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Sammanfattning
Resultatet av vårens intervjuundersökning från Arbetsförmedlingen visar att förväntningarna
inför framtiden i Hallands läns näringsliv är alltmer optimistiska. Konjunkturindikatorn visar
att efterfrågeläget i näringslivet ligger över index men något lägre än våren 2014, vilket ändå
innebär ett starkare efterfrågeläge än normalt. Vidare pekar anställningsplanerna uppåt i de
flesta näringsgrenar enligt intervjuundersökningen, om än i olika utvecklingstakt. På två års
sikt förutser arbetsgivarna dessutom en något större ökning.

Sysselsättningen ökar med 2 000
För Hallands län är bedömningen att sysselsättningen kommer att öka med cirka 900 personer år 2015 och med ytterligare 1 100 under 2016. Det är fortsatt de privata tjänstenäringarna
som väntas stå för en stor del av ökningen. Starkast förväntningar på efterfrågan inför framtiden återfinns inom bland annat hotell och restaurang, handel samt personliga och kulturella
tjänster. Den offentliga sektorn, som också utgör en stor del av länets arbetstillfällen, har haft
en förvånansvärt stark sysselsättningsökning de senaste åren och den ser ut att öka även framöver. För industrin, som i större utsträckning är exportberoende, väntas antalet sysselsatta nu
försiktigt klättra uppåt i länet. Sysselsättningen inom byggsektorn har ökat under 2014 och
2015 och förväntas öka ännu mer under 2016. Sammantaget innebär prognosen att sysselsättningen i Hallands län ökar med 0,7 procent för innevarande år och 0,8 procent för 2016.

Arbetslösheten fortsätter att minska
Hallands läns arbetsmarknad är relativt stabil till följd av en mångsidig arbetsmarknad med
stor privat tjänstesektor. Dessutom bidrar närheten till Göteborgs arbetsmarknad till att länet
har näst lägst arbetslöshet i landet. Den positiva utvecklingen på arbetsmarknaden har bidragit till minskad arbetslöshet. Fjärde kvartalet i år förväntas sluta med 400 färre inskrivna än
fjärde kvartalet 2014. Denna positiva utveckling väntas fortgå under 2016 och till fjärde kvartalet bedöms en minskning med 400 personer ske. Dock finns fortfarande stora skillnader i
arbetslöshet mellan olika grupper. Personer med eftergymnasial utbildning har lägst arbetslöshet medan de med förgymnasial utbildning har en väldigt hög sådan. De som är utomeuropeiskt födda har den högsta arbetslösheten.
Prognosen är att den relativa arbetslösheten uppgår till 5,9 procent av den registerbaserade
arbetskraften (16-64 år) fjärde kvartalet. 2015. Hallands län väntas även fortsättningsvis ha en
av landets absolut lägsta arbetslösheter i slutet av prognosperioden.

Arbetslöshetens sammansättning
Arbetslösheten i Hallands län är som högst för ungdomar och utrikes födda personer. Utrikes
födda har en arbetslöshet som är fyra gånger högre än arbetslösheten för personer födda i
Sverige. Ungdomsarbetslösheten i länet är tredje lägst i landet, men i Halmstad och Hylte
kommun ligger ungdomsarbetslösheten på nivåer som överskrider riksgenomsnittet. Motsatta
förhållandet ser man i norra Halland där arbetslösheten är låg. Detta gäller i princip över hela
arbetsmarknaden. Störst är dock förändringen för Varberg som på tio år gått från den högsta
arbetslösheten till i vissa fall den lägsta i länet. Kungsbacka har med sin närhet till Göteborg
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alltid haft en synnerligen låg arbetslöshet. En mycket stor del av arbetskraften pendlar till
Göteborg med omnejd. Södra Halland har däremot inte kunnat dra nytta av närheten till Skånes arbetsmarknad på samma vis. Hallandsåsen är troligtvis mer ett mentalt hinder än ett
geografiskt för pendlingen över länsgränsen mellan Halland och Skåne.

Utmaningar på länets arbetsmarknad
Även om vi ser en minskning i antalet inskrivna är det många som inte kommer ut i varaktig
sysselsättning. Bland dem som har långa tider i arbetslöshet finns personer som har en utsatt
ställning på arbetsmarknaden och inte lika lätt kommer ut i jobb. Här ligger en av de större
utmaningarna för arbetsmarknadspolitiken, att minska tiderna i arbetslöshet. Ju längre tid en
person står utan arbete, desto sämre blir hens chanser att kunna komma ut på arbetsmarknaden och riskerar därmed att fastna i ett utanförskap.

Bostadsbrist som i storstäderna
Som en konsekvens av att länets befolkning växer kraftigt har Halland liknande bostadsproblem som man annars oftast ser i storstadsregionerna. Till exempel är kötiderna i Halland till
hyreslägenheter nästintill lika långa som i Stockholm. Småhuspriserna i landet var bara högre
i Stockholm under första kvartalet 2015. Bostadsbristen riskerar på detta sätt att spä på svårigheten för länets arbetsgivare att hitta rätt arbetskraft.
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Konjunkturläget i Hallands län
Den globala ekonomin växer i förhållandevis långsam takt även 2015, men under 2016 bedöms
tillväxten komma att accelerera. Det är de amerikanska hushållen och företagen som kommer
att hålla i taktpinnen, och deras agerande leder till ökad export för både asiatiska och europeiska företag. Det går lite sämre för tillväxtekonomierna, och det är främst en stadig inbromsning av tillväxten i Kina som ligger bakom detta. Samtidigt har utsikterna för euroområdet
ljusnat något, och det betyder att området sakta men säkert vandrar in på allt fastare mark.
Sammantaget gynnar utvecklingen svenska exportföretag, även om exportutveckling blir svag
också under 2015. Det finns emellertid en del som talar för att exporten förstärks 2016. Bakom
denna bedömning ligger att vissa länder som är centrala för svensk export går bra – främst
Tyskland, Danmark, Storbritannien och USA. Däremot påverkas exporten negativt av minskade oljeinvesteringar i Norge och av att den finska ekonomin förblir svag även under det
kommande året. Sammantaget är det den inhemska efterfrågan som blir tillväxtmotorn. De
svenska hushållens inkomster fortsätter att utvecklas väl samtidigt som deras förmögenhet
stigit kraftigt. De har dessutom uppvisat ett rekordstort sparande. Det talar för en god utveckling av den privata konsumtionen. Den offentliga konsumtionen förstärks, vilket bland annat
förklaras av den demografiska utvecklingen, samtidigt som investeringskonjunkturen förbättras – dels från fortsatt ökat byggande av bostäder men också genom att det privata näringslivet ökar sina investeringar. BNP beräknas öka med 2,5 procent 2015 och med 3,0 procent
2016.

Nyanmälda platser
Trots den svaga utvecklingen i vår omvärld har det varit en ökad efterfrågan bland företagen i
Halland det senaste året. Från januari 2014 till april 2015 har det anmälts drygt 29 150 lediga
platser till Arbetsförmedlingen i Hallands län. Den privata tjänstesektorn svarar för drygt hälften (51 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). Fem procent av
de platser som anmälts under perioden återfinns inom industrin, medan antalet platser inom
bygg- och anläggning utgör cirka två procent. Resterande platser återfinns inom jord, skog och
fiske (knappt en procent) och offentlig förvaltning (närmare två procent).
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Arrbetsförmed
dlingens kon
njunkturind
dikator för nä
äringslivet, Hallands lä n, våren
20
007-våren 20
0151

Un
nder 2015 årrs första 4 månader har 9 200 platserr anmälts tilll Arbetsförm
medlingen i Hallands
H
län
n. Det är bettydligt fler än
n under samm
ma period fö
öregående år..

V
Varsel
I ggenomsnitt har
h det varsla
ats 68 person
ner om uppsägning i mån
naden underr 2015 års förrsta fyra
m
månader, vilkeet historiskt sett är en m
mycket låg sifffra. Det är 60
6 procent aav det historiiska geno
omsnittet förr åren 2004 till 2014 på 1 366 varsla
ade per år. Utvecklingen
U
av antalet personer
so
om berörs avv varsel ger en
n bild av arb
betsgivarnas behov
b
av arb
betskraft. Om
m antalet varssel ökar
rääknar arbetsg
givarna i norrmalfallet m
med att möta ett tuffare ekonomiskt
e
lläge, vilket i sig kan
uttgöra en bra
a konjunkturrmätare. Lån
ngt ifrån alla
a varsel lederr till uppsäggningar och av dem
so
om blir uppssagda går må
ånga över tilll nytt jobb, medan andrra påbörjar sstudier eller lämnar
arrbetsmarknad
den av olika
a skäl. Underrsökningar har
h tidigare visat att unggefär 60 pro
ocent av
allla varsel ledeer till uppsäg
gning men attt bara 30 pro
ocent anmäler sig arbetsllösa i samband med
sin
na varsel. Trroligtvis minsskar antalet vvarsel underr 2014 och 20
015 jämfört m
med året inn
nan som
en
n konsekvenss av återhäm
mtningen i ekoonomin. Sam
mma tendenss går även attt se på riksniivå.

1

F
För information om Arbetsförm
medlingens konju
unkturindikatorr, se bilaga 2.
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Brist på arbetskraft
Mest påtaglig är bristen på arbetskraft inom offentlig sektor, men även privata företag som
verkar inom vård-, omsorg och skola har svårigheter att hitta vissa yrkesgrupper. Inom privat
sektor är det privata företag inom vård och omsorg eller utbildning. Därefter kommer information- och kommunikation samt bryggbranschen som upplever störst problem att hitta kompetent arbetskraft. Majoriteten av bristyrkena i Hallands län tillhör yrkesgrupper som kräver
högskoleutbildning, förutom i byggbranschen där det råder brist på nästan alla yrkeskategorier. Majoriteten av överskottsyrkena tillhör yrkesgrupper som har låga eller inga utbildningskrav. När det gäller de mer praktiskt inriktade bristyrkena kräver arbetsgivarna ofta lång och
gedigen yrkeserfarenhet. Halländska företag har förvånansvärt lätt att rekrytera chefer och
andra nyckelpersoner eftersom många kan tänka sig att flytta till västkusten och länet. Däremot gör det ökade trycket på arbetsmarknaden att priserna på bostäder stiger och spär på bostadsbristen ytterligare.
Lättast att rekrytera har handeln där färre än fem procent av arbetsgivarna har upplevt svårigheter att rekrytera arbetskraft. Inte heller industrin uppger att det är speciellt svårt att hitta
rätt arbetskraft även om man ser en tydlig ökning jämfört med för ett år sedan.

Kapacitetsutnyttjande
Nivån på kapacitetsutnyttjandet anger hur mycket företagen kan öka sin produktion utan att
behöva anställa mer personal. Kapacitetsutnyttjandet kan således vara ytterligare en viktig
framåtblickande indikator över företagens kommande efterfrågan på arbetskraft. Ett högt
värde tyder på ett nästan fullt utnyttjande av personalresurserna medan ett lågt värde innebär
att det finns större utrymme för produktionsökningar innan rekryteringar måste ske. I vårens
intervjuer med arbetsgivarna i länet framkom att 60 procent av samtliga företag bedömer att
produktionen inte kan öka mer än 0-10 procent innan personalstyrkan måste utökas. Av dessa
menade 20 procent av företagen de inte kan öka produktionen alls utan att rekrytera personal.
Störst andel företag som inte har någon möjlighet att öka sin verksamhet utan att rekrytera är
byggbranschen. Där uppger drygt hälften av företagen att de inte kan öka mer alls utan mer
personal. Främst är det inom de personalintensiva verksamheterna som transport samt vård
och omsorg som kapacitetsutnyttjandet är som högst.
Detta innebär att rekryteringarna kommer att öka under prognosperioden och stöder därmed
sysselsättningsökningen som vi ser inom bl.a. dessa branscher.
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P
Progno
os överr sysse
elsättning och
h arbettslöshe
et
S
Sysselsätttningen fortsätte
er att öka
a
Hallands befollkning har ök
kat med 25 p
procent de seenaste 25 åre
en och var vid
d årsskiftet 310
3 700
nvånare. Syssselsättningen
n har också öökat med 25
5 procent, men
m på endasst 20 år och var vid
in
fö
örra årsskifteet 142 766 personer i läneet. Sysselsätttningsgraden
n är sedan län
nge bland de
e högsta
i landet med 81,5
8 procent i åldern 16-6
64 år.

Sy
ysselsatta2 16-64 år i Ha
allands län, 2004-2016, prognos 20
015 och 20166

Trrots den svik
ktande konjunkturen und
der 2012 och 2013 har ha
alländsk arbeetsmarknad stått
s
sig
m
mycket väl. Seedan år 2008
8 har antalet personer so
om arbetar i länet
l
i åldern
n 16-64 år ök
kat med
drrygt 3 500 peersoner, från
n 122 500 peersoner till 12
26 000 perso
oner. Ökninggen förklarass ytterst
avv den expansiva privata tjänstesektoorn. Mellan 2008 och 2013
2
ökade aantalet sysse
elsatta i
deenna sektor med närma
are 7 procen
nt (motsvarrande 3 000 personer) i Hallands län,
l
till
45
5 000.
Tiill skillnad frrån den priva
ata tjänsteseektorn, där an
ntalet sysselsatta ökar, teenderar anta
alet sysseelsatta inom industrin fra
amöver vara i stort sett oförändrat
o
elller bara ökaa svagt. Seda
an 2008
haar antalet syssselsatta inom
m industrin i länet minsk
kat från 22 000
0 till 20 00
00 personer. En del
avv minskningeen inom ind
dustrin uppvvägs dock av
v att industriipersonal nu
umera arbeta
ar inom
deen privata tjänstesektorn
n genom bem
manningsförretag, som ko
onsulter åt iindustriförettag eller
2

S
Sysselsatta avserr förvärvsarbeta
ande dagbefolkn
ning, 16-64 år.
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an
ndra företag
gstjänster nä
är delar outtsourcas. Mellan åren 2008 och 22013 ökade sysselsäättningen ino
om landstin
nget medan den minska
at inom kom
mmunala sekktorn. Även
n denna
m
minskning kan
n till viss del förklaras avv överföring av
a sysselsatta
a, och då från
n offentlig tilll privat
tjäänstesektor. Inom statliig sektor haar sysselsättn
ningen ökat med 10 prrocent sedan
n 2008.
Frrämst är det inom Försva
arsmakten soom numera anställer
a
sold
dater.

S
Sysselsätttningsprognos
Fö
ör Hallands län
l är bedöm
mningen att ssysselsättning
gen kommerr att öka med
d ca 900 perssoner år
20
015 och med
d ytterligare 1 100 underr 2016. Störsst förväntas ökningen bliir bland ung
gdomar,
bååde som and
del och antal.. Sysselsättniingsökningen kan till sto
or också del förklaras av en stor
in
nflyttning, frå
ån andra dellar av Sverigge samt av en
n omfattande invandringg. Även den ökande
fråånvaron (t.ex
x. sjukfrånva
aro) på arbettsmarknaden
n bland sysse
elsatta, förmoodas ha ökatt sysselsäättningen gen
nom att fler arbetsgivare
a
varit tvungn
na att ta in vik
karier.

A
Arbetslös
sheten minskar
m
Läänets arbetsllöshet börjad
de minska 20
013 och sjön
nk under år 2014. Förstaa kvartalet 2015
2
var
9 950 personeer inskrivna som arbetslöösa. I takt med
m att konju
unkturen stäärks under 2015 beöms arbetslö
ösheten fortsätta att min ska och falla
a ytterligare. Under sluteet av 2015 be
eräknas
dö
arrbetslösheten
n i Halland att
a ligga på en
n nivå runt 9 200 person
ner, en minskkning med 450
4 perso
oner (-4,2 prrocentenhete
er) jämfört m
med motsvara
ande period 2014. Fram
m till fjärde kvartalet
k
20
016 väntas arbetslöshete
a
en minska m
med ytterliga
are 400 personer (-4,4 pprocentenhetter) och
haamna på en nivå runt 8 800 person
ner. Den rela
ativa arbetslö
ösheten i län
net beräknass till 5,9
prrocent underr 2015, för attt sedan falla till 5,4 proceent 2016.
64 år i Halla nds län kva
artal 4, 2004--2016, progn
nos för 2015
5-2016
Inskrivna arbetslösa 16-6
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Hallands län har näst efter Uppsala län, lägst andel arbetslösa i riket (se karta på sidan 13).
Arbetslösheten minskar i länet sedan förra årets början och bedöms fortsätta minska under
hela 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. Detta medför att arbetslösheten minskat tydligt för unga 18-24 år.
Samtidigt kommer det förbättrade konjunkturläget förhoppningsvis även gynna de redan inskrivna arbetslösa och ge draghjälp för de grupper som har en svårlöst arbetsmarknadssituation.
De svenska hushållens starka ekonomi fortsätter att driva på utvecklingen under 2015 och
2016. Ökade investeringar och ökad export kommer också att driva fram utvecklingen. Trenden med ökande sysselsättning inom den privata tjänstesektorn väntas således fortgå under
prognosperioden. Industrin räknar med en stabilisering under prognosperioden, dock inte i
termer av någon större sysselsättningsökning. Den offentliga sektorn förväntas även den ha en
svagt positiv sysselsättningsförändring. Byggsektorn i länet fortsätter att förstärka sin positiva
utveckling även under 2016.

Stora regionala skillnader
I Halland har flera kommuner en god utveckling med en växande folkmängd, ökande sysselsättning och höga medelinkomster. Dessutom är flera kommuner förhållandevis jämnstarka –
Halmstad, Varberg och Kungsbacka – och ingen är tillräckligt dominerande för att vara ett
självklart regionalt centrum för hela Halland. Detta beror också på att Halland inte är en gemensam arbetsmarknad. Södra länsdelen är en egen arbetsmarknad, medan norra Halland
både är en egen, integrerad i Göteborgsregionens arbetsmarknad. Skillnaden är stor jämfört
med exempelvis Kronobergs och Jönköpings län, där Växjös och Jönköpings kommuner är
självklara regionala centralorter.
Halmstad liksom några andra residensstäder har en högre arbetslöshet och lägre sysselsättningsgrad än resterande kommuner. Farhågor finns också att södra Halland och främst Halmstad hamnar i en utvecklingsskugga, mellan Skåne och Göteborg.
Pendlingen till eller från Skåne är förvånansvärt låg. Hallandsåsen är snarare ett mentalt hinder än bara en ås att åka över eller snart under. Som ett exempel är det fler från Halmstad som
pendlar till Stockholm än till Helsingborg, som man når på en timme med tåg. Tunneln genom
Hallandsåsen, som skall stå klar under slutet av 2015, underlättar bara delvis pendlingen eftersom det fortfarande är enkelspår mellan Ängelholm och Helsingborg, vilket begränsar turtätheten på västkustbanan söderut.
Arbetslösheten varierar stort mellan kommunerna och olika grupper. Det är norra Halland och
främst Varberg som lyfter sysselsättning jämfört med tidigare år. Kungsbacka har länge varit
den starkast lysande stjärnan i Hallands med bl.a. en av landets lägsta arbetslösheter, stark
sysselsättningsökning och en stor pendling till och från Göteborgsregionen. Bättre kommuni-
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kationer på sträckan Göteborg -Köpenhamn, men främst norr om Hallandsåsen mot Göteborg,
skapar gynnsammare förutsättningar för pendling i länet. Även godstransporter underlättas
och gynnar därmed näringslivet. I synnerhet kommer detta ske när tunneln under Hallandsåsen öppnar för trafik i slutet av 2015. Fram till dess får godstransporten ta en annan och längre
väg över Hässleholm.
Förbättrade pendlingsmöjligheter har ökat efterfrågan på bostäder i Halland, men tydligast i
Varberg som man når på mindre än 40 minuter med tåg från Göteborg. Fler som arbetar i
Göteborg väljer att bosätta sig längs Hallandskusten eftersom de kan jobba kvar med rimliga
pendlingstider. Som en följd av bl.a. detta fortsätter befolkningen och därmed sysselsättningen
att öka kraftigt i länet framöver.
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13

örväntad prrocentuell sysselsättni
s
ingsFö
fö
örändring (1
16-64 år) mellan
m
kvarttal 4
20
014 och kvartal 4 2015

Inskrivna arbetslösa
a
116-64 år som
m andel
av registerrbaserad arb
betskraft, prognos
kvartal 4 20
015

AB

Stockholm

I

Gotland

U

Västmanlandd

C

Uppsala

K

Blekinge

W

Dalarna

D

Södermanlan
nd

M

Skåne

X

Gävleborg

E

Östergötland

N

Halland

Y

Västernorrlannd

F

Jönköping

O

Västra Götala
and
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Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 Hallands län

Näringsgrenar
Jord- och skogsbruk
Jord- och skogsbruket är den näringsgren som visar lägst förväntningar de kommande
sex månaderna enligt Arbetsförmedlingens undersökning. Det svenska jordbruket befinner sig i en pressad och mycket 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, inte minst i skuggan av bojkotten av Ryssland p.g.a. Ukrainakrisen.
Skogsbruket är å sin sida starkt exportberoende. Ökande export och priser har haft en
positiv effekt på den svenska skogsnäringen. En relativt svagare krona gör svenska varor
och produkter billigare, vilket får till följd att exporten gynnas.
Antalet sysselsatta inom jord- och skogsbruket har trendmässigt minskat under flera årtionden. Inom skogsbruket är hälften av arbetskraften utländsk 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 förväntas dock vara i stort sett oförändrad inom jord- och skogsbruket under prognosperioden.

Industri
Inom tillverkningsindustrin i Hallands län arbetar närmare 18 900 personer. Detta motsvarar 15 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 är sysselsättningsutvecklingen inom industrin i stor utsträckning beroende av ett fåtal industrigrenar.
I Hylte är massa- och pappersvaruindustrin, metallvaruindustri samt industri för motorfordon särskilt framträdande. I Falkenberg och Laholm är livsmedelsindustrin den dominerande grenen. År 2014 arbetade 15 procent av de förvärvsarbetande i Falkenberg inom
livsmedelstillverkning. Motsvarande siffra för Laholm är 14 procent. I Falkenberg är ett
stort antal personer sysselsatta inom dryckestillverkning. Varberg särskiljer sig genom att
en relativt hög andel av de förvärvsarbetande arbetar inom energi eftersom där finns
Ringhals Kärnkraftverk. Ungefär 15 procent av de förvärvsarbetande inom tillverkningsindustrin i Varberg arbetar i företag som tillverkar trävaror jämfört med sex procent i
länet och riket. I Halmstad återfinns en förhållandevis stor andel av förvärvsarbetande 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 samt miljö och åter-
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vin
nningsindusstrier. Kungsbacka skiljerr sig genom en ovanligt liten
l
del förvvärvsarbetan
nde
in
nom industrin
n med 7 proccent.

An
ndel förvärv
vsarbetande
e3 inom indu
ustrin per ko
ommun i Hallands län 22013

Utvecklinge
en inom in
ndustrin
Deen svenska industrin är starkt exporttberonde och
h en bidraga
ande orsak tiill utveckling
gen
so
om industrin haft under 2015,
2
är att d
den globala ekonomin
e
nu börjar ta farrt. Den svensska
krronan har sju
unkit i värde och väntas ffortsätta vara relativt låg
gt värderad ggentemot and
dra
vik
ktiga valutorr, vilket gynn
nar exporten
n. Förutom ko
onjunkturella problem dr
dras också de
elar
avv industrin av
a strukturellla problem. Effektiviserring och omsställning av olika produktionsprocesser kommer att vara nödvän
ndigt även fra
amöver för många
m
företag
ags överlevna
ad.
Arrbetsförmedllingens konju
unkturindexx visar på en förbättrad siituation för iindustrin, såv
väl
reegionalt som
m nationellt. Rikets indusstriföretag är dock någo
ot mer försikktiga i sina beb
dö
ömningar om
m hur efterfrågan kommeer att utveck
klas på sex månaders
m
siktt jämfört me
ed i
Halland. Tota
alt sett för in
ndustrin i läänet ökar syssselsättninge
en svagt und
der prognosp
peoden. Även här
h ser vi att norra Hallan
nd går betydlligt bättre än
n de södra deelarna.
rio

3

A
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Fö
örväntnings
släget inom industrin fö
ör kommand
de sex måna
ader, Halland
ds län,
vå
åren 2007-vå
åren 2015

O
Oförändrad
d sysselsä
ättning ino
om industtrin
So
om nämnts tidigare
t
är några
n
industrrigrenar i län
net mer fram
mträdande än andra. De
etta
gääller bland annat
a
massa- och pappeersvarutillverrkning, meta
allvaruindusttrin, motorfo
ordo
onsindustrin
n, livsmedelsindustrin, trrätillverkning men även textilindusttrin. Inom alla
a
deessa industriier med und
dantag för livvmedels- och
h trävaruind
dustrin är såv
åväl efterfråg
gan
so
om konkurreens från omv
världen avgöörande för sy
ysselsättning
gsutvecklingeen. Under prrogn
nosperioden förväntas sy
ysselsättningeen inom desssa delar av in
ndustrin att vvara i stort sett
s
offörändrad, frrämst på gru
und av en svvag efterfråg
gan i eurozon
nen. Kronku
ursen försvag
gas
tro
oligtvis ännu
u mer mot de
en amerikan
nska dollarn och
o detta förrmodas ha en
n positiv inverkaan på dessa företags glo
obala konku
urrenskraft. Livsmedelsin
L
ndustrin harr större del av
m
marknaden lo
okalt och är därmed min
ndre känslig för den inte
ernationella konjunkture
en,
vaarför bransch
hen förväntas ha en någoot bättre utveeckling unde
er prognospeerioden. Trätillveerkningsindu
ustrin gynnass i stor utstrräckning av byggsektorn
n och den upppåtgående utu
veeckling som hela denna bransch
b
har.. Detta återsspeglar sig bland annat i att sysselsä
ättniingen inom trävarutillver
t
rkning fortsäätter att öka
a. Textilindusstrin har fram
mförallt ann
nan
in
ndustri, i synnerhet papp
persbruken, ssom avnäma
are för sina produkter.
p
Påå grund av den
d
käärva konjunk
kturen inom industrin geenerellt och framför
f
allt dagstidninga
d
ar, har textilindu
ustrin upplevvt en svag uttveckling dett senaste årett, vilket med
dfört en minsskad sysselsä
ättniing.
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B
Byggverk
ksamhet
Arrbetsförmedllingens prog
gnosundersökkning visar att företagen inom byggg- och anläg
ggniingssektorn i Hallands lä
än fortsätter se mycket ljjust på den framtida
f
mar
arknadsutveccklin
ngen. Arbetsfförmedlingen
ns konjunktu
urindex (dia
agrammet på
å nästa sidaa) indikerar att
needgången hö
östen 2012 va
ar djupare i H
Halland än i riket. Byggsstatistik från
n SCB bekräfftar
deetta. Antalet nyanmälda platser inom
m bygg- och
h anläggning
g till Arbetsfförmedlingen
n i
Hallands län var
v högre de fyra första m
månaderna 20
015, jämfört med sammaa period 2014
4.

An
ndel förvärv
vsarbetande
e4 inom bygg
gverksamhe
et per komm
mun i Hallan
nds län 2013
3

Syysselsättning
gen inom by
yggsektorn h
har ökat sva
agt under 2015. Konjun
nkturinstitutets
baarometerindiikator för bygg- och anlääggning ligger klart över det
d historiska
ka genomsnitttet
fö
ör branschen
n under 2015
5. Statistik frrån SCB visa
ar att nybygg
gnationen avv bostäder ök
kar
bååde i riket occh i Hallandss län. De offeentliga lokaliinvesteringarrna fortsätteer att öka må
åttliggt och förvän
ntas även görra så fram tilll 2016. År 2015
2
förvänta
as den privatta anläggning
gssid
dan att öka, liksom den offentliga,
o
m
men inte lika mycket på grund
g
av någgot lägre ansllag
tilll infrastrukttur. I västra Sverige
S
pågåår det stora trafikprojekte
et med västsv
svenska pake
etet
fraam till 2028
8. Det gör attt anläggninggssidan kom
mmer att ha en
e god utvecckling fram till
deess. Projektet påverkar äv
ven anläggniingsbranscheen i Halland
ds län. Det byyggs fler läge
enheeter och i syn
nnerhet hyre
esrätter i Sveerige idag. Men
M detta är delvis på beekostnad av att
an
ntalet bostad
dsrätter minskar enligt Svveriges Byggiindustrier.

4

A
Avser förvärvsarrbetande dagbeffolkning, 16-64 år.
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Förväntniingsläget inom byggverrksamhet fö
ör kommand
de sex månaader,
Halllands län, vå
åren 2007-v
våren 2015

M
Mycket stor brist i he
ela byggse
ektorn
Reedan i slutet av 2013 varr arbetslösheeten för bygg
gnadsingenjörer och bygggnadsteknike
er i
län
net nära nolll. De yrkesg
grupper som har flest insskrivna arbetslösa i läneet är fastighe
etssk
kötare följt av
a gruppen, inredningsni
i
ickare med flera.
f
De gru
upper som h
har minst an
ntal
in
nskrivna är isoleringsmo
ontörer, glassmästare, ta
akmontörer, och anlägggningsarbeta
are.
In
nom byggsekttorn föreligg
ger en paradooxsituation fö
ör många yrk
kesgrupper. Det innebär en
sto
or efterfråga
an på erfarna
a hantverkarre samtidigt som det fin
nns allt för m
många oerfarrna
so
om inte kommer ut i arb
bete. Byggförretagen har inte
i
möjlighe
et att ta emoot fler lärling
gar
om
m man skalll hålla uppe kvaliteten p
på lärlingsutb
bildningen. Det har äveen varit en viss
v
övverutbildning
g på bygglinjjer i länet occh inte i alla
a fall tillräck
kligt hög kval
alitet. Av de insk
krivna byggn
nadsträarbeta
arna är en trredjedel i ålldern 18-24 år och instaallationselekttrikeerna är två trredjedelar 18-24 år.

P
Privata tjä
änster
Deen privata tjä
änstesektorn
n har under llängre tid va
arit sysselsätttningsmotorn
n i svensk ek
kono
omi. Sektorn
n är bred och
h omfattar blland annat fö
öretag inom handel, turiism, personliiga
occh kulturella tjänster, förretagstjänsterr, transport, fastighetsve
erksamhet, in
nformation och
o
ko
ommunikatio
on men även
n företag inoom finans- och
o försäkrin
ngsverksamh
het. Det faktu
um
attt de olika branscherna
b
har skilda in
nriktningar innebär att utvecklingen
n ofta varierrar
m
mellan olika segment.
s
Arrbetsförmedllingens konjunkturindex
x för privat tjänstesekto
or i
Hallands län visar
v
att förettagen är lite mindre positiva i sin fram
mtidstro än fför ett år sed
dan
unkturindex ligger våren 2015 i nivå med
m genomssnittet för län
net
(se diagram needan). Konju
seedan 2007. Utvecklingen
U
n inom vissaa delar av tjä
änstesektorn
n är starkt föörknippad med
m
uttvecklingen inom
i
industrrin. Inom deessa segment av tjänstessektorn har gglobalisering
gen
biidragit till en sysselsättn
ningstillväxtt främst av högkvalificerrade jobb, m
medan enkla
are
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arrbeten flyttatt utomlands. Denna tren
nd kan förvän
ntas bli stark
kare för tjänsstesektorns del
d
un
nder komma
ande år. Det finns
f
också een tendens attt tjänsteinne
ehållet i expoorten ökar.

A
Andel förvä
ärvsarbetand
de5 inom priivata tjänste
er per komm
mun i Hallan
nds län
2013

Utvecklinge
en inom den
d privata
a tjänstese
ektorn
In
nom den privvata tjänstese
ektorn är dett handel, info
ormation och
h kommunika
kation som ök
kar
alllra mest und
der 2015 och
h 2016. Andrra delsektoreer som går brra enligt prog
ognosundersö
ökniingen är besö
öksnäringen samt transp
portnäringen
n. Finansiella
a tjänster och
h företagstjän
nster utvecklas sämre
s
än sn
nittet inom ssektorn. För 2016 är bild
den mer sam
mstämmig frrån
öretagen inom
m den priva
ata tjänsteseektorn, då de tror på en
n sysselsättn
ningsökning på
fö
p
Förretagen inom
m hotell och restaurang
r
samt
s
informaation och komnäärmare fyra procent.
m
munikation up
pplever den största arbeetskraftbristeen, vilket hämmar derass tillväxtplan
ner.
En
n annan fakttor kan vara att de har h
haft en kraftiig tillväxttak
kt under länggre tid som gör
g
attt de inte vill och kan växa
a lika myckett kommandee år.

Trransport och
o Hande
eln
Effterfrågeutveecklingen ino
om handeln styrs i hög grad
g
av hush
hållens ekon
nomi och framtid
dsoptimism. Handeln ärr därför av m
många orsak
ker en konju
unkturkänsligg bransch. ArA
beetsgivarna in
nom detta om
mråde spår een bättre utv
veckling för kommande halvår jämfö
fört
m
med för ett år sedan. Även
n anställninggsplanerna seer ljusa ut villket pekar påå att sysselsä
ättniingen kommer att öka. Då
D personalom
msättningen
n inom hande
eln är relativvt hög kan äv
ven
ett högt antal ersättningsre
e
ekryteringar antas komm
ma till stånd.
Trransportsekttorn är nära kopplad tilll industrin och
o handeln
n men även till hotell- och
o
reestaurang. Brranschen är även
ä
beroend
de av en god
d aktivitet i ekonomin. Trransportföretageen signalerarr en optimism
m vad gäller efterfrågan på 6 månade
ers sikt, som
m mattas av nån
5

A
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go
ot på 6-12 månaders
m
siktt. Många akttörer på omrrådet tampass med dålig lönsamhet och
o
åk
kare inom distanskörn
ningar möteer en fortsatt tuff in
nternationellll konkurren
ns.
Fö
ster för kom
örväntnings
släget inom privata tjäns
mmande sex
x månader, H
Hallands län, vårren 2007-vårren 2015

Fö
öretagstjä
änster och
h finansielll verksam
mhet
Fö
öretagstjänstter och finan
nsiell verksaamhet är en mycket hete
erogen branssch som bla
and
an
nnat innefatttar finans- occh försäkringgsverksamheet, IT-konsulltverksamhet
et samt reklamveerksamhet. Sett
S till antale
et sysselsattaa har antalet ökat mest in
nom företagsstjänster, vilk
ket
ävven väntas bli
b fallet und
der 2015-20116. Andelen arbetsgivare
e med en förrväntad posiitiv
eft
fterfrågeutveckling inför det
d komman
nde halvåret är färre jämffört med inteervjuundersö
ökniingen våren 2014. Samm
mantaget inn
nebär detta ändå att sy
ysselsättninggen väntas öka
ö
in
nom dessa om
mråden unde
er prognospeerioden.

Hotell och restaurang samt pe
ersonliga och
o kulturrella tjänsster
Hotell- och reestaurangverk
ksamheten äär en branscch med traditionellt hög omsättning på
peersonal. Den
n är dessutom
m väldigt sääsongsberoen
nde. Många unga på arbbetsmarknad
den
hiittar här ett ingångsyrke
i
där kraven p
på tidigare errfarenhet intte alltid är likka stora. Intervju
uundersökniingarna med
d arbetsgivarrna våren 20
015 visar attt kapacitetsu
utnyttjandet är
reelativt högt, vilket
v
betyde
er att en ökaad efterfråga
an bara delviis kan mötass med befinttlig
peersonal. Omrrådet person
nliga och ku
ulturella tjän
nster är stark
kt sammanfllätat med ko
onju
unkturläget och
o privata hushålls
h
kon
nsumtionsvilj
lja. Med en förbättrad kkonjunktur och
o
kö
öpstarka kon
nsumenter ka
an man väntta sig att den
nna bransch drar nytta aav den positiiva
uttvecklingen på
p sikt. Sysse
elsättningsuttvecklingen har
h varit förh
hållandevis sttark de senaste
årren vilket tyd
der på att an
ntalet anställlda även kom
mmer att öka
a nu när en u
ng i
upphämtnin
ko
onjunkturen förväntas.
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O
Offentliga
a tjänsterr
En
nligt Sverigees kommunerr och landstiing (SKL) förväntas den kommunalaa sektorn i Sv
verigge gå bra båd
de år 2015 och
o 2016, meedan landstin
ngen förvänttas ha en tufffare tid fram
möveer. Även om den sammantagna bildeen för dessa båda sektorer ser relativvt god ut i den
d
näärmaste fram
mtiden förutsspår SKL en ssvår framtid
d på lite längrre sikt. Ökad
de investering
gsbeehov och en demografisk
k utveckling sätter stor press
p
på effe
ektivisering ooch kontroll av
ko
ostnader sam
mt anpassad verksamhett som följd. Den kortperriodiska syssselsättningsstatisstiken från SCB
S
för första kvartalet 2
2015 bekräfta
ar SKL:s bild
d av läget. Un
Undersökning
gen
vissar att antalet anställda har ökat meed 3,4 procen
nt i offentlig
g sektor jämffört med första
kvvartalet 2014
4. Störst var sysselsättnin
s
ngsökningen inom landsttingen på 3,77 procent. I den
d
ko
ommunala seektorn ökade sysselsättn
ningen med 2,3 procent och i den sstatliga förva
altniingen var syssselsättningen oförändrad
d under tidsp
perioden.

An
ndel förvärv
vsarbetande
e6 inom offe ntliga tjänstter per kommun i Hallan
nds län
20
013

Reegion Hallan
nd har haft problem
p
de seenaste åren med att nå en
e budget i bbalans. Progn
noseen efter de trre första månaderna i årr visar ett minus
m
på nästtan 200 miljjoner för 2015.
Ök
kad vårdtyng
gd och ökade
e volymer påå grund av en
n åldrande befolkning
b
haar lett till sto
ora
ko
ostnadsöknin
ngar inom de
en specialiserrade somatisska vården.

6

A
Avser förvärvsarrbetande dagbeffolkning, 16-64 år.
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Utmaningar inom offentliga tjänster
Inom lasarett och 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. Detta är en anledning till att Region Halland
lägger ner en av två gymnasieskolor i länet. 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. Lite tyder på att
förhållandena har blivit bättre sedan undersökningen gjordes.
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Brist- och överskottsyrken
I vårens intervjuundersökning anger 16 procent av företagen inom det privata näringslivet att man upplevt brist på arbetskraft i samband med rekrytering. Det är större andel
jämfört med våren 2014 men betydligt lägre jämfört med genomsnittet för riket. Det är till
viss del en överraskande utveckling eftersom sysselsättningen stiger och arbetslösheten
sjunker under samma period. Möjliga förklaringar kan vara: att sysselsättningen ökat
inom områden där det finns en tillgång på arbetskraft; en ökad rekrytering inom och utanför Europa; utvecklingen av bemanningsföretag i olika branscher samt en ökad samverkan mellan företag för arbetskraftförsörjningen.
14 procent av de tillfrågade företagen inom det privata näringslivet i länet anger att man
inte haft något rekryteringsbehov under det senaste halvåret. Det är samma andel som
riket i helhet. Det indikerar att rekryteringsbehoven varit något begränsade.
Inom offentliga verksamheter är bristtalen nästan alltid mycket höga i länet. I vårens
undersökning anger hela 65 procent av de tillfrågade arbetsgivarna att man upplevt brist i
samband med rekrytering. Det var 15 procentenheter högre än genomsnittet för riket och
den högsta andelen i riket tillsammans med Jämtland och Örebro. Avvikelsen mot riksgenomsnittet är ingen engångsföreteelse utan snarare ett tillstånd som upprepats under en
lång tid. Det tyder på att det finns stora rekryteringsbehov inom offentliga verksamheter i
länet men att det också föreligger problem med att attrahera den kvalificerade arbetskraften. Det kan exempelvis finnas samband mellan länets svagare tradition för eftergymnasiala studier. Annat som kan påverka är avsaknaden av vissa utbildningar i hemlänet, vilket
gör att man flyttar till annan ort och blir kvar där. Ökade formella krav på utbildning och
erfarenhet kan också skapa en högre upplevd brist.
Det finns all anledning att marknadsföra jobben inom offentliga verksamheter i länet.
Bristtalen är höga och behoven är stigande i takt med befolkningsökningen och att det
både blir fler äldre och fler barn och ungdomar i skolåldrar.
Arbetsmarknadsläget för ett urval av yrken i Hallands län under det närmaste året

Bristyrken

Överskottsyrken

Bagare/Konditorer

Barnskötare

Byggnadshantverkare färdigutbildade
Civilingenjörer, alla inriktningar
Förskollärare
Kockar
Plåtslagare
Läkare
Specialistsjuksköterskor
Specialpedagoger
Speditör /Transportledare

Elevassistenter
Försäljare, dagligvaror
Försäljare, fackhandel
Lagerarbetare
Städare
Telefonsäljare
Truckförare
Vaktmästare
Vårdbiträden

Tabellen visar en bedömning av arbetsmarknadsläget våren 2016 för ett urval av yrken i länet.
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Befolkning och arbetskraft
Befolkningsutvecklingen i Hallands län
Den 31 december 2014 uppgick folkmängden i Hallands län till 310 700 invånare, en ökning med drygt 3 800 personer eller 1,25 procent sedan förra årsskiftet. Bara Stockholms
län hade en större procentuell ökning.
Befolkningen ökar i samtliga halländska kommuner, men Kungsbacka var inte längre den
kommun som har den största ökningen. Under 2014 steg folkmängden mest i Halmstad
med 1 448 personer följt av Kungsbacka med 829, Falkenberg med 521, Varberg med 486,
Hylte med 277 och Laholm med 264 personer. Det är värt att notera att södra Halland
(Hylte, Halmstad och Laholm) därmed ökade sin folkmängd mer än norra Halland
(Kungsbacka, Varberg och Falkenberg) – totalt 1 984 mot 1 836 personer. Tidigare under
2000-talet har norra Halland i genomsnitt stått för mer än 70 procent av Hallands folkmängdsökning.
Folkökningen i Halland förklaras till största delen av inflyttning. 13 078 personer flyttade
till Halland och 9 739 flyttade från länet. Nettoflyttningen blev 3 339 personer – 971 personer från andra län i Sverige och 2 368 personer från utlandet. Samtliga kommuner i
länet hade en större nettoinflyttning från utlandet än från övriga Sverige. Halland avviker
från det nationella mönstret genom att ha en förhållandevis stor inflyttning från övriga
Sverige. Bland kommunerna är det Kungsbacka som har störst inflyttning från andra län i
Sverige. Halmstad har även ett förhållandevis stort flyttningsnetto inom landet. Inflyttare
från övriga Sverige har i allmänhet högre inkomster och högre utbildning än befolkningen
i genomsnitt. Den långvariga inflyttningen är en viktig förklaring till att Halland i dag har
den näst högsta inkomstnivån i landet och en utbildningsnivå som bara överträffas av
storstadsområdena och de stora universitetsregionerna.
Hallands län har en mindre andel personer i åldern 20 till 64 år jämfört med riket, 56
procent jämfört med 58 procent. Därmed 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.
Den förvärvsarbetande nattbefolkningen uppgick till 142 837 och dagbefolkningen till
125 750.

Pendling
Enligt senaste statistiken från SCB var det 30 550 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. Bara 13 500 personer pendlade in till länet och
merparten kommer från Västra Götaland. Nettopendlingen blev därför att dryga 17 000
fler personer pendlar ut från länet. Det är bara Uppsala län som har större nettopendling
ur länet.
Pendlingen mellan länets kommuner är förhållandevis begränsad. Kungsbacka har den
lägsta andelen pendlare inom länet, men väldigt hög pendling över länsgränsen norrut
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mot Göteborgsregionen. 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.

30 000 fler Hallänningar om 10 år
I Hallands län förväntas befolkning öka med ungefär 30 000 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.
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 från
Försäkringskassan.

Bostadsbrist
Tillgången till bostäder bli ett allt större hinder för en fortsatt befolkningsökning. Kombinationen av stor inflyttning och litet bostadsbyggande leder till bostadsbrist och höga
bostadspriser samt att Halland har liknande bostadsproblem som man annars oftast ser i
storstadsregionerna. I den senaste småhusbarometern från SCB var genomsnittspriset för
ett småhus i Halland över 2,7 miljoner kronor. Jämfört med övriga län var detta det näst
högsta genomsnittspriset i landet. Bara i Stockholms län är priserna högre. De höga huspriserna är en följd av den stora efterfrågan på bostäder och allt för litet bostadsbyggande.
En annan konsekvens är att kötiderna till hyreslägenheter i Halland bara är längre i
Stockholm.
Det finns en risk att de skilda utgångslägena mellan norra och södra Halland ger en mer
polariserad utveckling. De senaste åren har norra Halland utvecklats bättre än södra i
termer av sysselsättning och skatteunderlag. Med en fortsatt storstadskoncentration riskerar Halmstad och södra Halland att hamna i en utvecklingskugga.
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med Halmstad för övrigt de enda kommunerna i länet där den totala arbetslösheten (1664 år) är högre än riksgenomsnittet. Se tabell i slutet av prognosen.

Inskrivna arbetslösa 16-64 år som andel av registerbaserad arbetskraft för
respektive grupp, genomsnitt av kv 4 2014 och kv 1 2015, Hallands län
Procent
25

Hallands län

Riket

20

15

10

5

0
Totalt
16-64 år

Kvinnor
Total och kön

Män

Ungdomar
Äldre
18-24 år 55-64 år
Åldersgrupp

Inrikes
födda

Utrikes
födda

Födelselandgrupp

Högst för- Gymnasial
Eftergymnasial
gymnasial
Utbildningsbakgrund

Källa: SCB (RAMS) och Arbetsförmedlingen

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 relativt hög arbetslöshet i samtliga av länets kommuner.
Den är dock inte högre är genomsnittet för riket förutom i Hylte och Halmstad. Hylte och
Laholm tätt följt av Halmstad utmärker sig som kommuner i länet med högst arbetslöshet
bland utrikesfödda som dessutom ligger högre än riksgenomsnittet. 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.

Utmaningar på länets arbetsmarknad
Den svenska arbetsmarknadspolitiken står inför fortsatt stora utmaningar under de
kommande åren. Arbetslösheten förväntas fortsätta att vara högre 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.
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Nyanmälda platser
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. Arbetsförmedlingens uppdrag utökades tidigare med ansvar för nyanländas
etablering på arbetsmarknaden samt ansvaret för personer som uppnått tidsgränsen i
sjukförsäkringen som ska pröva sin arbetsförmåga. Detta är exempel på uppdrag som 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 övervägande antalet 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. Det handlar dessutom om att sätta in rätt insatser för att göra dem anställningsbara.

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. Dessa är:





Arbetssökande med högst förgymnasial utbildning
Arbetssökande födda utanför Europa
Arbetssökande med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga
Arbetssökande äldre än 55 år
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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. Arbetsgivare kan ta genvägen genom att rekrytera in en
högre kompetens istället för att höja kompetensen på befintlig erfaren personal.

Utomeuropeiskt födda
Av de fyra kategorierna arbetslösa inom utsatta grupper utgör personer födda utanför
Europa numera den antalsmässigt näst största. Antalet har ökat stadigt under de senaste
fem åren och är sedan förra året, fler till antalet än de äldre och personer med funktionsnedsättning. Om dessa trender håller i sig kommer denna grupp snart vara den största.
Mellan april 2006 och april 2015 har antalet arbetssökande utomeuropeiskt födda ökat
med drygt 1 700 personer, från 630 till 2 350. Den kraftiga ökningen förklaras 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 har 30 procent
(720 personer) av de inskrivna arbetslösa utomeuropeiskt födda någon form av eftergymnasial utbildning och nästan lika många har en gymnasial utbildning (660 personer).
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 utrikes födda är en viktig resurs för att säkra det framtida arbetskraftsutbudet och
därmed också den framtida välfärden. 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.

Personer med funktionsnedsättning
Antalet inskrivna arbetslösa personer med funktionsnedsättning som innebär nedsatt
arbetsförmåga, har ökat stadigt de senaste fem åren. Ökningen förklaras till stor del av de
förändringar som skett i sjukförsäkringssystemet.

30

Arbetsmarrknadsutsikterna
a våren 2015 Ha
allands län

Inskrivna arbetslösa 16-6
64 år fördela
ade på ensk
kilda gruppe
er, Hallands län,
januari 2004-a
april 2015. Observera
O
a
att en person
n kan ingå i flera grupp
per

Grruppen utsattta förväntass att öka sin aandel av de inskrivna
i
på Arbetsförmeedlingen. De
etta
sk
ker samtidigtt som bristen på kompeetens på arbeetsmarknade
en bedöms ööka. De arbe
etsm
marknadspolittiska utmaniingarna ökarr således kom
mmande år, vilket ställeer mycket hö
öga
krrav på Arbetssförmedlinge
en.

Hur minska
a en ökand
de struktu
urarbetslöshet?
Arrbetsförmedllingens prognos talar förr en förbättra
ad ekonomisk
k aktivitet un
nder 2015, so
om
fö
örstärks ytterrligare 2016. Detta medfö
för en förbätttring på arbe
etsmarknadeen, men endast
n marginell minskning
m
av
a arbetslösh
heten. Allt ta
alar för att minskningen
m
n av antalet aren
beetslösa främsst kommer attt ske bland d
dem som stå
år närmare arrbetsmarknaaden.
Dee personer som
s
har storra svårigheteer att lösa sin
s arbetsma
arknadssituattion är myck
ket
olika. En utom
meuropeisktt född persoon behöver inte
i
samma stöd som een person med
m
fu
unktionsnedssättning som
m innebär needsatt arbetsförmåga, lik
kväl som att en välutbild
dad
lån
ngtidsarbetsslös person behöver
b
annaan hjälp än en
e korttidsuttbildad för aatt hitta en fast
f
fö
örankring på arbetsmarkn
naden. Att hiitta bra lösningar för olik
ka grupper aav arbetslösa
a är
en
n mångfacettterad arbetsu
uppgift. Det äär tydligt att det behövs bättre
b
och fleer alternativ för
attt stötta utsatttas grupperss inträde på aarbetsmarkn
naden.
Arrbetsmarkna
adsutbildning
g är ofta ett verkningsfulllt redskap. Komplettera
K
ande utbildniing
elller omskolniing av vissa individer
i
kan
n behövas. Utbildning
U
i sv
venska språkket liksom va
alideering av kom
mpetens och examina är aandra viktiga
a verktyg. Det är ibland nödvändigt att
arrbeta fram sttrategier för att också stiimulera fram
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per tyder påå att Arbetssförmedlinge
en behöver fler arbetsfö
örm
medlare, då deet finns ett ty
ydligt stöd i fforskning attt detta ger efffekt på arbettslöshetsnivå
ån.
Deet man skall komma ihåg
g är att utsattta gruppers jobbchanser
j
är svårare än icke utsatttas,
m
men de är in
nte obefintlliga! För attt förhindra att strukturarbetslöshete
ten ökar måste
arrbetsmarknad
dspolitiken finna
f
nya väggar och hela samhället bidra.

Inskrivna arbetslösa 16-6
64 år efter in
nskrivningstid, Hallands län, januaari 2006ap
pril 2015

M
Många med
d långa arbetslöshe
etstider
Deet stora anta
alet arbetslössa under lågkkonjunkturen
n hade en sam
mmanlagd aarbetslöshetstid
un
nder de sena
aste tio åren på mindre ään 12 månad
der. Deras an
ntal, såväl soom andel av de
arrbetslösa min
nskade krafttigt under vååren 2011, fö
ör att sedan stabilisera siig på dessa nivååer fram till början
b
av 20
014, då de böörjade vända
a neråt. Denna grupp utggör 60 proce
ent
avv de arbetslössa. Gruppen arbetslösa ssom hade en sammanlagtt arbetslösheetstid om 12--24
m
månader följde en liknand
de utveckling , men det drö
öjde lite läng
gre innan anttalet arbetslö
ösa
m
minskade och minskninge
en var inte likka kraftig som för gruppen med högsst 12 månade
ers
arrbetslöshetstid. Deras an
ndel uppgickk till dryga 18 procent vå
åren 2015. G
Gruppen av arbeetslösa som har
h en samm
manlagt tid oom mer än 24
4 månader uppgår
u
till drryga 17 proce
ent
avv de arbetslö
ösa. Antalet i denna grup
pp ökade ba
ara marginellet och har eegentligen in
nte
m
minskat sen vå
åren 2011. Sa
amtidigt harr grupperna med
m kortare tider av arbeetslöshet min
nskaat svagt.
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Det betyder att närmare 35 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 arbets-givare 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. Den nuvarande metodiken
infördes i mitten av 1990-talet. Samtidigt infördes ett enhetligt intervjuformulär. Sedan
dess har intervjuformuläret utvecklats och antalet frågor har blivit fler.
Syftet med prognosarbetet är att ge Arbetsförmedlingen detaljerad kunskap om läget och
framtidsutsikterna på arbetsmarknaden, vilket är viktigt för förmedlingens arbete med
vägledning. Prognosarbetet stödjer 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 ex aktörer. Arbetsförmedlingen publicerar en nationell och 21 regionala prognoser två gånger per år, i juni och december.

Metod och undersökningens genomförande
Arbetsförmedlingens prognoser baseras på intervjuer med ett mycket stort antal privata
och offentliga arbetsgivare. Intervjuerna görs av arbetsförmedlare och svaren inhämtas
genom samtal 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 för sin verksamhet samt om eventuell övertalighet.
Uppgifterna inhämtas under sekretesskydd enligt SFS 2009:400 (Offentlighets- och sekretesslagen) 28 kap 12§. Arbetsgivarna har ingen juridiskt bindande skyldighet att delta i
Arbetsförmedlingens undersökning.
Resultaten av intervjuundersökningen utgör den viktigaste källan till prognosbedömningarna. En analys och sannolikhetsbedömning av svaren görs dock även med hjälp av annan
statistik och med hänsyn till andra faktorer som påverkar utvecklingen på arbetsmarknaden.

Urval och svarsfrekvenser
Urvalet av privata arbetsställen7 dras från Statistiska centralbyråns (SCB) företagsregister. Från och med 2013 innehåller urvalet endast arbetsställen med fem eller fler anställda. För arbetsställen med minst 100 anställda är undersökningen en totalundersök-

7

Med arbetsställe avses ett företags lokala arbetsplats.
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ning. Urvalet är stratifierat utifrån näringsgren, arbetsställets storlek och län. Samma
urval används normalt vid två prognostillfällen innan det byts ut.
För att vara en urvalsundersökning är antalet intervjuade arbetsställen stort vilket gör att
tillförlitligheten totalt sett bedöms som god. I den senaste undersökningen ingick 450
arbetsställen inom det privata näringslivet i Hallands län och svarsfrekvensen blev 80
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 75 procent.

35

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 Hallands län

Bilaga 2. Definitioner
Arbetsförmedlingens konjunkturindikator för näringslivet
Arbetsförmedlingens konjunkturindikator visar arbetsgivarnas bedömningar av hur efterfrågeläget kommer att utvecklas under de kommande 6 månaderna. Indikatorn bygger på
underlag från Arbetsförmedlingens intervjuundersökning och presenteras för det privata
näringslivet. Värdet 100 motsvarar det historiska genomsnittet, och indikerar därmed ett
normalt förväntningsläge 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.

Nettotal
Nettotalen är ett mått på arbetsgivarnas förväntningsläge. Talen beräknas som den andel
arbetsställen som bedömer att efterfrågan på deras varor och tjänster kommer att öka
minus den andel arbetsställen som bedömer att efterfrågan kommer att minska.

Inskrivna arbetslösa
Inskrivna arbetslösa är summan av öppet arbetslösa och deltagare i program med aktivitetsstöd. Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik.
Den officiella arbetslöshetsstatistiken 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 16-64 år som andel av registerbaserad arbetskraft i respektive grupp, genomsnitt av kv 3 2014 och kv 1 2015, Hallands län
Utbildning
Totalt
16-64
år

Kvinnor

Män

Unga Äldre
18-24 55-64
år
år

Hylte

9,8

9,0

10,5

15,1

Halmstad

9,0

8,1

9,8

Laholm

6,8

5,9

Falkenberg

6,4

Varberg

Inrikes
födda

Utrikes
födda

6,0

4,2

30,6

19,6

5,7

11,0

15,2

7,2

6,1

23,0

20,9

9,0

5,5

7,6

12,7

5,0

4,7

23,5

11,3

6,1

5,7

6,2

6,6

10,5

5,0

4,4

19,6

12,7

5,3

5,1

5,0

4,9

5,2

8,9

4,3

3,7

16,4

9,9

4,4

4,1

Kungsbacka

3,7

3,3

4,2

8,4

4,0

3,4

8,7

7,5

3,9

2,8

Länet

6,4

5,8

6,9

11,6

5,3

4,5

19,8

13,8

6,0

4,5

Riket

8,0

7,3

8,6

14,5

6,2

5,3

21,0

20,1

7,4

5,1

Kommun

Källa: SCB (RAMS) och Arbetsförmedlingen

Förgymnasial

Gymnasial

Eftergymnasial

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 den 9 december 2015.
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