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En analys om skånes tillväxt och utveckling – 12 maj 2020

Kraftig ökning av arbetslösheten i april
Månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en mycket snabb ökning av arbetslösheten under april.
Coronakrisen ger omedelbar effekt. Varslen ligger fortfarande kvar på en hög nivå, men har minskat något
sedan föregående månad.

Kraftig ökning av arbetslösheten under april
Arbetslösheten steg kraftigt i riket och i Skåne under april. (Med ”arbetslöshet” avses här både öppet
arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöd).
Antalet arbetslösa i åldern 16 - 64 år i Skåne steg till 67 550, vilket var en ökning med 3 578 personer
från föregående månad. Jämfört med april 2019 ökade arbetslösheten med hela 10 147 personer. I riket
som helhet uppgick arbetslösheten till 418 642 personer, vilket var en ökning från april 2019 med 81 202
personer.

Antalet unga arbetslösa i åldern 18 - 24 år steg från föregående månad med 710 personer till 8 443. I
jämförelse med april 2019 steg antalet arbetslösa med 1 655 personer.
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Skåne hårt drabbat av arbetslöshet
I jämförelse med andra län hade Skåne, med 10,3 procent arbetslösa av arbetskraften mellan 16 - 64 år,
den tredje högsta arbetslösheten i riket. Högst arbetslöshet hade Södermanlands län med 10,8 procent.

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 1 8- 24 år.
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Andelen arbetslösa uttryckt som andelen öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd i åldern 16 64 år av arbetskraften i Skåne uppgick i april 2020 till 10,3 procent, vilket kan jämföras med 8,1 procent i
riket som helhet.
Arbetslösheten i Skåne följer trenden i riket, men på en något högre nivå, vilket är normalt för Skåne.

Totalt 13,1 procent av de unga i Skåne var arbetslösa i april 2020. Motsvarande andel i riket var 10,8
procent.

Den totala arbetslösheten var högst i Malmö (15 %), Perstorp (14 %) och i Östra Göinge (13 %). Jämfört
med april 2019 ökade arbetslösheten mest i Bjuv, Perstorp och Åstorp.
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Andelen arbetslösa bland de unga mellan 18 - 24 år var högst i Östra Göinge och Perstorp (båda 20 %)
samt i Burlöv (18 %) och i Malmö och Bromölla (båda 16 procent). Ökningen från april 2019 var högst i
Perstorp, Klippan och Åstorp.
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Historiskt höga varselnivåer
I april varslades 2 059 personer i Skåne om uppsägning, vilket var en minskning med 359 personer
jämfört med det historisk höga antalet varsel föregående månad. Antalet varsel ligger därmed något under
topparna under 90-talskrisen och Finanskrisen 2008/09.

I april var antalet varslade personer störst inom näringsgrenarna ”Handel”, ”Tillverkning”, “Hotell- och
restaurangverksamhet” och ”Transport och magasinering”. Delvis är det samma branscher som
föregående månad - branscher som omedelbart drabbas av minskat resande till följd av stängda gränser,
uppmaningar till social distansering och förbud mot folksamlingar – men i april ökade även varslen
kraftigt inom tillverkningsindustrin som drabbats av minskande efterfrågan och brist på insatsvaror.
Under april varslades 476 personer inom "Handel" och 465 personer inom “Tillverkning”, 282 inom
“Hotell- och restaurangverksamhet” och 247 inom ”Transport och magasinering”.

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