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Antalet öppet arbetslösa i åldern 18-64 år uppgår till 

närmare 3 900 eller 4,9%  i mars 2011 i Helsingborg 

 

De yngre, i åldern 18-24 år, är den åldersgrupp som 

uppvisar störst minskning  av den öppna arbetslösheten 

mellan oktober 2010 och mars 2011. 

 

Av de öppet arbetslösa i mars 2011 har 60% varit ar-

betslösa minst 7 månader 

 

55 % av de öppet arbetslösa har A-kassa i mars 2011 

 

I mars 2011 saknade 62 % av de öppet arbetslösa unga 

(18-24 år) någon form av arbetslöshetsersättning 

 

Högst andel arbetslösa på Drottninghög och Plantering-

en i mars 2011. Lägst andel i Allerum 

 

 
Källa: Statistiska centralbyrån, Arbetsförmedlingen  samt Utvecklings-

nämnden, Helsingborgs stad 
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Antalet öppet arbets-

lösa  i åldrarna 18-64 

år uppgår i Helsing-

borg till  närmare 3 

900 i slutet på mars 

2011. Det motsvarar  

4,9 procent av ålders-

gruppen. Sedan okto-

ber 2008 är det en 

ökning med nästan 1 

700 personer eller  1,7 procentenhe-

ter . Flest öppet arbetslösa var det 

under 2010, då över 4 100 eller 5,2 

procent var öppet arbetslösa. 

 

 

KÖNS– OCH ÅLDERSFÖRDELNING 

Arbetslösheten  har minskat mer för 

männen än för kvinnorna mellan 

oktober 2010 och mars 2011. I okto-

ber 2010 låg  kvinnornas arbetslös-

het 1,0 procentenheter lägre än 

männens, i mars 2011 hade skillna-

den minskat till 0,7 procentenheter. 

 

De yngre, 18-24 år, är den grupp 

som visar störst minskning mellan 

oktober 2010 och mars 2011. Kvin-

norna har minskat med 2,4 procent-

enheter och männen  med 1,9 pro-

centenheter. I de övriga åldersgrup-

perna har kvinnorna ökat sin  arbets-

löshet något samtidigt som männens 

minskat under samma period. 

 

 

LÅNGTIDSARBETS-

LÖSA 

Som långtidsarbets-

lösa räknas öppet 

arbetslösa som varit 

anmälda hos Ar-

betsförmedlingen i 

minst 6 månader 

om de är minst 25 år eller  mer än 

100 dagar om de är under 25 år. 

 

Andelen med en arbetslöshet på 

minst 7 månader har ökat från 47% i 

okt 2008 till  60% i mars 2011. Den 

största procentuella ökningen har 

skett i gruppen med 7-12 månaders 

arbetslöshet. Antalet med kort ar-

betslöshetstid (0-3 mån) uppgick i 

mars 2011 till 932, vilket var 50 färre 

än i oktober 2008. 

 

 

VARSEL OKTOBER—MARS 

Antalet varsel1 som har anmälts till 

arbetsförmedlingen i Helsingborg 

har minskat betydligt under de se-

naste  sex månaderna. Under okto-

ber t  o m mars anmäldes varsel som 

berörde 313 personer. Under mot-

svarande period för ett år sedan 

anmäldes  varsel som berörde 563 

personer och för två år sedan 

(2008/09) 1 120 personer. 

 

 

ERSÄTTNINGSFORM 

Av de öppet arbetslösa i Helsingborg 

uppbar 55 % a-kassa i mars 2011. I 

oktober 2008 var motsvarande andel 

56 %.  Mellan mars 2009 och mars 

2010 var andelen med a-kassa  uppe 

på 59 %, för att sedan mellan mars 

och oktober 2010 sjunka ner till 54 

%. Andelen med a-kassa synes därför 

vara ganska konstant. 

 

 
1 Varsel som innebär driftsinskränkning för 

minst fem personer måste anmälas till arbets-

förmedlingen, vilket innebär att alla neddrag-

ningar inte rapporteras. Källa. Arbetsförmed-

lingen 
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Arbetsförmedlingens definition av öppet arbetslösa: Arbetssökande utan arbete som 

aktivt söker och  omgående kan tillträda på arbetsmarknaden förekommande arbete 

och som inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program. 



 

 

  

Andelen personer som saknade  

ersättning har varit omkring 30 % 

fram till 2010. I oktober 2010 

hade andelen ökat till 37 % för 

att sedan sjunka till 34 % i mars 

2011.   

 

Andelen med ersättning från Alfa

-kassan2  har  varit ca 10 % under 

hela perioden mellan 2008 och 

2011. 

 

 

PERSONER I PROGRAM MED 

AKTIVITETSSTÖD3 

Antalet arbetssökande i Helsing-

borg som deltar i ett program 

med aktivitetsstöd har ökat från 

drygt 1 400 i oktober 2008 till 

närmare 2 950 i mars 2011. Den 

största ökningen skedde under 

2009, då antalet ökade med 33% 

mellan mars och oktober.  

 

De flesta, 44 % i mars 2011, del-

tar i jobb– och utvecklingsgaran-

tin. Till detta skall läggas att yt-

terligare 17 % finns i utvecklings-

garantin fas 34 och att 4 % har en 

arbetslivsinriktad rehabilitering. 

 

 

DEN TOTALA ARBETSLÖSHETEN 

Den totala arbetslösheten i Hel-

singborg, dvs öppet arbetslösa 

och  arbetssökande i program 

med aktivitetsstöd, har ökat från  

närmare 3 900 eller 5,0 % i okto-

ber 2008 till drygt 6 800 eller 8,6 

% i mars 2011. Den högsta ar-

betslösheten uppmättes i okto-

ber 2010 med 8,8 %. 

 

 
2 Alfa-kassan är fristående från fackför-

bund och andra intresseorganisationer 

och öppen för alla. På uppdrag av staten 

betalar den även ut grundersättning till 

de som inte tillhör någon arbetslöshets-

kassa. 

KVARSTÅENDE LEDIGA JOBB 

OCH DE ÖPPET ARBETSLÖSAS 

UTBILDNINGSNIVÅ 

I slutet på mars fanns det 785 

kvarstående lediga jobb som var 

anmälda till arbetsförmedlingen, 

samtidigt som det fanns närmare 

3 900 öppet ar-

betslösa.  

 

Av de lediga job-

ben hade  1/3 

inget krav på 

erfarenhet och 

49 jobb var utan 

krav på  utbild-

ning. Över 50% 

av de kvarstående lediga jobben 

krävde någon form av gymnasie-

utbildning och 40% en kortare 

eller längre högskoleutbildning.  

 

De flesta lediga jobben fanns 

inom transport– och maskinfö-

rararbeten, men även inom kon-

tor och kundservice fanns många 

lediga jobb. 

 

Av de öppet arbetslösa i slutet på 

mars 2011, hade 48 % gymnasie-

kompetens. 25 % av de  öppet  

arbetslösa hade enbart grundsko-

leutbildning eller motsvarande 

och merparten av dessa var i ål-

dern 25-54 år.  

 

De resterande 25 % av de öppet 

arbetslösa, hade en kortare eller 

längre universitets – eller högsko-

leutbildning. Även merparten av 

dessa med denna utbildning 

fanns i åldersgruppen 25—54 år. 

 
3Arbetssökande som deltar i ett program 

med aktivitetsstöd räknas inte som öppet 

arbetslösa. 
4Jobb-och utvecklingsgarantin riktar sig 

till personer, som varit utan arbete en 

längre tid. I fas 3 erbjuds arbetssökande 

sysselsättning hos en arbetsgivare. 

3 

        

 Erfarenhet  
Utbildningsnivå Ingen Krav Totalt 

    

Ingen formell kvalifikationsnivå - 12 12 

Längre högskoleutb (3-4 år) + examen 7 92 99 

Gymnasieutb + påbyggnad alt kortare högskoleutb 103 109 212 

Gymnasiekompetens 121 292 413 

Inga krav på utbildning 28 21 49 

Totalt 259 526 785 

Källa: Arbetsförmedlingen    
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UNGDOMSARBETSLÖSHETEN OCH 

FÖRSÖRJNINGSSTÖDET 

Den totala ungdomsarbetslösheten i 

Helsingborg, som mer än fördubbla-

des mellan oktober 2008 och okto-

ber 2010, ökade betydligt mer än 

den totala arbetslösheten under 

samma tid. Ungdomsarbetslösheten 

ökade från 6,2 % till 12,8 %, samti-

digt som arbetslösheten ökade från 

5,0 % till 8,8 %. Från oktober 2010 

minskade  ungdomsarbetslösheten 

och uppgår  i mars 2011 till 11,5%. 

Minskningen beror främst på att 

antalet öppet arbetslösa har minskat  

betydligt mer än vad antalet i pro-

gram med aktivitetsstöd har ökat. 

 

Antalet öppet arbetslösa ungdomar 

var i oktober 2008 429 stycken och 

fram till oktober 2010 ökade de suc-

cessivt  till 754. I mars 2011 hade det 

skett en kraftig minskning till 496. 

Mellan  oktober 2008 och  oktober 

2010 hade omkring 50 % av de öp-

pet arbetslösa ungdomarna enbart 

en grundskoleutbildning, i mars 2011 

hade andelen sjunkit till 30 %. 

 

Antalet ungdomar i program med 

aktivitetsstöd har mer än tre dubb-

lats mellan oktober 2008 och mars 

2011. 2008 var nästan samtliga i 

jobbgaranti för ungdomar, endast 

ett fåtal var i andra program. I mars 

2011 var 75 % i jobbgaranti för ung-

domar och 23 % i jobb– och utveck-

lingsgaranti. 

 

Som tidigare nämnts så räknas de 

som är under 25 år och har varit 

öppet arbetslösa i mer än 100 dagar, 

som långtidsarbetslösa. I oktober 

2008 hade 22 % av de öppet arbets-

lösa ungdomarna (18—24 år) varit 

arbetslösa mer än 3 månader, vilket 

kan jämställas med 100 dagar. Ande-

len långtidsarbetslösa ungdomar har 

sedan dess successivt ökat  och i 

mars 2011 hade den  ökat till  44 %, 

vilket är en fördubbling sedan 2008. 

Andelen öppet arbetslösa ungdomar  

som saknat ersättning från a-kassa 

eller alfa-kassa har  legat på ca  60 % 

mellan 2008 och 2011. Lägsta ande-

len var i mars 2009 med 53 % och 

den högsta i oktober 2010 med 75 

%. Andelen med a-kassa har varierat 

från som lägst 15 % i oktober 2008 

till  som högst 25 % i mars 2009.  

 

I mars 2011  hade 23 % av ungdo-

marna a-kassa medan 62 % inte 

hade någon arbetslöshetsersättning 

alls. 

 

Samtidigt som antalet unga utan 

någon form av arbetslöshetsersätt-

ning har ökat i Helsingborg, så har 

också  antalet bidragshushåll med 

personer under 25 år som har för-

sörjningsstöd ökat enligt Utveck-

lingsnämnden. Under 2008 var det  i 

genomsnitt 247 unga bidragshushåll  

per månad för att år 2010 ha ökat till 

i genomsnitt 433 per månad. 
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STOR VARIATION PÅ ARBETS-

LÖSHETEN I HELSINGBORG 

Andelen arbetslösa4 varierar mel-

lan de olika statistikområdena. 

Högst andel arbetslösa i mars 

2011, är det på Drottninghög 

med 19,3% och på Planteringen 

med 17,3%. Lägst andel är det i 

Allerum med 2,4%. 

 

Mellan oktober 2008 och oktober 

2010 ökade andelen arbetslösa i 

Helsingborg med 3,8 procenten-

heter. Ökningen skedde i samtli-

ga statistikområden. De största 

ökningarna skedde på Plantering-

en, Närlunda och Fredriksdal  

medan Fältabacken, Mariasta-

den,  Ringstorp och Kattarp  hade 

de minsta ökningarna. 

 

Mellan oktober 2010 och mars 

2011 har emellertid arbetslöshe-

ten minskat något i Helsingborg (-

0,2 procentenheter). Det avspeg-

las  också  på statistikområdesni-

vå, då nästan 2/3 av områdena 

uppvisar en minskning. Störst 

minskning uppvisar Allerum, Mö 

arp och Högasten  medan Höga- 

borg visar på den största ökning-

en. 

4  Till arbetslösa räknas både öppet arbets-

lösa och sökande som deltar i ett program 

med aktivitetsstöd.  

 

 

 

Även om arbetslösheten i Hel-

singborg har minskat under det 

senaste halvåret, så har samtidigt 

skillnaden i arbetslöshet mellan 

de olika statistikområdena ökat. I 

oktober 2010 var skillnaden 14,9 

procentenheter och i mars 2011 

16,9 procentenheter mellan om-

rådena med högsta resp lägsta 

arbetslösheten. 

 

I oktober 2008 var det fyra områ-

den som hade en arbetslöshet på 

över 8 %, nämligen Drottninghög, 

Planteringen, Högaborg och Dal-

hem. I samtliga dessa områden, 

Planteringen undantagen, har 

arbetslösheten fortsatt att öka 

även mellan oktober 2010 och 

mars 2011. Samtidigt i oktober 

2008 fanns det elva områden där 

arbetslösheten var under  3 %.  

Under det senaste halvåret har 

arbetslösheten minskat i alla des-

sa områden, utom i Vallåkra och 

Mariastaden. I dessa två områ-

den har arbetslösheten fortsatt 

att öka något. 
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Arbetslösa ( %) i åldersgruppen 18-64 år i slutet på resp månad                                    
Arbetslösa = öppet arbetslösa + i program med aktivitetsstöd 
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B-område       Förändring 

  okt-08 mar-09 okt-09 mar-10 okt-10 mar-11 okt-08 - okt-10 okt-10 - mar-11 

         
001 Norr 3,4 4,3 5,5 5,8 5,8 6,0 2,4 0,2 

002 Tågaborg N 3,1 3,9 5,2 6,2 5,4 5,1 2,3 -0,3 

003 Tågaborg S 3,5 4,8 5,3 6,3 6,4 6,2 2,9 -0,2 

011 Stattena 5,4 7,1 8,0 8,3 7,0 6,9 1,6 -0,1 

012 Ringstorp 4,1 6,8 7,1 7,2 8,1 8,5 4,0 0,4 

013 Berga 5,0 7,7 8,8 9,6 9,4 9,6 4,4 0,2 

014 Mariastaden 2,0 3,2 4,2 4,7 3,5 3,7 1,5 0,2 

021 Fredriksdal 7,8 10,6 12,5 14,8 15,8 15,3 8,0 -0,5 

022 Drottninghög 11,3 15,3 16,9 18,4 19,0 19,3 7,7 0,3 

023 Dalhem 8,3 11,4 13,2 15,3 15,3 15,4 7,0 0,1 

031 Olympia 3,8 4,8 6,2 6,6 5,9 6,0 2,1 0,1 

032 Slottshöjden 4,6 5,4 6,1 7,0 7,5 7,6 2,9 0,1 

033 Centrum 2,8 3,7 4,2 5,1 5,2 5,2 2,4 0,0 

041 Söder 6,6 8,5 8,7 10,9 11,9 11,3 5,3 -0,6 

042 Eneborg 6,3 8,5 9,7 11,0 10,8 11,0 4,5 0,2 

043 Högaborg 9,3 11,7 13,2 14,9 14,6 15,9 5,3 1,3 

044 Närlunda 7,9 11,7 12,5 13,8 16,2 15,1 8,3 -1,1 

051 Wilson park 4,5 5,9 7,1 7,7 8,7 7,9 4,2 -0,8 

052 Husensjö 3,1 4,6 4,1 4,6 5,2 5,6 2,1 0,4 

053 Fältabacken 4,1 5,0 4,0 6,0 4,9 3,8 0,8 -1,1 

054 Sofieberg 2,7 4,0 6,1 6,2 5,6 4,7 2,9 -0,9 

055 Rosengården 5,6 7,3 8,4 9,6 10,0 9,6 4,4 -0,4 

056 Adolfsberg 7,1 9,7 11,2 12,6 12,2 11,7 5,1 -0,5 

061 Eskilsminne 2,5 3,3 4,3 4,9 5,5 4,5 3,0 -1,0 

062 Elineberg 7,6 8,9 11,0 13,1 14,2 14,1 6,6 -0,1 

063 Ramlösa 3,1 3,9 5,0 5,4 5,6 5,5 2,5 -0,1 

064 Gustavslund 2,1 3,2 4,1 4,2 4,4 4,2 2,3 -0,2 

071 Planteringen 9,7 13,0 15,3 17,9 18,1 17,3 8,4 -0,8 

072 Miatorp 6,6 8,8 9,1 10,2 10,6 10,4 4,0 -0,2 

081 Högasten 7,1 10,4 11,0 12,0 14,1 12,9 7,0 -1,2 

082 Råå 2,4 3,7 3,6 4,2 4,7 4,4 2,3 -0,3 

083 Ättekulla 5,1 6,2 7,6 8,5 8,8 8,3 3,7 -0,5 

190 Hittarp-Laröd 2,5 3,5 4,2 4,5 4,5 3,6 2,0 -0,9 

191 Allerum 2,4 3,8 4,6 4,9 4,1 2,4 1,7 -1,7 

192 Kattarp 4,9 7,7 7,8 9,2 7,2 7,9 2,3 0,7 

193 Ödåkra 5,3 6,8 7,0 7,9 7,8 7,2 2,5 -0,6 

194 Mörarp 3,7 4,7 5,9 7,7 7,3 6,0 3,6 -1,3 

195 Påarp 3,0 4,9 5,6 6,7 5,8 6,1 2,8 0,3 

196 Bårslöv 4,7 6,9 7,7 8,0 9,1 9,4 4,4 0,3 

197 Gantofta 2,6 2,8 4,2 4,7 5,7 5,1 3,1 -0,6 

198 Vallåkra 2,9 4,3 5,0 5,5 5,9 6,2 3,0 0,3 

199 Rydebäck 2,2 3,1 4,0 4,8 4,7 4,1 2,5 -0,6 

         

HELA         
HELSINGBORG 5,0 6,7 7,7 8,7 8,8 8,6 3,8 -0,2 


