Skåneanalysen
En analys om skånes tillväxt och utveckling 18 maj 2020

Antalet arbetslösa fortsatte stiga även
vecka 20
Under vecka 20 (11-17 maj) fortsatte arbetslösheten att stiga. Antalet arbetslösa i Skåne uppgick till 69 351
personer. En ljuspunkt är dock att antalet nyanmälda arbetssökande minskade något jämfört med föregående
vecka. Antalet nyanmälda platser till Arbetsförmedlingen minskade jämfört med föregående vecka. Det stora
antalet beviljade permitteringar bidrar kraftigt till att hålla arbetslösheten nere.

Arbetslösheten fortsätter stiga
Redan i början av 2020, dvs. innan coronakrisen, var arbetslösheten högre än under samma period de två
föregående åren. Detta är en av flera indikatorer som pekar mot att Sverige och Skåne var på väg in i en
lågkonjunktur redan innan coronakrisen. Från mitten på mars har utvecklingen på arbetsmarknaden dock
helt dominerats av coronakrisen.
I vecka 20 år 2020 uppgick antalet arbetslösa till 431 007 i riket och till 69 351 i Skåne. Motsvarande
vecka föregående år var antalet arbetslösa 334 198 personer i riket respektive 57 013 i Skåne.

Vecka 20 var 10,6 procent av arbetskraften i Skåne mellan 16-64 år arbetslösa eller i program med
aktivitetsstöd. I riket var motsvarande andel 8,3 procent. Det kan dock konstateras att arbetslösheten i
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Skåne hade varit drygt 17 % om de 43 143 personer som var permitterade i mitten på maj räknats in som
arbetslösa.

Nyanmälda arbetssökande minskar
Jämfört med föregående vecka minskade antalet nyanmälda arbetssökande med 372 personer i Skåne.
Vecka 20 uppgick antalet nyanmälda arbetssökande till 1 454 i Skåne. Motsvarande värde samma vecka
föregående år var 909. I riket nyanmäldes 11 057 arbetssökande, vilket kan jämföras med 6 311
motsvarande vecka föregående år.
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Nyanmälda platser fortsätter minska
Antalet nyanmälda platser till Arbetsförmedlingen har sjunkit kraftigt sedan slutet av februari. Vecka 20
anmäldes 1 840 platser i Skåne. Samma vecka föregående år uppgick antalet till 3 385. I riket anmäldes
14 855 platser, vilket kan jämföras med 26 214 motsvarande vecka föregående år.
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