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ARBETSFÖRMEDLINGEN 
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Nyanmälda platser  
I januari anmäldes totalt 1 612 nya platser1 till Arbetsförmedlingen i Hallands län. 

Jämfört med januari föregående år minskade antalet anmälda platser med nästan 8 

procent. Flest platser anmäldes under månaden inom utbildning (377 platser), vård 

och omsorg (337) samt finansiell verksamhet och företagstjänster (240 platser). 

Tabell 1 visar hur antalet anmälda platser fördelades över länets kommuner samt 

förändringen jämfört med januari föregående år. Flest platser anmäldes i Halmstad, 

därefter följer Varberg och Falkenberg. Jämfört med januari 2012 ökade antalet 

nyanmälda platser i Halmstad, Kungsbacka och Hylte. I Varberg, Falkenberg och 

Laholm minskade å andra sidan antalet nyanmälda platser. Den relativt största 

minskningen skedde i Falkenberg.  

Tabell 1: Anmälda platser till Arbetsförmedlingen i Hallands län per kommun, januari 2013. 
 

Halmstad Kungsbacka Varberg Falkenberg Laholm Hylte 

Anmälda platser 
jan 2013 

525  
19,3% 

273 
20,8% 

347 
-14,5% 

287 
-36,9% 

152 
-18,2% 

28 
7,7% 

Källa: Arbetsförmedlingen 

Av de nyanmälda platserna var ca en tredjedel (529 platser) vikariats- eller 

ferieplatser. Andelen vikariats- eller ferieplatser var högst inom näringsgrenen 

tillverkning och utvinning. Hela 67 procent av de totalt 131 platserna inom denna 

näringsgren bokfördes som vikariats- eller ferieplatser. Andra näringsgrenar där en 

förhållandevis hög andel av de anmälda platserna kategoriseras som vikariats- eller 

ferieplatser är vård- omsorg (42 procent), utbildning (39 procent) samt hotell och 

restaurang där 59 av de totalt 154 anmälda platserna är vikariats- eller ferieplatser.  

Viss ökning av antal personer som börjat ett arbete   
Under månaden påbörjade sammanlagt 1 201 personer något arbete. Detta motsvarar 

en ökning med 3,7 procent jämfört med samma månad föregående år. Fler kvinnor 

än män påbörjade ett arbete under månaden. Av dem som påbörjade ett arbete under 

januari var 650 kvinnor och 551 män. I relation till januari 2012 innebär detta en 

minskning med 2,3 procent för kvinnor respektive en ökning med 11,8 procent för 

män.  

På ett års sikt har antalet ungdomar som börjat ett arbete ökat från 289 stycken i 

januari 2012 till 335 stycken i januari innevarande år. 136 var kvinnor (-8,1 procent 

jämfört med januari 2012) och 199 var män (+41,1 procent jämfört med januari 

2012).  

                                                            

1 Det finns anledning att vara försiktig med att oreflekterat använda platsstatistiken som en mätare av 
efterfrågeutbud på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingens andel av de lediga platserna varierar över tid och 
konjunktur, annonseringsregler och annonseringskultur förändras också över tid och syftet med 
platsannonseringen är primärt att underlätta matchningen på arbetsmarknaden och inte för statistikproduktion. 
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Av dem som under månaden påbörjat något arbete var ca 20 procent (240 personer) 

utrikesfödda. Jämfört med januari föregående år minskade antalet utrikesfödda som 

påbörjat något arbete med 14 personer.  

Antalet personer med en funktionsnedsättning som innebär nedsatt arbetsförmåga 

som påbörjat ett arbete uppgick i januari till 132 personer vilket ger en ökning med 9 

personer jämfört med januari föregående år. 

Minskning av antalet varsel om uppsägning i Hallands län   
Andra halvan av 2012 präglades av ett stort antal medialt uppmärksammade varsel, 

såväl regionalt som nationellt. För januari 2013 uppgår antalet varsel om uppsägning 

i Hallands län till 52 personer vilket är 115 personer färre än i januari 2012. I 

sammanhanget bör det dock noteras att antalet varsel om uppsägning under januari 

2012 var osedvanligt högt. Det historiska snittet för januari månad under perioden 

2000-2012 uppgår till 76 personer. Variationen mellan olika år är emellertid stor. 

  

Fler nyinskrivna arbetslösa män än kvinnor 
Antalet nyinskrivna var under månaden endast marginellt högre än för ett år sedan. I 

januari uppgick antalet nyinskrivna arbetslösa till totalt 1 156 personer (vilket 

innebär en ökning med 14 personer jämfört med januari 2012). Noterbart är att 

antalet nyinskrivna män ökat på ett års sikt medan antalet nyinskrivna kvinnor 

minskat. I januari anmälde sig 628 män och 528 kvinnor i åldern 16 till 64 år till 

Arbetsförmedlingen i Hallands län. Detta motsvarar en ökning med ca 14 procent för 

män respektive en minskning med ca 11 procent för kvinnor jämfört med januari 

2012. 

Omkring fyra av tio (41 procent) nyinskrivna arbetslösa var ungdomar i åldern 18-24 

år. Antalet nyinskrivna ungdomar uppgick i januari till 478 stycken, varav 273 var 

män och 205 var kvinnor. Jämfört med samma månad föregående år minskade 

antalet nyinskrivna ungdomar något (-2,5 procent). Antalet nyinskrivna äldre (55-64 

år) uppgick i januari till 83 personer, vilket motsvarar 7,2 procent av samtliga 

inskrivna.  

 

Arbetslösheten fortsätter att öka hos män 
I slutet av januari var sammanlagt 11 078 personer i Hallands län inskrivna 

arbetslösa på någon av länets arbetsförmedlingar. Jämfört med januari 2012 har 

antalet inskrivna arbetslösa ökat med 5,2 procent. Antalet inskrivna arbetslösa har 

ökat varje månad (jämfört med samma månad föregående år) sedan april 2012. 

Sedan november föregående har antalet arbetslösa kvinnor minskat varje månad 

medan antalet arbetslösa män har ökat.2  

                                                            

2 Jämfört med samma månad föregående. 
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Under den gångna månaden ökade arbetslösheten hos män med 13 procent medan 

den minskat med 2,6 procent bland kvinnor jämfört med januari 2012. En viktig del 

av förklaringen till varför kvinnors och mäns arbetslöshet utvecklas på signifikant 

olika sätt ligger i att män och kvinnor är verksamma inom olika sektorer. Män 

återfinns oftare än kvinnor inom exempelvis inom industri- och byggsektorn, vilka 

drabbats relativt hårdare än andra sektorer av konjunkturavmattningen.   

Räknat som andel av arbetskraften uppgick arbetslösheten i Hallands län till 7,3 

procent i slutet av januari, vilket kan jämföras med 8,9 procent för riket.3 Sett över ett 

år har den relativa arbetslösheten i länet ökat med 0,3 procentenheter. Hos män 

uppgår den relativa arbetslösheten till 7,5 procent, vilket innebär en ökning med 0,7 

procentenheter sedan januari 2012. Hos kvinnor var arbetslösheten 7,0 procent, 

vilket ger en minskning med 0,2 procentenheter sedan i fjol. 

På ett års sikt har antalet öppet arbetslösa i länet ökat med 214 personer, från 6 044 

personer i januari 2012 till 6 258 personer i januari 2013. Under samma period ökade 

antalet sökande i program med aktivitetsstöd från 4 489 personer till 4 820 personer. 

Relativt sett innebär detta en större ökning av antalet sökande i program med 

aktivitetsstöd än antalet öppet arbetslösa i länet.  

Antalet arbetslösa med arbetslöshetstider på mer än 24 månader ökade med 3,9 

procent i januari 2013 jämfört samma månad föregående. Sammanlagt uppgick 

antalet arbetslösa med en sammanlagd arbetslöshetstid på mer än 24 månader till  

1 642 personer (861 kvinnor och 781 män), 36,1 procent av dessa var utrikes födda. 

På ett års sikt har antalet arbetslösa med långa arbetslöshetstider ökat mer bland 

kvinnor än bland män (+9,4 procent respektive -1,5 procent) och mer bland utrikes 

födda än bland inrikes födda (+10,0 procent respektive +0,8 procent). 

Arbetslösheten ökar hos unga män  
Den grupp som svarar för den relativt största ökningen av antalet inskrivna 

arbetslösa är män i åldern 18-24 år. Sedan januari föregående år har antalet inskrivna 

arbetslösa män i åldern 18-24 år ökat med 22,0 procent. Samtidigt svarar kvinnor i 

samma ålder för den relativt största minskningen av antalet arbetslösa, minus 4,7 

procent (jämfört med januari 2012). Sammanlagt var 1 150 kvinnor och 1 797 män i 

åldern 18-24 år inskrivna arbetslösa i slutet av januari 2013, vilket ger en total 

ungdomsarbetslöshet på 2 947 personer i Hallands län. Oroande är att antalet 

arbetslösa män i åldern 18-24 år har ökat med över 15 procent varje månad sedan 

april i fjol. Sedan november har arbetslösheten bland unga män ökat med över 20 

procent per månad.4  

                                                            

3 Arbetskraftsundersökningen (AKU) ligger till grund för den officiella arbetslöshetsstatistiken och publiceras 

månatligen av Statistiska Centralbyrån (SCB). Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik utgörs av dem som är 

inskrivna som arbetssökande vid någon av landets arbetsförmedlingar. SCB:s statistik är en urvalsundersökning 

med hela befolkningen 15-74 år som målpopulation. Därav divergerar siffrorna. 
4 Jämfört med samma månad föregående år. 
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Räknat som andelen av den registerbaserade arbetskraften uppgick 

ungdomsarbetslösheten (18-24 år) i länet i slutet av månaden till 15,9 procent, vilket 

ger en ökning med 0,8 procentenheter sedan januari 2013. Jämfört med riket är 

arbetslösheten hos ungdomar i åldern 18-24 år dock fortfarande något lägre i 

Hallands län. I riket var 18,2 procent av ungdomarna i åldern 18-24 år arbetslösa.  

Antalet öppet arbetslösa ungdomar var i januari 1 388 (en ökning med 4,9 procent 

jämfört med januari 2012), medan 1 559 ungdomar deltog i något 

arbetsmarknadspolitiskt program. På ett års sikt har antalet ungdomar som deltar i 

något av de arbetsmarknadspolitiska programmen ökat med 14,9 procent. Antalet 

ungdomar som varit arbetslösa i mer än 24 månader uppgick i slutet av januari till 87 

personer (en ökning med 8 personer sedan januari 2012).  

I januari deltog 1 155 ungdomar (459 kvinnor och 696 män) i Jobbgaranti för 

ungdomar5. Jämfört med januari 2012 har deltagarantalet i Jobbgaranti för 

ungdomar ökat med 12,2 procent. 

Antalet ungdomar i Jobb- och utvecklingsgarantin har sedan januari 2012 ökat med 

45 personer, från 248 stycken till 293 stycken. Av samtliga ungdomar som deltog i 

Jobb- och utvecklingsgarantin befann sig 10 stycken i sysselsättningsfasen.6  

De arbetsmarknadspolitiska programmen  
Antalet deltagare i Jobb- och utvecklingsgarantin uppgick i slutet av januari till 2 267 

personer (1 129 kvinnor och 1 138 män). Sedan januari 2012 har antalet deltagare i 

Jobb- och utvecklingsgarantin ökat med 3,2 procent. Under samma period ökade 

antalet personer i programmets tredje fas, den så kallade sysselsättningsfasen, med 

14,2 procent. Från 712 deltagare i januari 2012 till 813 deltagare i januari 2013.  

Personer i arbete med anställningsstöd 
I slutet av januari hade 169 personer i Hallands län ett arbete med anställningsstöd. 

Detta motsvarar minskning med 10 personer sedan januari i fjol. Antalet personer 

som har arbete med särskilt anställningsstöd7 har minskat med ungefär en tredjedel 

(31 procent) på ett års sikt. I januari hade 87 personer ett arbete med särskilt 

anställningsstöd och 41 personer hade ett arbete med förstärkt särskilt 

anställningsstöd. Antalet personer i Instegsjobb8 uppgick till 41 stycken (en 

minskning med 12 personer sedan januari 2012). 

Färre i Nystartsjobb  
                                                            

5 Jobbgaranti för ungdomar erbjuds ungdomar under 25 år som varit arbetslösa och inskrivna på 

arbetsförmedlingen i minst 90 dagar (inom en ramtid på fyra månader). Jobbgaranti för ungdomar är det 

program som har flest antal ungdomar. 
6 I normalfallet har en person som deltar i programmet redan deltagit i Jobbgarantin för ungdomar i maximala 

15 månader. 
7  Särskilt anställningsstöd är för personer som har svårigheter att få ett reguljärt arbete och där arbetsgivaren 

får ett ekonomiskt stöd i form av skattekreditering. 
8  Instegsjobb är anställning med särskilt anställningsstöd som ska kombineras med svenskundervisning för 

invandrare. Målgruppen är nyanlända invandrare. 
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I slutet av månaden uppgick antalet personer i Nystartsjobb9 till 1 042 personer 

(varav 423 var kvinnor och 619 var män) vilket innebär en minskning med 16,2 

procent jämfört med januari 2012. Antalet utrikes födda i Nystartsjobb var i slutet av 

januari 406 personer (-15,6 procent jämfört med januari 2012) och antalet ungdomar 

(18-24 år) i Nystartsjobb var 77 stycken (en minskning med 9 stycken sedan januari 

2012).  

Arbetslöshetens struktur i länets kommuner 
Tabell 2 beskriver den relativa arbetslösheten i länets kommuner i slutet av januari 

2013. I tabellen anges också den relativa arbetslöshetsförändringen i procentenheter 

jämfört med samma månad föregående år.  

Sett över ett år har den relativa arbetslösheten (16-64 år) ökat i samtliga av länets 

kommuner, förutom i Falkenberg där vi noterar en liten i minskning. I Kungsbacka är 

arbetslösheten oförändrad jämfört med januari 2012. Länets högsta arbetslöshet 

noteras i länets största stad och kommun - Halmstad. Halmstad kommun är också 

den enda av länets kommuner där vi ser en högre total arbetslöshet (16-64 år) än 

riksgenomsnittet. Lägst är arbetslösheten i Kungsbacka.  

 

Tabell 2: Arbetslöshetens struktur i länets kommuner, andel (%) arbetslösa. 

  Falkenberg Halmstad Hylte Kungsbacka Laholm Varberg Hallands län

16-64 år 7,9% 9,5% 7,4% 4,6% 8,6% 6,3% 7,3% 

-0,2% 0,6% 0,2% 0,0% 0,6% 0,1% 0,2% 

18-24 år 15,8% 19,8% 15,0% 12,2% 18,9% 12,7% 15,9% 

-0,5% 1,9% -0,7% 1,4% 1,3% -0,6% 0,7% 

Kvinnor 8,2% 8,7% 8,3% 4,1% 8,9% 6,5% 7,0% 

-0,9% 0,1% -0,5% -0,5% 0,5% -0,1% -0,2% 

Män 7,7% 10,2% 6,8% 5,0% 8,2% 6,1% 7,5% 

0,5% 1,1% 0,8% 0,5% 0,7% 0,2% 0,7% 

Utrikes 
födda 19,0% 20,5% 20,4% 9,3% 20,1% 16,2% 17,9% 

-1,3% 0,1% 0,3% -0,4% -0,5% -0,4% -0,3% 

Inrikes 
födda 6,4% 7,4% 4,4% 4,2% 7,2% 5,2% 5,9% 

-0,1% 0,6% -0,1% 0,1% 0,7% 0,1% 0,2% 

Källa: Arbetsförmedlingen, SCB 

  

                                                            

9  Nystartsjobb innebär en ekonomisk ersättning motsvarande dubbla arbetsgivaravgiften (normal 

arbetsgivaravgift om den anställde inte har fyllt 26 år vid årets ingång) till en arbetsgivare som anställer en 

person som stått utanför arbetslivet en längre tid. Särskilt nystartjobb har målgruppen långtidssjukskrivna ch 

personer med sjuk- eller aktivitetsersättning. 
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Fakta om statistiken 

Den officiella arbetslösheten redovisas av SCB enligt deras Arbetskraftsundersökning, 
AKU. Den officiella definitionen innebär bland annat att man söker och kan ta ett 
arbete omedelbart, men man behöver inte vara inskriven på Arbetsförmedlingen. 

Arbetsförmedlingen redovisar olika kategorier av inskrivna arbetssökande. En är 
öppet arbetslösa - de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En 
annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns 
tillsammans totalt inskrivna arbetslösa och är det mått som närmast svarar mot 
SCB:s definitioner. Andelen öppet arbetslösa och/eller sökande i program med 
aktivitetsstöd anges numera i förhållande till en registerbaserad arbetskraft. 

Ytterligare statistik för län och kommuner finns på:  

www.arbetsformedlingen.se/statistik 

 

Februari månads arbetsmarknadsstatistik publiceras 8 mars 2013. 

 


