
Arbetsmarknadsutsikter

Hallands län
Prognos för arbetsmarknaden 2018-2019



Mer information finns i 

arbetsmarknadsprognosen 

för Hallands län
www.arbetsformedlingen.se/prognoser

http://www.arbetsformedlingen.se/prognoser


Arbetsförmedlingens intervjuundersökning

• Intervjuundersökning två gånger om året

• Prognoserna omfattar både riket och samtliga län

• 13 500 arbetsgivare i riket

• 380 i Hallands län

• Arbetsgivare i privat och offentlig sektor



Höjdpunkterna i vårens prognos

•Fortsatt högkonjunktur på västsvensk arbetsmarknad
•

•Sysselsättningen ökar med 4 500 år 2018 och 2019
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Höjdpunkter fortsättning…

•Minskande arbetslöshet för många grupper
•

•Arbetskraften ökar genom ett tillskott av 

utrikesfödda

oÖkad arbetskraftsinvandring nödvändig



Arbetsförmedlingens efterfrågeindikator 

för det privata näringslivet

• Utgår från mycket starkt läge

• Fortfarande över ”normal”

• Stor del oförändrad efterfrågan



Anställningsplaner för privata arbetsgivare



Anställningsplaner 2018

• Företagstjänster (75 procent)

• Byggverksamhet (63 procent)

• Vård skola omsorg (45 procent)

• Hotell och restaurang (36 procent)

• Industri (33 procent)



Sysselsättningens utveckling i Halland
Sysselsatta* 16-64 år, prognos för 2018-2019

2017: + 3 000

2018: + 2 500

2019: + 2 000



Privata arbetsgivare

har stor brist på

arbetskraft



Brist på arbetskraft, privata arbetsgivare



Bristen på arbetskraft privata 

arbetsgivare

• It (50 procent)

• Transport (47 procent)

• Byggverksamhet (41 procent)

• Företagstjänster (40 procent)

• Vård skola omsorg (37 procent)



Bristen på arbetskraft, offentliga arbetsgivare



Brist, Offentlig sektor

• Landsting (86 procent)

• Kommun (79 procent)

• Stat (36 procent)



Men hur hämmas utvecklingen 

av bristen på arbetskraft?



Kompetensbristens påverkan på rekryteringar

• 31 procent av arbetsgivarna lyckades inte rekrytera 

• 44 procent uppgav att det tog längre tid än normalt att rekrytera

• 18 procent sänkte kraven på utbildning

• 24 procent sänkte kraven på yrkeserfarenhet

• 11 procent fick rekrytera från utlandet

• 9 procent erbjöd högre löner



Konsekvenser av kompetensbristen

• 14 procent hyrde in från bemanningsföretag 

• 45 procent uppgav att befintlig personal fick arbeta mer

• 12 procent köpte tjänster (inkl. lägga ut produktion)

• 28 procent tackade nej till order

• 9 procent uppgav att produktionen/servicen minskade

• 14 procent uppgav att planerad expansion sköts till framtiden



Arbetslösheten



Arbetslösa 16-64 år i Halland
Inskrivna på Arbetsförmedlingen, prognos för kv4 2017 och kv4 2018

Antal inskrivna arbetslösa

2018: 9 000

2019: 8 600



Inskrivna arbetslösa 16-64 år fördelat på olika grupper
Genomsnitt av kv4 2017 och kv1 2018



Utmaningar



Arbetslöshetens utveckling i Halland
Arbetslösa med utsatt ställning: personer med förgymnasial utbildning, personer med funktionsnedsättning 

som medför nedsatt arbetsförmåga, arbetslösa i ålder 55-64 år och utomeuropeiskt födda**

72 procent

28 procent



Arbetsförmedlingen står inför tre viktiga 

utmaningar de närmaste åren

• Arbetsgivarnas rekryteringsmöjligheter riskerar att försämras

- Allt svårare för både privata och offentliga arbetsgivare att hitta den 

arbetskraft de söker

- Bristen på arbetskraft hämmar företagens expansionsplaner

- Bristen på arbetskraft bromsar även sysselsättningsökningen under 

prognosåren



Utmaningar

• Fortsatt svårt för de med kort utbildning
- Jobbtillväxten kommer inte alla till del

- För de med kort utbildning är sysselsättningen bestående låg och 

arbetslösheten är avsevärt högre än för övriga utbildningsnivåer. Detta 

gäller i synnerhet utrikes födda kvinnor.



Utmaningar forts…

• Risk för ökad långtidsarbetslöshet
- Antalet inskrivna arbetslösa som varit utan arbete i minst 12 

månader fortsätter att stiga

- Andelen inskrivna arbetslösa med utsatt ställning på 

arbetsmarknaden riskerar att öka och därmed ökar även 

långtidsarbetslösheten



4 500 nya jobb



Arbetsmarknadsutsikterna

för Hallands län våren 2018

Prognosmaterial finns på webben för

samtliga län och riket den 13 juni:

www.arbetsformedlingen.se/prognoser



Tack för er

uppmärksamhet!


