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Minskat antal nyanmälda platser i oktober 

I oktober 2013 anmäldes 1 021 nyanmälda platser till Arbetsförmedlingen i Hallands 
län. Det kan jämföras med 1 118 platser i oktober 2012 och motsvarar en minskning 
med 8,7 procent. Sammanlagt under årets nio månader har det anmälts 12 433 
platser jämfört med 12 785 platser under samma period 2012.1 

Flest platser anmäldes i länets centralort Halmstad (340 stycken), därpå följde 
Kungsbacka (225 platser) och Varberg (209 platser). I Falkenberg anmäldes 172 
platser och i Laholm och Hylte anmäldes det 40 respektive 35 nya platser under 
månaden. 
 

Fler personer till arbete i oktober 2013 jämfört med oktober 2012 
I oktober fick 1 348 (697 kvinnor och 651 män) arbetssökande ett arbete i Hallands 
län. Det motsvarar en ökning med 15,7 procent jämfört med samma månad 
föregående år. För kvinnor ökade antalet med 11,5 procent och för män med 20,6 
procent. Hittills i år har 13 814 personer påbörjat någon form av arbete, vilket är 364 
fler än under de tio första månaderna 2012 då 13 450 arbetslösa fick ett arbete. 

Antalet ungdomar (18-24 år) som påbörjade ett arbete i oktober 2013 uppgick till 365 
(176 kvinnor och 198 män), vilket var en minskning med 5,7 procent jämfört med 
oktober 2012. För de unga kvinnorna innebar det en minskning med 9,3 procent och 
för de unga männen en minskning med 2,1 procent.  

Antalet utrikes födda som påbörjat ett arbete uppgick i oktober till 258 personer (122 
kvinnor och 136 män). På ett års sikt innebär detta en ökning med 1,2 procent (- 8,3 
procent för kvinnor och + 11,5 procent för män).  

Av dem som påbörjade ett arbete i oktober hade 170 personer (85 kvinnor och 85 
män) en funktionsnedsättning som innebär nedsatt arbetsförmåga. Jämfört med 
oktober 2012 är detta en ökning med 29,8 procent.  
 

Varsel 
I oktober varslades endast 167 personer om uppsägning i länet vilket kan jämföras 
med 284 personer motsvarande månad föregående år.  

Det sammanlaggda varseltalet för årets tio första månader 2013 uppgår till 1 106 i 
Hallands län. Det är 452 personer färre än 2012 och 168 fler än det historiska snittet 

                                                            

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. 
För jämförelsen mellan oktober i år och samma månad i fjol måste ta hänsyn till att påsken i år inföll under 
månaden, så det är märkbart färre vardagar i år än i fjol. Det färre antalet platser som anmälts i år är därför 
snarare en kalendereffekt än en konjunkturell indikation. 
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för perioden 2. Det är endast 2012, 2009 och 2004 som har högre varseltal för denna 
period än 2013, så varsletalen i år får betecknats som relativt höga. 
 

Färre nyinskrivna i oktober jämfört med samma månad föregående år 
I oktober uppgick antalet nyinskrivna arbetslösa i Hallands län till 884 personer (364 
kvinnor och 520 män), vilket kan jämfört med 979 i oktober föregående år. Av de 
nyinskrivna arbetslösa var 319 stycken ungdomar, 84 färre jämfört med oktober 
2012.  
 
De första tio månadrena 2013 uppgår antalet nyinskrivna arbetslösa till totalt 8 586, 
vilket kan jämföras med 8 640 personer för samma period 2012. Antalet kvinnor 
uppgick till 3 811 kvinnor (4 052 kvinnor samma period 2012) och antalet män till 
4 775 (4 588 män samma period 2012).  

 

Arbetslösheten ökar hos män, men minskar hos kvinnor 
I slutet av oktober var totalt 10 217 personer inskrivna arbetslösa vid någon av länets 
arbetsförmedlingar. Av dessa var 5 454 öppet arbetslösa och 4 763 var sökanden i 
program med aktivitetsstöd. Totalt ökade antalet inskrivna arbetslösa med 1,6 
procent i oktober jämfört med oktober 2012. Det innebär att den trend med stigande 
arbetslöshet (jämfört med samma månad föregående år) som inleddes i april 2012 
har fortsatt. På ett års sikt har antalet öppet arbetslösa minskat med 4,7 procent och 
antalet sökanden i program med aktivitetsstöd ökat med 10,0 procent. 
 
Antalet arbetslösa män är högre än antalet arbetslösa kvinnor och i Hallands län 
noterades 4 748 kvinnor (-3,6 procent) respektive 5 469 män (+6,7 procent) som 
öppet arbetslösa eller deltagare i program med aktivitetsstöd i slutet av oktober.  

I april 2012 började antalet inskrivna vid arbetsförmedlingen i Hallands län att öka. 
En trend som domineras av att antalet inskrivna män ökar kraftigt medan antalet 
inskrivna kvinnor minskar (bortsett från oktober 2012 och juni och juli 2013 då den 
ökade).   

                                                            

2 De tio första månaderna, år 2000-2013. 
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Räknat som andel av arbetskraften uppgick arbetslösheten i Hallands län till 6,7 
procent i slutet av oktober, jämfört med 8,5 i riket.3 Jämfört med oktober 2012 var 
andelen arbetslösa i länet oförändrad. 

Den relativa arbetslösheten för kvinnor uppgick i slutet av månaden till 6,5 procent, 
vilket innebär en minskning med 0,3 procentenheter jämfört med oktober 2012. För 
män ökade den relativa arbetslösheten med 0,3 procent på ett års sikt och uppgick till 
7,0 procent. Bland utrikes födda uppgår den relativa arbetslösheten i länet till 17,9 
procent (oförändrat jämfört oktober 2012). Jämfört med riket är andelen arbetslösa i 
Hallands län betydligt lägre. För kvinnor i riket uppgår andelen till 8,3, för män till 
8,7 och utrikesfödda 21,0. Uppsala (6,2) följt av Hallands län (6,7) samt Stockholm 
(7,0) var de tre län som hade den lägsta andelen arbetslösa i oktober. Högst andel 
arbetslösa hade Gävleborgs län (11,5 procent) följt av Blekinge län (11,2 procent). 
 
Antalet arbetslösa unga (18-26 år) fortsätter att minska 
I oktober minskade antalet inskrivna unga (18-24 år) för andra månaden i rad. 
Minskningen uppgick denna månad till 5,5 procent4. Antalet inskrivna unga (18-24 
år) uppgick i slutet av oktober till 2 555 personer, vilket kan jämföras med 2 704 i 
oktober 2012. För männen i gruppen var det första gången sedan januari 2012 (20 
månader) som antalet minskade och uppgick till 1 552 jämfört med 1 596 i fjol. Det 
motsvarar en minskning med 2,8 procent jämfört med oktober 2012. Antalet kvinnor 
uppgick till 1 003 personer och motsvara en minskning med 9,5 procent. 
Arbetslösheten för de unga kvinnorna ökade under den korta perioden april till 
oktober 2012. Även andelen unga arbetslösa minskade i oktober från 15,3 till 14,1 
procent. 
 
I Figur 1 beskrivs arbetslöshetens förändring det senaste 20 månaderna jämfört med 
samma månad föregående år, dels totalt för gruppen unga 18-24 år och dels uppdelat 
efter kön. 

  

                                                            

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 I riket har antalet unga 18-24 år minskat sedan juni 2013. 
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Figur 1. Arbetslöshetens förändring, 16-64 år, Hallands län, januari 2012 – oktober 2013. 

 
 Källa: Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik 

 

Av de drygt 2 500 inskrivna arbetslösa unga (18-24 år) var 1 163 öppet arbetslösa och 
1 392 sökanden i program med aktivitetsstöd. De öppet arbetslösa hade minskat med 
18,2 procent på ett års sikt och de sökande i program ökat med 8,5 procent.  

 
Andelen arbetslösa män i åldern 18-24 år är väsentligt högre än andelen arbetslösa 
kvinnor i samma ålder. I slutet av oktober var 12,0 procent av kvinnorna i åldern 18-
24 år inskrivna arbetslösa vilket kan jämföras med 15,8 procent av männen i 
motsvarande ålder. Totalt uppgick den relativa ungdomsarbetslösheten (18-24 år) i 
länet till 14,1 procent.5  

Det är endast Stockholm och Uppsala län som har lägre andel arbetslösa unga än 
Hallands län, med 11,0 procent respektive 12,8 procents arbetslösa. Högst andel 
arbetslösa har Blekinge följt av Gävleborgs län på 28,4 respektive 25,9 procent. 
 

De arbetsmarknadspolitiska programmen 

Antalet personer i Jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas ökar 
Jobb- och utvecklingsgarantin är Arbetsförmedlingens enskilt största program. I 
oktober 2013 uppgick antalet deltagare i Hallands län till 2 302 (1 122 kvinnor och 
1 180 män). Det motsvarar en ökning med 3,7 procent jämfört med samma månad ett 
år tidigare. Under samma period har antalet personer i programmets tredje fas, den 
så kallade sysselsättningsfasen, ökat med 6,6 procent. Antalet personer i 

                                                            

5 I riket var den relativa arbetslösheten bland personer i åldern 18-24 år 17,4 procent i slutet av oktober.  
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sysselsättningsfasen uppgick i oktober 2013 till 852 personer (412 kvinnor och 440 
män). 

Fler män än kvinnor i Jobbgaranti för ungdomar 
Det enskilt största programmet för ungdomar är jobbgarantigaranti för ungdomar6, 
vilket hade 979 deltagare i oktober 2013, varav 380 kvinnor och 599 män. Det 
motsvarar en ökning med 2,6 procent på ett års sikt. Antalet kvinnor i programmet 
var oförändrat och antalet män hade ökat med 4,4 procent jämfört med i fjol.  

Sökande som har arbete med stöd 

I slutet av oktober hade 2 336 personer i Hallands län ett arbete med någon form av 
stöd. Antalet hade ökat med 6,2 procent jämfört med samma månad ett år tidigare.  

248 personer hade anställningsstöd, varav 109 personer särskilt anställningsstöd7, 92 
personer förstärkt särskilt anställningsstöd och 47 personer Instegsjobb8. Vidare 
hade 1 292 personer en lönebidragsanställning och 603 personer en 
trygghetsanställning, 137 en utvecklingsanställning och 56 personen en offentligt 
skyddad anställning.  

Något färre personer i Nystartsjobb under första kvartalet 
I slutet av oktober hade 1 100 personer ett Nystartsjobb9 i Hallands län. Jämfört med 
oktober 2012 innebär detta en minskning med 2,9 procent. Antalet utrikes födda och 
unga i åldern 18-24 uppgick till 439 (-0,2 procent på ett års sikt) respektive 112 
(+10,9 procent på ett års sikt) personer. 

Antalet kvinnor med Nystartsjobb uppgick till 453 kvinnor och antalet män till 647 
personer i länet. Sedan oktober föregående år har antalet kvinnor minskat med 0,7 
procent medan antalet män har minskat med 4,4 procent.  

Stor variation i andel arbetslösa bland länets kommuner 
Tabell 1 beskriver den relativa arbetslösheten i länets kommuner för oktober månad 
för några utvalda grupper, jämfört med riket. Arbetslösheten varierar stort mellan 
olika kommuner i länet. Från 9,4 procent i Halmstad till låga 4,4 procent i 
Kungsbacka. Halmstad är den enda kommun i länet där arbetslösheten är högre än 
riksgenomsnittet för samtliga grupper (utom för utrikesfödda). I Hallands län och 
dess kommuner är för övrigt andelen arbetslösa lägre än riksgenomsnittet. Kvinnor 
har lägre andel arbetslösa i både riket och länet, men i Falkenberg, Hylte och Laholm 

                                                            

6 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. 
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. 
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. 



  

 

ARBETSFÖRMEDLINGEN 

Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och att arbetssökande kan få jobb. 
Ring oss på 0771-416 416 eller besök närmaste arbetsförmedling. 

www.arbetsformedlingen.se 

råder det motsatta förhållandet. Värt att notera i sammanhanget är att 
arbetskraftsdeltagandet för kvinnor är lägre än för män. En annan grupp som har lågt 
arbetskraftsdeltagande och mycket hög andel arbetslösa är de utrikesfödda. För länet 
uppgår andel till 17,9 procent, jämfört med 21,0 procent i riket. Antalet utrikesfödda 
inskrivna i slutet av oktober uppgick till 3 145 personer i länet och var jämfört med 
oktober 2012 5,8 procent högre. Falkenberg och Varberg har under det senaste året 
haft störst inflyttning av utrikesfödda, samtidigt är de dessa två kommuner näst 
Kungsbacka som har lägst andel arbetslösa.  
 
Tabell 1 Andel arbetslösa för några grupper i Hallands län samt dess kommuner, oktober 
2013 (Andel inskrivna av registerbaserad arbetskraft) 

Kommun 
Totalt 16-

64 år Kvinnor Män 
Unga 18-

24 år 
Inrikes-
födda 

Utrikes-
födda 

Falkenberg 6,7% 6,8% 6,6% 11,6% 5,1% 18,5% 
Halmstad 9,4% 8,8% 9,9% 19,2% 7,2% 20,6% 
Hylte  7,5% 8,5% 6,7% 14,8% 4,1% 21,7% 
Kungsbacka 4,4% 3,9% 4,8% 11,2% 4,0% 9,3% 
Laholm 7,9% 8,2% 7,5% 15,8% 6,4% 20,5% 
Varberg  5,1% 5,1% 5,1% 9,9% 4,0% 15,7% 
Länet 6,7% 6,5% 7,0% 14,1% 5,3% 17,9% 
Riket 8,5% 8,3% 8,7% 17,4% 6,1% 21,0% 

Källa: Arbetsförmedlingen, SCB  
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Fakta om statistiken 

Notera att den arbetslöshetsstatistik som Arbetsförmedlingen redovisar inte är den 
officiella arbetslösheten utan att den istället redovisas av Statistiska centralbyrån 
(SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU). 

Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik bygger på olika kategorier av 
arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet 
arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En 
annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns 
tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen öppet arbetslösa och/eller sökande i 
program med aktivitetsstöd anges numera i förhållande till en registerbaserad 
arbetskraft. 

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik 

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning 

 

November månads arbetsmarknadsstatistik publiceras 13 december 2013. 


