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Sammanfattning 
Fortsatt stark svensk konjunktur får internationellt stöd 
Sedan årsskiftet syns allt fler ljusglimtar i den globala ekonomin. Flertalet globala framåtblick-
ande indikatorer har stärkts och världshandeln har återfått styrka efter en svag utveckling under 
hösten i fjol. Efter en utdragen period av relativt svag tillväxt i världsekonomin har således ut-
sikterna för den globala tillväxten förbättrats. Efter att ha ökat med för världsekonomin relativt 
svaga 3,1 procent 2016 bedömer vi att tillväxttakten i den globala ekonomin förstärks successivt 
under vår prognosperiod åren 2017 och 2018.  
Efter att aktiviteten i den svenska ekonomin steg med goda 3,2 procent under 2016 bromsade 
tillväxten in något under första kvartalet i år. Vi väntar oss dock att tillväxten tar förnyad fart 
från och med andra kvartalet i år för att sedan fortsätta att utvecklas i god takt under resten av 
vår prognosperiod. Konjunkturläget fortsätter således att förstärkas och är därmed fortsatt 
mycket starkt. 
Bakom dessa bedömningar ligger bland annat det fortsatt starka stämningsläget hos såväl före-
tagen i Arbetsförmedlingens intervjuundersökning som hos hushållen. Parallellt blir även den 
successiva förstärkningen i den globala ekonomin – och därmed exporten – en allt viktigare 
drivkraft för utvecklingen. Dessutom är behoven av ytterligare bygginvesteringar fortsatt stort. 
Mot denna bakgrund räknar vi med att BNP stiger i god takt även under 2017 och 2018. 

Konjunkturläget i Hallands län 
Arbetsmarknaden ser fortsatt ljus ut även i Hallands län. Konjunkturindikatorn visar att efter-
frågeläget i näringslivet ligger i nivå med genomsnittet för index. Anställningsplanerna pekar 
uppåt i de flesta näringsgrenarna, om än i olika utvecklingstakt. Även på två års sikt räknar ar-
betsgivarna med en ökning av antalet sysselsatta. 

Sysselsättningen ökar med 1 500  
För Hallands län är bedömningen att sysselsättningen kommer att öka med ca 1 500 personer 
under 2017. Det är fortfarande de privata tjänstenäringarna som väntas stå för största delen av 
ökningen. Starkast förväntningar på efterfrågan återfinns inom hotell och restaurang, transport 
samt personliga och kulturella tjänster. Den offentliga sektorn 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 bara öka marginellt. Syssel-
sättningen inom byggsektorn har ökat sedan 2014 och sektorn får nu anses ha så gott som full 
sysselsättning. Sammantaget för hela arbetsmarknaden visar prognosen att sysselsatta hallän-
ningar ökar med en procent under 2017. 

Svagt ökande arbetslöshet  
Hallands läns arbetsmarknad är jämförelsevis stabil beroende på ett starkt och kompetent nä-
ringsliv samt en varierande arbetsmarknad med skiftande privat tjänstesektor. Dessutom bidrar 
närheten till Göteborg och dess arbetsmarknad till att länet har bland den lägsta arbetslösheten 
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i landet. Sedan två år tillbaka har dock arbetslösheten ökat svagt, både i antal och i procent av 
arbetskraften. Denna utveckling väntas fortgå även under år 2017 och 2018. Det finns fortfa-
rande stora skillnader i arbetslöshet mellan olika grupper. Personer med eftergymnasial utbild-
ning har lägst arbetslöshet medan de som saknar gymnasial utbildning har en högre arbetslös-
het. De som är utomeuropeiskt födda är den enskilda grupp som har den högsta arbetslösheten 
vilket kan förklaras av att det finns ett starkt inflöde av nyanlända till Arbetsförmedlingen till 
följd av det stora antalet flyktingar som kom till Sverige under 2015. Nyanländas etableringsfas 
inleds av naturliga skäl generellt med en period av arbetslöshet. 

Prognosen är att den relativa arbetslösheten ökar till 6,5 procent fjärde kvartalet 2017. Trots 
detta väntas Hallands län även fortsättningsvis ha en av landets absolut lägsta nivåer på arbets-
lösheten i slutet av prognosperioden. 

Arbetslöshetens sammansättning  
Arbetslösheten i Hallands län är som högst bland utrikes födda och sökande som saknar gym-
nasiekompetens. Det är sju andra län i landet som har en lägre arbetslöshet än Halland för ut-
rikes födda, trots att den är fem gånger så hög som arbetslösheten för personer födda i Sverige. 
Arbetslösheten i Hallands län för sökande som saknar gymnasiekompetens är lägst i landet efter 
Gotland, men Halmstad och Hylte kommuner ligger på arbetslöshetsnivåer som överskrider 
riksgenomsnittet. I norra Halland är arbetslösheten överlag låg. Största förändringen står Var-
berg för, som sedan början på 2000-talet har gått från den högsta arbetslösheten till den näst 
lägsta i länet. Kungsbacka har med sin närhet till Göteborg alltid haft en mycket låg arbetslöshet. 
Södra Halland har däremot än så länge inte dragit nytta av Skånes arbetsmarknad på motsva-
rande vis. Förhoppningen är att pendling söderut ökar med tågtunneln genom Hallandsåsen 
och fler tåg som trafikerar Västkustbanan. 

Utmaningar på länets arbetsmarknad 
Vi ser en ökning av antalet arbetslösa, delvis för att inte lika många arbetssökande kommer ut i 
varaktig sysselsättning i samma utsträckning som tidigare. Bland dem som har långa tider i ar-
betslöshet finns personer som har en utsatt ställning på arbetsmarknaden och som generellt sett 
har svårare att komma ut i jobb. Att minska tiderna i arbetslöshet är en av de större utmaning-
arna för arbetsmarknadspolitiken. Antalet arbetslösa i länet med en sammanlagd tid i arbets-
löshet på två år eller mer har ökat från en redan hög nivå sedan våren 2015. Ju längre tid en 
person står utan arbete, desto sämre blir hens chanser att kunna komma ut på arbetsmark-
naden. Personen riskerar därmed att fastna i ett utanförskap. 

Bostadsbrist som i storstäderna 
Som en konsekvens av att länets befolkning växer kraftigt har Halland en bostadsbrist som man 
annars främst ser i storstadsregionerna. Till exempel är kötiderna i Halland till hyreslägenheter 
nästintill lika långa som i Stockholm. Småhuspriserna i landet var bara högre i Stockholms län 
under första kvartalet 2017. Bostadsbristen riskerar på detta sätt spä på svårigheten för länets 
arbetsgivare att hitta rätt arbetskraft.   
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Konjunkturläget i Hallands län 
Nyanmälda platser 
Det har varit ett kraftigt ökat antal anmälda lediga platser från företagen i Halland det senaste 
året. Den privata tjänstesektorn svarar för hälften (52 procent) av alla anmälda platser. Här in-
går även bemanningsbranschen som på detta sätt hjälper och ibland tar på sig bemanningen av 
övriga arbetslivet samt rekrytering. Näst flest platser har anmälts inom vård och omsorg med 
21 procent samt i utbildningsväsendet med 18 procent. Drygt tre procent av de platser som an-
mälts under perioden återfinns inom industrin, medan antalet platser inom bygg och anlägg-
ning utgör knappt två procent. Under 2017 års första 4 månader har 11 775 platser anmälts till 
Arbetsförmedlingen i Hallands län. Det är lika stort antal anmälda platser 2017 jämfört med 
under samma period föregående år. 

 

 

Varsel 
Varje månad har det i genomsnitt varslats 43 personer om uppsägning under 2017 års första 
fyra månader, vilket historiskt sett är en mycket låg siffra. Det är knappt hälften av det historiska 
månadsgenomsnittet på 104 personer för de senaste tio åren. Utvecklingen av antalet personer 
som berörs av varsel ger en bild av arbetsgivarnas behov av arbetskraft. Om antalet varsel är 
mycket lågt räknar arbetsgivarna i normalfallet med att möta ett bättre ekonomiskt läge, vilket 
i sig kan utgöra en bra konjunkturmätare. Långt ifrån alla varsel leder till uppsägningar och av 
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se bilaga 2. Säsongrensade data, trendvärden.

Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar
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de som blir uppsagda går många över till nytt jobb, medan andra påbörjar studier eller lämnar 
arbetsmarknaden av olika skäl. Undersökningar har tidigare visat att ungefär 60 procent av alla 
varsel leder till uppsägning, men att bara 30 procent av de varslade behöver anmäla sig som 
arbetslösa i samband med varslet. Med all sannolikhet får merparten av dessa varslade en ny 
anställning och slipper att bli arbetslösa. Troligtvis fortsätter antalet varsel fram till och med 
2018 att vara lägre jämfört med de senaste åren. Motsvarande tendens går även att se på riks-
nivå.  

Kapacitetsutnyttjande 
Bristen på arbetskraft är påtaglig inom offentlig sektor, men även privata företag som verkar 
inom skola, vård och omsorg har svårigheter att hitta vissa personalgrupper. Därefter kommer 
jord och skogsbruk samt transportbranschen som upplever störst problem att hitta kompetent 
arbetskraft. Även många företag inom företagstjänster uppger att det är svårt att hitta rätt ar-
betskraft. Majoriteten av bristyrkena i Hallands län tillhör yrkesgrupper som kräver högskole-
utbildning, förutom i byggbranschen där det råder brist på nästan alla yrkeskategorier. Medan 
flertalet av överskottsyrkena i länet 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 nyck-
elpersoner eftersom många kan tänka sig att pendla eller flytta till västkusten och länet. Det 
ökade trycket på arbetsmarknaden gör dock att priserna på bostäder stiger, vilket ökar på bo-
stadsbristen ytterligare. 
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Säsongrensade data, trendvärden.
Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar
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Prognos över sysselsättning och arbetslöshet 
Halland fortsätter att växa 
Halland har ökat sin befolkning med 25 procent de senaste 25 åren och hade vid årsskiftet 
320 000 invånare. Sysselsättningen har också ökat med 25 procent på endast 20 år och var vid 
slutet av 2015, 146 000 personer (nattbefolkning). Sysselsättningsgraden är och har sedan länge 
varit bland de högsta i landet. 

 

Trots den sviktande konjunkturen under 2012 och 2013 har Hallands arbetsmarknad stått sig 
mycket väl. Sedan år 2009 har antalet personer som arbetar i länet i åldern 16-64 år ökat med 
drygt 9 700, från 118 800 personer till 128 500 personer. Ökningen förklaras ytterst av den 
expansiva privata tjänstesektorn. Mellan 2008 och 2015 ökade antalet sysselsatta i denna sektor 
med närmare 10,7 procent (motsvarande 4 960 personer) till 51 300. 

Till skillnad från den privata tjänstesektorn, där antalet sysselsatta ökar, tenderar antalet sys-
selsatta inom industrin framöver att vara i stort sett oförändrad eller bara öka svagt. Sedan 2008 
har antalet sysselsatta inom industrin i länet minskat från 21 700 till 18 500 personer. En del av 
minskningen inom industrin uppvägs dock av att industripersonal i större utsträckning arbetar 
inom den privata tjänstesektorn genom bemanningsföretag. Det kan även vara som konsulter 
åt industriföretag eller i andra företagstjänster när delar av verksamheten outsourcas. 
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Både inom vård och omsorg samt i utbildningssektorn har sysselsättningen fortsatt att öka se-
dan år 2009. Främst på grund av att befolkningen blir äldre och behöver mer vård, men även 
för att Hallands befolkning växer. Även inom dessa branscher sker en överföring av sysselsatta 
till den privata tjänstesektorn. Inom offentlig förvaltning och inom försvaret har sysselsätt-
ningen ökat och det med 20 procent eller 1 050 personer sedan 2008. 

Sysselsättningsprognos 
För Hallands län är bedömningen att sysselsättningen kommer att öka med ca 1 500 personer 
under 2017 och ytterligare 1 400 under år 2018. Uppgifter från Arbetskraftsundersökningarna 
(SCB) stärker uppgifterna i arbetsmarknadsutsikterna och störst blir ökningen bland ungdomar, 
både som andel och antal. Huvudanledningen till sysselsättningsökningen är att den goda kon-
junkturen skapar nya jobb. Sysselsättningsökningen förklaras även av att en stor inflyttning från 
andra delar av Sverige samt invandring skapar fler jobb i olika servicesektorn. 

Arbetslösheten ökar svagt 
Första kvartalet 2017 var 10 500 personer inskrivna som arbetslösa. Trots att konjunkturen 
stärkts sedan några år tillbaka började arbetslösheten öka våren 2015. Under slutet av 2017 be-
räknas arbetslösheten i Halland att ligga kvar på en nivå runt 10 500 personer, men det är en 
ökning med 300 personer jämfört med motsvarande period 2016. Fram till fjärde kvartalet 2018 
väntas arbetslösheten öka med ytterligare 100 personer och beräknas därmed ligga på en nivå 
runt 10 600 personer. Detta förklaras till stor del av ett starkt inflöde av nyanlända till Arbets-
förmedlingen. Den relativa arbetslösheten i länet beräknas till 6,5 procent under fjärde kvartalet 
2017 och ligger kvar på ett år senare. Hallands län har fortfarande en av de lägsta andelen ar-
betslösa i riket (se kartan på sidan 12). 

Det starka utbudet av arbetskraft de senaste åren har lett till en ökad sysselsättning, men har 
däremot inte minskat arbetslösheten i samma omfattning. Det enda undantaget är gruppen 
ungdomar i åldrarna 18-24 år där arbetslösheten har fortsatt att minska. Samtidigt kommer 
det förbättrade konjunkturläget förhoppningsvis även att gynna de redan inskrivna arbetslösa 
och ge draghjälp för grupper som har en svår arbetsmarknadssituation.  

De svenska hushållens starka ekonomi fortsätter att driva på utvecklingen under 2017. Fort-
satta investeringar och ökad export kommer också att främja utvecklingen. Trenden med 
ökande sysselsättning inom den privata tjänstesektorn väntas därför fortgå under prognospe-
rioden. Industrin räknar med en stabilisering under prognosperioden, dock inte i termer av 
någon större sysselsättningsökning. Den offentliga sektorn förväntas även den ha en svagt po-
sitiv sysselsättningsökning. Byggsektorn i länet fortsätter att förstärka sin positiva utveckling. 
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Stora regionala skillnader 
Halland har en längre tid haft en stark arbetsmarknad och en av landets lägsta arbetslöshets-
siffror. Orsakerna är många, men en bidragande orsak är det geografiska läget med en attraktiv 
kuststräcka samt mycket goda kommunikationer med både tre hamnar och järnvägslinjer, flyg-
plats och väl utbyggt vägnät. Länet drar även stor nytta av det strategiska läget mellan de två 
tillväxnoderna Göteborg och Malmö/Köpenhamn. Kustläget är semesterort för västra delarna 
av Småland, men även för älvsborgare vilket skapar ökad efterfrågan för bl.a. handel och upple-
velsenäringen i länet. 

Flera kommuner har en mycket god utveckling med ökande sysselsättning och höga medelin-
komster. Alla kommuner i länet har också en växande folkmängd, delvis beroende på att den 
utrikes födda befolkningen ökar. Dessutom är flera kommuner förhållandevis jämnstora – 
Halmstad, Varberg och Kungsbacka – ändå är ingen tillräckligt dominerande för att vara ett 
självklart regionalt centrum för hela Halland. En annan orsak är att Halland inte är en gemen-
sam arbetsmarknad. Södra länsdelen kan sägas vara en egen arbetsmarknad, medan norra Hal-
land både är en egen och en integrerad del i Göteborgsregionens arbetsmarknad. Dessutom kan 
i viss mån de östra delarna av länet, inklusive Hylte kommun, knytas till arbetsmarknaden i 
Gnosjö-området i södra Jönköpings län. Halmstad, liksom många andra residensstäder, har en 
högre arbetslöshet och lägre sysselsättningsgrad än länets resterande kommuner. Pendlingen 
till eller från Skåne är fortfarande förvånansvärt svag. Hallandsåsen är snarare ett mentalt hin-
der än en ås att numera åka tåg igenom. Som ett exempel var det år 2015 fler från Halmstad som 
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Inskrivna arbetslösa 16-64 år i Hallands län 
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pendlade till Stockholm än till Helsingborg, som man når på en timme med tåg. Tunneln genom 
Hallandsåsen, som stod klar för ett och ett halvt år sedan, underlättar bara delvis pendlingen 
söderut eftersom det fortfarande är enkelspår mellan Ängelholm och Helsingborg. Detta och 
enkelspåret söder om Varberg begränsar turtätheten på Västkustbanan även i framtiden när 
tågen inte kan mötas på alla sträckor. Farhågor finns att södra Halland och främst Halmstad 
kan hamna i en utvecklingsskugga mellan västra Skåne och Göteborg. 

Arbetslösheten varierar stort mellan kommunerna och mellan olika grupper. Det är norra Hal-
land och främst Varberg som lyfter sysselsättningen jämfört med tidigare år. Kungsbacka har 
länge varit unik i Halland med bland annat en av landets lägsta arbetslöshet, stark sysselsätt-
ningsökning och med en stor arbetspendling till och från Göteborgsregionen. Bättre kommuni-
kationer på sträckan Göteborg – Köpenhamn, men främst norr om Hallandsåsen mot Göteborg, 
skapar gynnsammare förutsättningar för pendling i länet.  

Befolknings- och sysselsättningsökningen har höjt efterfrågan på bostäder i Halland. Tydligast 
ser man detta i Varberg, som man når på 40 minuter med tåg från Göteborg. Även i Falkenberg 
ökar efterfrågan på bostäder. Många som arbetar i Göteborg väljer att bosätta sig längs Hal-
landskusten, eftersom de fortfarande kan jobba kvar med rimliga pendlingstider. Som en följd 
av bland annat detta fortsätter nattbefolkningen och därmed sysselsättningen att öka kraftigt i 
länet framöver. 
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Förväntad procentuell sysselsättnings-
förändring (16-64 år) mellan kvartal 4 
2017 och kvartal 4 2018   

Inskrivna arbetslösa 16-64 år som andel 
av registerbaserad arbetskraft, prognos 
kvartal 4 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  AB Stockholm I Gotland U Västmanland   
  C Uppsala K Blekinge W Dalarna   
  D Södermanland M Skåne X Gävleborg   
  E Östergötland N Halland Y Västernorrland   
  F Jönköping O Västra Götaland Z Jämtland   
  G Kronoberg S Värmland AC Västerbotten   
  H Kalmar T Örebro BD Norrbotten   
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Näringsgrenar  
Sverige är en liten öppen ekonomi som påverkas mycket av händelser i omvärlden. Utveckl-
ingen av konjunkturen i landet som helhet påverkar regionerna i olika utsträckning, bland 
annat beroende på hur näringsgrensstrukturen ser ut. I följande avsnitt beskrivs utveckl-
ingen för Hallands län såväl som nationellt. Vidare beskrivs hur förväntningarna inför 
framtiden ser ut bland länets arbetsgivare enligt Arbetsförmedlingens intervjuundersök-
ning våren 2017.  

Jord- och skogsbruk 
Totalt arbetade cirka 4 200 personer, varav drygt 1 400 var äldre än 65 år, inom sektorn år 
2015, vilket motsvarar 3 procent av länets sysselsatta. I det halländska jord- och skogsbru-
ket tror 42 procent på en ökad efterfrågan och bara 3 procent på minskad efterfrågan vilket 
ger ett nettotal på 39 procent. Det är på samma nivå som förra prognosen, där det visade 
på cirka 40 procents nettotal. Jord- och skogsbruket är den bransch som visar högst för-
väntningar de kommande sex månaderna enligt Arbetsförmedlingens undersökning. Det 
svenska jordbruket har tidigare varit i en mycket pressad situation, med ibland dålig lön-
samhet och svag produktefterfrågan. Lantbruket och i synnerhet mjölkbönderna var och är 
fortfarande utsatta för hård internationell konkurrens. Det fanns länge en osäkerhet kring 
prisutvecklingen. Mjölkpriset började öka förra sommaren, men så har även de löpande 
kostnaderna gjort. Lönsamheten har trots detta successivt förbättrats och framtidstron 
inom branschen är nu ljusare. 

Efterfrågan på ekologiska livsmedelsprodukter i Sverige är stor och har tredubblats på tre 
år. Förra året rådde det t.ex. brist på svensk ekologisk mjölk. Halländska bönder har dock 
inte alls ställt om till ekologisk produktion i samma utsträckning som i övriga Sverige där 
14 procent är ekologiska, och produktionen ligger under denna nivå i alla Hallands kom-
muner.  

Det återkommande låga grundvattnet och bevattningsförbuden i stora delar av Halland kan 
slå hårt mot de djuruppfödare och jordbruk som har stort vattenbehov för sin produktion. 
Enstaka producenter drabbas när nya brunnar inte kan borras eftersom brunnsborrarna är 
fullbokade med arbete hela året. Rent vatten har länge varit en självklarhet och obegränsad 
som råvara, men kan inte tas för givet i alla lägen framöver. 

Skogsbruket är starkt exportberoende. Ökande export och priser har haft en positiv effekt 
på den svenska skogsnäringen. Kronans värde är mycket avgörande för priset på varor och 
produkter, vilket får till följd att exporten gynnas av att en lågt värderad krona. 

Antalet sysselsatta inom jord- och skogsbruket har tidigare minskat under flera årtionden. 
Ändå upplever näringen en stor och tydligt ökande brist på kompetent arbetskraft. Inom 
skogsbruket har man tidigare löst bristen på kompetent arbetskraft genom att hälften av 
arbetskraften kommer från nordöstra Europa. Detta gäller i synnerhet den manuella röj-
ningen och avverkningen. Utvecklingen går mot att verksamheten bedrivs i större enheter, 
vilket kräver större anläggningar och större investeringar i maskiner och annan utrustning. 
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Utvecklingen går mot att andelen anställda minskar, men fler blir egenföretagare. Antalet 
sysselsatta förväntas därför öka svagt inom jord- och skogsbruket under prognosperioden. 

Industri 
Inom tillverkningsindustrin i Hallands län arbetar nästan 18 600 personer. Detta motsva-
rar 14,5 procent av den förvärvsarbetande dagbefolkningen, vilket är drygt en procent fler 
än i riket. Flera av kommunerna i länet har en betydligt högre andel av de förvärvsarbe-
tande inom tillverkningsindustrin.  

Diagrammet på nästa sida beskriver andelen förvärvsarbetsarbetande inom tillverknings-
industrin fördelade på länets kommuner. I de flesta av kommunerna finns ett, eller ett fåtal, 
dominerande industrisegment. Med andra ord är sysselsättningsutvecklingen inom indu-
strin i stor utsträckning beroende av ett fåtal industrigrenar.  

I Hylte är pappersindustrin, metallvaruindustri samt underleverantörer till fordonsindu-
strin särskilt framträdande. I Falkenberg är livsmedelsindustrin den dominerande grenen. 
År 2015 arbetade 15 procent av de förvärvsarbetande i Falkenberg inom livsmedelstillverk-
ning. Varberg särskiljer sig genom att ha en relativt hög andel av de förvärvsarbetande inom 
energi eftersom Ringhals kärnkraftverk ligger där. Nästan 15 procent av de förvärvsarbe-
tande inom tillverkningsindustrin i Varberg arbetar i företag som tillverkar trävaror jäm-
fört med sex procent i länet och riket. I Halmstads kommun återfinns en förhållandevis 
stor andel av förvärvsarbetande inom 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 återvinningsindustrier. I Laholm jobbar mer än var femte inom 
industrin, men kommunen saknar en dominerande industrigren. Kungsbacka skiljer sig 
genom en ovanligt liten del förvärvsarbetande inom industrin med 7 procent. 
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Utvecklingen inom industrin 

Den svenska industrin är starkt exportberoende. En bidragande orsak till utvecklingen som 
industrin har haft den senaste tiden är att den globala ekonomin ökar, men bara i begrän-
sad omfattning. Den svenska kronan väntas fortsätta vara relativt lågt värderad gentemot 
andra viktiga valutor, vilket gynnar exporten. Effektivisering och omställning av olika pro-
duktionsprocesser kommer att vara nödvändigt även framöver för många företags överlev-
nad. Arbetsförmedlingens konjunkturindex visar på en mycket positiv utveckling för indu-
strin. Förväntningarna i länet hos industriföretagen har sedan ett år tillbaka legat högre än 
i övriga riket i deras bedömningar om hur efterfrågan kommer att utvecklas på sex måna-
ders sikt. Totalt sett för industrin i länet, ökar sysselsättningen svagt under prognospe-
rioden. Även här ser vi att norra Halland uppvisar en bättre utveckling än länets södra de-
lar. 
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Svagt ökande sysselsättning inom industrin 
Som nämnts tidigare är några industrigrenar i länet mer framträdande än andra. Detta gäl-
ler bland annat massa- och pappersvarutillverkning, metallvaruindustrin, motorfordonsin-
dustrin, livsmedelsindustrin, trävarutillverkning men även textilindustrin. Inom alla dessa 
industrier, med undantag för livsmedels- och trävaruindustrin, är såväl efterfrågan som 
konkurrens från omvärlden avgörande för sysselsättningsutvecklingen. Under prognospe-
rioden förväntas sysselsättningen inom dessa delar av industrin att vara i stort sett oför-
ändrad, främst på grund av en svag efterfrågan i Eurozonen. Om kronkursen fortsätter vara 
svag mot den amerikanska dollarn kommer detta att ha en positiv inverkan på dessa före-
tags globala konkurrenskraft. Livsmedelsbranschen har en större del av marknaden lokalt 
och är därmed mindre känslig för den internationella konjunkturen, varför branschen för-
väntas ha en något bättre utveckling under prognosperioden. Träindustrin gynnas i stor 
utsträckning av byggsektorn och den uppåtgående utvecklingen i den branschen. Detta 
återspeglar sig bland annat i att sysselsättningen inom trävarutillverkning fortsätter att 
öka. Textilindustrin har primärt annan industri, i synnerhet pappersbruk, som kunder. På 
grund av den hårda konjunkturen inom industrin har denna industri upplevt en svag ut-
veckling det senaste åren, vilket medfört en oförändrad sysselsättning. Framför allt är det 
minskat tryck av dagstidningar som spelar in eftersom viror gjorda av textilier används i 
processen.  

Störst efterfrågan just nu finns på ingenjörer inom i stort sett alla områden och detta väntas 
även på längre sikt. Även stor brist i tillverkningsindustrin noteras på t.ex. lackerare, svet-
sare, maskinställare, slaktare och styckare.  
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Byggverksamhet 
Arbetsförmedlingens prognosundersökning visar att företagen inom bygg- och anlägg-
ningssektorn i Hallands län fortsätter att se ljust på den framtida marknadsutvecklingen. 
Antalet nyanmälda platser inom bygg och anläggning till Arbetsförmedlingen i Hallands 
län var 15 procent fler under de första 4 månaderna 2017, jämfört med samma period 2016. 

Mellan år 2007 och 2015 ökade antalet sysselsatta inom byggbranschen i Hallands län med 
20 procent eller 1 750 personer. Sysselsättningen inom byggsektorn har bara ökat svagt 
under 2016 och 2017. Främsta orsaken är att arbetsgivarna helt enkelt inte har kunnat re-
krytera på grund av att det saknas byggnadsarbetare. Konjunkturinstitutets barometerin-
dikator för bygg och anläggning ligger klart över det historiska genomsnittet för branschen 
under 2016. Förväntningsläget i Arbetsförmedlingens prognosundersökning för byggbran-
schen är fortfarande höga, men på grund av bristen på personal något lägre än hösten 2016 
(se diagram nästa sida).  

 

Även statistik från SCB visar att nybyggnationen av bostäder ökar både i riket och i Hal-
lands län. De offentliga lokalinvesteringarna fortsätter att öka svagt även framöver. År 2017 
och 2018 förväntas den privata anläggningssidan att öka. Även den offentliga förväntas 
öka, men inte lika mycket på grund av något lägre anslag till infrastruktur och dyrare bygg-
kostnad på grund att mindre konkurrens. I västra Sverige pågår det stora trafikprojektet 
Västsvenska paketet fram till 2028. Det gör att anläggningssidan kommer att ha en god 
utveckling fram till dess. Projektet påverkar även anläggningsbranschen i Hallands län. Det 
byggs fler lägenheter och då i synnerhet hyresrätter i Sverige idag, men detta är delvis på 
bekostnad av att antalet bostadsrätter minskar. 
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Mycket stor brist på byggnadsarbetare i hela länet 
Antalet inskrivna arbetslösa byggnadsingenjörer och byggnadstekniker är obefintliga. De 
yrkesgrupper som har flest inskrivna arbetslösa i länet är fastighetsskötare följt av gruppen, 
inredningssnickare med flera. De grupper som har stor brist på och minst antal inskrivna 
är VVS-montörer, murare, golvläggare, målare och anläggningsarbetare. Inom byggsektorn 
föreligger en paradoxsituation för några hantverksyrken. Det innebär en mycket stor efter-
frågan på erfarna byggnadsarbetare, samtidigt som det finns bygglärlingar som har gått 
färdigt gymnasiets byggprogram, men som ändå inte kommer ut i lärlingsarbete. Byggfö-
retagen hävdar att man inte har möjlighet att ta emot fler lärlingar om man skall hålla kva-
liteten uppe på lärlingsutbildningen. Det har även varit en viss överutbildning på bygglinjer 
i länet och inte alltid med tillräckligt hög kvalitet.  

Privata tjänster 
Den privata tjänstesektorn har under en längre tid varit sysselsättningsmotorn i svensk 
ekonomi. Sektorn är bred och omfattar bland annat företag inom handel, turism, person-
liga och kulturella tjänster, företagstjänster, transport, fastighetsverksamhet, information 
och kommunikation, men även företag inom finans- och försäkringsverksamhet samt be-
manningsbranschen. Det faktum att de olika branscherna har skilda inriktningar innebär 
att utvecklingen varierar mellan olika segment.  
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Utvecklingen inom den privata tjänstesektorn 
Inom den privata tjänstesektorn i Halland är det företagstjänster som bedöms öka allra 
mest under 2017. Andra delsektorer som går bra enligt prognosundersökningen är trans-
portnäringen samt information och kommunikation. Handeln och besöksnäringen utveck-
las något sämre än snittet inom sektorn, men har trots detta en tydligt positiv utveckling. 
För 2017 är bilden mer samstämmig från företagen inom den privata tjänstesektorn. De 
tror på en sysselsättningsökning på drygt tre procent. Företagen inom transport samt in-
formation och kommunikation upplever den största arbetskraftbristen, vilket hämmar de-
ras tillväxtplaner. En annan faktor kan vara att de haft en kraftig tillväxttakt under längre 
tid, vilket gör att de inte vill eller kan växa lika mycket kommande år. 
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Arbetsförmedlingens konjunkturindex för privat tjänstesektor i Hallands län visar att före-
tagen är mindre positiva i sin framtidstro jämfört med i höstas (se diagram ovan). Förvänt-
ningsindex hösten 2017 ligger klart under genomsnittet för länet sedan 2007. Trots detta 
beräknas privata tjänster stå för merparten av sysselsättningsökningen i Hallands län kom-
mande år. Utvecklingen inom vissa delar av tjänstesektorn är starkt förknippad med ut-
vecklingen inom industrin. Inom dessa segment av tjänstesektorn har globaliseringen bi-
dragit 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. 

Transport och Handeln  
Försäljningsvolymen i Sverige ökade med nästan en procent de senaste tre månaderna jäm-
fört med februari till april 2016. Efterfrågeutvecklingen inom handeln (inklusive reparation 
av motorfordon och motorcyklar) styrs i hög grad av hushållens ekonomi och framtidsop-
timism. Handeln är därför av många orsaker en konjunkturkänslig bransch. Arbetsgivarna 
inom detta område i Hallands län spår en fortsatt bra utveckling för kommande år om än 
inte med lika stor ökning som tidigare år. Även anställningsplanerna ser ljusa ut och syssel-
sättningen väntas öka med närapå 3 procent. Eftersom personalomsättningen inom han-
deln är relativt hög kommer även ett stort antal ersättningsrekryteringar behöva göras 
framöver. Endast erfarna företagssäljare är riktigt svåra att rekrytera i branschen. 

Transportsektorn är nära kopplad till industrin och handeln, men även till byggbranschen. 
Branschen är även beroende av en god aktivitet i ekonomin. Transportföretagen signalerar 
en optimism vad gäller efterfrågan kommande 6 månader. En optimism som dessutom 
ökar på 6-12 månaders sikt. Sysselsättningen väntas även här öka med drygt 3 procent. 
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Några aktörer inom området tampas med dålig lönsamhet och åkare inom distanskör-
ningar möter en fortsatt tuff internationell konkurrens. Störst brist upplever arbetsgivarna 
på buss- och lastbilsförare. Dessa bör ha erfarenhet och måste ha giltiga certifikat och intyg 
för respektive arbete. Även lokförare har en bra arbetsmarknad i länet. 

Företagstjänster och finansiell verksamhet 
Företagstjänster och finansiell verksamhet är en mycket brokig bransch som bland annat 
innefattar bemanningsbranschen, finans- och försäkringsverksamhet, IT-konsultverksam-
het samt reklamverksamhet. Sett till antalet sysselsatta har ökningen varit störst inom be-
manningsbranschen som företagstjänster, vilket även väntas bli fallet under kommande 
prognosperiod. Andelen arbetsgivare med en positiv efterfrågeutveckling inför kommande 
halvår är de högsta på många år med ett nettotal på 58 procent. Sammantaget innebär detta 
att sysselsättningen väntas öka inom dessa områden med drygt 5 procent under prognos-
perioden. Arbetsgivarna har svårt att rekrytera flertalet av högre utbildade IT-personal 
såsom (systemanalytiker, -utvecklare och -testare samt IT-arkitekter), men även nätverks- 
och systemtekniker. 

Hotell och restaurang samt personliga och kulturella tjänster 
Hotell- och restaurangverksamhet är en bransch med traditionellt hög omsättning på per-
sonal och stora säsongsvariationer. Många unga på arbetsmarknaden hittar här ett ingång-
jobb där kraven på tidigare erfarenhet inte alltid är så stora. Intervjuundersökningarna vi-
sar att drygt 40 procent av arbetsgivarna våren 2017 har ett kapacitetsutnyttjande som är 
mycket högt. Detta borde innebära att en ökad efterfrågan bara delvis kan mötas med be-
fintlig personal. Området personliga och kulturella tjänster är starkt sammanflätat med 
konjunkturläget och privathushållens konsumtionsvilja. Med en förbättrad konjunktur och 
köpstarka konsumenter kan man vänta sig att denna bransch drar nytta av den positiva 
utvecklingen på sikt. Sysselsättningsutvecklingen har varit förhållandevis stark de senaste 
åren, vilket tyder på att antalet anställda stiger med 6 procent när efterfrågan fortsätter 
öka. 

Arbetsgivarna upplever brist på erfarna kockar och serveringspersonal i hela Hallands län. 
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Offentliga tjänster 

Till offentliga tjänster hör offentliga förvaltningar, sociala tjänster och omsorg, hälso- och 
sjukvård samt utbildning. Bedömningarna som görs gäller all offentligt finansierad verk-
samhet, oavsett om huvudmannen är privat eller offentlig. Den halländska sysselsättningen 
i offentliga tjänstesektorn är drygt 43 500 personer. Det motsvarar nästan en tredjedel av 
alla jobb i länet. Dessutom pendlar många hallänningar till ett offentliga jobb i andra län 
och nettopendlingen ut ur länet var cirka 3 000 personer år 2015.  

 

Region Halland har som många andra regioner 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 bland annat inom den specialiserade somatiska vården.  

De offentligt drivna verksamheterna i vår undersökning ser relativt positivt på sin verk-
samhetsutveckling för det kommande halvåret. Förväntningarna ligger visserligen på en 
lägre nivå än föregående år, men är högre än det historiska genomsnittet för länet. Närmare 
hälften av verksamheterna har uppgett att de tror på en oförändrad efterfrågan. Mest op-
timistiska är verksamheter inom grundskola där ingen av verksamheterna tror på en 
minskning. Verksamheternas framtidsbedömningar bör ses mot bakgrund av att vem som 
är utförare av de offentliga tjänsterna är kundstyrt och därmed inte alltid så lätt att förut-
spå, särskilt inte med senaste årens flyktingströmmar. 

De rekryteringsproblem som upplevs inom offentliga tjänster har ökat något sedan höstens 
intervjuundersökningar, och ligger på så pass höga nivåer att tre fjärdedelar av de offentligt 
drivna verksamheterna har angett att de upplevt brist vid rekrytering av personal. Merpar-
ten av de verksamheter som upplevt brister vid rekryteringar har uppgett att konsekvensen 
blev att befintlig personal fått arbeta mer. 

Enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) väntas kostnadstrycket vara högt på nat-
ionell nivå inom kommuner och landsting, till följd av demografiska förändringar. Samti-
digt har skatteunderlagets reala tillväxt under de senaste åren varit stark. De senaste åren  
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har antalet sysselsatta i Hallands län inom offentliga verksamheter ökat i relativt hög takt. 
Mellan 2008 och 2014 har den genomsnittliga årliga sysselsättningsökningen i näringsgre-
nen varit över 3 procent. Den befolkningsökning i arbetsför ålder som Hallands län upple-
ver, lägger tillsammans med länets sysselsättningsutveckling, grunden för fortsatta ök-
ningar av antalet anställda inom de offentliga verksamheterna under prognosperioden. I 
nästa avsnitt görs mer detaljerade beskrivningar av respektive verksamhetsområden. 

Utbildning 
Med utbildningsverksamhet menas här förskola, grund- och gymnasieskola, högskola, vux-
enutbildning samt folkhögskola. I Hallands län arbetar totalt cirka 15 000 personer inom 
utbildningsverksamhet. Sverige har under hela 1900-talet fram till idag haft ett antal stora 
”babyboomar.” De tydligaste topparna i barnafödandet har varit 1920, 1945, 1966, 1990 
och till sist 2010. Barn och ungdomskullarnas storlek är avgörande för efterfrågan på per-
sonal inom utbildningsverksamheten. Sedan den sista stora barnkullen från babyboomen 
under början av 1990-talet har lämnat gymnasieskolan kommer elevkullarna i gymnasie-
skolan att minska under några år, vilket också förklarar varför verksamheter inom gymna-
sieskolor upplevt en minskad efterfrågan. I stället ökar antalet barn inom förskolan och 
inom grundskolans lägsta årskullar. Under prognosperioden väntas dock antalet syssel-
satta öka i alla områden, men mest i barnomsorg och grundskola. De senaste årets flykting-
strömmar och ensamkommande flyktingbarn påverkar behovet av gymnasie- och vuxenut-
bildning. En utmaning för den offentliga sektorn är att antalet äldre som arbetar inom sek-
torn är en relativt stor grupp. I synnerhet andelen äldre (55-64 år) inom gymnasie- och 
grundskolan. Under de kommande åren kan här förväntas en generationsväxling. Samti-
digt är det också en utmaning att behålla lärarna inom yrket. 

Det råder fortsatt stor personalbrist inom utbildningsverksamheten. Alla kommunerna 
uppger att det har varit brist på arbetskraft vid rekrytering till barnomsorgen och grund-
skolan samt vuxenutbildningen under det senaste halvåret. Vid rekrytering till gymnasie-
skolan har bristtalen, enligt vad som framkommit i vårens undersökning, legat på cirka 60 
procent. De yrken som kommunerna upplevt att det råder brist på vid rekrytering är fram-
för allt förskollärare och grundskollärare. Bland de yrken som det blir aktuellt att rekrytera 
den närmaste tiden, utöver redan nämnda yrkeskategorier, är till exempel yrkeslärare. Till 
dessa platser är det framför allt viktigt med utbildning inom yrket i kombination med erfa-
renhet. 

Vård och omsorg 
Vård och omsorg inkluderar primär- och slutenvård, tandvård samt äldre- och handikapp-
omsorg. Omkring 22 300 personer är sysselsatta i dessa verksamheter i Hallands län. Både 
de kommunala och landstingsdrivna verksamheterna står inför stora utmaningar. Den de-
mografiska utvecklingen med en ökande andel äldre i befolkningen ställer stora krav på 
vård- och omsorgsverksamheten. Även den pågående generationsväxlingen påverkar de of-
fentliga verksamheterna, då en stor andel av de yrkesverksamma väntas gå i ålderspension 
under de kommande åren. Även den ökande befolkningen kommer att påverka behoven av 
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vård och omsorg. Vår undersökning indikerar att såväl kommunerna som landstinget kom-
mer att genomföra en del nyrekryteringar under prognosperioden. Inom vård och omsorg 
är behovet av arbetskraft alltid stort. Det beror dels på ersättningsrekryteringar till följd av 
pensionsavgångar och annan naturlig personalomsättning och dels på en bristsituation i 
flera yrkesgrupper. I vår undersök har i princip alla de offentligt drivna verksamheterna 
inom vård och omsorg upplevt brist vid rekrytering. Störst är bristen i yrkesgrupper inom 
vården med långa högskoleutbildningar, framför allt läkare, sjuksköterskor och barnmors-
kor. Men bristen på undersköterskor är också märkbar i länet. När arbetsgivarna inte lyckas 
rekrytera den personal de behöver har det fått flertalet konsekvenser. Bland annat fick be-
manningspersonal anlitas, befintlig personal fick arbeta mer, produktionen/servicen fick 
minska. De yrken som offentliga verksamheter inom vård och omsorg behöver tillsätta den 
närmaste tiden är främst läkare, sjuksköterskor och undersköterskor där det är både är 
viktigt att ha utbildning och erfarenhet inom yrkena. 

Offentlig förvaltning 
Offentlig förvaltning innefattar anställda inom offentlig förvaltning, försvaret, obligatorisk 
socialförsäkring samt verksamheter vid internationella organisationer och liknande. Anta-
let sysselsatta inom offentlig förvaltning uppgår till 5 200 i Hallands län. Jämfört med fö-
regående år har antalet sysselsatta ökat, bland annat som en följd av det senaste årets flyk-
tingström. Bedömningen inför kommande år är fortsatt ökat antal anställda. 

Utmaningar inom offentliga tjänster 
En 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. Lärarlegi-
timation är ett krav för att få sätta betyg på elever. Detta kan i framtiden spä på efterfrågan 
på till exempel lärarassistenter. Ett annat problem är den relativt sett höga sjukfrånvaron 
bland kvinnor inom kommun och landsting. Sjukfrånvaron ökar på hela arbetsmarknaden, 
men tydligast ser man ökningen i offentlig sektor. 

 

Matchningsläget på arbetsmarknaden 
Hallands län har länge haft ett förvånansvärt bra matchningsläge i det privata näringslivet. 
Orsakerna är med all säkerhet flera, men länets kompetenta näringsliv och stora variation 
är en av förklaringarna. Länets attraktiva läge vid västkusten och närheten till kontinenten 
gör det enklare att rekrytera företagsledare och nyckelpersoner som på det viset har möj-
lighet till ett boende nära havet och samtidigt kort avstånd till arbetet. Å andra sidan består 
Halland av två arbetsmarknadsområden och ingen av dem är tillräckligt stora. Det gör 
bland annat att högre chefer och specialister är svårare att rekrytera. Likaså kan det ta 
längre tid för dessa att få passande jobb eftersom jobbmöjligheterna inte är lika stora som 
i storstadsområdena.  

Bra kommunikationer bidrar med all säkerhet också till att de privata arbetsgivarna upp-
lever att matchningsläget är bättre i Halland än för många andra län i landet med en stark 
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tillväxt och låg arbetslöshet. Dessutom är företagarna i större utsträckning beredda att an-
ställa kompetent arbetskraft utan gymnasiekompetens, vilket breddar rekryteringsbasen 
avsevärt för arbetsgivarna. Detta märks i den betydligt lägre arbetslösheten för gruppen 
utan fullföljt gymnasieutbildning i länet. Trenden gör att arbetsgivare kompetensutvecklar 
befintlig personal för att lättare kunna anställa arbetskraft med lägre kunskapsnivå. Ar-
betsförmedlingen välkomnar denna trend och arbetar aktivt för att hjälpa arbetsgivarna i 
denna process.  

Bristen på arbetskraft i privata näringslivet har varit konstant hög sedan våren 2016 och är 
den högsta på tio år och innan finanskrisen 2008. Detta bekräftar bilden av att konjunktu-
ren är mycket god för tillfället.  

 

Offentliga arbetsgivare har haft, och har generellt sett, stor brist på arbetskraft. Främst har 
det gällt läkare och andra yrken med specialistkompetens i regionsjukvården. Numera är 
bristen större än på länge och rör fler yrkesgrupper. Det är mer påtaglig brist på merparten 
av sjuksköterskor, medicinska sekreterare och psykologer inom hälso- och sjukvården samt 
läkare och tandläkare. Förskollärare har länge varit ett bristyrke, men numera är det även 
brist på studie- och yrkesvägledare samt merparten läraryrken. Det är även stor brist på 
undersköterskor, i synnerhet med körkort, främst till hemtjänsten. Delade arbetspass och 
snäva tidsramar för besök och transporter gör arbetet mindre attraktivt och därför svårare 
att rekrytera till. 

Mycket stor brist är det även på socialsekreterare, kuratorer och biståndshandläggare. Det 
senare gäller i stort sett hela Sverige och är svårt att lösa med bemanningsföretag. Risken 
finns att man bara skjuter på problemen om man rekryterar från någon annan kommun i 
landet.  
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Även yrken som planarkitekter och bygglovshandläggare uppges vara svårare än vanligt att 
rekrytera för länets kommuner. Kommunala bolag uppger att det svårt att anställa drifttek-
niker och ingenjörer samt renhållningsarbetare vid till exempel värme-, vatten- och re-
ningsverk, men även fastighetstekniker.  

Försvarsmakten uppger att de har svårt att rekrytera och behålla soldater med de villkor 
som gäller för tillfället. Det är en förändring på gång och värnplikten återinförs den 1 juli 
2017. I övrigt är staten en attraktiv arbetsgivare som inte uppger några stora bristsituat-
ioner. 

 

FÖRDJUPNINGSRUTA: 
Arbetskraftsbristens konsekvenser 
Arbetsgivarna i det privata näringslivet upplever att bristen på arbetskraft har ökat mar-
kant i Hallands län visar Arbetsförmedlingens senaste mätningar. Bristen tycks inte ha 
hämmat sysselsättningstillväxten i så stor utsträckning ännu, men sannolikt skull syssel-
sättningen kunna öka ännu mer under 2017 och framförallt 2018, om det hade funnit mer 
lediga resurser med rätt kompetens. Framförallt menar företagen att bristen på arbetskraft 
och kompetens skapar högre kostnader för företagen. 

Arbetsförmedlingens undersökning visar att antalet platser med upplevd brist på arbets-
kraft i privat sektor har ökat trendmässigt senaste året, jämfört med samma mätperiod året 
innan. Antalet platser som inte gått att tillsätta uppgick i senaste mätningarna till de högsta 
på tio år.  
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Bristsituationen har bidragit till att rekryteringstiderna ökar och att en större andel företag 
inte lyckas tillsätta de lediga platserna. Andelen företag som rekryterar utomlands har 
också ökat till en toppnotering i vårens undersökning. Detta är något som Arbetsför-
medlingens Eurestjänst[1] märker av. Det är i första hand högkvalificerad arbetskraft som 
läkare, ingenjörer och IT-arkitekter som företagen rekryterar utomlands, men även kockar 
har blivit en vanligare yrkesgrupp att rekrytera från utlandet. 

En annan vanlig effekt på rekryteringen som bristen har föranlett är att kraven på i första 
hand erfarenhet och i andra hand utbildning sänktes. Särskilt yrkeserfarenhet är något som 
arbetsgivarna i allt större utsträckning tvingas göra avkall på.  

Den vanligaste konsekvensen av arbetskraftsbristen i privat sektor är att befintlig personal 
får arbeta mer. Det är också den konsekvens som har ökat mest i de senaste mätningarna. 
En situation som naturligt inte kan pågå under en längre tid då det riskerar att skapa pro-
blem med ohälsa och öka kostnaderna för företagen. En annan mycket allvarlig konsekvens 
är att allt fler företag tvingas att tacka nej till order på grund av att de inte har personal så 
det räcker att öka produktionen. Vilket på sikt kan få mycket allvarliga konsekvenser för 
utveckling av BNP och jobbtillväxt. Andra konsekvenser är att servicen och produktionen 
minskar samt att företagen tvingas lägga ut produktionen eller köper in tjänster från andra 
företag. Också detta har ökat avsevärt i senaste mätningen. Det vill säga allt fler företag 
uppger detta som en konsekvens av bristen på arbetskraft. Däremot kan farhågan avskrivas 
att många företag planerar att flytta produktionen utomlands. Alternativet är överskattat 
och nämns inte i någon av fallen som en eventuell konsekvens i undersökningen. 

Arbetsgivarna står nu inför en situation som inte upplevts på drygt 25 år. Inte sedan innan 
90-talskrisen har bristen på arbetskraft varit så här hög i Sverige och Halland. Sedan dess 
har arbetsgivare ofta kunnat rekrytera in kompetensen istället för att som tidigare i större 
utsträckning höja kompetensen på befintlig personal. Samtidigt har möjligheterna att vi-
dareutbilda redan anställd personal minskat. Skillnaden denna gång mot tidigare bristsi-
tuationer är att utbudet av arbetskraft är gott eftersom arbetslösheten är fortsatt hög. Pro-
blemet är att kraven från arbetsgivarna på erfarenhet och kompetens för att vilja rekrytera 
är betydligt högre än vad gruppen arbetslösa kan erbjuda.  

Flera parter i samhället behöver samarbeta för att möjliggöra denna omställning. Därför är 
det nu viktigt att samverka på flera nivåer för att kunna erbjuda arbetsgivarna utbildning 
som utgår ifrån den arbetssökandes kompetens. I många fall är det främst arbetsplatsför-
lagd svenskutbildning. Eftersom flertalet av de människor som kommit till Sverige den sen-
aste tiden har en yrkeskompetens, men behöver få hjälp att lära sig svenska. 

Alternativt ta hjälp av de lediga resurser som finns och faktiskt utnyttja möjligheten till 
kompensation från staten i form av t.ex. lönebidrag och annat som finns att tillgå när man 
väljer att anställa någon som står längre från arbetsmarknaden och har en historik av 
längre arbetslöshetstider.   

 

[1] Eures (EURopean Employment Services) är ett nätverk som ska bidra till att öka rörligheten på 
den gemensamma arbetsmarknaden i Europa. 
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Offentlig sektor 

När det gäller offentlig sektor är det egentligen inte förrän under 2014 som bristen på ar-
betskraft började få märkbara konsekvenser på bred front i länet. Det är högst påtagligt hur 
rekryteringstiderna har ökat sedan 2015. Det är betydligt mer vanligt nu än innan bristen 
på arbetskraft blev märkbar att arbetsgivarna är tvungna att erbjuda högre löner, samtidigt 
som de sänker kravet på både utbildning och erfarenhet. Till skillnad från arbetsgivarna i 
privat sektor där det råder omvänt förhållande, vilket innebär att det är betydligt fler ar-
betsgivare som sänker krav på erfarenhet än utbildning. Det är också betydligt fler arbets-
givare som inte lyckas rekrytera ny personal nu än tidigare. Det är mindre andel företag i 
privat sektor som höjer lönerna för att lyckas med rekryteringarna.  

De vanligaste konsekvenserna är att befintlig personal får arbeta mer och att servicen de 
offentliga arbetsgivarna erbjuder har minskat. Men servicen har också försämrats till följd 
av bristen på arbetskraft. I vårens mätning är det fortfarande lika många arbetsgivare som 
uppger att det hyr in personal genom bemanningsföretag. Detta trotts stora ansträngningar 
för att minska beroendet av bemanningstjänster. 
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Befolkning och arbetskraft 
Arbetskraften består av personer i arbetsför ålder som står till arbetsmarknadens förfo-
gande, det vill säga antingen som sysselsatta eller arbetslösa. Grupper som inte ingår i ar-
betskraften är bland annat pensionärer, studerande och långtidssjukskrivna, men även 
personer som är utan arbete och inte inskrivna hos Arbetsförmedlingen. Hur stor arbets-
kraften är beror på hur stora flödena är in och ut ur dessa kategorier. Flödena är starkt 
förenade med många olika faktorer. Bland de mer centrala räknas befolkningsutveckl-
ingen, studiedeltagandet, pensionsavgångar, pendlingsmönster och ohälsomönster. I 
detta avsnitt följer en beskrivning av befolkningens struktur och utveckling, samt utveckl-
ingen av arbetskraften. 

Arbetskraften är starkt beroende av befolkningens storlek och sammansättning vad gäller 
ålder, kön, födelseland, utbildningsnivå med mera. Dessutom påverkas arbetskraftens 
storlek av konjunkturläget eftersom befolkningens benägenhet att delta i arbetskraften till 
viss del beror på om det finns många lediga jobb eller om efterfrågan på arbetskraft är 
svagare. Detta gäller exempelvis för ungdomar; då konjunkturläget är svagare är det ofta 
fler som söker sig till studier i stället för att söka jobb. Även antalet personer med sjuk- 
och aktivitetsersättning inverkar på arbetskraftens storlek. 

I Hallands län förväntas folkmängden öka med 50 000 personer fram till år 2030 enligt 
SCB:s befolkningsprognos. Som andel av folkmängden kommer gruppen 65 år eller äldre 
att öka med 2,7 procentenheter. Andelen barn och unga (0-19 år) väntas under samma 
period öka med 1,2 procentenheter. Detta medför att andelen i arbetsför ålder (18-64 år) 
minskar med ca 3,8 procentenheter till 54 procent under de närmaste 15 åren. 

Även antalet personer i befolkningen 18-64 år förväntas öka framöver. Störst är ökningen 
i Kungsbacka och Halmstads kommuner (+ 12 respektive + 11 procent), därefter kommer 
Varbergs och Falkenbergs kommuner (+ 9 och + 6 procent vardera). Laholm är den kom-
mun som får den relativt minsta ökningen av andelen personer i arbetsför ålder, plus 2,4 
procent. Hylte kommun är länets enda kommun där den arbetsföra befolkningen förvän-
tas minska och då med 2,5 procent till år 2030.  

Andelen utrikes födda i arbetsför ålder ökar från 14,5 procent till cirka 21 procent fram till 
år 2030. 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. 

Den 1 januari 2017 uppgick folkmängden i Hallands län till 320 330 invånare och hade då 
ökat med 5 550 personer eller 1,8 procent sedan årsskiftet innan. Bara Stockholms län 
hade en större procentuellt ökning.  

Befolkningen ökade i samtliga halländska kommuner, men Kungsbacka var inte längre 
kommunen med den största ökningen. Under 2016 steg folkmängden mest i Halmstad 
med 1 590 personer följt av Kungsbacka med 1 300, Falkenberg med 920, Varberg med 
840, Laholm med 470 personer och Hylte med 440. Det är värt att notera att södra Hall-
and (Hylte, Halmstad och Laholm) därmed ökar sin folkmängd nästan i samma takt som 
norra Halland (Kungsbacka, Varberg och Falkenberg) – totalt 3 050 mot 2 500 personer. 
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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. 10 200 personer flyttade 
till Halland och 8 950 flyttade från länet till andra delar av landet. Nettoflyttningen blev 
5 000 personer – 1 240 personer från andra län i Sverige och 3 760 personer från utlan-
det. Samtliga kommuner i länet hade en större nettoinflyttning från utlandet än från öv-
riga 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 delar i Sverige. Inflyttare från övriga Sverige har i allmänhet högre 
inkomster och högre utbildning än befolkningen i genomsnitt. Den långvariga inflytt-
ningen är en viktig förklaring till att Hallands län 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 högst i landet, 81,4 procent jämfört 
med 77,3 procent i riket. Den förvärvsarbetande nattbefolkningen 2015 i åldrarna 16-64 
år uppgick till 145 960 och dagbefolkningen till 128 540.  

Det finns en risk att de skilda utgångslägena mellan norra och södra Halland kan fortsätta 
att ge en mer polariserad utveckling. De senaste åren har norra Halland utvecklats bättre 
än den södra i termer av både sysselsättning och skatteunderlag. Med en fortsatt stor-
stadskoncentration riskerar Halmstad och södra Halland att hamna i en utvecklings-
kugga.  

Pendlingen 
Enligt den senaste statistiken från SCB var det 31 470 personer som arbetspendlade från 
Hallands län till ett annat län. 74 procent av pendlarna åkte till Västra Götaland, 10 procent 
till Skåne och 6 procent till Stockholms län. Bara 14 060 personer pendlade in till länet och 
merparten av dessa kommer från Västra Götaland. Nettopendlingen blev därför att drygt 
17 410 fler personer pendlar ut från länet. Det är bara Uppsala län som har större netto-
pendling ur länet.  

Pendlingen mellan länets kommuner är förhållandevis begränsad. Kungsbacka har den 
lägsta andelen pendlare inom länet, men väldigt hög pendling över länsgränsen norrut mot 
Göteborgsregionen. Hylte följt av Falkenberg har störst pendling inom länets gränser. 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.  
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Inskrivna arbetslösa vid Arbetsförmedlingen 

Arbetslöshetens utveckling 
Den svenska ekonomin är fortsatt mycket stark. Det återspeglas bland annat i Arbetsför-
medlingens verksamhetsstatistik som visar en klart bättre arbetsmarknad. Det totala anta-
let inskrivna arbetslösa första kvartalet 2017 i Hallands län var sammanlagt 10 500 perso-
ner eller 6,5 procent av arbetskraften. Det är 540 fler arbetslösa än samma period föregå-
ende år. Av dessa var 5 840 personer öppet arbetslösa medan 4 660 var sökanden i pro-
gram med aktivitetsstöd. Antalet öppet arbetslösa ökade i länet med i genomsnitt 5,5 pro-
cent på ett år och sökanden i program med aktivitetsstöd ökade med 5 procent. De arbets-
lösa kvinnorna var 4 690, och motsvarande siffra för män är 5 810, vilket är en lika stor 
ökning för båda könen på ett år. Som kvartalsgenomsnitt för första kvartalet 2018 bedöms 
antalet inskrivna arbetslösa öka till 10 700 personer vilket motsvarar en ökning med 200 
personer jämfört med 2017.  
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Arbetslöshetens sammansättning 
Arbetslösheten uttrycks som ett kvartalsgenomsnitt för fjärde kvartalet 2016 och första 
kvartalet 2017. Diagrammet nedan beskriver den relativa arbetslösheten i länet och riket 
efter ålder, kön, inrikes- och utrikesfödda samt utbildningsnivå. Arbetslösheten varierar 
dock stort mellan länets kommuner, från 12,1 procent i Hylte till låga 3,0 procent i Kungs-
backa. Även Falkenberg tillhör numera gruppen av kommuner i länet, tillsammans med 
Halmstad och Hylte, där den totala arbetslösheten (16-64 år) är högre än riksgenomsnittet. 
Se tabell i slutet av rapporten. 

 

 

Ungdomsarbetslöshet 
I Halland har den relativa arbetslösheten bland ungdomar 18-24 år minskat jämfört med 
samma period föregående år sedan våren 2014.  

Lägst andel inskrivna arbetslösa ungdomar finns i norra Halland med 4,4 procent i 
Kungsbacka och 6,4 procent i Varberg följt av 8,5 procent i Falkenberg. Högst ungdoms-
arbetslöshet återfinns följaktligen i södra Halland med 17,7 procent i Hylte och 10,8 pro-
cent i Halmstad som därmed har en högre arbetslöshet än genomsnittet för riket med 
10,2 procent av arbetskraften. Laholms kommun har den lägsta ungdomsarbetslöshet i 
södra Halland på 9,1 procent.  
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Tydligast förändring har Varberg och Hylte kommuner genomgått de senaste åren. Hylte 
kommun har på grund av den procentuellt största invandringen numera den högsta ung-
domsarbetslösheten. För tio år sedan hade Hylte och Kungsbacka den lägsta arbetslös-
heten, både för hela gruppen men även bland ungdomarna. Samtidigt hade Varberg och 
Halmstad vid den tidpunkten den högsta ungdomsarbetslösheten. Undersökningar visade 
då att många ungdomar i Varberg var ointresserade av industriarbete och inte ville pendla 
längre än att det gick att cykla till och från jobbet. Skillnaden är mycket stor till dagens 
situation med en av landets lägsta ungdomsarbetslösheter. 

Främsta orsaken till den betydligt lägre ungdomsarbetslösheten i norra Halland är natur-
ligtvis att arbetsmarknaden totalt sett är mycket bättre där. Samtligt hjälper Göteborg med 
dess starka arbetsmarknad till att sänka arbetslösheten. Ungdomar är ofta mer rörliga och 
pendlar i större utsträckning till jobb bl.a. i Göteborgsområdet. 

Halmstad har som residensstad och största kommun med en högskola en förvånansvärt 
hög ungdomsarbetslöshet och har haft det en längre tid. Bilden liknar andra större städer 
och har flera olika orsaker. Men den är därför också svår att komma tillrätta med.  

Andelen unga som varken studerar, arbetar eller söker arbete är i Hallands län färre än för 
riket som helhet. Knappt 1 000 unga ingick i gruppen NEETs (Not in Employment, Educat-
ion, or Training) i Halland och det motsvarar 3 procent av arbetskraften 18-24 år. Det är 
femte lägsta andelen i landet där genomsnittet var 4 procent. Lägst andel bland kommu-
nerna är Kungsbacka och Varberg med ca 2,5 procent till Laholms kommun med 5 procent 
andel NEETs. 

Allt för många med långa arbetslöshetstider 
Merparten av de arbetslösa har de senaste tio åren haft en sammanlagd arbetslöshetstid på 
mindre än 12 månader. Denna grupp minskar sedan våren 2010 och utgör numera 60 pro-
cent av de arbetslösa. Förklaringen är att långtidsarbetslösheten ökar. Arbetslösa som hade 
en sammanlagd arbetslöshetstid om 12-24 månader uppgick till nästan 19 procent våren 
2017. Arbetslösa som har en sammanlagd tid om mer än 24 månader uppgår till 20 procent 
av de arbetslösa och började öka svagt redan 2011. Gruppen med kort tids arbetslöshet har 
legat relativt konstant sedan två år tillbaka. 
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Det betyder att drygt en tredjedel av de arbetslösa har haft långa perioder av arbetslöshet 
och verkar ha svårt att få en fast förankring på arbetsmarknaden, trots en bättre arbets-
marknad. En stor andel av dessa personer deltar i jobb- och utvecklingsgarantin. Arbets-
förmedlingen 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. Arbets-
marknadspolitiska insatser i form av aktiviteter inom aktivitetsgarantierna och anställ-
ningsstöd är relativt generösa och har en användningspotential som är långt ifrån uttömd. 
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Utmaningar på länets arbetsmarknad 

Bostadsbrist 
Tillgången till bostäder bli ett allt större hinder för en fungerande arbetsmarknad och fort-
satt befolkningsökning. Kombinationen av stor inflyttning och att det har byggts för lite 
leder till en betydande bostadsbrist. Detta resulterar i höga bostadspriser samt att Halland 
nu har liknande bostadsproblem som man annars ser i storstadsregionerna. I den senaste 
småhusbarometern från SCB var genomsnittspriset för ett småhus i Halland drygt 3,2 mil-
joner kronor. Jämfört med övriga län var detta näst högsta genomsnittspris första kvartalet 
2017 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 överträffas av dem i Stockholm. 

Antalet arbetslösa i utsatt ställning ökar 
Genom olika reformer, exempelvis i sjukförsäkringssystemet och genom etableringsupp-
draget, har Arbetsförmedlingen utökade ansvarsområden. Detta har inneburit att andra 
grupper av arbetssökande tillförts myndigheten och att gruppen arbetssökande är än mer 
komplex än tidigare. Arbetsförmedlingen har identifierat fyra grupper på arbetsmarknaden 
som i genomsnitt bedöms ha svårare än andra att hitta en sysselsättning. Arbetsför-
medlingen menar att de har en utsatt ställning. Grupperna 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 ovan visar hur antalet arbetslösa i utsatt ställ-
ning och övriga inskrivna arbetslösa har utvecklats sedan 2004.  

Gruppen med utsatt ställning väntas fortsätta att öka sin andel av de inskrivna på Arbets-
förmedlingen. Detta sker samtidigt som bristen på kompetens på arbetsmarknaden be-
döms öka. De arbetsmarknadspolitiska utmaningarna ökar således kommande år, vilket 
ställer höga fortsatt krav på Arbetsförmedlingen. 

Den långsiktiga trenden tyder på att arbetslösheten bland personer i de utsatta grupperna 
har permanentats på en hög nivå och sedan fem år tillbaka ökar gapet ytterligare. Det finns 
flera förklaringar till detta. En är att det kontinuerligt tillkommer personer från utsatta 
grupper till arbetskraften, delvis på grund av ökningen av personer som invandrar till Sve-
rige, delvis på grund av överföringar av personer från Försäkringskassan till Arbetsför-
medlingen. En annan faktor är att för många ungdomar varje år avslutar sina studier utan 
fullständiga gymnasiebetyg. De jobb som skapas har i flesta fall högre kompetenskrav än 
tidigare. En konsekvens av detta är att många av de som blev arbetslösa i samband med 
krisen 2008-2009 fortfarande har svårt att konkurrera om de nya jobben.  
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Det är viktigt att understryka att enskilda individer som tillhör dessa grupper kan ha lika 
lätt att få en fast förankring på arbetsmarknaden som andra. Det finns stora individuella 
skillnader mellan personerna där individuella egenskaper kan vara avgörande för vilka 
möjligheter personen har på arbetsmarknaden. Formell utbildning, personliga kontaktnät 
och arbetslivserfarenhet, och andra individuella egenskaper är i slutändan helt avgörande 
för om en person ska komma i arbete eller inte. De arbetslösa med utsatt ställning är såle-
des en heterogen samling individer, men som har gemensamt att de, i genomsnitt, har svå-
rare att komma ut i arbete än övriga. 

 

 

De som saknar eller inte slutfört sin gymnasieutbildning 
Denna grupp utgör drygt 30 procent av det totala antalet inskrivna arbetslösa. Hallands län 
skiljer ut sig från rikets genomsnitt med en klart lägre arbetslöshet för denna grupp. Den 
halländska arbetsmarknaden kan uppenbarligen erbjuda jobb som inte kräver gymnasie-
kompetens i högre utsträckning än många andra regioner. Arbetslösheten är dock ändå 
mer än dubbelt så hög för de som saknar gymnasieutbildning, jämfört med de som har 
utbildning i länet. 

Äldre än 55 år 
Andelen arbetslösa äldre (55-64 år) är den enda grupp som inte har ökat sedan år 2006. 
Personer äldre än 55 år som blir arbetslösa löper en relativt stor risk att hamna i långa tider 
av arbetslöshet. Detta trots att de många gånger har lång och gedigen erfarenhet. En för-
klaring till detta kan vara att de arbetat inom ett yrke eller en bransch som är på tillbaka-
gång. En annan förklaring kan vara att deras kompetens inte längre motsvarar företagens 
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krav. Den tekniska utvecklingen i samhället innebär att företagens kompetensbehov stän-
dig behöver förändras. Arbetsgivare har länge kunnat ta genvägen att rekrytera in en högre 
kompetens, istället för att höja kompetensen på befintlig erfaren personal. Så kommer det 
inte alltid vara möjligt att göra framöver med en ökad brist på kompetens. 

 

Utomeuropeiskt födda 
Av de fyra kategorierna arbetslösa med utsatt ställning, utgör sedan våren 2016, personer 
födda utanför Europa den största gruppen. Antalet har ökat stadigt under de senaste fem 
åren. Mellan april 2008 och april 2017 har antalet utomeuropeiskt födda arbetssökande 
ökat med nästan 3 400 personer eller drygt åtta gånger, från 475 till 3 865. Den kraftiga 
ökningen förklaras av stora flyktingströmmar i kombination med införandet av etable-
ringsreformen.  

I gruppen utomeuropeiskt födda finns, precis som i övriga utsatta grupper, ett arbetskrafts-
utbud som arbetsgivarna allt för ofta missar att ta tillvara. Exempelvis har nästan en tred-
jedel (1 240 personer) av de inskrivna arbetslösa utomeuropeiskt födda, någon form av ef-
tergymnasiala studier och en fjärdedel har gymnasial utbildning (930 personer). Utrikes-
födda utgör ett mycket viktigt tillskott till arbetskraftsförsörjningen i Sverige. Den inrikes 
födda arbetsföra delen av befolkningen tenderar att minska i Sverige. Det innebär att utri-
kes födda kommer att vara en oumbärlig resurs för att säkra det framtida arbetskraftsut-
budet och därmed också den framtida välfärden. En central del i arbetet med att integrera 
personer tillhörande någon av de arbetssökande med utsatt ställning på arbetsmarknaden, 
är att individanpassa stödet och ge personerna de verktyg som den enskilde behöver. För 
personer som är nyanlända i Sverige spelar Arbetsförmedlingen en viktig roll genom vara 
det nätverk som många av dessa personer saknar i det svenska samhället. 
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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 svensk-
undervisning samtidigt som arbetsgivaren får en del av lönen subventionerad från Arbets-
förmedlingen. 

Funktionsnedsatta 
Antalet inskrivna arbetslösa personer med funktionsnedsättning som innebär nedsatt ar-
betsförmåga, har minskat de senaste tre åren. Minskningen förklaras till stor del av en 
bättre arbetsmarknad. Denna ökade efterfrågan ger i sin tur Arbetsförmedlingen större 
möjligheter att hjälpa både arbetsgivare och arbetssökande. 

Ett exempel på subventionerad anställning som kan erbjudas personer som har svårt att 
hitta en varaktig sysselsättning på arbetsmarknaden är sedan länge lönebidrag och även 
nystartsjobb. Nystartsjobb innebär i grunden, en ekonomisk ersättning motsvarande ar-
betsgivaravgiften till de arbetsgivare som anställer en person som stått utanför arbetslivet 
en längre tid. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Metod och urval 

Historia och syfte 
Arbetsförmedlingen har gjort prognoser sedan 1960-talet. Den nuvarande metodiken in-
fördes 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 materi-
alet 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 och 21 regionala pro-
gnoser 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 ge-
nom 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, re-
kryteringsbehov, bristyrken samt löneutveckling. På motsvarande sätt får de offentliga ar-
betsgivarna frågor om utvecklingen för sin verksamhet samt om eventuell övertalighet. 
Uppgifterna inhämtas under sekretesskydd enligt SFS 2009:400 (Offentlighets- och sekre-
tesslagen) 28 kap 12§. Arbetsgivarna har ingen juridiskt bindande skyldighet att delta i Ar-
betsförmedlingens undersökning. 

Resultaten av intervjuundersökningen utgör den viktigaste källan till prognosbedömning-
arna. En analys och sannolikhetsbedömning av svaren görs dock även med hjälp av annan 
statistik och med hänsyn till andra faktorer som påverkar utvecklingen på arbetsmark-
naden. 

Urval och svarsfrekvenser 
Basen för Arbetsförmedlingens prognoser är intervjuer med ett representativt urval av ar-
betsställen[3] hämtade från Statistiska centralbyråns (SCB) företagsregister. Från och med 
2013 avser urvalen arbetsställen med minst fem anställda. För arbetsställen med fler än 

[3] Med arbetsställe avses ett företags lokala arbetsplats. 
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100 anställda är undersökningen en totalundersökning. Urvalet är stratifierat utifrån nä-
ringsgren (enligt SNI 2007), arbetsställestorlek[4] och region. Samma urval används nor-
malt i ett år (två prognostillfällen) innan det byts ut mot ett nytt. Urvalet är anslutet till 
SCB:s Samu-system.  

För att vara en urvalsundersökning är antalet intervjuade arbetsställen stort vilket gör att 
tillförlitligheten totalt sett bedöms som god. I den senaste undersökningen ingick 423 ar-
betsställen inom det privata näringslivet i Hallands län och svarsfrekvensen blev 81,1 pro-
cent. 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 59 offentliga arbetsgivare i urvalet i Hallands län och svarsfrekven-
sen uppgick till 91,5 procent. 

 

 

  

[4] Urvalet är fördelat på följande storleksklasser: 5-9, 10-19, 20-49, 50-99 samt 100- anställda. 
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Bilaga 2. Definitioner 

Arbetsförmedlingens efterfrågeindikator för näringslivet 
Arbetsförmedlingens konjunkturindikator visar arbetsgivarnas bedömningar av hur efter-
frågeläget 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 mi-
nus den andel arbetsställen som bedömer att efterfrågan kommer att minska. 

Inskrivna arbetslösa 
Inskrivna arbetslösa är summan av öppet arbetslösa och deltagare i program med aktivi-
tetsstöd. 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 arbets-
marknadsstatistik, 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 Arbets-
förmedlingens 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 re-
spektive grupp, genomsnitt av kvartal 4 2016 och kvartal 1 2017, Hallands län 

Kommun 

To-
talt 

16-64 
år 

Kvin-
nor Män 

Unga 
18-

24 år 

Äldre    
55-64 

år 

Inri-
kes 

födda 

Utri-
kes 

födda 

Utbildning 

Högst 
för-

gymn-
asial 

Gym-
nasial 

Efter-
gymn-
asial 

Hylte 13,1 12,9 13,2 20,4 7,8 4,2 39,4 28,3 6,8 15,2 

Halmstad 9,0 8,2 9,8 12,2 7,5 5,1 25,6 25,2 7,8 6,1 

Falkenberg 7,7 7,1 8,3 9,4 6,0 4,0 27,9 17,5 5,6 6,7 

Laholm 7,3 6,8 7,8 11,0 5,2 4,0 29,3 15,6 5,3 6,9 

Varberg 5,3 4,9 5,8 7,5 4,8 3,6 18,9 12,0 4,5 4,3 

Kungsbacka 3,2 2,9 3,5 5,2 3,7 2,5 11,6 8,2 2,9 2,7 

Hallands län 6,7 6,1 7,2 9,5 5,6 3,8 24,0 17,4 5,4 5,0 

Riket 7,7 7,1 8,3 11,3 6,3 4,2 22,3 22,6 6,3 5,1 
Källa: Arbetsförmedlingen och SCB (RAMS)
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Fakta om prognosen 

Arbetsmarknadsutsikterna för Hallands län 
är en del av Arbetsförmedlingens prognosarbete. 

På vår webbplats arbetsformedlingen.se/prognoser
kan du läsa mer om vårt prognosarbete. Där hittar du även 
arbetsmarknadsutsikter för alla län och för landet som helhet.

Om du är intresserad av mer information om framtidsutsikterna
för ett speciellt yrke rekommenderar vi vår webbapplikation
Yrkeskompassen. Se arbetsformedlingen.se/yrkeskompassen.
Där beskriver vi jobbmöjligheterna det närmaste året för nära 200 yrken.
Dessa yrken täcker tillsammans cirka 80 procent av arbetsmarknaden.
För drygt hälften av yrkena bedöms även jobbmöjligheterna under
de närmaste fem och tio åren.

I rapporten Var finns jobben? presenteras en sammanfattning
av yrkesprognoserna per yrkesområde på riksnivå.
I broschyren Jobbmöjligheter, som publiceras länsvis, 
presenteras yrkesprognoser på regional nivå.

Nästa arbetsmarknadsprognos presenterar vi i december 2017.
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