Skåneanalysen
En analys om skånes tillväxt och utveckling – 17 april 2020

Kraftig ökning av arbetslösheten i
mars
Månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en mycket snabb utveckling av arbetslösheten.
Coronakrisen ger omedelbar effekt på arbetslösheten. Arbetslöheten ökar bland alla åldersgrupper och antalet
varsel tiodubblades mellan februari och mars.

Antalet arbetslösa ökar
Antalet arbetslösa i åldern 16-64 år i Skåne uppgick i mars till 63 972, vilket var en ökning med 887
personer från föregående månad. Jämfört med mars 2019 ökade arbetslösheten med 5 206 personer. I
riket som helhet uppgick arbetslösheten till 388 492 personer, vilket var en ökning från föregående
månad med 11 975 personer. Tillväxten av antalet arbetslösa har skett oerhört snabbt.
Arbetsförmedlingens veckostatistik visar att merparten av ökningen av antalet arbetslösa skett från vecka
12, dvs från mitten av mars.

Antalet unga arbetslösa i åldern 18-24 år uppgick till 7733 personer, vilket var en ökning med 207
personer från februari 2020 och med 505 personer från mars 2019 .
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Andelen arbetslösa stiger i Skåne och i riket
Den procentuella arbetslösheten i Skåne är högre än i riket både vad avser åldersgrupperna 16-64 år och
unga mellan 18-24 år.
Andelen arbetslösa uttryckt som andelen öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd i åldern 1664 år av arbetskraften i Skåne uppgick i mars 2020 till 9,8 procent, vilket kan jämföras med 7,6 procent i
riket som helhet.
Arbetslösheten i Skåne följer trenden i riket, men på en något högre nivå, vilket är en vanlig trend för
Skåne.

Totalt 12,1 procent av de unga i Skåne var arbetslösa i mars 2020. Motsvarande andel i riket var 9,8
procent.
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Arbetslösheten hög i större städer och industrikommuner
Den totala arbetslösheten var högst i Malmö och i Perstorp (båda på 14 %) och i Östra Göinge (13 %).
Jämfört med mars 2019 var ökningen av arbetslösheten störst i Perstorp, Bjuv och Åstorp.

Andelen arbetslösa bland de unga mellan 18-24 år var högst i Östra Göinge och Perstorp (båda 20 %)
samt i Burlöv (16 %) och i Malmö och Bromölla (båda 15 procent). Ökningen från mars 2019 var högst i
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Perstorp, Svalöv och Bjuv. Örkelljunga och Simrishamn minskade andelen arbetslösa ungdomar jämfört
med mars 2019.
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Historiskt höga varselnivåer
I mars varslades 2 418 personer i Skåne om uppsägning, vilket var en tiodubbling(!) av antalet varslade
från föregående månad. Antalet varsel ligger därmed på ungefär samma nivå som topparna under 90talskrisen och Finanskrisen 2008/09.

Hitintills är det främst näringsgrenarna “Hotell- och restaurangverksamhet” och “Uthyrning,
fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster” som drabbats hårdast av varsel. Detta beror på att
det är dessa branscher som omedelbart drabbas av minskat resande till följd av stängda gränser,
uppmaningar till social distansering och förbud mot folksamlingar. Under mars varslades 797 personer
inom "hotell- och restaurangnäringen" och 520 personer inom “Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster
och andra stödtjänster”.

Kontaktperson för denna rapport: Christian Lindell, christian.lindell@skane.se
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