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Kraftig ökning av arbetslösheten under
vecka 23
Under vecka 22 (1-7 juni) fortsatte antalet personer som var öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd
att öka. Arbetösheten uppgick till 71 417 personer i Skåne, vilket var en ökning med 1 023 personer sedan
föregående vecka. 10,9 procent av arbetskraften var arbetslösa i Skåne. Ökningen av antalet arbetslösa var
den högsta sedan vecka 14.

Arbetslöshet fortsätter att öka
Arbetslösheten i riket och i Skåne fortsätter att öka. I vecka 23 uppgick antalet arbetslösa till 446 231 i
riket och till 71 417 i Skåne. Motsvarande vecka föregående år var antalet arbetslösa 332 799 personer i
riket respektive 56 980 i Skåne. Jämfört med föregående vecka ökade arbetslösheten med 1 023 personer
i Skåne och med 7 774 personer i riket. Ökningen i absoluta tal var den högsta sedan vecka 14 både i
riket och i Skåne.

Vecka 23 var 10,9 procent av arbetskraften i Skåne mellan 16-64 år arbetslösa eller i program med
aktivitetsstöd. I riket var motsvarande andel 8,6 procent.
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Utan omfattande offentliga stödinsatser hade arbetslösheten sannolikt varit väsentligt högre. I Skåne var
49 415 personer permitterade med ersättning från staten, vilket motsvarade 7,5 procent av arbetskraften.

Nyanmälda arbetssökande
Antalet nyanmälda arbetssökande har ökat kraftigt under sedan slutet av februari. Vecka 23 uppgick
antalet nyanmälda arbetssökande till 2 126. Motsvarande värde samma vecka föregående år var 1 275. I
riket anmäldes 16 123, vilket kan jämföras med 8 671 motsvarande vecka föregående år.

Antalet nyanmälda platser till Arbetsförmedlingen har sjunkit kraftigt sedan slutet av februari. Vecka 23
nyanmäldes 2 018 platser i Skåne. Samma vecka föregående år uppgick antalet till 2 029. I riket anmäldes
15 498 platser, vilket kan jämföras med 19 163 motsvarande vecka föregående år.
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Arbetslösa efter födelseland
Sedan vecka 13, då coronakrien påtagligt började påverka arbetslösheten, har antalet arbetslösa med
Sverige som födelseland ökat med 4 801 personer (+19 procent) medan antalet födda i övriga Europa
ökat med 1 246 (+12 procent) och antalet födda utanför Europa ökat med 2 000 (+7 procent). Hitintills
har såldes inte utlandsfödda drabbats hårdare av arbetslöshet än personer födda i Sverige.
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