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Kraftig ökning av arbetslösheten under
vecka 24
Under vecka 24 (8-14 juni) fortsatte antalet personer som var öppet arbetslösa eller i program med
aktivitetsstöd att öka. Arbetösheten uppgick till 73 011 personer i Skåne, vilket var en ökning med 1 594
personer sedan föregående vecka. 11,1 procent av arbetskraften var arbetslösa i Skåne.

Arbetslösheten ökade kraftigt vecka 24
Vecka 24 uppgick antalet arbetslösa till 454 859 i riket och till 73 011 i Skåne. Motsvarande vecka
föregående år var antalet arbetslösa 334 801 personer i riket respektive 57 459 i Skåne. Bakom den
relativt kraftiga ökningen de senaste veckorna ligger förmodligen att många studerande strömmar ut på
arbetsmarknaden vid början av sommaren. Eftersom många verksamheter går på sparlåga under krisen är
det svårt att få en anställning – permanent eller över sommaren – vilket innebär att arbetslösheten ökar.
En annan förklaring kan vara att tidigare lagda varsel börjar realiseras i större omfattning.

Vecka 24 var 11,1 procent av arbetskraften i Skåne mellan 16-64 år arbetslösa eller i program med
aktivitetsstöd. I riket var motsvarande andel 8,8 procent.
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Nyanmälda arbetssökande
Antalet nyanmälda arbetssökande har ökat kraftigt under sedan slutet av februari. Vecka 24 uppgick
antalet nyanmälda arbetssökande till 2 706. Motsvarande värde samma vecka föregående år var 1 682. I
riket anmäldes 17 044, vilket kan jämföras med 11 051 motsvarande vecka föregående år. Det är normalt
att arbetslösheten ökar i samband med sommaren på grund av att många studerande avslutar sina studier
och blir arbetssökande, men ökningen är betydligt större än föregående år.

Antalet nyanmälda platser till Arbetsförmedlingen har sjunkit kraftigt sedan slutet av februari. Vecka 24
anmäldes 1 525 i Skåne. Samma vecka föregående år uppgick antalet till 2 967. I riket anmäldes 13 058
platser, vilket kan jämföras med 20 845 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 5 890 personer (+23 %) medan antalet födda i övriga Europa ökat med
1 402 (+14 %) och antalet födda utanför Europa ökat med 2 349 (+8 %). Normalt sett slår en kris oftast
hårdast mot de som redan har en svag position på arbetsmarknaden. Det är därför svårt att förklara varför
utomeuropeiskt födda har drabbats relativt lindrigt av arbetslöshet jämfört med de som är födda i Sverige.
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