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Sammanfattning
Den globala ekonomin fortsätter att förstärkas under 2014 och 2015, vilket betyder att världshandeln ökar. Det är USA som håller i taktpinnen men läget stärks även i euroländerna, dock i
långsam takt. Tyskland ger ett stort bidrag till återhämtningen men ekonomin växer också i de
gamla krisländerna. Det finns dock kvarstående stora problem i euroområdet, varav den höga
arbetslösheten på nära 12 procent utgör ett stort hinder för att få igång den inhemska efterfrågan.
Samtidigt fortsätter utvecklingen i Storbritannien att stärkas i god takt och utsikterna har även
ljusnat betydligt i Danmark. Däremot fortsätter den finska ekonomin att utvecklas svagt.
Sammantaget betyder detta att många länder som är betydelsefulla för svensk export bedöms
gå bra under de kommande åren.
För svensk del skedde det en liten försvagning av BNP mellan fjärde kvartalet 2013 och första
kvartalet 2014, vilket dock var väntat eftersom flera tillfälliga faktorer bidrog till den kraftiga
ökningen under slutet av föregående år. Den inhemska ekonomin fortsätter att svara för tillväxten i BNP under återstoden av 2014, och ökningstakten förutses öka. Störst bidrag ger privat konsumtion men också investeringarna ökar, främst genom en ökad bostadsproduktion.
Exporten stärks inledningsvis endast i långsam takt, men under 2015 sker en tydlig tillväxt av
exporten. BNP ökade 1,6 procent 2013 och tillväxten beräknas till cirka 3 procent 2015.
Arbetsförmedlingens prognosundersökning visar att företagen har lika mycket outnyttjad kapacitet som normalt men att många företag ändå har för avsikt att öka antalet sysselsatta 2014
och 2015. Arbetsförmedlingen bedömer att sysselsättningen kommer att öka med 1 375 personer i Hallands län fram till utgången av fjärde kvartalet 2014 och med ytterligare 1 750 personer under 2015. Det är den privata tjänstesektorn som kommer fortsätta att vara sysselsättningsmotorn i ekonomin, medan utvecklingen inom industrin är betydligt trögare. Även inom
bygg- och anläggningssektorn förväntas sysselsättningen att öka under prognosperioden.
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Starkt konjunkturläge i norra Halland
Arbetsförmedlingens intervjuundersökning visar att framtidsutsikterna bland länets arbetsgivare är betydligt mer positiva än för bara ett halvår sedan (se figuren nedan). Den stora osäkerheten i den internationella ekonomin, framförallt i Euroområdet, tillsammans med det
faktum att många företag har en stor outnyttjad produktionskapacitet innebär att förbättringen på arbetsmarknaden inte minskar arbetslösheten i samma utsträckning.

Arbetsförmedlingens konjunkturindikator för näringslivet, Halland län, våren 2007
– våren 2014
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Anm. Värden över 100 visar ett starkare förväntningsläge än normalt och värden över 110 ett mycket starkare förväntningsläge än normalt. På motsvarande sätt visar värden under 100 ett svagare förväntningsläge än normalt och värden
under 90 ett mycket svagare förväntningsläge än normalt.

Nyanmälda platser
Det tidigare så osäkra läget i ekonomin, tillsammans med den svaga utvecklingen i vår omvärld, har lett till en uppdämd efterfrågan bland företagen i Halland det senaste året. Under
perioden januari 2010 till april 2014 har det anmälts drygt 65 000 platser till Arbetsförmedlingen i Hallands län. Den privata tjänstesektorn svarar för hälften (50 procent) av alla
anmälda platser. Näst flest platser har anmälts inom vård och omsorg samt utbildningsväsendet som svarar för cirka en femtedel var (20 procent) av de anmälda platserna. Fem procent av
de platser som anmälts under perioden återfinns inom industrin, medan antalet platser inom
bygg- och anläggning utgör cirka två procent av de anmälda platserna. Resterande platser
återfinns inom jord, skog och fiske (knappt en procent) och offentlig förvaltning (närmare två
procent).
Under årets fyra första månader har 6 550 platser anmälts till Arbetsförmedlingen i Hallands
län. Det är 676 fler än under samma period föregående år och 200 platser fler än under perioden januari - april 2012.
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Varsel
Sammanlagt varslades 1 435 personer i länet om uppsägning under 2013, vilket historiskt sett
är en hög siffra, även om den är lägre än 2012 och 2011. Det är också strax över det historiska
genomsnittet för åren 2004 till 2013 på 1 366 varslade per år. Under de fyra inledande månaderna av 2014 varslades förhållandevis få personer (377) i länet om uppsägning. Det är 30
procent eller 42 färre varslade per månad jämfört med 2013 och 35 färre än det historiska
snittet för samma period.
Varsel om uppsägning är en viktig konjunkturindikator. Det är dock viktigt att poängtera att
långt ifrån alla lagda varsel leder till uppsägning, och att än färre leder till arbetslöshet. Ungefär 60 procent av alla varslade leder till uppsägning och 30 procent blir arbetslösa i samband
med sina varsel.

Brist på arbetskraft
Mest påtaglig är bristen på arbetskraft inom offentlig sektor, men även privata företag som
verkar inom vård-, omsorg och skola har stora svårigheter att hitta vissa yrkesgrupper. Inom
privat sektor är det företag inom information- och kommunikation som upplever störst problem att hitta kompetent arbetskraft. Majoriteten av bristyrkena i Hallands län tillhör yrkesgrupper som kräver högskoleutbildning, medan majoriteten av överskottsyrkena tillhör yrkesgrupper som har låga utbildningskrav. När det gäller de mer praktiskt inriktade bristyrkena
kräver arbetsgivarna ofta lång och gedigen yrkeserfarenhet.
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Prognos över sysselsättning och arbetslöshet
Antalet sysselsatta fortsätter att öka
Hallands befolkning har ökat med 25 procent de senaste 25 åren och var vid årsskiftet 306 840
invånare. Sysselsättningen har också ökat med 25 procent, men på endast 20 år och var vid
förra årsskiftet 142 766 personer i länet. Sysselsättningsgraden är sedan länge bland den
högsta i landet med 81,5 procent i åldern 16-64 år.
Sysselsatta i Hallands län, 2004 – 2015, prognos för åren 2014 och 2015
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Källa: SCB och Arbetsförmedlingen

Anm. Sysselsatta avser förvärvsarbetande dagbefolkning (16-64 år) i november respektive år enligt Statistiska centralbyråns Registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS).

Trots den sviktande konjunkturen under 2012 och 2013 har svensk arbetsmarknad stått sig
mycket väl i en internationell jämförelse. Sedan år 2008 har antalet personer som arbetar i
länet i åldern 16-64 år ökat med drygt 3 500 personer, från 122 500 personer till 126 000 personer. Ökningen förklaras ytterst av den expansiva privata tjänstesektorn. Mellan 2008 och
2012 ökade antalet sysselsatta i denna sektor med närmare 7,5 procent (motsvarande 3000
personer )i Hallands län, till närmare 44 800.
I motsats till den privata tjänstesektorn, där antalet sysselsatta tenderar att öka, tenderar antalet sysselsatta inom industrin att minska. Sedan 2008 har antalet sysselsatta inom industrin i
länet minskat från 22 000 till 20 000 personer. En del av minskningen inom industrin uppvägs dock av att industripersonal numera arbetar inom den privata tjänstesektorn genom bemanningsföretag och som konsulter åt industriföretag.
Mellan åren 2008 och 2012 har sysselsättningen inom den landstingskommunala sektorn ökat
och minskat inom primärkommunal sektor. Även denna minskning kan till viss del förklaras
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av överföring av sysselsatta från offentlig till privat tjänstesektor. Inom statlig sektor har
sysselsättningen ökat med 10 procent sedan 2008. Främst är det Försvarsmakten som numera
behöver anställa soldater.
Färska uppgifter från Arbetskraftsundersökningarna (SCB) tyder på att den positiva trenden
med en ökad sysselsättning fortsätter. SCB:s arbetskraftsundersökningar visar att sysselsättningen i Halland ökade även under inledningen på 2014. Under senare tid har sysselsättningen ökat som mest bland ungdomar. Det är både antal och andel sysselsatta som ökar. Sysselsättningsökningen kan till stor också del förklaras av en stor inflyttning, från andra delar av
Sverige samt av en omfattande invandring.
Även den ökande frånvaron (t.ex. sjukfrånvaro) på arbetsmarknaden bland sysselsatta, förmodas ha ökat sysselsättningen genom att fler arbetsgivare varit tvungna att ta in vikarier.
De svenska hushållens starka ekonomi kommer att driva på utvecklingen under 2014 och
2015. Ökade investeringar och ökad export kommer också att driva på utvecklingen. Trenden
med ökande sysselsättning inom den privata tjänstesektorn väntas således fortgå under prognosperioden. Industrin räknar med en stabilisering under loppet av 2014, dock inte i termer
av någon sysselsättningsökning. Den offentliga sektorn förväntas även den ha en svagt positiv
sysselsättningsförändring. Byggsektorn i länet fortsätter sin positiva utveckling under 2014
och den förstärks ytterligare under år 2015.

Arbetslösheten minskar
Hallands län har näst efter Uppsala län, lägst andel arbetslösa i riket (se kartan på nästa sida).
Arbetslösheten varierar dock stort mellan kommunerna och olika grupper. Arbetslösheten
minskar i länet sedan årets början och bedöms fortsätta under prognosperioden.
Det starka utbudet av arbetskraft de senaste åren har lett till ökad sysselsättning, men inte
minskat arbetslösheten i samma utsträckning. Det senaste halvåret har sysselsättningen ökat
mest hos gruppen unga och detta medför att arbetslösheten minskat tydligt för unga 18-24 år.
En del talar nu för att ökningen av arbetskraftsutbudet har börjat bromsa in. Samtidigt kommer det förbättrade konjunkturläget även gynna de inskrivna arbetslösa. Det förbättrade konjunkturläget förväntas ge draghjälp för de grupper som har en svårlöst arbetsmarknadssituation.
Fram till utgången av fjärde kvartalet 2014 bedöms arbetslösheten i Hallands län därför att
minska med 850 personer jämfört med fjärde kvartalet 2013. Det motsvarar en minskning
med närmare 8 procent. Antalet inskrivna arbetslösa förväntas därmed hamna på en nivå runt
9 500 personer.
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Inskrivna arbetslösa i Hallands län kvartal 4, 2004 – 2015, prognos för kvartal 4 2014
och 2015
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Anm. Inskrivna arbetslösa (16-64 år) är summan av öppet arbetslösa och deltagare i program med aktivitetsstöd.

Stora regionala skillnader
Främst är det nu Varberg som lyfter sin sysselsättning jämfört med tidigare år. Kungsbacka
var innan den starkast lysande stjärnan i Hallands med bl.a. en av landets lägsta arbetslöshet,
stark sysselsättningsökning och en stor pendling till och från Göteborgsregionen. Bättre kommunikationer på sträckan Göteborg - Köpenhamn, men främst norr om Hallandsåsen mot
Göteborg skapar gynnsammare förutsättningar för pendlingen. Även godstransporter underlättas och gynnar därmed näringslivet i länet. Detta har ökat efterfrågan på bostäder i norra
Halland, men tydligast i Varberg som man når på mindre än 40 minuter med tåg från Göteborg. Fler Göteborgare väljer därför att bosätta sig längs Hallandskusten eftersom de kan
jobba kvar med rimliga pendlingstider. Som en följd av bl.a. detta fortsätter befolkningen och
sysselsättningen att öka kraftigt i länet.
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utspås öka något under 2014 när efterfrågan stiger men framförallt kommer vi se effekter av
detta 2015 när konjunkturläget förväntas bli än starkare.

Brist- och överskottsyrken
Mest påtaglig är bristen på arbetskraft inom offentlig sektor, men även privata företag som
verkar inom vård-, omsorg och skola har stora svårigheter att hitta vissa yrkesgrupper. Inom
privat sektor är det företag inom information- och kommunikation som upplever störst problem att hitta kompetent arbetskraft. Majoriteten av bristyrkena i Hallands län tillhör yrkesgrupper som kräver högskoleutbildning, medan majoriteten av överskottsyrkena tillhör yrkesgrupper som har låga utbildningskrav. När det gäller de mer praktiskt inriktade bristyrkena
kräver arbetsgivarna ofta lång och gedigen yrkeserfarenhet.
Inom restaurang- och hotellnäringen i länet upplever man brist på kockar, hovmästare och
duktiga servitörer som har erfarenhet och kunskap om viner. Inom den privata tjänstesektorn i
Hallands län har företagen bland annat angivit att de har svårt att rekrytera maskiningenjörer,
ingenjörer och tekniker inom elektronik och teleteknik, elingenjörer och eltekniker samt företagsekonomer. Inom byggbranschen råder det stor brist på civilingenjörer, arbetsledare och
projektledare. En undersökning utförd av Sveriges byggindustrier 2010 visar dessutom att
andelen anställda över 60 år inom dessa yrkesgrupper är stor, vilket kan komma att förvärra
situationen ytterligare de kommande fem åren. Det råder även brist på byggnadsplåtslagare
och VVS-montörer i länet.
Den kommunala sektorn i Hallands län upplever störst brist inom övrig kommunal verksamhet (bland annat tekniska förvaltningar och central administration) följt av barnomsorg,
grundskola, vård- och omsorg samt gymnasieskolan. Inom övrig verksamhet påtalas bristen på
civilingenjörer, chefer för mindre enheter, systemerare och programmerare, byggnads- och
brandingenjörer, driftschefer för service och information, fastighetstekniker samt anläggningsarbetare. Inom barnomsorgen är det stor brist på förskollärare och fritidspedagoger.
Inom grundskolan är det brist på speciallärare och grundskollärare men även svårt att hitta
chefer i vissa av länets kommuner. Inom gymnasieskolan är det brister på lärare i estetiska och
praktiska ämnen samt yrkeslärare som utmärker sig mest. Inom vård- och omsorg är det brist
på geriatriksjuksköterskor samt socialsekreterare och kuratorer.
Inom statlig sektor lyfts bristen på universitets- och högskollärare samt byggnads- och brandingenjörer. Inom landstinget är det främst bristen på läkare, akutsjuksköterskor och övriga
sjuksköterskor som nämns, men även bristen på barnmorskor, arbetsterapeuter och övriga
terapeuter.
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Arbetsmarknadsläget för ett urval av yrken i Hallands län under det närmaste året
Bristyrken

Överskottsyrken

Kockar

Montörer, el- och teleutrustning

Läkare

Godshanterare och expressbud

Förskollärare

Försäljare, dagligvaror

Byggnadsplåtslagare

Försäljare, fackhandel

CNC-operatörer

Städare

Receptarier

Vaktmästare

Bagare/Konditorer

Barnskötare

Lastbilsmekaniker

Vårdbiträden

Gymnasielärare i yrkesämnen

Lagerarbetare

Civilingenjörer, olika inriktningar

Truckförare

Tabellen visar en bedömning av arbetsmarknadsläget våren 2015 för ett urval av yrken i länet.
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Näringsgrenar
Jord- och skogsbruk
Jord- och skogsbruket är den bransch som visar lägst förväntningar på de kommande sex månaderna enligt Arbetsförmedlingens undersökning. Det svenska jordbruket befinner sig i en
pressad och utsatt situation, med dålig lönsamhet och vikande produktefterfrågan. Lantbruket
är utsatt för hård internationell konkurens och det finns en osäkerhet kring prisutvecklingen.
Köttproducenter och mjölkbönder befinner sig i en särskilt utsatt situation.
Skogsbruket är å sin sida starkt exportberoende. Ökande export och priser har haft en positiv
effekt på den svenska skogsnäringen. En relativt starkare krona gör dock svenska varor och
produkter dyrare, vilket kan får till följd att exporten hämmas.
Antalet sysselsatta inom jord- och skogsbruket har trendmässigt minskat under flera årtionden. Inom skogsbruket är hälften av arbetskraften importerad och då främst från Baltikum och
Polen. Detta gäller i synnerhet den manuella röjningen och avverkningen Utvecklingen går
mot att verksamheten bedrivs i större enheter, vilket kräver större anläggningar och större
investeringar i maskiner och annan utrustning. Sysselsättningen förvantas dock vara oförändrad inom jord- och skogsbruket under prognosperioden.

Industri
Inom tillverkningsindustrin (exkl. energi och miljöförsörjning) i Hallands län arbetar närmare
16 800 personer. Detta motsvarar knappt 16 procent av den förvärvsarbetande dagbefolkning,
vilket är en något högre nivå än i riket. Flera av kommunerna i länet har dock en betydligt
högre koncentration av de förvärvsarbetande inom tillverkningsindustrin.
Diagramet på nästa sida beskriver andelen förvärvsarbetsarbetande inom tillverkningsindustrin fördelade på länets kommuner. I de flesta av kommunerna finns ett, eller ett fåtal, dominerande industrisegment. Med andra ord så är sysselsättningsutvecklingen inom industrin i
stor utsträckning beroende av ett fåtal industrigrenar. I Hylte är massa, pappers- och pappersvaruindustrin, metallvaruindustri samt industri för motorfordon särskilt framträdande. I Falkenberg och Laholm är livsmedelsindustrin den dominerande grenen. År 2013 arbetade 15
procent av de förvärvsarbetande i Falkenberg inom livsmedelstillverkning. Motsvarande siffra
för Laholm är 14 procent. I Falkenberg är dessutom förhållandevis stort antal personer sysselsatta inom dryckestillverkning.
Varberg och Kungsbacka särskiljer sig genom att en relativt hög andel av de förvärvsarbetande
inom tillverkningsindustrin återfinns inom företag som tillverkar trävaror. Ungefär 15 procent
av de förvärvsarbetande inom tillverkningsindustrin i dessa kommuner arbetar i företag som
tillverkar trävaror jämfört med sex procent i länet och riket. I Halmstad kommun återfinns en
förhållandevis stor andel av förvärvsarbetande inom tillverkningsindustrin i företag som tillverkar metallvaror (19 procent) men även inom textilindustrin (12 procent). Metallvarutillverkningen är mer diversifierad än vad textilindustrin är. I Halmstad är det främst tekniska
textilier och industritextilier som produceras.
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Andel förvärvsarbetande inom industrin per kommun i Hallands län
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Källa: SCB

Anm. Andel av den förvärvsarbetande dagbefolkningen (16-64 år) i respektive kommun som är verksam
inom industrin, enligt RAMS 2012.

Utvecklingen inom industrin
Den svenska industrin är starkt exportberonde och en bidragande orsak till den starkare utvecklingen som industrin har haft under inledningen på 2014, är att den globala ekonomin nu
börjar ta fart. Den svenska kronan fortsätter att vara relativt högt värderad gentemot andra
viktiga valutor, vilket till viss del hämmar exporten. Förutom konjunkturella problem dras
också stora delar av industrin av strukturella problem. Effektivisering och omställning av olika
produktionsprocesser kommer att vara nödvändigt även framöver för många företags överlevnad.
Arbetsförmedlingens konjunkturindex visar på en förbättrad situation för industrin, såväl
regionalt som nationellt. Rikets industriföretag är dock något mer försiktiga i sina bedömningar om hur efterfrågan kommer att utvecklas på sex månaders sikt jämfört med i Halland. Totalt sett för industrin i länet blir sysselsättningen i stort sett oförändrad under prognosperioden. Dels genom att stora varsel lagts medan andra behöver rekrytera. Även här ser vi att
norra Halland går betydligt bättre än de södra delarna.
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Förväntad efterfrågeutveckling inom industrin under de kommande sex månaderna, Hallands län, våren 2007 – våren 2014
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Anm. Nettotalen beräknas som andel arbetsställen som bedömer att efterfrågan på deras varor/tjänster kommer att
öka under kommande sex månader minus andel arbetsställen som bedömer att efterfrågan kommer att minska. De
heldragna linjerna i diagrammet är medelvärdet av nettotalen för riket respektive länet enligt Arbetsförmedlingens
intervjuundersökningar våren 2007 – våren 2014.

Oförändrad sysselsättning inom industrin
Som nämnts tidigare är några industrigrenar i länet mer framträdande än andra. Detta gäller
bland annat massa- och pappersvarutillverkning, metallvaruindustrin, motorfordonsindustrin,
livsmedelsindustrin, trätillverkning men även textilindustrin. Inom massa- och pappersvarutillverkning och metallvaruindustrin är såväl efterfrågan som konkurrens från omvärlden avgörande för sysselsättningsutvecklingen. Under prognosperioden förväntas sysselsättningen
inom dessa delar av industrin att minska på grund en svag global efterfrågan, i synnerhet på
grund av en svag efterfrågan i Eurozonen. Även den relativt starka kronkursen kan förmodas
ha en negativ inverkan på dessa företags globala konkurrenskraft. Livsmedelsbranschen är
mindre känslig för den internationella konjunkturen varför branschen förväntas ha en något
bättre utveckling under prognosperioden. Trätillverkningsindustrin är i stor utsträckning beroende av läget i byggsektorn, och den uppåtgående utveckling som byggbranschen har, återspeglar sig bland annat i att sysselsättningen inom trävarutillverkning ökar. Textilindustrin,
har framförallt annan industri som avnämare för sina produkter. På grund av den kärva konjunkturen inom industrin generellt, har textilindustrin upplevt en svag utveckling det senaste
året, vilket medfört en minskad sysselsättning.
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Byggverksamhet
Arbetsförmedlingens prognosundersökning visar att företagen inom bygg- och anläggningssektorn i Hallands län ser mycket ljust på den framtida marknadsutvecklingen. Arbetsförmedlingens konjunkturindex (diagrammet på nästa sida) indikerar att nedgången hösten 2012
var djupare i Halland än i riket. Byggstatistik från SCB bekräftar detta, då siffrorna visar att
nybyggnationen av små- och flerbostadshus minskade mer i Hallands län än i riket under
2012. Antalet nyanmälda platser inom bygg- och anläggning till arbetsförmedlingen i Hallands
län var 25 procent högre de fyra första månaderna 2014, jämfört med samma period 2013.
Andel förvärvsarbetande inom byggverksamhet per kommun i Hallands län
Procent
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Anm. Andel av den förvärvsarbetande dagbefolkningen (16-64 år) i respektive kommun som är verksam
inom byggverksamhet, enligt RAMS 2012.

Sysselsättningen inom byggsektorn har ökat svagt i riket under 2013, medan arbetade timmar
minskat, enligt Arbetskraftsundersökningarna. Det tyder på ett lågt kapacitetsutnyttjande
inom branschen. Konjunkturinstitutets barometerindikator för bygg- och anläggning har legat
i stort sett still på det historiska genomsnittet för branschen under våren 2014. Statistik från
SCB visar också att nybyggnationen av bostäder ökar både i riket och i Hallands län. Nybyggnationer är därmed den delsektor som står för återhämtningen, då ombyggnadsinvesteringar
fortsätter att minska, trots ROT-avdraget. De offentliga lokalinvesteringarna fortsätter att öka
måttligt och förväntas även göra så fram till 2015. År 2014 förväntas privata anläggningssidan
att öka, men den offentliga att minska på grund av lägre anslag till infrastruktur. I västra Sverige pågår dock det stora projektet med västsvenska paketet fram till 2028. Det gör att anläggningssidan kommer att ha en god utveckling fram till dess, även om finansieringen för alla
dess delar ännu inte är klar. Projektet påverkar även anläggningsbranschen i Hallands län.
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Eftersom det byggs mycket få hyresrätter i Sverige idag bekostade av allmännyttan, påverkas
byggkonjunkturen i mycket högre grad av tillväxten i ekonomin i stort än tidigare.
Förväntad efterfrågeutveckling inom byggverksamhet under de kommande
månaderna, Hallands län, våren 2007 – våren 2014
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Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar
Säsongrensade data, trendvärden

Anm. Nettotalen beräknas som andel arbetsställen som bedömer att efterfrågan på deras varor/tjänster kommer att
öka under kommande se Hallands månader minus andel arbetsställen som bedömer att efterfrågan kommer att
minska. De heldragna linjerna i diagrammet är medelvärdet av nettotalen för riket respektive länet enligt Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar våren 2007 – våren 2014.

Brist på ingenjörer
Redan i mitten på förra året började arbetslösheten för byggnadsingenjörer och byggnadstekniker i länet att minska, jämfört med samma period föregående år. Antalet inskrivna byggnadsingenjörer och byggnadstekniker i länet är dock mycket få. De yrkesgrupper som har flest
inskrivna arbetslösa i länet är fastighetsskötare följt av gruppen byggnadsträarbetare, inredningsnickare med flera. De grupper som har minst antal inskrivna är isoleringsmontörer,
glasmästare, takmontörer, och anläggningsarbetare. Inom byggsektorn föreligger en paradoxsituation för många yrkesgrupper, vilket innebär en stor efterfrågan på erfarna hanteverkare
samtidigt som det finns många oerfarna som inte kommer ut i arbete. Av de inskrivna byggnadsträarbetarna är en tredjedel i åldern 18-24 år och av murarna 50 procent. Av de inskrivna
installationselektrikerna är hela 67 procent 18-24 år.

Privata tjänster
Den privata tjänstesektorn har under längre tid varit sysselsättningsmotorn i svensk ekonomi.
Sektorn är bred och omfattar bland annat företag inom handel, turism, personliga och kulturella tjänster, företagstjänster, transport, fastighetsverksamhet, information och kommunikation men även företag inom finans- och försäkringsverksamhet. Det faktum att de olika
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branscherna har skilda inriktningar innebär att utvecklingen ofta varierar mellan olika segment. Arbetsförmedlingens konjunkturindex för privat tjänstesektor i Hallands län visar att
företagen är betydligt mer positiva i sin framtidstro än för ett och två år sedan (se diagram
nedan). Dessutom är företagarna i Hallands län något mer positiva än tjänsteföretag generellt i
riket. Utvecklingen inom vissa delar av tjänstesektorn är starkt förknippad med utvecklingen
inom industrin. Inom dessa segment av tjänstesektorn har globaliseringen bidragit till en
sysselsättningstillväxt främst av högkvalificerade jobb, medan enklare arbeten flyttat utomlands. En trend som kan förväntas bli starkare för tjänstesektorns del under kommande år.
Det finns också en tendens att tjänsteinnehållet i exporten ökar.
Andel förvärvsarbetande inom privata tjänster per kommun i Hallands län
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Anm. Andel av den förvärvsarbetande dagbefolkningen (16-64 år) i respektive kommun som är verksam inom privata
tjänster, enligt RAMS 2012. I privata tjänster ingår handel, transport, hotell och restaurang, information och kommunikation, finansiell verksamhet och företagstjänster samt personliga och kulturella tjänster.

Utvecklingen inom den privata tjänstesektorn
Inom den privata tjänstesektorn är det handel, information och kommunikation som ökar
allra mest under 2014. Andra delsektorer som går bra enligt prognosundersökningen är besöksnäringen samt finansiella tjänster och företagstjänster. De delbranscher som utvecklas
sämre än snittet inom sektorn är transportnäringen samt utbildningen. För 2014 är bilden mer
samstämmig från företagen inom den privata tjänstesektorn, då de tror på en sysselsättningsökning på närmare tre procent. Företagen inom hotell och restaurang upplever den största
arbetskraftbristen, vilket hämmar deras tillväxtplaner. En annan faktor kan vara att de har
haft en kraftig tillväxttakt under längre tid som gör att de inte vill och kan växa lika mycket
kommande år.
Inom den privata tjänstesektorn är det företag inom besöksnäringen samt privata företag inom
utbildning, vård och omsorg där störst andel företag har upplevt ökad efterfrågan det senaste
halvåret.
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Förväntad efterfrågeutveckling inom privata tjänster under de kommande sex
månaderna, Hallands län, våren 2007 – våren 2014
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Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar
Säsongrensade data, trendvärden

Anm. Nettotalen beräknas som andel arbetsställen som bedömer att efterfrågan på deras varor/tjänster kommer att
öka under kommande sex månader minus andel arbetsställen som bedömer att efterfrågan kommer att minska. De
heldragna linjerna i diagrammet är medelvärdet av nettotalen för riket respektive länet enligt Arbetsförmedlingens
intervjuundersökningar våren 2007 – våren 2014.

Offentliga tjänster
Enligt Sveriges kommuner och landsting (SKL) förväntas den kommunala sektorn i Sverige gå
mycket bra 2014, medan landstingen förväntas gå med underskott. Även om den sammantagna bilden för dessa båda sektorer ser relativt god ut i den närmaste framtiden förutspår
SKL en svår framtid på lite längre sikt. Ökade investeringsbehov och en demografisk utveckling sätter stor press på effektivisering och kontroll av kostnader samt anpassad verksamhet
som följd. Den kortperiodiska sysselsättningsstatistiken från SCB för första kvartalet 2014
bekräftar SKL:s bild av läget. Undersökningen visar att sysselsättningen har ökat med 0,7 procent i offentlig sektor jämfört med första kvartalet 2013. Störst var sysselsättningsökningen
inom statlig förvaltning på 2,3 procent. I den kommunala sektorn ökade sysselsättningen med
0,2 procent och med 0,1 procent i landstingen.
Region Halland har haft problem de senaste åren med att nå en budget i balans. Ökad vårdtyngd och ökade volymer på grund av en åldrande befolkning, har lett till stora kostnadsökningar inom den specialiserade somatiska vården. Med den aviserade höjningen av landstingsskatten blir de 240 miljonerna ett välkommet tillskott.
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Andel förvärvsarbetande inom offentliga tjänster per kommun i Hallands län
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Anm. Andel av den förvärvsarbetande dagbefolkningen (16-64 år) i respektive kommun som är verksam inom offentliga tjänster, enligt RAMS 2012. I offentliga tjänster ingår offentlig förvaltning, utbildning samt vård och omsorg,
oavsett huvudman.

Utmaningar inom offentliga tjänster
Inom lasarett och slutenvården samt primärvården upplever man brist på arbetskraft. En gemensam utmaning för den kommunala sektorn är att de yngre barnkullarna ökar i antal, samtidigt som de äldre elevkullarna till gymnasiet minskar. En annan utmaning för den offentliga
sektorn är att antalet äldre som arbetar inom sektorn är relativt stort. I synnerhet är andelen
äldre (55-64 år) inom grundskolan hög. Under de kommande åren kan vi därför förvänta oss
en generationsväxling i grundskolan. Ytterligare en utmaning för skolväsendet är införandet av
lärarlegitimationen.
Ett annat problem är den relativt sett höga sjukfrånvaron bland kvinnor inom kommun och
landsting. En undersökning utförd av fackförbundet Kommunal, publicerad i november 2013,
visar att mer än en femtedel av kommunals medlemmar som arbetar inom äldreomsorgen vill
byta jobb inom tre år på grund av dålig arbetsmiljö. Enligt rapporten är det i första hand de
hårda besparingarna under senare år som lett till att många anser att de har fått en ohållbar
arbetsmiljösituation och önskar lämna yrket.
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Befolkning och arbetskraft
Den 31 december 2013 uppgick befolkningen i Hallands län till 306 800 invånare och hade då
ökat med drygt 2 700 personer, eller 0,9 procent, sedan förra årsskiftet. Både födelseöverskott
och flyttnettot var positivt (dock ej för unga 18-24 år). Hallands län har under en längre tid
haft en befolkningsökning på över 2 000 personer per år, eller strax under en procent. Alla
kommuner i länet förutom Hylte och Laholm följer den positiva trenden i länet. I Halmstad
följt av Varberg och Kungsbacka har befolkningen ökat mest under 2013.
Hallands län har en mindre andel personer i åldern 20 till 64 år jämfört med riket, 56 procent
jämfört med 58 procent. Däremot har Halland något fler yngre och äldre än riket generellt.
Förvärvsfrekvensen för gruppen 20-64 år är däremot högre i Halland än riket, 81,5 procent
jämfört med 76,8 procent.
Invandringsnettot i Hallands län uppgick 2013 till drygt 1 300. Det innebär att Halland har
näst sämst invandringsnetto av alla län i riket. Kronobergs län följt av Stockholm och Skåne
ligger bäst till. Hylte som har en negativ befolkningsökning har ändå ett positivt invandringsnetto. Flest utrikesfödda har under 2013 dock flyttat till Falkenberg följt av Varberg.
Antalet sjukskrivna har minskat kraftigt sedan början av 2000-talet. Ohälsotalet i Hallands län
är lägre än i riket och ligger på 24,9 jämfört med 26,8 i riket enligt statistik för 2013 från Försäkringskassan.
I Hallands län förväntas befolkning öka med ungefär 32 000 personer fram till år 2025. Andelen utrikes födda väntas öka från 12 procent till cirka 14 procent och andelen som är 65 år eller
äldre att öka med 3,3 procentenheter. Andelen barn och unga (0-19 år) väntas under samma
period öka med omkring 0,7 procentenheter. Samtidigt minskar andelen i arbetsför ålder, det
vill säga personer i åldern 20 till 64 år, med ca 4 procentenheter. Andelen äldre förväntas öka
mest i Laholms (+ 4,6 procent), Falkenbergs och Varbergs kommuner (+ 4,1 procent vardera).
Laholm och Varberg är de kommuner som förväntas uppleva den relativt största minskningen
av andelen personer i arbetsför ålder, minus 5,1 respektive 5,0 procent.
I SCB:s senaste sysselsättningsprognos gör de antagandet att äldre kommer att arbeta både
längre och fler timmar, jämfört med nu. De tror också att de utrikes födda kommer att arbeta
mer, samt att inrikes födda kvinnor kommer att öka sitt arbetsutbud.

Utbildningsnivå
Det är en något större andel i Hallands län jämfört med riket som har högst gymnasial utbildning, 62 jämfört med 59 procent. Kvinnor har högre utbildningsnivå än män. I Hallands län
har 57 procent kvinnor högst gymnasial utbildning medan samma siffra för män uppgår till
hela 67 procent. Hela 42 procent av kvinnorna har läst minst två år på högskola eller universitet, medan endast 31 procent av männen har gjort det. Av dem som gick ut gymnasiet
2008/2009 hade 39 procent påbörjat en högskoleutbildning tre år senare. Motsvarande siffra
för riket var 45 procent. Även i detta fall är det en stor skillnad mellan kvinnor och män. 45
procent (51 procent i riket) av kvinnorna och 33 procent (39 procent i riket) av männen deltog
i studier tre år efter avslutad gymnasieutbildning. Det finns stora skillnader i studietraditioner
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mellan kommunerna i länet. I Kungsbacka följt av Halmstad var det flest ungdomar som valde
att plugga vidare efter gymnasiet, medan minst andel gjorde det i Falkenberg följt av Hylte.

Pendling
Pendlingen mellan länets kommuner är relativt begränsad. Kungsbacka har den lägsta andelen
pendlare inom länet, men väldigt hög pendling över länsgränsen norrut. Hylte följt av Falkenberg har störst pendling inom länets gränser till annan kommun. I Hylte pendlar man till
Halmstad medan Falkenbergsborna främst pendlar till Varberg. I samtliga kommuner utom
Kungsbacka är det fler män än kvinnor som pendlar till en annan kommun inom länet. Enligt
senaste statistiken från SCB var det 30 250 personer som pendlade från Hallands län till ett
annat län. 73 procent av pendlarna åkte till Västra Götaland, 10 procent till Skåne och 6 procent till Stockholms län. Den förvärvsarbetande nattbefolkningen uppgick till 142 766 och
dagbefolkningen till 126 127.
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Inskrivna arbetslösa vid Arbetsförmedlingen
Arbetslöshetens utveckling
Svensk ekonomin är fortsatt lite osäker. Detta återspeglas bland annat i Arbetsförmedlingens
verksamhetsstatistik som bara visar en försiktigt starkare arbetsmarknad. Räknat som månadsgenomsnitt för vinterhalvåret (oktober 2013- mars 2014) uppgick det totala antalet inskrivna arbetslösa i Hallands län till sammanlagt 10 400 personer eller 6,8 procent av arbetskraften, vilket är en minskning med 0,2 jämfört med samma period föregående år. Av dessa
var 5 700 personer öppet arbetslösa medan 4 700 var sökanden i program med aktivitetsstöd.
Detta innebär en större minskning av antalet öppet arbetslösa än antalet deltagare i program
med aktivitetsstöd. Antalet öppet arbetslösa minskade i länet med i genomsnitt 5 procent på
ett år, vilket kan jämföras med en minskning på 3 procent av antalet sökanden i program med
aktivitetsstöd.
I slutet av april var totalt 9 295 personer inskrivna som arbetslösa (4 846 var öppet arbetslösa
och 4 449 var sökande i program med aktivitetsstöd) vid någon av länets arbetsförmedlingar.
De arbetslösa kvinnorna var 4 220, vilket är en minskning med 9 procent på ett år. Mostsvarande siffror för män är 5 075 och en minskning med 4 procent. På ett års sikt har det totala
antalet arbetslösa minskat med 6,4 procent i april 2014. Det innebär den fjärde månaden i rad
med en sjunkande arbetslöshet i länet (jämfört med samma månad föregående år).
Inskrivna arbetslösa som andel av registerbaserad arbetskraft, Hallands län,
januari 1994 – april 2014
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Som kvartalsgenomsnitt för fjärde kvartalet bedöms antalet inskrivna arbetslösa minska till 9
500 personer vilket motsvarar en minskning med ca 850 personer jämfört med fjärde kvartalet 2013. Till fjärde kvartalet 2015 bedöms antalet arbetslösa i länet vara på en nivå runt 8 700
personer.

Arbetslöshetens sammansättning
I detta avsnitt analyseras arbetslöshetens struktur ur ett regionalt perspektiv. Arbetslösheten
uttrycks som ett kvartalsgenomsnitt för första kvartalet 2014. Diagrammet nedan beskriver
den relativa arbetslösheten i länets kommuner och riket efter ålder, kön, inrikes- och utrikesfödda samt utbildningsnivå.
I länet har den relativa arbetslösheten bland ungdomar, kvinnor samt personer i åldersspannet 55-64 år minskat mest jämfört med samma period föregående år. Arbetslösheten varierar
dock stort mellan länets kommuner, från 9,4 procent i Halmstad till låga 4,2 procent i Kungsbacka. Halmstad är för övrigt, den enda kommun i länet där den totala arbetslösheten (16-64
år) är högre än riksgenomsnittet.
Inskrivna arbetslösa som andel av registerbaserad arbetskraft i respektive grupp,
genomsnitt av kvartal 4 2013 och kvartal 1 2014, Hallands län
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Andelen arbetslösa varierar också stort mellan olika grupper. Andelen arbetslösa är väsentligt
högre bland utrikesfödda än bland personer födda i Sverige. Även bland de med högst förgymnasial utbildning är arbetslösheten förhållandevis hög. Ungdomar i åldern 18-24 år är en
annan grupp med hög relativ arbetslöshet i samtliga av länets kommuner. Halmstad tätt följt
av Hylte utmärker sig som kommuner i länet med högst arbetslöshet bland utrikesfödda och
dessutom högre än riksgenomsnittet. Av länets kommuner visar Halmstad högst arbetslöshet
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bland ungdomar i åldern 18-24 år och även här högre än riket. I förhållande till riket visar
länet som helhet en lägre arbetslöshet för samtliga grupper. Särskilt markant är skillnaden i
arbetslöshetsnivå bland personer med högst förgymnasial utbildning. I länet är det endast i
Halmstad kommun som arbetslösheten bland förgymnasialt utbildade är högre än i riket.
Den svenska arbetsmarknadspolitiken kommer att stå inför fortsatt stora utmaningar under de
kommande åren. Arbetslösheten förväntas fortsätta att öka för de grupper som står längre från
arbetsmarknaden. Det innebär att trenden med en ökad andel av personer som står långt ifrån
arbetsmarknaden bland de inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen fortsätter.
I takt med att konjunkturen blir bättre och efterfrågan på arbetskraft ökar kommer matchningsuppdraget att bli allt svårare. Företagen kommer att få svårare att hitta arbetskraft med
efterfrågad kompetens, samtidigt som vi kommer att ha en fortsatt hög arbetslöshet. Arbetsförmedlingen har således ett tufft uppdrag även kommande år. Arbetsförmedlingens uppdrag
har utökats under de senaste åren med nya uppdrag inom ramen för arbetsmarknadspolitiken.
Nyanländas etablering på arbetsmarknaden samt ansvaret för personer som uppnått tidsgränsen i sjukförsäkringen och ska pröva sin arbetsförmåga är exempel på sådana uppdrag. Dessa
uppdrag har bidragit till att arbetslöshetens sammansättning har förändrats. Det finns nu ett
större inslag än tidigare av arbetslösa som har stora svårigheter att själva lösa sin arbetsmarknadssituation. För många arbetslösa är ett aktivt jobbsökande kortaste vägen till jobb medan
det för andra är nödvändigt med kompetenshöjande och stödjande insatser. Det är därför viktigt med en väl avvägd arbetsmarknadspolitik som tidigt identifierar de arbetslösa som är i
behov av mycket stöd i sitt arbetssökande. Arbetsförmedlingen har en mycket viktig uppgift i
att identifiera väl avvägda insatser som gör dessa arbetslösa mer anställningsbara. Under 2014
fortsätter Arbetsförmedlingen fokuserat på att införa tidiga insatser för arbetssökande som
riskerar långvarig arbetslöshet. Dels handlar det om att snabbt identifiera de personer som har
behov av tidiga insatser och dels att sätta in rätt insatserna så fort som möjligt.

Antalet arbetslösa i utsatta grupper ökar
Genom olika reformer, exempelvis i sjukförsäkringssystemet och genom etableringsuppdraget,
har Arbetsförmedlingen fått utökade ansvarsområden. Dessa förändringar har inneburit att
nya grupper av arbetssökande har tillförts myndigheten och att gruppen arbetssökande är mer
komplex idag än tidigare. Arbetsförmedlingen har identifierat fyra grupper på arbetsmarknaden som i genomsnitt bedömts ha svårare än andra att hitta en sysselsättning, så kallade
utsatta grupper. De är:





Arbetssökande med högst förgymnasial utbildning
Arbetssökande födda utanför Europa
Arbetssökande med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga
Arbetssökande äldre än 55 år

Gemensamt för de fyra grupperna är att de löper en relativt sett högre risk än andra att hamna
i långa tider av arbetslöshet. Figuren nedan visar hur antalet arbetslösa i utsatta grupper och
icke-utsatta grupper har utvecklats sedan 2004.
Den långsiktiga trenden tyder på att arbetslösheten bland personer i de utsatta grupperna har
permanentats på en betydligt högre nivå än vad som var fallet åren innan finanskrisen. Det
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finns flera förklaringar till detta. För det första sker ett kontinuerligt tillskott av personer från
dessa grupper till arbetskraften, delvis på grund av överföringar av personer från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen, delvis på grund av att personer kontinuerligt invandrar till
Sverige. Men också på grund av att ett antal ungdomar varje år avslutar sina studier utan fullständiga gymnasiebetyg. De jobb som skapats efter krisen har i många fall högre kompetenskrav än tidigare. Det innebär att många av de som blev arbetslösa i samband med krisen 20082009 fortfarande har mycket svårt att konkurrera om de nya jobben.
Inskrivna arbetslösa i utsatta grupper och övriga inskrivna arbetslösa, Hallands
län, januari 2004 – april 2014 (ej dubbelräkning mellan grupperna)
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Källa: Arbetsförmedlingen.
Säsongrensade data, trendvärden

Anm. I utsatta grupper ingår personer med högst förgymnasial utbildning, utomeuropeiskt födda, personer med
funktionsnedsättning samt äldre 55-64 år.

Den antalsmässigt största gruppen utgörs av personer med högst förgymnasial utbildning. (I
april utgjorde denna grupp knappt 30 procent av det totala antalet inskrivna arbetslösa.) Därefter följer personer med funktionsnedsättning som innebär nedsatt arbetsförmåga. Antalet
inskrivna arbetslösa i denna grupp har ökat stadigt de senaste fem åren. Ökningen förklaras
till stor del av de förändringar som skett i sjukförsäkringssystemet.
Av de fyra kategorierna arbetslösa inom utsatta grupper utgör personer födda utanför Europa
numera den antalsmässigt tredje största. Antalet har ökat stadigt under de senaste fem åren
och är sedan årsskiftet fler till antalet än de äldre. Om dessa trender håller i sig kommer denna
grupp snart vara den näst största. Mellan april 2006 och april 2014 har antalet arbetssökande
utomeuropeiskt födda ökat med drygt 1 100 personer, från 620 till 1 741. Den kraftiga ökning-
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en förklaras delvis av det kraftigt försämrade arbetsmarknadsläget i slutet av 2008, delvis av
infördandet av etableringsreformen under 2010 samt stora flyktingströmmar.
I gruppen utomeuropeiskt födda finns, precis som i övriga utsatta grupper, ett arbetskraftsutbud som arbetsgivarna ofta missar att ta tillvara på. Exempelvis hade 30 procent (525 personer) av de inskrivna arbetslösa utomeuropeiskt födda någon form av eftergymnasial utbildning
och en fjärdedel hade en gymnasial utbildning. Utrikesfödda utgör ett mycket viktigt tillskott
till arbetskraftsförsörjningen i Sverige. Den inrikes födda arbetsföra delen av befolkningen
tenderar att minska i Sverige, vilket innebär att denna grupp är en viktig resurs för att säkra
det framtida arbetskraftsutbudet och därmed också den framtida välfärden.
Fram till förra året var gruppen personer i åldern 55-64 år större än gruppen utomeuropeiskt
födda. Andelen arbetslösa äldre (55-64 år) är den enda grupp som har minskat sedan år 2006.
Personer äldre än 55 år som blir arbetslösa löper en relativt stor risk att hamna i långa tider av
arbetslöshet (se figur nedan). En förklaring till de långa arbetslöshetstiderna hos den äldre
delen av arbetskraften, trots att dessa personer många gånger har lång och gedigen erfarenhet,
kan vara att de arbetat inom ett yrke eller en bransch som är på tillbakagång. En annan förklaring kan vara att deras kompetens inte längre motsvarar företagens krav. Den tekniska utvecklingen innebär att företagens kompetensbehov ständig behöver förändras.
Gruppen utsatta förväntas att öka sin andel av de inskrivna på Arbetsförmedlingen. Detta sker
samtidigt som bristen på kompetens på arbetsmarknaden bedöms öka. De arbetsmarknadspolitiska utmaningarna ökar således kommande år, vilket ställer mycket höga krav på Arbetsförmedlingen.
Inskrivna arbetslösa fördelade på enskilda grupper, Hallands län, januari 2006 –
april 2014
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En viktig del i arbetet med att integrera personer tillhörande någon av de utsatta grupperna på
arbetsmarknaden är att individanpassa stödet och ge personerna de verktyg som den enskilde
behöver. För personer som är nyanlända till Sverige spelar Arbetsförmedlingen en viktig roll
genom vara det nätverk som många av dessa personer saknar i det svenska samhället.
Ett exempel på åtgärd som Arbetsförmedlingen kan erbjuda arbetssökande invandrare för att
stärka deras position på arbetsmarknaden är instegsjobb. Instegsjobb är ett speciellt anställningsstöd riktat till nyanlända invandrare, som innebär att personer deltar i svenskundervisning samtidigt som arbetsgivaren får en del av lönen subventionerad från Arbetsförmedlingen.
Ett annat exempel på subventionerad anställning som kan erbjudas personer som har svårt att
hitta en varaktig sysselsättning på arbetsmarknaden är nystartsjobb. Nystartsjobb innebär en
ekonomisk ersättning motsvarande dubbla arbetsgivaravgiften till de arbetsgivare som anställer en person som stått utanför arbetslivet en längre tid.
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Utmaningar på länets arbetsmarknad
Bättre medel för att minska en ökande strukturarbetslöshet
Arbetsförmedlingens prognos talar för en tydligt förbättrad ekonomisk aktivitet under 2014,
som förstärks ytterligare 2015. Detta medför en förbättring på arbetsmarknaden, men endast
en marginell minskning av arbetslösheten. Allt talar för att minskningen av antalet arbetslösa
främst kommer att ske bland dem som står närmare arbetsmarknaden.
De personer som har stora svårigheter att lösa sin arbetsmarknadssituation är mycket olika.
En utomeuropeiskt född person behöver inte samma stöd som en person med funktionsnedsättning som innebär nedsatt arbetsförmåga, likväl som att en välutbildad långtidsarbetslös
person behöver annan hjälp än en korttidsutbildad för att hitta en fast förankring på arbetsmarknaden. Att hitta bra lösningar för olika grupper av arbetslösa är en mångfacetterad arbetsuppgift. Det är tydligt att det behövs bättre och fler alternativ för att stötta utsattas gruppers inträde på arbetsmarknaden.
Arbetsmarknadsutbildning kan vara ett verkningsfullt verktyg. Kompletterande utbildning
eller omskolning av vissa individer kan behövas. Utbildning i svenska språket liksom validering av kompetens och examina är andra viktiga verktyg. Det kan vara nödvändigt att arbeta
fram strategier för att också stimulera fram jobb där utbildningskraven inte är så höga, som att
till exempel att bygga ut antalet platser på Samhall och utveckla nya lönesubventionerade anställningar. Praktikplatser för att ge färsk arbetslivserfarenhet samt skapa nätverk för grupper
som inte har det själva kan vara ett annat verkningsfullt redskap för vissa individer. Det är
mycket viktigt att noggrant prioritera vilka arbetslösa som är i störst behov av olika åtgärder.
Tidiga insatser för dem som är i behov av hjälp är avgörande för att minska risken att dessa
människor hamnar i långa tider av arbetslöshet och utanförskap. Arbetslöshetens sammansättning och trenden med en ökande andel inskrivna i utsatta grupper tyder på att Arbetsförmedlingen behöver fler arbetsförmedlare, då det finns ett tydligt stöd i forskning att detta ger
effekt på arbetslöshetsnivån.
Det man skall komma ihåg är att utsatta gruppers jobbchanser är svårare än icke utsattas, men
de är inte obefintliga! För att förhindra att strukturarbetslösheten ökar måste arbetsmarknadspolitiken finna nya vägar och hela samhället bidra!
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Inskrivna arbetslösa fördelade efter sammanlagd tid i arbetslöshet under de senaste 10 åren, Hallands län, hösten 2006 – våren 2014
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Källa: Arbetsförmedlingen

Långa arbetslöshetstider för många
Det stora antalet arbetslösa under lågkonjunkturen hade en sammanlagd arbetslöshetstid
under de senaste tio åren på mindre än 12 månader. Deras antal, såväl som andel av de arbetslösa minskade kraftigt under våren 2011, för att sedan stabiliserat sig på dessa nivåer fram till
början av 2014, då de börjat vända neråt. Dryga 35 procent av de arbetslösa våren 2014 hade
varit arbetslösa i högst ett år sammanlagt. Gruppen arbetslösa som hade en sammanlagt arbetslöshetstid om 12-24 månader följde en liknande utveckling, men det dröjde lite längre
innan antalet arbetslösa minskade och minskningen var inte lika kraftig som för gruppen med
högst 12 månaders arbetslöshetstid. Deras andel uppgick till dryga 20 procent våren 2014. Den
näst största gruppen av de arbetslösa är gruppen som har en sammanlagt tid om mer än 36
månader. Deras andel uppgår till närmare 30 procent av de arbetslösa. Antalet i denna grupp
har egentligen inte minskat efter finanskrisen förrän nu under våren 2014. Samtidigt har
grupperna med kortare tider av arbetslöshet minskat svagt. Den minsta gruppen i Hallands
län är arbetslösa med en sammanlagd arbetslöshetstid mellan 24-36 månader. Deras andel
uppgår till dryga 15 procent av de arbetslösa.
Det betyder att närmare 45 procent av de arbetslösa har haft långa perioder av arbetslöshet
och verkar ha svårt att få en fast förankring på arbetsmarknaden. En stor andel av dessa människor deltar i jobb- och utvecklingsgarantin. Arbetsförmedlingen har en mycket viktig uppgift
att hjälpa dessa människor ut i arbete. Det är i många fall ett arbete som kräver stora handläggarresurser och andra insatser. De arbetsmarknadspolitiska insatser i form av möjliga aktiviteter inom aktivitets-garantierna, anställningsstöd och Nystartsjobb (som ger subvention till en
arbetsgivare som anställer en person som varit frånvarande från arbetsmarknaden en längre
tid) är relativt generösa och har en användningspotential som är långt ifrån uttömd.
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Bilagor
Bilaga 1. Metod och urval
Historia och syfte
Arbetsförmedlingen har gjort prognoser sedan 1960-talet och arbetssättet har sedan dess utvecklats kontinuerligt. Den nuvarande metodiken infördes i mitten av 1990-talet. Samtidigt
infördes ett enhetligt intervjuformulär, men även därefter har vissa frågor utvecklats och antalet frågor har dessutom utökats något.
Syftet med prognosarbetet är att ge Arbetsförmedlingen detaljerad kunskap om läget och
framtidsutsikterna på arbetsmarknaden, vilket är viktigt för förmedlingens arbete med vägledning. Prognosarbetet stöder på så sätt Arbetsförmedlingens kärnuppgift som är att matcha
arbetssökande mot arbetsgivarnas rekryteringsbehov. Det sammanställda materialet är också
ett viktigt underlag för planeringen av verksamheten på såväl lokal som central nivå. Ytterligare ett viktigt syfte med Arbetsförmedlingens prognoser är att informera och påverka externa
aktörer. Arbetsförmedlingen publicerar en nationell samt 21 regionala prognoser två gånger
per år, i juni och december.

Metod och undersökningens genomförande
Utgångspunkten för Arbetsförmedlingens prognoser är intervjuer med ett mycket stort antal
privata och offentliga arbetsgivare. Intervjuerna görs av arbetsförmedlare och svaren inhämtas
via dialog med arbetsgivarna vid ett besök eller per telefon. Motivet till detta arbetssätt är att
den ansvarige arbetsförmedlaren ska ha möjlighet att ställa följdfrågor, bland annat för att
minska risken för missförstånd kring frågornas syfte och innehåll.
Frågorna handlar bland annat om arbetsgivarnas bedömningar om efterfrågan på varor och
tjänster. Vidare ställs frågor om företagens kapacitetsutnyttjande, antal anställda, rekryteringsbehov, bristyrken samt löneutveckling. På motsvarande sätt får de offentliga arbetsgivarna frågor om utvecklingen av sin verksamhet samt om eventuell övertalighet. Uppgifterna
inhämtas under sekretesskydd enligt SFS 2009:400 (Offentlighets- och sekretesslagen) 28 kap
12§. Arbetsgivarna har dock ingen juridiskt bindande skyldighet att delta i Arbetsförmedlingens undersökning.
Resultaten av intervjuundersökningen utgör den viktigaste basen för prognosbedömningarna.
En analys och sannolikhetsbedömning av svaren görs dock även på grundval av annan statistik
och andra faktorer som påverkar utvecklingen på arbetsmarknaden. De prognossiffror som
presenteras är således Arbetsförmedlingens egna slutsatser om den förväntade utvecklingen
på arbetsmarknaden och i ekonomin.

Urval och svarsfrekvenser
Urvalet av arbetsställen1 hämtas från Statistiska centralbyråns (SCB) företagsregister. Från
och med 2013 innehåller urvalet arbetsställen med fem eller fler anställda. För arbetsställen
1

Med arbetsställe avses ett företags lokala arbetsplats.
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med minst 100 anställda är undersökningen en totalundersökning. Urvalet är stratifierat utifrån näringsgren (SNI 2007), arbetsställets storlek och län. Samma urval används normalt vid
två prognostillfällen innan det byts ut.
Det nuvarande urvalet är uppdelat i följande grupper. (1) Basurvalet, vilket utgör grunden för
de analyser som görs på nationell och regional nivå. (2) Tilläggsurvalet, vilket är ett tillägg av
arbetsställen som anpassas efter lokala behov. Inför varje intervjuomgång gör de lokala arbetsförmedlingarna en förberedande granskning av det aktuella urvalet av arbetsställen. Inga ändringar får dock göras i basurvalet bortsett från korrigeringar av eventuella direkta felaktigheter.
För att vara en urvalsundersökning är antalet intervjuade arbetsställen stort vilket gör att tillförlitligheten totalt sett bedöms som god. I den senaste undersökningen ingick 434 arbetsställen inom det privata näringslivet i Hallands län och svarsfrekvensen blev 84,3 procent. Det
sker även intervjuer med representanter för olika verksamhetsområden i landets samtliga
kommuner och landsting samt med ett antal statliga arbetsgivare. I den senaste undersökningen ingick 65 offentliga arbetsgivare i urvalet i Hallands län och svarsfrekvensen uppgick
till 89,2 procent.
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Bilaga 2. Definitioner
Arbetsförmedlingens konjunkturindikator
Arbetsförmedlingens konjunkturindikator mäter arbetsgivarnas förväntningar på efterfrågan.
Indikatorn bygger på underlag från Arbetsförmedlingens intervjuundersökning och presenteras för det totala näringslivet. Indikatorn visar om arbetsgivarna förväntar sig att efterfrågan
på deras varor och tjänster kommer att öka, minska eller vara oförändrad under de kommande
6 månaderna. Arbetsgivarnas bedömningar sammanställs sedan till nettotal (andelen arbetsställen som bedömer att efterfrågan på deras varor/tjänster kommer att öka minus andelen
som bedömer att efterfrågan kommer att minska).
Arbetsförmedlingens intervjuundersökning genomförs två gånger per år. Undersökningen på
våren genomförs under kvartal 2 och höstundersökningen under kvartal 4. Värden för kvartal
1 och kvartal 3 tas fram med hjälp av linjär interpolering. Därefter säsongrensas nettotalen
med X11-Arima för att sedan normaliseras så att medelvärdet blir 0 och standardavvikelsen 1.
De normaliserade serierna för industri, byggverksamhet och privata tjänster summeras sedan
till en total med hjälp av ett viktsystem. Som vikter används förvärvsarbetande enligt RAMS i
industrin, byggverksamhet och privata tjänster. I ett sista steg standardiseras tidsserien till en
ny serie med medelvärde 100 och standardavvikelse 10. Tolkningen av konjunkturindikatorn
blir således att värden över 100 visar ett starkare förväntningsläge än normalt och värden över
110 ett mycket starkare förväntningsläge än normalt. På motsvarande sätt visar värden under
100 ett svagare förväntningsläge än normalt och värden under 90 ett mycket svagare förväntningsläge än normalt.

Inskrivna arbetslösa
Inskrivna arbetslösa är summan av öppet arbetslösa och deltagare i program med aktivitetsstöd. Den arbetslöshetsstatistik som Arbetsförmedlingen redovisar är inte den officiella arbetslösheten utan den redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Registerbaserad arbetskraft
Den registerbaserade arbetskraften utgörs av:
1.

Den förvärvsarbetande nattbefolkningen (enligt SCB:s Registerbaserade arbetsmarknadsstatistik, RAMS).

2. Öppet arbetslösa (inskrivna på Arbetsförmedlingen).
3. Personer i program med aktivitetsstöd (inskrivna på Arbetsförmedlingen).
Den registerbaserade arbetskraften används för att redovisa andelen arbetslösa i Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik. Samtliga uppgifter avser åldersgruppen 16-64 år.
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Bilaga 3. Arbetslöshetens sammansättning
Inskrivna arbetslösa som andel av registerbaserad arbetskraft i respektive grupp,
genomsnitt av kvartal 4 2013 och kvartal 1 2014, Hallands län
Utbildning
Kommun

Totalt
16-64 år

Kvinnor

Män

Unga 18- Äldre
24 år 55-64 år

Inrikes
födda

Utrikes
födda Högst förgymnasial

Gymnasial

Eftergymnasia
l

Hylte

8,0

8,7

7,4

15,8

4,9

4,3

23,4

16,0

5,2

7,5

Halmstad

9,4

8,6

10,1

18,3

7,3

7,1

21,2

20,8

9,7

5,3

Laholm

7,8

7,6

8,0

15,1

6,3

6,3

20,5

12,4

7,6

5,2

Falkenberg

7,1

7,2

7,0

12,3

5,8

5,3

19,7

13,5

6,1

5,3

Varberg

5,3

5,0

5,6

9,8

4,4

4,0

16,9

10,0

4,8

4,2

Kungsbacka

4,2

3,8

4,7

9,9

4,3

3,9

9,3

7,9

4,5

3,2

Hallands län

6,8

6,4

7,2

13,6

5,6

5,2

18,6

13,8

6,7

4,5

Riket

8,5

8,0

8,9

16,7

6,4

6,1

20,8

19,9

8,2

5,3

Källa: Arbetsförmedling

Arbetsmarknadsutsikterna för Hallands län
är en del av Arbetsförmedlingens prognosarbete.
På vår webbplats arbetsformedlingen.se/prognoser
hittar du arbetsmarknadsutsikter för samtliga län och för landet som helhet.
De slutsatser som presenteras är Arbetsförmedlingens egna.
Prognosmaterialet är fritt att användas och citeras med källhänvisning.
Ansvarig utredare för denna prognos är Peter Nofors,
telefon 010-486 76 97.
Vill du få mer information om framtidsutsikterna för ett speciellt yrke,
rekommenderar vi vår webbapplikation Yrkeskompassen.
Den uppdateras två gånger per år. Se arbetsformedlingen.se/yrkeskompassen.
I den beskriver vi jobbmöjligheterna det närmaste året för nära 200 yrken.
Dessa yrken täcker tillsammans cirka 80 procent av arbetsmarknaden.
För drygt hälften av yrkena bedömer vi även jobbmöjligheterna
de närmaste fem och tio åren.
I publikationen Var finns jobben?
presenteras en sammanfattning av yrkesprognoserna per yrkesområde.
Nästa arbetsmarknadsprognos presenterar vi i december 2014.
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Fakta om prognosen

