PROGNOS 2014–2015
Arbetsmarknad Hallands län

1

PROGNOSEN

Stark konjunktur i Hallands län
Den globala ekonomin fortsätter att förstärkas under
2014 och 2015, vilket medför att världshandeln ökar.
Utvecklingen i Storbritannien fortsätter att stärkas
och utsikterna har även ljusnat betydligt i Danmark.
Tyskland ger ett stort bidrag till återhämtningen men
ekonomin växer också i andra länder som varit hårt
drabbade av krisen. Sammantaget betyder detta att
många länder som är betydelsefulla för svensk export
bedöms gå bra under de kommande åren. De svenska
hushållens starka ekonomi kommer dessutom att driva
på utvecklingen under 2014 och 2015. Ökade investeringar och ökad export kommer att spä på tillväxten.
Arbetsförmedlingens intervjuundersökning visar att
framtidsutsikterna bland länets arbetsgivare är betydligt mer positiva än för bara ett halvår sedan. Trenden med en ökande sysselsättning inom den privata
tjänstesektorn väntas fortgå under prognosperioden.

Industrin räknar med en stabilisering under loppet av
2014 men den väntas inte leda till någon sysselsättningsökning. Den offentliga sektorn förväntas ha en
svagt positiv sysselsättningsförändring. Byggsektorn i
länet fortsätter sin positiva utveckling under 2014 och
den förstärks ytterligare under år 2015. Det faktum
att många företag kan producera mer med befintlig
personal innebär dock att förbättringen på arbetsmarknaden inte minskar arbetslösheten i samma
utsträckning. 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 till slutet av 2015.

Arbetslösheten fortsätter att minska
Hallands län har, näst efter Uppsala län, lägst andel
arbetslösa i riket. Arbetslösheten varierar dock stort

En längre version av prognosen kan du läsa på webbplatsen arbetsformedlingen.se/prognoser.
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Arbetsförmedlingen gör två prognoser per år. De arbetsställen som intervjuas utgör ett stratifierat urval från SCB:s
företagsregister och avser arbetsställen med minst fem anställda. I Hallands län har 434 arbetsställen intervjuats. Vi
har även intervjuat representanter för olika verksamhetsområden i kommuner och landsting samt ett urval statliga
arbetsgivare. Resultatet av den genomförda undersökningen utgör basen för bedömningarna i prognosen.

mellan olika kommuner och grupper av människor.
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
(18-24 år), vilket medfört att arbetslösheten minskat
tydligt för den gruppen. Allt talar för att minskningen
av antalet arbetslösa framåt främst kommer att ske
bland dem som står nära arbetsmarknaden. Det förbättrade konjunkturläget ger bara mindre draghjälp
för de grupper som har en svagare position på arbetsmarknaden. Till dessa grupper hör: arbetssökande
med högst förgymnasial utbildning, arbetssökande
födda utanför Europa, arbetssökande med funktionsnedsättning som innebär nedsatt arbetsförmåga och
arbetssökande som är äldre än 55 år.
Fram till utgången av fjärde kvartalet 2014 bedöms arbetslösheten i Hallands län att minska med
850 personer jämfört med fjärde kvartalet 2013. Antalet inskrivna arbetslösa förväntas därmed hamna
på en nivå runt 9 500 personer.
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Norra Halland växer mest

en att öka kraftigt främst i länets norra delar.

Främst är det Varberg som lyfter sin sysselsättning
jämfört med tidigare år. Kungsbacka var tidigare den
starkast lysande stjärnan i Hallands med en av landets
lägsta arbetslöshetsnivåer, stark sysselsättningsökning
och en stor pendling till och från Göteborgsregionen.
Bättre kommunikationer på sträckan Göteborg - Köpenhamn skapar gynnsammare förutsättningar för
pendling och godstransporter. Detta har ökat efterfrågan på bostäder i norra Halland. I synnerhet märks
detta i Varberg som man når på mindre än 40 minuter
med tåg från Göteborg. Fler Göteborgare väljer att
bosätta sig längs Hallandskusten eftersom de kan jobba
kvar med rimliga pendlingstider. Som en följd av bland
annat detta fortsätter befolkningen och sysselsättning-

Brist på viss arbetskraft i Halland
Störst 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.

Sysselsättningsutveckling i Hallands län (prognos jämfört med fjärde kvartalet året innan)
Bransch/näring

Utveckling till kvartal 4, 2014

Utveckling till kvartal 4, 2015

Privata tjänster
Offentliga tjänster
Byggverksamhet
Industri
Jord och skogsbruk
Summa Hallands län
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+ 1 375

+ 1 750

UTVECKLINGEN
FÖR BRANSCHER
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 finansoch försäkringsverksamhet. Ungefär 40 procent av de sysselsatta
i Hallands län arbetar inom privata tjänster.
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. Dessutom är företagarna
i Hallands län något mer positiva än tjänsteföretag generellt är i
riket. Det faktum att de olika branscherna har skilda inriktningar
innebär att utvecklingen varierar dem emellan. Utvecklingen
inom vissa delar av tjänstesektorn är starkt förknippad med utvecklingen inom industrin. Här har globaliseringen bidragit till
en sysselsättningstillväxt. Främst gäller detta högkvalificerade
jobb, medan enklare arbeten flyttat utomlands. 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 privata
företag inom utbildning, vård och omsorg. De delbranscher som
utvecklas sämre än snittet inom sektorn är transportnäringen
samt utbildningen.
För 2015 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.
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Offentliga tjänster
Cirka 30 procent av alla sysselsatta i Hallands län arbetar
inom den offentliga sektorn. 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 inom den närmaste framtiden förutspår
SKL en svår framtid på lite längre sikt.
En gemensam utmaning för den kommunala sektorn är att
de yngre barnkullarna ökar i storlek, 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 stor. 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 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. Skälet
som anges för detta är 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.
Inom lasarett, slutenvården och primärvården upplever
man brist på arbetskraft.

Byggverksamhet
Arbetsförmedlingens prognosundersökning visar att företagen inom bygg- och anläggningssektorn i Hallands län ser
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mycket ljust på den framtida marknadsutvecklingen. 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. 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. Det innebär att det finns en stor efterfrågan på
erfarna hantverkare samtidigt som det finns många oerfarna
som inte kommer ut i arbete. Av de inskrivna byggnadsträarbetarna på Arbetsförmedlingen är en tredjedel i åldern 18-24
år och bland murarna uppgår andelen till 50 procent. Av de
inskrivna installationselektrikerna är hela 67 procent i den åldersgruppen.
I byggsektorn återfinns ungefär 8 procent av de sysselsatta
i länet.

Industri
Den svenska industrin är starkt exportberonde. När den globala ekonomin nu börjar ta fart är det en förklaring till den starkare utvecklingen som industrin upplevt under inledningen
på 2014. Effektivisering och omställning av olika produktionsprocesser kommer dock att vara nödvändigt även framöver
för många företags överlevnad. Inom tillverkningsindustrin
(exklusive energi och miljöförsörjning) i Hallands län arbetar

närmare 16 800 personer, eller 16 procent av de sysselsatta.
Det är en något högre nivå än i riket. Flera av kommunerna i länet har dock en betydligt högre andel förvärvsarbetande inom
tillverkningsindustrin.
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 Halland. Totalt sett för industrin i
länet blir sysselsättningen i stort sett oförändrad under prognosperioden. Även här ser vi att norra Halland går betydligt
bättre än den södra länsdelen.
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. Livsmedelsbranschen är mindre känslig för den internationella
konjunkturen, varför branschen förväntas ha en något bättre
utveckling. Trätillverkningsindustrin är i stor utsträckning

beroende av läget i byggsektorn. Eftersom utvecklingen där är
uppåtgående leder det till att sysselsättningen inom trävarutillverkningen ökar.

Jord- och skogsbruk
Jord- och skogsbruket är den bransch som visar lägst förväntningar på framtiden enligt Arbetsförmedlingens undersökning. Lantbruket är utsatt för en hård internationell konkurens
och det finns en osäkerhet kring prisutvecklingen. Särskilt
köttproducenter och mjölkbönder befinner sig i en utsatt situation. Den svenska skogsnäringen har gynnats av en ökande
export och stigande priser. En 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. Nu ligger andelen
på ungefär 2,5 procent av de sysselsatta i Halland. Sysselsättningen förvantas vara oförändrad inom jord- och skogsbruket
under prognosperioden.
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Yrkeskompassen navigerar dig dit jobben finns.
Mer om framtidsutsikterna för olika yrken hittar du på
arbetsformedlingen.se/yrkeskompassen.

BRIST

ÖVERSKOTT

Kockar
Läkare
Förskollärare
Byggnadsplåtslagare
CNC-operatörer
Receptarier
Bagare/konditorer
Lastbilsmekaniker
Gymnasielärare i yrkesämnen
Civilingenjörer, olika inriktningar

Montörer, el- och teleutrustning
Godshanterare och expressbud
Försäljare, dagligvaror
Försäljare, fackhandel
Städare
Vaktmästare
Barnskötare
Vårdbiträden
Lagerarbetare
Truckförare

Det här är en bedömning av arbetsmarknadsläget för ett urval av yrken i länet under 2014-2015.

Kontakta oss på 0771-416 416
arbetsformedlingen.se
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