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Arbetsmarknadsläget i Hallands län - mars 2015 
Det är de unga kvinnorna i Hallands län som gynnas mest av rådande 
arbetsmarknadsläge! För personer med låg utbildning, en funktionsnedsättning 
som medför nedsatt arbetsförmåga, eller är utomeuropeiskt född alternativt är 
arbetslös och i åldern 55-64 år ser arbetsmarknadsläget betydligt svårare ut. 
Antalet personer som varslades om uppsägning första kvartalet 2015 var historiskt 
lågt i Hallands län. I mars 2015 var det färre personer som skrev in sig vid någon 
av länets arbetsförmedlingar, men samtidigt var det också färre personer av de 
som var inskrivna som fick ett arbete.  

Arbetslösheten har minskat under en längre period i Hallands län såväl som i riket 
generellt och uppgick i slutet av mars till 9 651 personer i Hallands län. Det var dock 
två län (Kronoberg och Gävleborg) som gick mot strömmen och uppvisade ett ökat 
antal inskrivna arbetslösa. Under årets första kvartal minskade antal inskrivna 
arbetslösa vid länets arbetsförmedlingar med 1 358 personer, vilket kan jämföras 
med 1 348 personer samma period 2014. Även om några fler personer har lämnat 
Arbetsförmedlingen under första kvartalet 2015 jämfört med 2014 så har 
förändringstakten bromsat in under de senaste två månaderna. Både under februari 
och mars minskade arbetslösheten mer 2014 än 2015 (1105 personer jämfört med 
698 personer).  

Det är endast Uppsala och Stockholms län som har lägre andel arbetslösa än 
Hallands län. I riket är andelen inskrivna arbetslösa 7,9 procent. I Uppsala uppgår 
andelen arbetslösa endast till 5,5 procent och i Gävleborgs län, det län som har högst 
andel arbetslösa, uppgår andelen till 11,7 procent. För ungdomar i åldern 18-24 år 
uppgår andelen arbetslösa i riket till 13,6 procent. Även för denna grupp hamnar 
Hallands län (10,6 procent) på en tredje plats efter Stockholm (8,1 procent) och 
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Uppsala (9,3 procent) med lägst andel arbetslösa i landet. Högs andel arbetslösa 
ungdomar hade Blekinge län (24,0 procent) i mars 2015.  

Det finns regionala skillnader inom länet i andel arbetslösa. Hylte är den kommun i 
länet som sedan en tid tillbaka har högst andel arbetslösa (10,6 procent) i länet och är 
tillsammans med Halmstad de kommunerna i länet med en högre andel arbetslösa än 
rikssnittet. Kungsbacka däremot tillhör en av de kommunerna i landet med lägst 
andel arbetslösa (3,5 procent). 

Störst minskning av antalet arbetslösa unga kvinnor i åldern 18-24 år 
Arbetslösheten skiljer sig åt för kvinnor och män i Hallands län. Kvinnor och män 
arbetar i stor utsträckning inom olika branscher och yrkesgrupper på 
arbetsmarknaden. Medan kvinnor utgör majoriteten i många av yrkesgrupperna 
inom både privata och offentlig tjänstesektor sektor så är männen i majoritet i 
flertalet yrkesgrupper inom industri, bygg och anläggning och transport. De 
sistnämnda branscherna är mer konjunkturkänsliga och har i större utsträckning 
påverkats av det svaga ekonomiska läget i Euroområdet de senaste åren. Den 
offentliga sektorn har däremot varit opåverkad av detta, samtidigt som den inhemska 
efterfrågan varit dragloket i svensk ekonomi. I statistiken syns dessa skillnader 
tydligt! Mellan april 2012 och december 2013 ökade arbetslösheten jämfört med 
samma månad föregående år, för att från och med januari 2014 börja minska. För 
kvinnorna i Hallands län har arbetslösheten endast minskat under oktober 2012 samt 
juni och juli 2013. Under perioden med ökande arbetslöshet var det främst de unga 
männen som drabbades. Under den senaste perioden med minskande arbetslöshet så 
har de unga kvinnorna gynnats och uppvisat den starkaste procentuella nedgången i 
antal arbetslösa.   

Figur 1. Arbetslöshetens förändring jämfört med samma månad föregående år, efter kön och 
ålder i Hallands län, januari 2012 – mars 2015. 
 

 

Källa: Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik 
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Stor skillnad i arbetslöshetsutveckling för olika grupper 
De som arbetsförmedlingen benämner utsatta grupper1, på grund av att de löper 
större risk att hamna i långa tider av arbetslöshet, har en betydligt tuffare situation 
på arbetsmarknaden jämfört med övriga. I mars minskade arbetslösheten markant 
för icke utsatta och uppgick i slutet av månaden till 3 695 personer (jämfört med 
4 270 ett år tidigare), medan den ökade för de som är utsatta till 5 956 personer 
(jämfört med 5 610 i mars 2014). Det bidrog till en större polarisering av grupperna 
på arbetsmarknaden och de utsatta utgör nu 61,7 procent av de inskrivna arbetslösa i 
Hallands län (i riket uppgick andelen utsatta till 67,1 procent). I mars 2006 utgjorde 
andelen utsatta 48,8 procent av de inskrivna i länet. Skillnaden i sammansättningen 
av de arbetslösa idag jämfört med 2006 ställer större krav på 
arbetsmarknadspolitiken. Det är dock viktigt att komma ihåg att möjligheten att få ett 
jobb om man som individ tillhör en utsatt grupp inte är obefintlig. 

Färre antal sökande fick ett arbete i mars 
1 462 inskrivna arbetslösa fick ett arbete i mars 2015 jämfört med 1 636 personer i 
mars 2014. Det motsvarar en minskning med 10,6 procent. Av de som fick arbete var 
414 ungdomar i åldern 18-24 år. 323 personer var utrikes födda och 192 hade en 
funktionsnedsättning som innebär nedsatt arbetsförmåga. 412 personer hade en 
eftergymnasial utbildning, 806 personer en gymnasial utbildning och 244 personer 
hade en förgymnasial utbildning. 

Färre antal nyinskrivna i mars 2015 
I mars uppgick antalet nyinskrivna arbetslösa i Hallands län till 629 personer (243 
kvinnor och 386 män), vilket kan jämfört med 727 personer i mars föregående år. Av 
de nyinskrivna arbetslösa var 192 ungdomar i åldern 18-24 år. 319 personer var födda 
i Sverige, 275 hade en gymnasial utbildning, 200 en förgymnasialutbildning och 154 
en eftergymnasial utbildning. 
 
Det första kvartalet 2015 uppgår antalet nyinskrivna arbetslösa till totalt 2 209 
personer, vilket kan jämföras med 2 430 personer för samma period 2013 och 2 443 
2012.  

Antal nyanmälda platser i mars 
I mars 2015 anmäldes 2 305 nyanmälda platser till Arbetsförmedlingen i Hallands 
län.2 Flest platser anmäldes i länets centralort Halmstad, följt av Varberg och 
Kungsbacka. 
30 procent av platserna anmäldes inom näringsgrenen finansiell verksamhet och 
företagstjänster, drygt 20 procent anmäldes inom vård och omsorg, närmare 20 
                                                            

1 Förgymnasialt utbildade, funktionsnedsatta som medför nedsatt arbetsförmåga, utomeuropiskt födda, 

arbetslösa i åldern 55-64 år. 

2 Det finns stor anledning att vara mycket 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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procent inom utbildning och drygt 10 procent inom handel. De anmäldes vidare flest 
platser inom yrkesgruppen undersköterskor inom hemtjänst och äldreboende, följt av 
eventsäljare och butiksdemonstratörer samt grundutbildade sjuksköterskor. 

Få varsel första kvartalet 2015 
I mars varslades endast 60 personer om uppsägning i länet vilket kan jämföras med 
157 personer motsvarande månad föregående år.  

Det sammanlaggda varseltalet för det första kvartalet 2015 uppgår till 168 i Hallands 
län. Det kan jämföras med 286 personer 2014 och 393 personer 2013. Inte sedan 
2001 har varseltalen varit lägre under första kvartalet i Hallands län. Alltså får 
kvartalssiffran betraktas som en anmärkningsvärt låg siffra. 

Antal öppet arbetslösa minskar men sökande i program med 
aktivitetsstöd ökar 
Av de 9 651 personer som var inskrivna vid någon av länets arbetsförmedlingar i 
mars deltog 4 728 personer i program med aktivitetsstöd och 4 923 var öppet 
arbetslösa. Antalet öppet arbetslösa hade minskat med sju procent jämfört med 
samma månad föregående år, medan sökande i program med aktivitetsstöd hade ökat 
med tre procent. De som är öppet arbetslösa har oftare kortare tider av arbetslöshet 
bakom sig och gynnas oftast före de med längre tider av arbetslöshet när arbetsgivare 
rekryterar. Programdeltagandet ökar också för att inflödet av utsatta grupper till 
Arbetsförmedlingen ökar inte minst genom etableringsuppdraget. 

De arbetsmarknadspolitiska programmen 
Antalet personer i Jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas ökar svagt 
Jobb- och utvecklingsgarantin är Arbetsförmedlingens enskilt största program och 
hade 2 402 deltagare i mars 2015, jämfört med 2 460 i mars 2014 i Hallands län. Det 
motsvarar en minskning med 2,4 procent jämfört med motsvarande månad i fjol. 
Under samma period har antalet personer i programmets tredje fas, den så kallade 
sysselsättningsfasen, ökat med 1,0 procent. Antalet personer i sysselsättningsfasen 
uppgick i mars 2015 till 904 personer jämfört med 895 ett år tidigare. 

Förberedande insatser ökar med 25,9 procent på ett års sikt 
Förberedande insatser3 är det nästa största programmet och det program där 
aktiviteten har ökat mest på ett års sikt (1 108 personer mars 2015 jämfört med 880 
personer mars 2014). 

Antalet deltagare i Jobbgaranti för ungdomar minskar 
Det enskilt största programmet för ungdomar är jobbgarantigaranti för ungdomar4, 
som hade 816 deltagare i mars 2015. Antalet deltagare minskade med 15,4 procent 

                                                            

3 Förberedande insatser är en grupp av program som rymmer flera program som till exempel 
arbetslivsintroduktion och förberedande utbildningar. 
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mellan mars 2015 och mars 2014. Antalet kvinnor i programmet (289) minskade med 
19,0 procent medan antalet män (479) med 17,0 procent.  

Sökande som har arbete med stöd 
I slutet av mars hade 2 506 personer i Hallands län ett arbete med någon form av 
stöd. Antalet hade ökat med 6,1 procent jämfört med samma månad ett år tidigare.  

370 personer hade anställningsstöd, varav 151 personer särskilt anställningsstöd5, 
146 personer förstärkt särskilt anställningsstöd och 73 personer Instegsjobb6. Vidare 
hade 1 130 personer en lönebidragsanställning och 757 personer en 
trygghetsanställning, 207 en utvecklingsanställning och 42 personen en offentligt 
skyddad anställning.  

Något färre personer i Nystartsjobb under första kvartalet 
I slutet av mars hade 959 personer ett Nystartsjobb7 i Hallands län. Jämfört med 
mars 2014 innebär detta en minskning med 12,7 procent. Antalet utrikes födda och 
unga i åldern 18-24 uppgick till 383 (-15,3 procent på ett års sikt) respektive 84 (-24,3 
procent på ett års sikt) personer. 

Antalet kvinnor med Nystartsjobb uppgick till 385 kvinnor och antalet män till 574 
personer i länet. Sedan mars föregående år har antalet kvinnor minskat med 14,1 
procent medan antalet män har minskat med 11,7 procent.  

  

                                                                                                                                                                   

4 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. 
5 Särskilt anställningsstöd är för personer som har svårigheter att få ett reguljärt arbete och där arbetsgivaren 
får ett ekonomiskt stöd i form av skattekreditering. 
6 Instegsjobb är anställning med särskilt anställningsstöd som ska kombineras med svenskundervisning för 
invandrare. Målgruppen är nyanlända invandrare. 
7 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 
Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. 
Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna 
arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. 

Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar 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 inskrivna arbetslösa anges i 
förhållande till en registerbaserad arbetskraft. 

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella 
arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras 
Arbetskraftsundersökningar (AKU). 

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik 
Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökningar 

April månads arbetsmarknadsstatistik publiceras den 11 maj. 

 

Inskrivna arbetslösa i mars 2015 som andel (%) av den 
registerbaserade arbetskraften 16-64 år 
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