 
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Arbetslösheten per län 
Arbetslösheten för invånare mellan 16-64 år i Skåne uppgick under maj till 9,9 procent, vilket var den 
tredje högsta arbetslösheten i riket. Arbetslösheten i riket låg på 7,9 procent. I absoluta tal uppgick 
arbetslösheten i Skåne till 66 208 personer som var öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd. 
Motsvarande antal i riket som helhet var 411 456 personer. Sedan föregående månad har arbetslösheten i 
Skåne minskat med 0,3 procentenheter. Jämfört föregående år har arbetslösheten minskat med 0,8 
procentenheter. Män tenderar att vara arbetslösa i högre utsträckning än kvinnor. I Skåne var i maj 
34 506 män öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd (10,1 procent). Bland Skånes kvinnor i 
åldern 16-64 år var 31 702 öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd (9,7 procent). 

 

Andelen unga arbetslösa i åldern 18-24 år uppgick under maj till 11,9 procent, vilket var den sjätte högsta 
arbetslösheten i riket. Ungdomsarbetslösheten i riket låg på 10,0 procent. I absoluta tal uppgick 
arbetslösheten i Skåne till 7 698 personer som var öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd. 
Motsvarande antal i riket som helhet var 51 486 personer. Sedan föregående månad har arbetslösheten i 
Skåne minskat med 0,6 procentenheter. Jämfört samma månad föregående år har ungdomsarbetslösheten 
minskat med 1,8 procentenheter. Ungdomsarbetslösheten är starkt dominerad av män, vilket till stor del 
beror på att kvinnor har högre studiedeltagande. I Skåne var i maj 4 564 män mellan 18-24 år öppet 
arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd (13,8 procent). Motsvarande antal för Skånes kvinnor 
uppgick till 3 134 personer, motsvarande 10,0 procent av arbetskraften). 
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Andelen av unga i åldern 16-64 år i Skåne som var öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd var i 
maj 0,8 procentenheter lägre jämfört med maj 2020 och 1,0 procentenheter högre jämfört med maj 2019. 

 



7 
 

Arbetslöshet på kommunnivå 
Arbetslösheten bland invånare i åldern 16-64 år uppgick maj till 9,9 procent i Skåne, motsvarande 66 208 
personer. De kommuner som hade den högsta arbetslösheten var Malmö (14,5 procent arbetslösa), 
Perstorp (14,1 %) och Östra Göinge (12,3 %) Lägst arbetslöshet återfinns vanligen i kranskommuner till de 
större städerna. Kommunerna med den lägsta arbetslösheten i Skåne var Lomma (3,6 procent arbetslösa), 
Vellinge (4,3 %), Staffanstorp (5,0 %), Kävlinge (5,5 %) och Svedala (5,5 %) 

Andel och antal arbetslösa invånare 16-64 år per kommun, maj 2021 

Region Öppet 
arbetslösa 
samt i program 
med akt.stöd 
(%) 

Förändring 
maj 2020 - 
maj 2021, 
proc.enh. 

Antal 
arbetslösa 
samt i program 
med akt.stöd 

Förändring 
maj 2020 - 
maj 2021, 
antal 

Malmö 14,5 -0,8 25 208 -868 
Perstorp 14,1 -0,2 477 -11 
Östra Göinge 12,3 -1,0 842 -74 
Landskrona 11,8 -0,3 2 576 -37 
Burlöv 11,7 -0,9 1 074 -26 
Helsingborg 11,2 -0,8 8 217 -480 
Bjuv 10,6 -0,1 794 6 
Kristianstad 10,6 -0,5 4 450 -166 
Åstorp 10,5 -1,0 799 -88 
Skåne län 9,9 -0,8 66 208 -4 266 
Hässleholm 9,4 -1,0 2 360 -272 
Eslöv 9,2 -0,3 1 561 -40 
Bromölla 8,9 -0,8 530 -48 
Osby 8,4 -0,9 518 -65 
Trelleborg 8,2 -0,6 1 819 -123 
Riket 7,9 -0,6 411 456 -27 807 
Klippan 7,9 -0,9 656 -72 
Skurup 7,8 -0,9 616 -72 
Örkelljunga 7,3 -0,9 347 -39 
Tomelilla 7,3 -2,0 464 -131 
Lund 7,0 -0,7 4 045 -307 
Hörby 6,8 -0,8 521 -57 
Simrishamn 6,8 -1,5 534 -145 
Svalöv 6,5 -0,2 455 -3 
Ystad 6,1 -1,1 876 -163 
Båstad 5,9 -1,6 387 -110 
Ängelholm 5,9 -1,0 1 205 -216 
Höör 5,7 -0,6 461 -42 
Sjöbo 5,6 -1,0 525 -94 
Höganäs 5,6 -0,9 663 -104 
Kävlinge 5,5 -0,5 869 -73 
Svedala 5,5 -0,6 603 -46 
Staffanstorp 5,0 -0,8 626 -72 
Vellinge 4,3 -0,9 723 -156 
Lomma 3,6 -0,6 407 -72 
Källa: Arbetsförmedlingen 

Ungdomsarbetslösheten i Skåne uppgick i maj till 11,9 procent av invånarna mellan 18-24 år, motsvarande 
7 698 personer. Högst ungdomsarbetslöshet hade Östra Göinge (19,9 procent arbetslösa), Perstorp (19,9 
%) och Burlöv (16,1 %) Kommunerna med den lägsta ungdomsarbetslösheten var Vellinge (5,9 procent 
arbetslösa), Lund (6,3 %), Lomma (6,8 %) och Ängelholm (7,5 %) 
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Andel och antal arbetslösa invånare 18-24 år per kommun, maj 2021 

Region Öppet 
arbetslösa 
samt i program 
med akt.stöd 
(%) 

Förändring 
maj 2020 - 
maj 2021, 
proc.enh. 

Antal 
arbetslösa 
samt i program 
med akt.stöd 

Förändring 
maj 2020 - 
maj 2021, 
antal 

Östra Göinge 19,9 -0,2 134 -6 
Perstorp 19,9 -1,5 69 -12 
Burlöv 16,1 -2,3 147 -5 
Bromölla 15,5 -2,3 84 -19 
Malmö 15,4 -2,3 2 507 -330 
Bjuv 14,5 0,6 110 3 
Kristianstad 14,4 -0,6 670 -32 
Åstorp 13,3 -1,7 96 -21 
Hässleholm 13,1 -1,2 344 -51 
Landskrona 13,0 0,0 274 -7 
Osby 12,7 -1,0 83 -16 
Eslöv 12,1 -1,4 201 -17 
Skåne län 11,9 -1,8 7 698 -1 251 
Kävlinge 11,8 -1,4 146 -23 
Svalöv 11,4 0,9 72 6 
Helsingborg 11,4 -2,2 852 -190 
Trelleborg 11,4 -0,1 229 -8 
Hörby 11,0 -2,8 81 -23 
Höör 10,9 -0,2 73 -6 
Skurup 10,6 -2,1 81 -20 
Klippan 10,4 -2,6 97 -28 
Riket 10,0 -1,4 51 486 -8 776 
Svedala 9,9 -1,5 87 -10 
Sjöbo 9,4 -2,2 72 -22 
Höganäs 9,0 -2,9 85 -32 
Ystad 8,8 -2,3 123 -40 
Simrishamn 8,7 -1,9 65 -24 
Tomelilla 8,3 -5,9 52 -43 
Staffanstorp 8,2 -3,0 82 -25 
Örkelljunga 8,2 -3,8 41 -24 
Båstad 7,6 -3,3 40 -24 
Ängelholm 7,5 -1,6 144 -43 
Lomma 6,8 -2,0 55 -17 
Lund 6,3 -2,2 418 -116 
Vellinge 5,9 -2,2 84 -26 
Källa: Arbetsförmedlingen 
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Varsel 
I maj månad varslades 106 personer i Skåne om uppsägning från arbetet, vilket var en minskning med 498 
personer jämfört med föregående månad och en minskning med 363 personer jämfört med samma månad 
föregående år. I riket som helhet varslades 2272 personer. 

 

Antalet varsel kan variera kraftigt månad för månad och det är viktigt att inte övertolka enskilda 
månadsvärden. För att betona detta redovisas nedan den säsongsrensade trenden för antalet varsel i 
Skåne tillsammans med de ej säsongsrensade månadsvärdena. 
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Det totala antalet varsel per län under maj redovisas i tabellen nedan. 

Antal varsel per län, maj 2021 

Län maj 2021 april 2021 maj 2020 
Stockholms Län 1022 1161 3677 
Uppsala Län 24 36 90 
Södermanlands Län 29 44 161 
Östergötlands Län 74 50 207 
Jönköpings Län 94 92 390 
Kronobergs Län 28 14 137 
Kalmar Län 17 30 284 
Gotlands Län 0 0 87 
Blekinge Län 18 36 70 
Skåne Län 106 604 469 
Hallands Län 9 68 41 
Västra Götalands Län 411 469 2171 
Värmlands Län 10 0 27 
Örebro Län 18 43 133 
Västmanlands Län 138 44 116 
Dalarnas Län 48 10 75 
Gävleborgs Län 0 314 228 
Västernorrlands Län 19 32 9 
Jämtlands Län 0 144 14 
Västerbottens Län 8 20 117 
Norrbottens Län 17 33 55 
Riket 2272 3244 8568 
Källa: Arbetsförmedlingen 
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Konkurser 
Efter finanskrisen har Skåne haft en högre andel konkurser per 1 000 företag än riket som helhet, vilket 
framgår av diagrammet nedan. I Skåne var det i maj 0,55 konkurser per 1 000 företag, medan 
motsvarande värde för riket som helhet var 0,49 (andelarna baserade på säsongsrensad trend). 

 

I maj månad försattes 85 företag i Skåne i konkurs, vilket var en ökning med 22 företag jämfört med 
föregående månad och en minskning med 22 företag jämfört med samma månad föregående år. 
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