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Arbetsförmedlingens 
arbetsmarknadsprognoser 

I Arbetsmarknadsutsikterna för Hallands län presenteras bedömningar för den regionala 
sysselsättnings- och arbetslöshetsutvecklingen. I rapporten återfinns bedömningar av 
utvecklingen inom de olika huvudbranscherna industri, byggverksamhet, privata tjänster, 
offentliga tjänster samt jord- och skogsbruk. Dessutom beskrivs bland annat befolknings-
utvecklingen, arbetskraftsutbudet, arbetsgivarnas bedömningar av efterfrågan på varor 
och tjänster, brist- och överskottsyrken samt vilka utmaningar länets arbetsmarknad står 
inför. 

Arbetsförmedlingens prognoser är unika eftersom de bygger på intervjuer med ett stort 
antal privata och offentliga arbetsgivare. Intervjuerna görs av arbetsförmedlare och 
svaren inhämtas via dialog med arbetsgivarna vid ett besök eller per telefon. 

Materialet är insamlat och bearbetat under våren 2013 och prognosperioden sträcker sig 
fram till utgången av 2014. Prognosen är tänkt att fungera som ett besluts- och diskus-
sionsunderlag för alla som arbetar med att skapa goda förutsättningar för en väl 
fungerande arbetsmarknad. 

Tack alla arbetsgivare, arbetsförmedlare och andra som medverkat i arbetet med 
prognosen. 
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Definitioner 
Arbetsförmedlingens konjunkturindex 

Detta index beskriver stämningsläget hos de privata arbetsgivarna. Indexet baseras på 
Arbetsförmedlingens intervjuundersökning och arbetsställenas förväntningar om 
efterfrågeutvecklingen för de kommande sex månaderna. Det beräknas som andelen 
arbetsställen som bedömt ökning av efterfrågan på sina varor/tjänster minus andelen 
arbetsställen som bedömt minskning. Motsvarande index för offentliga arbetsgivare 
kallas Arbetsförmedlingens verksamhetsindex. 

Arbetskraften 

I arbetskraften ingår förvärvsarbetande, öppet arbetslösa och sökande i program med 
aktivitetsstöd. Samtliga uppgifter avser åldersgruppen 16-64 år. 

Arbetsställe 

Med arbetsställe avses normalt en lokal arbetsplats. Mer precist är det varje adress, 
fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. 

Registerbaserad arbetskraft 

Den registerbaserade arbetskraften utgörs av: 

1. Den förvärvsarbetande nattbefolkningen (enligt SCB:s registerbaserade arbets-

marknadsstatistik Rams) som består av alla som bor på en ort och som jobbar på 

orten eller som pendlar till jobb på annan ort. Dessa uppgifter uppdateras en 

gång per år, i november. 

2. Öppet arbetslösa (inskrivna på Arbetsförmedlingen). 

3. Personer i program med aktivitetsstöd (inskrivna på Arbetsförmedlingen). 

Den registerbaserade arbetskraften används för att redovisa andelen arbetslösa i 

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik. Samtliga uppgifter avser åldersgruppen 16-64 

år. 

Säsongsrensning 

Säsongrensning görs för att jämna ut de säsongsmässiga variationerna under året. I detta 
ingår även att ta bort eller tona ned extrema värden i en serie. Säsongrensning görs för att 
tydligare framhäva utvecklingsriktningen. Vid säsongrensning beräknas även seriens 
trend. 
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Sammanfattning 

Under slutet av 2012 rådde ett bistert klimat i världsekonomin. Sista kvartalet 2012 
präglades av en snabb försämring i konjunkturen. Varslen duggade tätt såväl i länet som i 
riket och i november noterades rekordmånga varsel i Hallands län. Arbetslösheten steg 
snabbt och pessimismen ökade bland både företag och hushåll. I början av 2013 avtog 
dock varselvågen, ökningstakten av antalet arbetslösa avstannade samtidigt som de 
internationella marknaderna skickade lugnande signaler.  

Den svenska BNP-tillväxten för såväl fjärde kvartalet 2012 som första kvartalet 2013 
visade sig också vara högre än vad många bedömare väntat sig. Sammantaget ledde detta 
till att framåtblickande indikatorer, som Inköpschefsindex (PMI) och 
Konjunkturinstitutets (KI) barometerindikator, klättrade upp från de historiskt låga 
nivåer som noterades under slutet av 2012. I april och maj föll KI:s barometerindikator 
dock tillbaka något och ligger fortfarande på en nivå som indikerar en tillväxttakt i 
ekonomin som är svagare än normalt.  

Arbetsförmedlingens intervjuundersökning visar att företagen har lagt en period av svag 
marknadsutveckling bakom sig. En bidragande anledning till den dämpade utvecklingen 
är den varaktigt svaga internationella konjunkturen där Eurozonen är det främsta 
sorgebarnet. Utvecklingen i södra Europa är särskilt bekymmersam. Ett av få 
glädjeämnen i Eurozonen är Tyskland, som visar en mycket låg arbetslöshet. Även från 
USA och Kina kommer positiva signaler.  

Den svenska arbetsmarknaden är å andra sidan fortsatt svag och någon reell 
återhämtning har inte kunnat skönjas ännu. Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik 
visar att antalet inskrivna arbetslösa i Hallands län har ökat med i genomsnitt 5,0 procent 
per månad under årets fyra första månader. 

Män svarar hela ökningen av antalet arbetslösa i länet. Detta kan delvis förklaras av att 
nedgången i ekonomin och försvagningen på arbetsmarknaden främst slagit mot 
traditionellt mansdominerade branscher inom industrin och byggsektorn.  

Arbetsförmedlingens intervjuundersökning visar dock att framtidsutsikterna bland länets 
arbetsgivare är betydligt mer positiva än för bara ett halvår sedan. Andelen företag som 
förväntar sig att efterfrågan kommer att öka det närmaste halvåret uppgår till 42 procent, 
vilket är en ökning med 17 procentenheter sedan i höstas. I tidsperspektivet 6-12 månader 
är länets arbetsgivare än mer optimistiska. Återhämtningen sker emellertid från en 
mycket låg nivå.  

Den stora osäkerheten i den internationella ekonomin, framförallt i Euroområdet, 
tillsammans med det faktum att många företag har en stor outnyttjad produktions-
kapacitet innebär att förbättringen på arbetsmarknaden kommer att bli trög. Fjärde 
kvartalet 2013 bedömer Arbetsförmedlingen att antalet arbetslösa kommer att uppgå till 
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ungefär 10 800 personer. Detta motsvarar en ökning med 5 procent jämfört med fjärde 
kvartalet 2012. Först under andra halvan av 2014 väntas efterfrågan på arbetskraft vara 
tillräckligt stark för att arbetslösheten skall minska. Arbetsförmedlingen bedömer att 
antalet arbetslösa under fjärde kvartalet 2014 hamnar runt 10 200 personer. Vad gäller 
sysselsättningen väntas denna öka med cirka 800 personer under 2013 för att öka med 
ytterligare 1 400 personer under 2014.  
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Efterfrågan på arbetskraft och 
sysselsättningsutveckling 

Det osäkra läget i ekonomin, tillsammans med den svaga utvecklingen i vår omvärld, har 
lett till en dämpad efterfrågan bland företagen i Halland det senaste halvåret. 
Utvecklingen är dock inte entydigt negativ. Ungefär 25 procent av företagen som ingår i 
undersökningen anger att efterfrågan på deras varor och tjänster har minskat under de 
senaste sex månaderna, medan 31 procent anger att efterfrågan har ökat. 

Figur 1 visar Arbetsförmedlingens konjunkturindex som beskriver företagens efterfråge-
förväntningar de kommande sex månaderna. Stämningsläget bland länets företag är 
betydligt mer positivt än i höstas – sedan höstens mätningar har indexet stigit med 16 
punkter. Indexet ligger därmed två punkter över det historiska genomsnittet. Uttryckt 
annorlunda, sedan hösten 2012 har andelen företag som förväntar sig en ökad efterfrågan 
stigit från 29 procent till 47 samtidigt som andelen företag som tror på en minskad 
efterfrågan minskat med 10 procentenheter, från 22 procent till 12 procent. 

Figur 1. Arbetsförmedlingens konjunkturindex1. Efterfrågeutveckling kommande sex 
månader. Våren 2007 – våren 2013. 

 
Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar 

  

                                                             
1 Notera: Data har i ett första steg transformerats till den standardiserade normalfördelningen 
N(0,1). För lättare tolkning har data i ett nästa steg transformerats till en ny serie med medelvärde 
100 och standardavvikelse 10. 
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Färre lediga platser under 2012 och 2013  
Under perioden januari 2010 till april 2013 har det anmälts drygt 50 000 platser till 
Arbetsförmedlingen i Hallands län. Den privata tjänstesektorn svarar för drygt hälften (52 
procent) av alla anmälda platser. Näst flest platser har anmälts inom vård och omsorg 
som svarar för ca fyra av tio (39 procent) anmälda platser. Sex procent av de platser som 
anmälts under perioden återfinns inom industrin, medan antalet platser inom bygg- och 
anläggning utgör ca två procent av de anmälda platserna. Resterande platser återfinns 
inom jord, skog och fiske (knappt en procent) och offentlig förvaltning (närmare två 
procent).   

Figur 2 visar det ackumulerade antalet nyanmälda platser2 till Arbetsförmedlingen i 
Hallands län sedan januari 2010. År 2012 anmäldes totalt 14 762 platser, vilket är 1 887 
färre än under 2011 då 16 649 platser anmäldes länets arbets-förmedlingar. Ackumulerat 
var inflödet av nya platser lägre varje månad under 2012 än under 2011. Det totala antalet 
anmälda platser var dock högre under 2012 än under 2010. 

Figur 2. Ackumulerat antal nyanmälda lediga platser (med varaktighet längre än tio dagar), 
Hallands län. Januari 2010 – april 2013. 

 
Källa: Arbetsförmedlingen 

Under årets fyra första månader har 5 874 platser anmälts till Arbetsförmedlingen i 
Hallands län. Det är 479 färre än under samma period föregående år och 760 platser färre 
än under perioden januari - april 2011. Minskningen under 2013 förklaras helt av ett 
minskat inflöde av vanliga platser då antalet sommarvikariat har ökat jämfört med 2012 
och 2011.  
                                                             
2 Det finns anledning att vara försiktig med att oreflekterat använda platsstatistiken som en mätare av 
efterfrågeutbud på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingens andel av de lediga platserna varierar över tid och 
konjunktur, annonseringsregler och annonseringskultur förändras också över tid. Syftet med 
platsannonseringen är primärt att underlätta matchningen på arbetsmarknaden och inte för statistikproduktion. 
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Varsel 
Figur 3 visar antalet personer i Hallands län som varslats om uppsägning mellan 2000 
och 2013, uppdelat på tertial ett (januari – april) respektive tertial två plus tertial tre 
(maj – december). Sammanlagt varslades 2 229 personer i länet om uppsägning under 
2012, vilket är en historiskt hög siffra. Jämfört med det historiska snittet för åren 2000 
till 2012, varslades det under fjolåret 1 089 fler personer. Fjolårets varseltal var i nivå med 
2008 och 2009 års rekordnivåer.  

Figur 3. Antal varslade personer per år, Hallands län. Januari 2000 – april 2013. 

 

Källa: Arbetsförmedlingen 

Under de två inledande månaderna av 2013 varslades förhållandevis få personer i länet 
om uppsägning. I januari och februari varslades sammanlagt 118 personer om 
uppsägning. För mars och april var motsvarande siffra väsentligt högre då 365 personer 
blev varslade om uppsägning. Sammanfattas perioden januari till april 2013 uppgår det 
totala antalet varsel om uppsägning i Hallands län till 483 stycken. Detta är 93 fler än 
under motsvarande period 2012 och 133 fler än det historiska snittet för samma period. 

Varsel om uppsägning är en viktig konjunkturindikator, och det finns goda anledningar 
att nogsamt följa varselutvecklingen. Det är dock viktigt att poängtera att långt ifrån alla 
lagda varsel leder till uppsägning, och att än färre leder till arbetslöshet. Ungefär 60 
procent av alla varsel leder till uppsägning. Hur stor andel av de uppsagda som anmäler 
sig som arbetslösa till Arbetsförmedlingen varierar över konjunkturcykeln. Under 
perioden 2005 till september 2012 uppgick andelen varsel som resulterade i arbetslöshet 
nio månader efter det att varslet anmälts till Arbetsförmedlingen till 22 procent. Av de 
varsel som inkom under finanskrisen hösten 2008 var det uppemot 40 procent som blev 
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arbetslösa. 3 SCB:s arbetskraftsundersökning (AKU) visar dock att majoriteten av dem 
som blir arbetslösa inte blir det på grund av varsel, utan därför att de förlorar sin 
visstidsanställning eller för att man har svårt att hitta ett första arbete vid inträde på 
arbetsmarknaden. 

Sysselsättningen i länet 
Sedan år 2008 har antalet personer som arbetar i länet i åldern 16-64 år ökat med drygt  
2 000 personer, från 123 000 till 125 000 personer4. Ökningen förklaras ytterst av den 
expansiva privata tjänstesektorn. Mellan 2008 och 2011 ökade antalet sysselsatta i denna 
sektor med närmare 5 procent i Hallands län, från drygt 46 000 till närmare 49 000. I 
motsats till den privata tjänstesektorn, där antalet sysselsatta tenderar att öka, tenderar 
antalet sysselsatta inom industrin att minska. Sedan 2008 har antalet sysselsatta inom 
industrin i länet minskat från 22 000 personer till 20 000 personer. En del av 
minskningen inom industrin uppvägs dock av att industripersonal hänförs till 
tjänstesektorn genom att de arbetar i bemanningsföretag och som konsulter åt 
industriföretag.  

Trenden med en vikande sysselsättning inom industrin och en ökande sysselsättning 
inom den privata tjänstesektorn väntas fortgå under prognosperioden. Även inom bygg- 
och anläggningssektorn väntas sysselsättningen minska något under prognosperioden. 
Den offentliga sektorn förväntas ha en i princip oförändrad sysselsättning.  

Sammantaget väntas ökningen inom den privata tjänstesektorn bli större än minskningen 
inom industrin och bygg- och anläggningssektorn, varför sysselsättningen i länet bedöms 
öka med 800 personer till och med fjärde kvartalet 2013 och med ytterligare 1 400 
personer till och fjärde kvartalet 2014. 

Tabell 1. Förväntad sysselsättningsutveckling under prognosperioden, jämförelse med 
samma kvartal året innan. Hallands län. (Bedömningen av förvärvsarbetande dagbefolkning (16-64 år)). 

  Kvartal 4 2013 Kvartal 4 2014 

Byggnadsverksamhet  

Industri  

Privata tjänster  

Offentliga tjänster  

Totalt 800 1 400 

                                                             
3 Arbetsförmedlingen (2013a), Arbetsmarknadsrapport 2012, Arbetsförmedlingen, Stockholm. 
4 Nettopendlingen i Hallands län är starkt negativ. En stor pendlingsström går från länets norra 
delar till Göteborgs kommun och Mölndals kommun. Detta innebär att den förvärvsarbetande 
nattbefolkningen i länet är väsentlig högre än den förvärvsarbetande dagbefolkningen. År 2011 
uppgick den förvärvsarbetande nattbefolkningen till 141 500 personer. 
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Näringsgrenar och yrken 

Arbetsmarknaden i Hallands län och dess kommuner  
Tabell 2 beskriver näringsstrukturen i länets kommuner, länet som helhet och i riket. En 
grov indelning visar att industri, byggnadsverksamhet, jordbruk, skogsbruk och fiske 
samt offentlig verksamhet svarar för en relativt sett högre andel av sysselsättningen i 
länet jämfört med riket. Den privata tjänstesektorn utgör däremot en mindre del av den 
totala sysselsättningen i länet jämfört med riket.  

Variationerna inom länet är större än variationen mellan Hallands län och riket. Hylte 
utmärker sig som en industritung kommun. År 2011 arbetade 42 procent av de 
förvärvsarbetande i kommunen i denna sektor. Kungsbacka utmärker sig som en 
kommun med en relativt stor tjänstesektor. I Laholm är å andra sidan jordbruket, men 
även industrin, framträdande näringsgrenar med sju respektive 22 procent av de 
förvärvsarbetande. Halmstad och Kungsbacka är de kommuner i länet med störst andel 
förvärvsarbetande inom den offentliga tjänstesektorn.  

Tabell 2: Grov näringsgrensstruktur i Halland och dess kommuner. Andel förvärvsarbetande 
inom respektive näringsgren med arbetsställen belägna inom området (dagbefolkning). 

Näringsgren 
(SNI2007)  

Hylte 
  

Halmstad Laholm Falkenberg 
 

Varberg 
  

Kungsbacka 
Hallands 

Riket 
Grov gruppering län 

Jordbruk, skogsbruk 
och fiske 4% 1% 7% 5% 3% 1% 3% 2% 

Tillverkning, 
utvinning, 
energiförsörjning; 
miljöverksamhet 

42% 14% 23% 20% 19% 7% 16% 15% 

Byggverksamhet 6% 7% 8% 7% 10% 9% 8% 7% 

Tjänstesektorn 24% 40% 32% 40% 38% 43% 39% 44% 

Offentlig förvaltning, 
utbildning, vård, 
omsorg 

23% 37% 28% 26% 30% 37% 33% 32% 

Okänd verksamhet 2% 1% 2% 1% 1% 2% 1% 1% 

Totalt antal 
förvärvsarbetande 4 625 43 581 8 069 18 401 26 977 23 164 124 817 4 326 761 

Källa: SCB, Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS) 2011. Förvärvsarbetande dagbefolkning 16-64 år. 

I de följande två avsnitten ges en mer detaljerad beskrivning av karaktären på den privata 
tjänstesektorn samt industrisektorn i länets kommuner.  
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Tillverkningsindustrin i Hallands län 
Inom tillverkningsindustrin (exkl. energi och miljöförsörjning) i Hallands län arbetar 
närmare 17 200 personer. Detta motsvarar närmare 14 procent av den förvärvsarbetande 
dagbefolkningen, vilket är samma nivå som i riket. Flera av kommunerna i länet har dock 
en betydligt högre koncentration av de förvärvsarbetande inom tillverkningsindustrin. 
Tabell 3 beskriver hur antalet förvärvsarbetsarbetande inom tillverkningsindustrin 
fördelar sig mellan olika ett antal olika delsegment.  

I de flesta av kommunerna finns ett, eller ett fåtal, dominerande industrisegment. Med 
andra ord så är sysselsättningsutvecklingen inom industrin i stor utsträckning beroende 
av ett fåtal industrigrenar. 

Tabell 3: Industristrukturen i Halland och dess kommuner. Andel förvärvsarbetande inom 
respektive näringsgren med arbetsställen belägna inom området (dagbefolkning). 

Näringsgren (SNI2007)  
på 2-siffernivå 

Hylte Halmstad Laholm Falkenberg Varberg 
 

Kungsbacka 
Hallands 

län 
Riket 

Industri för metallvaror utom 
maskiner och apparater 

22% 19% 15% 13% 19% 12% 17% 12% 

Massa-, pappers- och 
pappersvaruindustri 

54% 0% 1% 13% 17% 1% 12% 5% 

Livsmedelsindustri 0% 12% 14% 15% 11% 11% 12% 9% 

Gummi- och plastvaruindustri 1% 8% 24% 5% 2% 1% 6% 4% 

Industri för trä och varor av trä, 
kork och rotting o.d. utom möbler 

5% 1% 5% 5% 14% 15% 6% 6% 

Industri för motorfordon, 
släpfordon och påhängsvagnar 

14% 3% 7% 9% 5% 5% 6% 11% 

Övrig maskinindustri 0% 5% 11% 8% 4% 10% 6% 13% 

Industri för andra icke-metalliska 
mineraliska produkter 

0% 6% 5% 4% 11% 5% 6% 3% 

Dryckesvaruindustri 0% 3% 0% 17% 0% 0% 5% 1% 

Textilindustri 0% 12% 1% 0% 2% 4% 4% 1% 

Annan tillverkningsindustri 1% 12% 0% 0% 1% 2% 4% 2% 

Grafisk och annan 
reproduktionsindustri 

2% 5% 7% 3% 1% 5% 4% 3% 

Industri för elapparatur 0% 3% 0% 1% 5% 7% 3% 4% 

Möbelindustri 1% 1% 6% 1% 2% 3% 2% 3% 

Industri för datorer, elektronikvaror 
och optik 

0% 4% 0% 1% 0% 8% 2% 6% 

Reparationsverkstäder och 
installationsföretag för maskiner 
och apparater 

0% 1% 1% 2% 3% 5% 2% 4% 

Totalt antal förvärvsarbetande 1 914 5 262 1 751 3 518 3 145 1 496 17 181 581 141 

Källa: SCB, Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS) 2011. Förvärvsarbetande dagbefolkning 16-64 år. 

I Hylte är massa, pappers- och pappersvaruindustrin, metallvaruindustri samt industri 
för motorfordon särskilt framträdande. I Falkenberg och Laholm är livsmedelsindustrin 
den dominerande grenen. År 2011 arbetade 15 procent av de förvärvsarbetande i 
Falkenberg inom livsmedelstillverkning. Motsvarande siffra för Laholm är 14 procent. I 
Falkenberg är dessutom förhållandevis stort antal personer sysselsatta inom 
dryckestillverkning. 
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Varberg och Kungsbacka särskiljer sig genom att en relativt hög andel av de 
förvärvsarbetande inom tillverkningsindustrin återfinns inom företag som tillverkar 
trävaror. Ungefär 15 procent av de förvärvsarbetande inom tillverkningsindustrin i dessa 
kommuner arbetar i företag som tillverkar trävaror jämfört med sex procent i länet och 
riket.  

I Halmstad kommun återfinns en förhållandevis stor andel av förvärvsarbetande inom 
tillverkningsindustrin i företag som tillverkar metallvaror (19 procent) men även inom 
textilindustrin (12 procent). Metallvarutillverkningen är mer diversifierad än vad 
textilindustrin är. I Halmstad är det främst tekniska textilier och industritextilier som 
produceras.  

Tjänstesektorn i Hallands län 
Tabell 4 beskriver tjänstesektorns struktur i Hallands län. Inom tjänstesektorn i Hallands 
län arbetade ungefär 48 800 personer (16-64 år) år 2011. Det motsvarar 39 procent av de 
förvärvsarbetande (44 procent i riket). Företagen inom den privata tjänstesektorn visar 
en stor variation och spridning. Sektorn innefattar allt från personal- och serviceintensiva 
branscher som hotell, restaurang, handel och städ till mer kunskapsintensiva branscher 
inom IT, och juridisk eller teknisk konsultation.  

Tjänstesektorn är störst i Kungsbacka med 43 procent av de sysselsatta. Därefter följer 
Halmstad och Falkenberg, där 40 procent av de förvärvsarbetande arbetar inom 
tjänstesektorn. Flest anställda finns inom handeln och inom transportföretagen. 
Partihandeln är störst i Kungsbacka och Hylte, medan detaljhandeln är störst i 
Falkenberg. I Laholm och Hylte svarar företag inom transportbranschen för en relativt 
stor del av sysselsättning. Falkenberg och Varberg har den relativt största hotell- och 
restaurangnäringen i länet. Varberg har också en jämförelsevis stor andel sysselsatta 
inom bevakning och säkerhetstjänst, vilket förklaras av att Ringhals kärnkraftverk har ett 
stort behov av dessa tjänster. Arkitekter och tekniska konsulter samt företag inom 
rekrytering och personaluthyrning utgör relativt små segment i länet jämfört med riket. 
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Tabell 4: Tjänstesektorn i Halland och dess kommuner Andel förvärvsarbetande inom 
respektive näringsgren med arbetsställen belägna inom området (dagbefolkning). 

Näringsgren (SNI2007) 
på 2-siffernivå 

Hylte Halmstad Laholm Falkenberg Varberg 
 

Kungsbacka 
Hallands 

län 
Riket 

Handel med och 
serviceverkstäder för 
motorfordon och 
motorcyklar 

5% 5% 6% 4% 7% 6% 5% 4% 

Parti - och 
provisionshandel utom 
med motorfordon 

21% 17% 17% 13% 12% 21% 16% 12% 

Detaljhandel utom med 
motorfordon och 
motorcyklar 

22% 18% 23% 34% 21% 22% 22% 16% 

Landtransportföretag, 
rörtransportföretag 14% 13% 15% 10% 10% 7% 11% 10% 

Post- och kurirföretag 2% 2% 2% 1% 2% 2% 2% 2% 

Hotell och restaurang 
m.m. 5% 9% 8% 11% 11% 8% 9% 8% 

Banker och andra 
kreditinstitut 4% 2% 3% 2% 3% 2% 2% 3% 

Fastighetsbolag och 
fastighetsförvaltare 5% 4% 4% 3% 3% 3% 4% 4% 

Juridiska och ekonomiska 
konsultbyråer 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 

Huvudkontor; 
konsultbyråer inom PR 
och kommunikation samt 
företags organisation 

1% 2% 1% 2% 1% 4% 2% 3% 

Arkitektkontor, tekniska 
konsultbyråer, tekniska 
provnings- och 
analysföretag 

2% 3% 1% 4% 3% 4% 3% 5% 

Arbetsförmedlingar, 
rekryteringsföretag, 
personaluthyrningsföretag 
o.d. 

3% 5% 3% 2% 3% 3% 4% 5% 

Företag för bevakning och 
säkerhetstjänst, 
detektivbyråer 

0% 1% 0% 1% 5% 0% 1% 1% 

Företag för 
fastighetsservice samt 
skötsel och underhåll av 
grönytor 

5% 3% 8% 3% 7% 5% 4% 4% 

Kontors- och andra 
företagstjänstföretag 7% 1% 1% 0% 3% 1% 2% 3% 

Övriga service företag 4% 13% 8% 7% 8% 10% 10% 20% 

 
Totalt antal 
förvärvsarbetande 

 

1 098 

 

17 376 2 563 7 425 10 349 10 230 

 

48 787 

 

1 885 637 

Källa: SCB, Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS) 2011. Förvärvsarbetande dagbefolkning 16-64 år. 
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Marknadsutveckling för olika näringsgrenar 

Industri 
Statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB) visar att industriproduktionen minskade i 
januari och februari jämfört med samma månader föregående år. Under mars månad var 
industriproduktionen däremot oförändrad relativt mars i fjol. Jämförs kvartal ett 2013 
med kvartal fyra 2012 visar industriproduktionen en marginell ökning med 0,3 procent. 

Arbetsförmedlingens intervjuundersökning visar också att industrin har upplevt ett 
dystert halvår. I vårens undersökning angav 27 procent av företagen att efterfrågan på 
deras varor minskat under det senaste halvåret. Andelen företag som menade att 
efterfrågan ökat under de senaste sex månaderna uppgick till 26 procent. 

Den svenska industrin är starkt exportberonde och en bidragande orsak till den svaga 
utvecklingen som industrin har haft under inledningen på 2013 är att den globala 
ekonomin är fortsatt svag. Den svenska kronan fortsätter också att vara relativt högt 
värderad gentemot andra viktiga valutor vilket ytterligare hämmar exporten. Förutom 
konjunkturella problem dras också stora delar av industrin med strukturella problem. 
Effektivisering och omställning av olika produktionsprocesser kommer att vara 
nödvändigt för många företags överlevnad. 

De framåtblickande indikatorerna ger emellertid en något tudelad, men positivare bild av 
industrin. Å ena sidan visar Konjunkturinstitutets konfidensindikator för industrin att 
orderläget har förbättras och att produktionsvolymerna har stigit något under första 
kvartalet 2013. Även produktionsplanerna har förbättrats. Å andra sidan har 
sysselsättningen minskat och på nationell nivå pekar planerna på ytterligare 
personalneddragningar enligt KI:s barometerindikator.  

Figur 4 nedan visar Arbetsförmedlingens konjunkturindex5 för industrin. I likhet med 
KI:s barometerindikator visar Arbetsförmedlingens konjunkturindex på en förbättrad 
situation för industrin, såväl regionalt som nationellt. Jämfört med hösten 2012 har 
andelen industriföretag i länet som förväntar sig en efterfrågeökning under de kommande 
sex månaderna ökat med 9 procentenheter, från 26 procent till 35 procent. Länets 
industriföretag är dock något mer försiktiga i sina bedömningar om hur efterfrågan 
kommer att utvecklas på sex månaders sikt jämfört med riksgenomsnittet.  

                                                             
5 Arbetsförmedlingens konjunkturindex beskriver stämningsläget i företagen. Indexet baseras på 
Arbetsförmedlingens intervjuundersökning och arbetsställenas förväntningar om efterfrågeutvecklingen för de 
kommande sex månaderna. Det beräknas som andelen arbetsställen som bedömt ökning av efterfrågan på sina 
varor/tjänster minus andelen arbetsställen som bedömt minskning. 
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Figur 4. Arbetsförmedlingens konjunkturindex. Efterfrågeutveckling kommande sex 
månader. Arbetsställen inom industrin. Hallands län. Våren 2007 – våren 2013. 

 

Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökning 

På 6-12 månaders sikt visar länets industriföretag en lite större optimism. 44 procent av 
de intervjuade arbetsställena förväntar sig att efterfrågan kommer att öka. Detta kan 
jämföras med 39 procent av företagen hösten 2012 och 41 procent våren 2012. 

Kapacitetsutnyttjandet inom industrin är förhållandevis lågt, ungefär hälften av 
industriföretagen i länet anger att de kan öka produktionen med mer än tio procent utan 
att anställa ytterligare personal. Detta i kombination med ytterligare effektiviserings- och 
rationaliseringsåtgärder från industrins sida leder till att Arbetsförmedlingen bedömer att 
antalet sysselsatta inom industrin kommer att minska under såväl 2013 som 2014.  

Läget i några för länet viktiga delbranscher 

Som nämnts tidigare är några industrigrenar i länet mer framträdande än andra. Detta 
gäller bland annat massa- och pappersvarutillverkning, metallvaruindustrin, 
motorfordonsindustrin, livsmedelsindustrin, trätillverkning men även textilindustrin. 

Inom massa- och pappersvarutillverkning och metallvaruindustrin är såväl efterfrågan 
som konkurrens från omvärlden avgörande för sysselsättningsutvecklingen. Under 
prognosperioden förväntas sysselsättningen inom dessa delar av industrin att minska på 
grund en svag global efterfrågan, i synnerhet på grund av en svag efterfrågan i Eurozonen. 
Även den relativt starka kronkursen kan förmodas ha en negativ inverkan på dessa 
företags globala konkurrenskraft. Livsmedelsbranschen är mindre känslig för den 
internationella konjunkturen varför branschen förväntas ha en något bättre utveckling 
under prognosperioden. Trätillverkningsindustrin är i stor utsträckning beroende av läget 
i byggsektorn, och den negativa utveckling som byggbranschen har haft återspeglar sig 
bland annat i att sysselsättningen inom trävarutillverkning har minskat. Textilindustrin, 
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har framförallt annan industri som avnämare för sina produkter. På grund av den kärva 
konjunkturen inom industrin generellt har textilindustrin upplevt en svag utveckling det 
senaste året, vilket medfört en minskad sysselsättning. 

Byggverksamhet 
Under 2012 upplevde byggsektorn en successiv försvagning. Såväl KI:s 
konfidensindikator som Arbetsförmedlingens intervjuundersökning pekar på att 
sysselsättningen i branschen har minskat under det senaste året. En bidragande orsak till 
branschens negativa utveckling är att nybyggnationen av lägenheter i små- och 
flerfamiljshus minskade kraftigt under 2012 jämfört med 2011. Sammantaget för riket 
minskade nybyggandet av småhus och flerbostadshus med 23 procent. I Hallands län 
minskade antalet nybyggnationer av lägenheter i småhus och flerfamiljshus från 827 
stycken år 2011 till 504 stycken år 2012. Detta motsvarar en minskning med drygt 39 
procent.6  

Arbetsförmedlingens konjunkturindex för bygg- och anläggningssektorn visas i figur 5 
och indikerar en uppgång sedan hösten 2012. Byggbranschen är dock mycket 
säsongskänslig, vilket gör det svårt att jämföra olika säsonger med varandra. I figur 5 
nedan kan vi emellertid se att efterfrågeförväntningarna för de kommande sex 
månaderna ligger på en nivå över det historiska genomsnittet. Vårens mätningar 
indikerar också ett bättre läge än för ett år sedan, men i jämförelse med våren 2011 och 
våren 2010 tycks läget i branschen fortfarande vara något sämre.  

Figur 5. Arbetsförmedlingens konjunkturindex. Efterfrågeutveckling kommande sex 
månader. Arbetsställen inom byggverksamhet. Hallands län. Våren 2007 – våren 2013. 

 

Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökning 

                                                             
6 För mer information se SCB, Byggande: Ny- och ombyggnad av bostadshus och nybyggnad av 
lokalhus 2012 – BO 14 SM 1301 
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Privata tjänster 
Den privata tjänstesektorn har under längre tid varit sysselsättningsmotorn i svensk 
ekonomi. Sektorn är bred och omfattar företag inom handel, företagstjänster, transport, 
hotell- och restaurang, fastighetsverksamhet, information och kommunikation men även 
företag inom finans- och försäkringsverksamhet. Det faktum att de olika branscherna har 
skilda inriktningar innebär att utvecklingen ofta varierar mellan olika segment. En 
beskrivning av utvecklingen i de olika delbranscherna följer efter den generella 
beskrivningen. 

Sammantaget för den privata tjänstesektorn pekar såväl KI:s barometerindikator som 
SCB:s tjänsteproduktionsindex7 på en viss förbättring under första kvartalet 2013 jämfört 
med fjärde kvartalet 2012. Tjänsteproduktionsindex visar en ökning med 1,0 procent 
under första kvartalet 2013 jämfört med fjärde kvartalet 2012. På motsvarande sätt visade 
KI:s barometerindikator för de privata tjänstenäringarna ett bättre stämningsläge under 
kvartal ett 2013 jämfört med kvartal fyra 2012.8  

Arbetsförmedlingens framåtblickande konjunkturindex (se figur 6) för den privata 
tjänstesektorn visar att efterfrågeförväntningarna har ökat markant sedan hösten 2012. 
Jämfört med hösten 2012 har indexet stigit med 26 punkter, från en nivå på 18 punkter 
till en nivå på 44 punkter.9  

Trots oron i ekonomin och en ökande arbetslöshet så har de flesta hushåll i Sverige en god 
ekonomi med ökande disponibla inkomster, vilket är viktigt för delar av denna sektor. För 
den privata tjänstesektorn är utsikterna goda även i perspektivet 6-12 månader, 
framförallt i de delar av tjänstesektorn som är beroende av hushållens konsumtionsvilja. 
Detaljhandeln och i synnerhet livsmedelshandeln är positiva i sin tro på 
efterfrågeutvecklingen den kommande perioden.  

  

                                                             
7 För mer information se: http://www.scb.se/HA0104  
8 KI:s konfidensindikator för de privata tjänstenäringarna steg med fem punkter under kvartal ett 
2013 jämfört med kvartal fyra 2012. I april föll emellertid konfidensindikatorn tillbaka med 5 
enheter och låg därmed på en nivå 10 punkter under det historiska genomsnittet.  
9 Andelen företag som väntar sig en efterfrågeökning de kommande sex månaderna har stigit från 32 
till 56 procent, samtidigt som andelen företag som väntar sig att efterfrågan kommer att minska det 
kommande halvåret har minskat med 3 procentenheter, från 15 till 12 procent. 
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Figur 6. Arbetsförmedlingens konjunkturindex. Efterfrågeutveckling kommande sex 
månader. Arbetsställen inom privata tjänster. Hallands län. Våren 2007 – våren 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökning 

Handel 

Inom handeln skiljer sig utvecklingen åt mellan de olika delbranscherna. Fjolåret blev ett 
mörkt år för sällanköpshandeln medan dagligvaruhandeln klarade sig betydligt bättre. 
Utvecklingen förklaras delvis av att hushållen i första hand drar ner på köp som kan 
skjutas på framtiden, medan behovsstyrda produkter som dagligvaror prioriteras i första 
hand.  

Tillväxten inom detaljhandeln stannade på 2,1 procent under helåret 2012 visar statistik 
från SCB. Under första kvartalet 2013 ökade detaljhandelns försäljningsvolym med 1,6 
procent, jämfört med närmast föregående tremånadersperiod (oktober-december).10 
Enligt prognoser från Handels utredningsinstitut (HUI) väntas detaljhandelns 
försäljningsvolym (i riket) öka med 2,0 procent under 2013 jämfört med 2012. Historiskt 
sett är detta en relativt försiktig tillväxt. 

Hotell och restaurang 

Under 2012 ökade antalet hotellövernattningar marginellt i riket. Statistik från SCB och 
Tillväxtverket visar en ökning på 0,4 procent för 2012 jämfört med 2011. I Hallands län 
minskade dock antalet gästnätter med 1,1 procent under fjolåret jämfört med året innan.  

Arbetsförmedlingens undersökning visar att hotell- och restaurangbranschen haft en 
tudelad utveckling. En tredjedel (30 procent) anger att efterfrågan har ökat, samtidigt 
som nära en femtedel (19 procent) av företagen menar att efterfrågan har minskat under 

                                                             
10 Se SCB – Pressmeddelande nummer 107 för mer information.  
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de senaste sex månaderna. Särskilt anger länets hotell- och restaurangägare att man har 
märkt av en nedgång i antalet konferenser. 

Hotell- och restaurangbranschen är dock en starkt säsongsbetonad näringsgren och 
förväntningarna på det kommande halvåret är högt uppskruvade. Andelen företag som 
förväntar sig en ökad efterfrågan det kommande halvåret uppgår till 49 procent. Endast 9 
procent väntar sig en fortsatt minskad efterfrågan. Vidare så är hotell- och 
restaurangbranschen särskilt viktig för ungdomar då många ingångsjobb finns här.  

Transport 

Transportsektorn påverkas snabbt av konjunkturläget och har tydligt märkt av nedgången 
inom industrin och bygg- och anläggningssektorn. Åkerierna möter även ökad 
konkurrens från utländska chaufförer och åkerier, särskilt tydligt är detta inom 
fjärrtransporter. Den relativt svaga utvecklingen i ekonomin tillsammans med den 
ökande konkurrensen från utländska åkare återspeglar sig i Arbetsförmedlingens 
undersökning. I vårens undersökning framkommer att andelen företag som upplevt en 
minskad efterfrågan under det senaste halvåret är signifikant högre än andelen företag 
som upplevt en ökad efterfrågan.11 Den negativa utvecklingen i branschen återspeglar 
bland annat en förhållandevis svag sysselsättningsutveckling på de stora centrallagren i 
länet.  

Finansiell verksamhet och företagstjänster 

Näringsgrenen finansiell verksamhet och företagstjänster är en bred näringsgren som 
spänner över ett stort antal områden. Här ingår allt från städföretag, bemanningsföretag 
och konsultföretag till bank- och försäkringsverksamheter. Sysselsättningen inom 
näringsgrenen har ökat trendmässigt under ett flertal år, delvis beroende på att 
användningen av inhyrd personal via konsult- och bemanningsföretag tenderar att öka. 
På ett halvår till ett års sikt bedömer majoriteten av företagen inom näringsgrenen i länet 
att efterfrågan kommer att öka.  

Jord- och skogsbruk 
Jord- och skogsbruket är den bransch som visar lägst förväntningar på de kommande sex 
månaderna enligt Arbetsförmedlingens undersökning. Det svenska jordbruket befinner 
sig i en pressad och utsatt situation, med dålig lönsamhet och vikande 
produktefterfrågan. Lantbruket är utsatt för hård internationell konkurens och det finns 
en osäkerhet kring prisutvecklingen. Köttproducenter och mjölkbönder befinner sig i en 
särskilt utsatt situation.  

                                                             
11 Vårens undersökning visar att 25,2 procent av företagen inom branschen haft en minskad 
efterfrågan under de senaste sex månaderna medan 13,8 procent har haft en ökad efterfrågan. 
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Skogsbruket är å sin sida starkt exportberoende12 och den vikande internationella 
konjunkturen har haft en kraftig negativ effekt på den svenska skogsnäringen. Även 
valutakursen, framförallt det relativa värdet mot den amerikanska dollarn, är viktig för 
avverkningsvolymerna. En relativt starkare krona gör svenska varor och produkter 
dyrare, vilket får till följd att exporten hämmas. 

Antalet sysselsatta inom jord- och skogsbruket har trendmässigt minskat under flera 
årtionden. Utvecklingen går mot att verksamheten bedrivs i större enheter, vilket kräver 
större anläggningar och större investeringar i maskiner och annan utrustning. 
Sysselsättningen förvantas dock vara oförändrad inom jord- och skogsbruket under 
prognosperioden.  

Offentliga tjänster 
För flertalet av länets kommuner summeras 2012 med ett gott resultat. För 2013 och 2014 
bedömer Sveriges kommuner och landsting (SKL) att skatteunderlaget kommer att växa 
något, främst på grund av höjda pensioner. Arbetsförmedlingens intervjuundersökning 
indikerar dock att såväl kommunerna som landstinget kommer att vara återhållsamma 
med nyrekrytering under prognosperioden.  

En gemensam utmaning för den kommunala sektorn är att de yngre barnkullarna ökar i 
antal, samtidigt som de äldre elevkullarna till gymnasiet minskar. En annan utmaning för 
den offentliga sektorn är att antalet äldre som arbetar inom sektorn är relativt stort. I 
synnerhet är andelen äldre (55-64 år) inom grundskolan hög. Under de kommande åren 
kan vi därför förvänta oss en generationsväxling i grundskolan. En annan utmaning för 
skolväsendet är införandet av lärarlegitimationen.13 

  

                                                             
12 Av svensk industris sysselsättning, export, omsättning och förädlingsvärde svarar skogsindustrin 
för mellan 11 och 13 procent (se Halvarsson, H. och Lundberg C. (2012), Skogsindustrin – En 
faktasamling, Skogsindustrierna). 
13 Införandet av lärarlegitimationen innebär bland annat att endast de lärare som är legitimerade 
kommer att få ansvara för undervisningen och sätta betyg. 
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Brist och överskott på arbetskraft 
Drygt en femtedel (21 procent) av företagen inom det privata näringslivet i Hallands län 
har upplevt brist på kompetens vid rekryteringar som skett under det senaste halvåret. 
Vad den relativt stora bristen beror på kan inte förklaras på något entydigt vis. Vi kan 
dock konstatera att det är stor variation i vilken omfattning som arbetsgivare inom det 
privata näringslivet upplevt brist på kompetent arbetskraft vid rekryteringar. Störst brist 
upplevs inom information- och kommunikation och inom utbildning, vård och omsorg. 
Inom dessa områden anger ungefär 4 av 10 arbetsgivare att man har haft problem med att 
hitta rätt kompetens till vissa rekryteringar. Av industriföretagen i länet anger ungefär 
vart fjärde företag att man har svårt att hitta rätt kompetents. De lägsta bristtalen hittar vi 
inom handel, transport och hotell- och restaurang.  

Inom information och kommunikation kan bristen på kompetent arbetskraft i första hand 
kopplas till olika specialistkompetenser inom IT- området, t.ex. mjukvaru- och 
systemutvecklare och IT-arkitekter. Inom utbildning, vård och omsorg är det främst 
bristen på förskollärare, specialistsjuksköterskor och läkare som arbetsgivarna påpekar. 
Men även yrkeslärare, lärare i naturvetenskapliga ämnen och i viss mån 
specialpedagoger. Inom bygg- och anläggning utmärker sig anläggningsarbetare, 
byggnadsingenjörer, men även golvläggare och VVS-montörer som bristyrken. 

Tabell 5 visar Arbetsförmedlingens bedömning av arbetsmarknadsläget för ett urval av 
yrken på ett års sikt. I allmänhet tenderar överskottsyrken att vara yrken som kräver 
kortare utbildning och mindre specifik kompetens i jämförelse med typiska bristyrken.  

Tabell 5. Yrkesbarometern – Arbetsmarknadsläget för ett urval av yrken i Hallands län under 
det närmaste året. 

Bristyrken Överskottsyrken 

Förskollärare Lagerarbetare 
Läkare Vaktmästare 

Specialistsjuksköterskor Försäljare, dagligvaror 
Tandläkare Försäljare, fackhandel 

Verktygsmakare Barnskötare 
Lastbilsmekaniker Elevassistent 

Civilingenjör Vårdbiträde 
Styr- och reglertekniker Grovarbetare inom bygg och anläggning 

Socialsekreterare Fordonsmontörer 
Anläggningsarbetare Behandlingsassistent 

Notera: Tabellen visar bedömningen av arbetsmarknadsläget för ett urval av yrken i länet under 2013 och 2014. 
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Utbudet av arbetskraft 
Arbetsmarknadens utveckling i Hallands län 

Den makroekonomiska utvecklingen på arbetsmarknaden kan sammanfattas med hjälp 
av en figur över arbetslösheten samt förvärvsfrekvensen och arbetskraftsdeltagandet som 
i figur 7. På lång sikt bestäms sysselsättningen av arbetskraftsutbudet. Korrelationen 
mellan sysselsättningsnivå och arbetskraftsdeltagande är hög, vilket kan översättas till att 
en god utveckling av sysselsättningen är avhängigt ett högt arbetskraftsdeltagande. 
Omvänt är korrelationen mellan sysselsättning (även arbetskraftsdeltagande) och 
arbetslöshet starkt negativ. Med andra ord – när arbetskraftsutbudet ökar så tenderar 
sysselsättningen att öka medan den relativa arbetslösheten minskar. 

Figur 7.  Arbetsmarknadens utveckling i Hallands län, 1994 – 2011. 

 

Källa: Arbetsförmedlingen, SCB 

I Hallands län har såväl arbetskraften som sysselsättningen ökat trendmässigt under en 
längre tid, vilket är positivt. År 1994 var arbetskraftsdeltagandet 80,1 procent, 2000 var 
det 78,6 procent och 2011 81,4 procent. På motsvarande vis har förvärvsfrekvens ökat 
från 70,2 procent år 1994, till 73,4 procent år 2000 och 76,2 procent 2011.14  

Trots det faktum att arbetskraften och sysselsättningen trendmässigt tenderar att öka 
finns det en stor variation i såväl arbetskraftsdeltagande som sysselsättning och 
arbetslöshet mellan olika grupper. Exempelvis har män fortfarande ett högre 
arbetskraftsdeltagande än kvinnor och inrikesfödda har ett högre arbetskraftsdeltagande 

                                                             
14 Arbetslösheten har minskat från 12,4 procent år 1994 till 6,6 procent år 2000. I november 2011 
var den relativa arbetslösheten i länet 6,3 procent.   
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Fördjupningsruta  

Perspektiv på ungdomsarbetslösheten 
Arbetskraftsundersökningen (AKU) utgör den officiella källan till sysselsättnings- och 
arbetslöshetsstatistik i Sverige. Den produceras av Statistiska Centralbyrån varje 
månad och syftar till att ge en bild av det aktuella arbetsmarknadsläget för 
befolkningen 15-74 år.  

För att klassas som sysselsatt i AKU skall individen ha arbetat minst en timme och för 
att klassas som arbetslös skall personen ha sökt ett arbete och haft möjlighet att ta ett 
arbete under mätperioden. Arbetskraften utgörs av de som är sysselsatta och 
arbetslösa. En person som studerar på heltid, men söker ett arbete vid sidan om 
studierna blir enligt definitionen klassad som arbetslös. En person som inte söker 
arbete vid sidan av sina studier blir varken klassad som sysselsatt eller arbetslös och 
inkluderas följaktligen inte i arbetskraften.  

År 2012 uppgick den relativa arbetslösheten för ungdomar i åldern 15-24 år till 23,6 
procent. Det innebär dock inte att var fjärde person mellan 15 och 24 år i Sverige var 
arbetslös. Räknat som årsgenomsnitt uppgick antalet arbetslösa ungdomar till 
153 200 personer år 2012, vilket motsvarar 12,4 procent av befolkningen i åldern 15-
24 år. Av de 153 200 arbetslösa personerna var 68 300 heltidsstuderande som sökte 
arbete. Exkluderas de heltidsstuderande som sökt arbete uppgick den relativa 
arbetslösheten under fjolåret i genomsnitt till 13,1 procent av arbetskraften eller 6,9 
procent av befolkningen.  

I Arbetsförmedlingens statistik över arbetslösa ingår öppet arbetslösa samt sökande i 
program med aktivitetsstöd vid Arbetsförmedlingen. I april var totalt 89 400 
ungdomar i åldern 18-24 år inskrivna arbetslösa (öppet arbetslösa eller sökande i 
program med aktivitetsstöd) vid någon av landets arbetsförmedlingar. Det motsvarar 
16,5 procent av arbetskraften eller 9,8 procent av befolkningen i åldersgruppen. I 
Hallands län uppgick antalet arbetslösa ungdomar i slutet av april till 2 400 personer, 
vilket motsvarar 13,3 procent av arbetskraften och 8,4 procent av befolkningen. 

än utrikesfödda. Även personer med högst förgymnasial utbildning visar ett 
förhållandevis lågt arbetskraftsdeltagande och en lägre förvärvsfrekvens.  

Det faktum att den relativa arbetslösheten tenderar att minska när arbetskraftdeltagande 
(och sysselsättning) ökar kan ge den tillsynes något paradoxala situationen att det 
faktiska antalet arbetslösa ökar samtidigt som den relativa arbetslösheten minskar. En 
sådan situation uppstår när antalet arbetslösa ökar relativt mindre än sysselsättningen 
och arbetskraftsdeltagandet. Under prognosperioden beräknas arbetskraften att öka med 
runt 1 700 personer i Hallands län. 
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Öppet arbetslösa och sökande i program 

I kommande avsnitt används begreppet totalt antal inskrivna arbetslösa för den samlade 
gruppen öppet arbetslösa och deltagare i program med aktivitetsstöd. 

Arbetslöshetens utveckling i länet 
Osäkerheten i den svenska ekonomin är fortsatt stor, framförallt beroende på en svag 
konjunktur i omvärlden. Detta återspeglas bland annat i Arbetsförmedlingens 
verksamhetsstatistik som visar en fortsatt svag arbetsmarknad. 

Räknat som månadsgenomsnitt för första tertialet (januari-april) 2013 uppgick det totala 
antalet inskrivna arbetslösa i Hallands län till sammanlagt 10 619 personer, vilket är en 
ökning med 5,1 procent jämfört med samma period föregående år. Av dessa var 5 716 
personer öppet arbetslösa medan 4 903 var sökanden i program med aktivitetsstöd. 
Motsvarande siffror för samma period föregående år var 5 543 respektive 4 582. Detta 
innebär en relativt större ökning av antalet deltagare i program med aktivitetsstöd än 
antalet öppet arbetslösa. Under 2012 ökade antalet öppet arbetslösa i länet med i 
genomsnitt 1,3 procent per månad (jämfört med 2011) vilket kan jämföras med en ökning 
på 2,2 procent per månad av antalet sökanden i program med aktivitetsstöd.  

 

Figur 8. Totalt inskrivna arbetslösa Hallands län. Januari 2006 – april 2013. 

 

Källa: Arbetsförmedlingen, säsongsrensad serie, trendvärden. 

I slutet av april var totalt 9 930 personer inskrivna arbetslösa (varav 5 013 var öppet 
arbetslösa och 4 917 var sökande i program med aktivitetsstöd) vid någon av länets 
arbetsförmedlingar. Av de ca 9 900 arbetslösa var 4 627 kvinnor och 5 303 män. På ett 
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års sikt har det totala antalet arbetslösa ökat med 4,2 procent. April blev den tolfte 
månaden i rad med en stigande arbetslöshet i länet (jämfört med samma månad 
föregående år). 

Arbetslösheten ökar hos män, men minskar hos kvinnor 

Figur 9 visar hur antalet arbetslösa (16-64 år) har förändrats på ett års sikt i länet och i 
riket. Arbetslösheten har ökat under en längre tid i riket än i länet, men under 
inledningen av 2013 har arbetsmarknaden i länet utvecklats svagare än i riket som helhet. 
Under årets fyra första månader ökade det totala antalet inskrivna arbetslösa i länet med i 
genomsnitt 5,0 procent per månad vilket är 0,7 procentenheter högre än i riket.15 

Figur 9. Arbetslöshetens förändring jämfört med samma månad föregående år. Januari 2012 
– april 2013. 

 

Källa: Arbetsförmedlingen 

Figur 10a och 10b nedan beskriver, på samma sätt som figur 3, hur arbetslösheten 
utvecklats sedan januari 2012, med tillägget att statistiken är uppdelad på kön. En första 
reflektion är att arbetslösheten utvecklas på signifikant olika sätt för kvinnor och män i 
Hallands län. Antalet arbetslösa män har ökat oavbrutet sedan april 2012 medan antalet 
arbetslösa kvinnor har minskat sedan november 2012. En andra reflektion är att 
arbetslösheten bland män ökat avsevärt snabbare i länet än i riket under de inledande 
månaderna på 2013. Samtidigt minskar arbetslösheten bland kvinnor i länet medan 
arbetslösheten bland kvinnor i riket tenderar att öka.  

                                                             
15 Räknat som månadsgenomsnitt för perioden januari – april 2013 uppgick antalet inskrivna arbetslösa i 
Hallands län till sammanlagt 10 619 personer.  
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Sedan årsskiftet 2012/2013 har arbetslösheten i Hallands län ökat med i genomsnitt 12,2 
procent per månad (jämfört med period föregående år) för män. För kvinnor är 
motsvarande siffra minus 2,3 procent. 16 Detta kan jämföras med riksgenomsnittet som 
ligger på 7,5 procent för män och 0,6 procent för kvinnor.  

Möjligen kan mäns relativt sämre utveckling i Hallands län till viss del förklaras av att 
andelen sysselsatta inom industrin (framförallt metallindustrin och pappersmassa-
industrin) och bygg- och anläggningsverksamhet är någon procentenhet högre än i riket. 
Industri och bygg- anläggning är traditionellt mansdominerade sektorer där 
konjunkturen är fortsatt svag.  

Figur 10a (män) och 10b (kvinnor). Arbetslöshetens förändring jämfört med samma månad 
föregående år. Januari 2012 – april 2013. 

 
Källa: Arbetsförmedlingen 

 

Bland männen är det särskilt ungdomar i åldern 18-24 år som drabbats av stigande 
arbetslöshet. Räknat som månadsgenomsnitt för de första fyra månaderna ökade antalet 
inskrivna arbetslösa män i åldern 18-24 år med i genomsnitt 18,2 procent. Bland kvinnor 
i samma ålder minskade å andra antalet inskrivna arbetslösa med i genomsnitt 3,8 
procent per månad. För riket är motsvarande siffror 7,7 procent för män och minus 2,5 
procent för kvinnor.  

Under perioden januari – april 2013 var i genomsnitt 1 670 män och 1 054 kvinnor i 
åldern 18-24 år inskrivna arbetslösa i Hallands län. Motsvarande siffror för riket är 
57 452 män och 38 427 kvinnor. Arbetslösheten bland länets unga beskrivs mer i det 
följande avsnittet. 

  

                                                             
16 I genomsnitt var 4 932 kvinnor och 5 687 män inskrivna arbetslösa under första tertialet 2013 
vilket kan jämföras med 5 049 kvinnor och 5 068 män under första tertialet 2012. 
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Stor ökningen av antalet arbetslösa under 25 år sedan år 2000  

Vid internationella jämförelser ligger den svenska arbetslösheten på en förhållandevis låg 
nivå. Begränsar man jämförelsen till enbart ungdomar17 är emellertid arbetslöshetsnivån 
relativt hög.18 OECD påpekade redan 2008 ut den höga ungdomsarbetslösheten som en 
av de stora utmaningarna för svensk ekonomi.19  

Figur 11 beskriver arbetslöshetsutvecklingen för några olika åldersgrupper. Under 
inledningen av 2000-talet minskade arbetslösheten bland såväl ungdomar som äldre i 
Hallands län. Men redan i början av andra kvartalet 2001 började antalet arbetslösa 
ungdomar att stiga och tredje kvartalet 2004 var antalet arbetslösa ungdomar högre än i 
början av år 2000. Undantaget högkonjunkturen som föregick finanskrisen har antalet 
arbetslösa ungdomar stigit kontinuerligt. Finanskrisen 2008-2009 innebar en kraftig 
ökning av antalet arbetslösa, i synnerhet ökade antalet arbetslösa ungdomar. Under 2009 
och 2010 låg arbetslösheten i länet på historiskt höga nivåer. Till följd av det förbättrade 
arbetsmarknadsläget under våren 2011 minskade arbetslösheten bland såväl ungdomar 
som äldre. Under hösten 2011 ökade åter oron för världsekonomins utveckling och det 
skedde en tydlig inbromsning på arbetsmarknaden. Från februari 2012 har antalet 
arbetslösa ungdomar ökat jämfört med samma månad föregående år. 

Figur 11. Indexerad serie, antal arbetslösa i olika åldersgrupper i Hallands län. Januari 2000 
– april 2013. 

 

Källa: Arbetsförmedlingen, säsongsrensad serie, trendvärden  

                                                             
17 Här definieras ungdomar vara mellan 18 och 24 år. Vid internationella studier och jämförelser 
Arbetskraftsundersökningarna där ungdomar är definierade att vara mellan 15 och 24 år.  
18 SCB, Bakgrundsfakta, Arbetsmarknads- och utbildningsstatistik 2013: Ungdomsarbetslöshet – 
jämförbarhet i statistik mellan ett antal europeiska länder. 
19 För mer information se OECD (2008), Country Survey Sweden, OECD, Paris. 
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Sammanfattningsvis visar statistiken att ungdomsarbetslösheten tenderar att öka 
trendmässigt. Det är svårt att med exakthet fastslå vad utvecklingen beror på. Det finns 
dock en del som tyder på att en del av förklaring ligger i ett ändrat arbetskraftsutbud i 
gruppen av 18-24 åringar, framförallt beroende på en kraftig utbildningsexpansion. 
Forskningen (se exempelvis Nordström-Skans, 2009) har pekat på att den höga 
arbetslösheten bland ungdomar delvis kan förklaras av ett stort antal mycket korta 
arbetslöshetsperioder och en ökad användning av tillfälliga anställningar. 

Ungdomars arbetslöshetstider har ökat 

Principiellt kan man dela upp arbetslösheten i friktionsarbetslöshet och 
strukturarbetslöshet. Friktionsarbetslöshet uppstår då personer befinner sig mellan 
anställningar, eller ännu inte fått sin första anställning. Strukturarbetslöshet beror på att 
det finns obalanser mellan efterfrågan och utbud. Enligt ekonomisk teori kan sådana 
obalanser uppstå om de arbetssökandes kompetens inte matchar den efterfrågade 
kompetensen eller om lönenivån är för hög för att motsvara produktiviteten hos den 
arbetskraft som finns att tillgå. 

Friktionsarbetslöshet kännetecknas av relativt korta arbetslöshetsperioder då det inte 
finns några underliggande strukturella problem. Obalanser mellan utbud och efterfrågan 
(strukturarbetslöshet) ger däremot upphov till relativt längre arbetslöshetsperioder. 

Ungdomar tenderar att vara inskrivna som arbetslösa under kortare perioder än äldre. I 
april 2013 var en person i åldern 18-24 år i genomsnitt inskriven ungefär två tredjedelar 
så lång tid som en person i åldern 25-54 år (se figur A7 i tabell- och diagrambilagan). 
Ungdomars relativt kortare inskrivningsperioder förklaras delvis av att den tidiga delen 
av karriären är förknippad med en stor rörlighet mellan olika arbeten. Dessutom 
förekommer en stor rörlighet mellan arbete och utbildning hos unga människor. 

Figur 12 visar hur det genomsnittliga antalet dagar som en person är inskriven på 
Arbetsförmedlingen i Hallands län har förändrats sedan 2004 för olika åldersgrupper. 
Jämförs tidsperioden 2004-2013 har antalet dagar som inskriven på Arbetsförmedlingen 
ökat väsentligt mer för ungdomar än för övriga. För personer som är 55 år eller äldre har 
tiden som inskriven på Arbetsförmedlingen minskat något sedan 2004. 
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Figur 12. Indexerad serie, genomsnittligt antal dagar som inskriven på Arbetsförmedlingen i 
Hallands län, 2004 – 2013. 20 

 

Källa: Arbetsförmedlingen 

Det finns en viss oro att arbetslösheten, i synnerhet ungdomsarbetslösheten, har fastnat 
på en varaktigt högre nivå. Inom nationalekonomin talar man om denna effekt som en 
hysterisiseffekt. I vilken utsträckning det finns hysterisiseffekter på den svenska 
arbetsmarknaden har undersökts i ett antal forskningsartiklar. Exempelvis finner 
Bergman (2010) en betydande varaktighet i svensk arbetslöshet. Ett viktigt resultat är att 
varaktigheten tenderar att vara större då ekonomin och därmed arbetsmarknaden 
befinner sig i en avmattningsfas jämfört med då ekonomin är i en uppgångsfas.  

  

                                                             
20 Mätmånad är april för respektive år. 
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Försämrad matchning i Hallands län 
För att arbetsmarknadens olika aktörer skall ha förutsättningar att förbättra 
arbetsmarknadens funktionssätt är det av central betydelse att ha en uppfattning om hur 
matchningen mellan arbetskraftsutbud och arbetskraftsefterfrågan fungerar.  

Traditionellt beskrivs matchningsprocessen genom Beveridgekurvan som visar 
sambandet mellan andelen arbetslösa och antalet lediga platser som andel av antalet 
personer i arbetskraften (vakanstalet).21  

Figur 13 nedan visar Beveridgekurvan för Hallands län under perioden januari 2008 till 
mars 2013. I samband med finanskrisen steg arbetslösheten samtidigt som vakanskvoten 
sjönk, vilket är synligt som en rörelse utmed kurvan. Från slutet på 2009 steg 
vakanskvoten stadigt. Dock sjönk inte arbetslösheten tillbaka till de nivåer som rådde 
innan finanskrisen. Det framgår tydligt i figuren att en försämring i matchningsprocessen 
ägt rum, då vakanskvoten ökat samtidigt som arbetslösheten har varit mer eller mindre 
konstant eller till och med ökat. 

Figur 13. Regional Beveridgekurva för Hallands län. Januari 2008 – mars 2013. 

 

 
Källa: Arbetsförmedlingen, SCB (RAMS), säsongsrensade serie, trendvärden 
 
Ett problem med Beveridgekurvan är att skift kan förekomma som inte direkt är 
förknippade med en förändrad matchningseffektivitet. Faktorer som kan påverka 
matchningsprocessen (och därmed orsaka skift i Beveridgekurvan) är förändringar av 
långtidsarbetslösheten, förändringar i den yrkesmässiga (eller geografiska) rörligheten 

                                                             
21 Om andelen arbetslösa ökar samtidigt som vakanstalet minskar kan det tolkas som ett fall i 
efterfrågan på arbetskraft vid en konjunkturnedgång (rörelse utmed kurvan). Om både vakanstal 
och arbetslöshetstal ökar samtidigt (skift utåt av kurvan) kan detta tyda på strukturella förändringar 
på arbetsmarknaden som leder till en försämrad effektivitet i matchningsprocessen. 
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eller den demografiska sammansättningen. En försämrad matchningseffektivitet kan 
också bero på att företagens krav och de arbetssökandes egenskaper stämmer sämre 
överens, likaväl som på försämrade sök- respektive rekryteringsprocesser.  

Ett annat sätt att illustrera tillståndet på arbetsmarknaden är att undersöka hur stor 
andel av de inskrivna arbetslösa som går till arbete vid en given tidpunkt, samt att 
undersöka hur många nya arbetslösa som skriver in sig på Arbetsförmedlingen. I figur 14 
nedan framgår det att andelen arbetslösa som går till arbete har minskat samtidigt som 
andelen nyinskrivna arbetslösa har minskat under senare tid.  

 

Figur 14.  Jobbchanser och nyinskrivna arbetslösa. Januari 2008 – mars 2013.22  

 
Källa: Arbetsförmedlingen, SCB (RAMS), Säsongsrensade serie, trendvärden. *) Andel av totalt antal inskrivna 
arbetslösa. **) Andel av den registrerade arbetskraften 

Att andelen nyinskrivna minskar samtidigt som andelen som går till arbete minskar kan 
vara ett tecken på att gruppen arbetssökande som finns inskrivna på Arbetsförmedlingen 
har förändrats under senare år. De inskrivna idag utgörs i större utsträckning än tidigare 
av personer som står långt ifrån arbetsmarknaden och som har relativt svårt att komma 
ut i arbete. 

  

                                                             
22 Jobbchansen är beräknat utifrån antalet totalt inskrivna arbetslösa som går till arbete under en 
viss månad relaterat till totalt inskrivna arbetslösa föregående månad. Nyinskrivna öppet arbetslösa 
redovisas som andel av befolkningen 16-64 år. 
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Arbetslöshetsprognos  
Höstens prognos visade på en stor pessimism bland länets företag och utvecklingen på 
arbetsmarknaden försämrades snabbt. Varselnivån var hög och arbetslösheten i länet steg 
kraftigt. Men till följd av att varselvågen avstannade, ett stabilare läge på internationella 
marknaderna och bättre utveckling av den svenska tillväxten än vad många bedömare 
trodde på förhand, skiftade de mycket dystra tongångarna i ekonomin relativt snabbt till 
ett mer positivt stämningsläge. Under årets inledande månader har antalet arbetslösa i 
länet ökat något mindre än vad som bedömdes i den prognos som lades hösten 2012.  

Det förbättrade stämningsläget i ekonomin, tillsammans med det faktum att utvecklingen 
på arbetsmarknaden varit bättre än förväntat, leder till att vårens arbetslöshetsprognos 
revideras ner jämfört med höstprognosen 2012. Som kvartalsgenomsnitt för fjärde 
kvartalet bedöms antalet inskrivna arbetslösa stiga till 10 800 personer vilket motsvarar 
en ökning med ca 500 personer jämfört med fjärde kvartalet 2012. Först under andra 
halvan av 2014 väntas efterfrågan på arbetskraft att ha öka tillräckligt mycket för att 
antalet arbetslösa skall minska i reella tal. Till fjärde kvartalet 2014 bedöms antalet 
arbetslösa i länet vara på en nivå runt 10 200 personer. 

Tabell 6. Totalt antal inskrivna arbetslösa i Hallands län.  

  Antal 
Förändring mot motsvarande kvartal året 

innan 

2012 kvartal 4 10 300 6,1 % 
2013 kvartal 4 10 800 4,8 % 
2014 kvartal 4 10 200 -5,5 % 

Källa: Arbetsförmedlingen 

Arbetslöshetens struktur  
I detta avsnitt analyseras arbetslöshetens struktur ur ett regionalt perspektiv. 
Arbetslösheten uttrycks som ett kvartalsgenomsnitt för första kvartalet 2013. Tabell 7 
beskriver den relativa arbetslösheten i länets kommuner och riket efter ålder, kön, 
inrikes- och utrikesfödda samt utbildningsnivå. 

Räknat som månadsgenomsnitt för första kvartalet 2013 uppgick antalet inskrivna 
arbetslösa i Hallands län till sammanlagt 10 849 personer, vilket motsvarar 7,1 procent av 
den registerbaserade arbetskraften. Motsvarande siffra för första kvartalet 2012 var 6,8 
procent. I länet har den relativa arbetslösheten bland utrikesfödda, kvinnor samt 
personer i åldersspannet 55-64 år minskat jämfört med samma period föregående år. I 
riket är den relativa arbetslösheten oförändrad eller högre jämfört med föregående år.  

Arbetslösheten varierar dock stort mellan länets kommuner, från 9,3 procent i Halmstad 
till låga 4,4 procent i Kungsbacka. Halmstad är den enda kommun i länet där den totala 
arbetslösheten (16-64 år) är högre än riksgenomsnittet. Andelen arbetslösa varierar också 
stort mellan olika grupper. Andelen arbetslösa är väsentligt högre bland utrikesfödda än 
bland personer födda i Sverige. Även bland de med högst förgymnasial utbildning är 
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arbetslösheten förhållandevis hög. Ungdomar i åldern 18-24 år är en annan grupp med 
hög relativ arbetslöshet i samtliga av länets kommuner. Halmstad och Laholm tätt följt av 
Hylte utmärker sig som kommuner i länet med högst arbetslöshet bland utrikesfödda. Av 
länets kommuner visar Halmstad högst arbetslöshet bland ungdomar i åldern 18-24 år. I 
Halmstad kommun är också andelen arbetslösa med förgymnasial utbildning klart högre 
än övriga kommuner i länet. 

I förhållande till riket visar emellertid länet som helhet en lägre arbetslöshet för samtliga 
grupper. Särskilt markant är skillnaden i arbetslöshetsnivå bland personer med högst 
förgymnasial utbildning. I länet är det endast i Halmstad kommun som arbetslösheten 
bland förgymnasialt utbildade är högre än i riket.   

Tabell 7. Arbetslöshetens struktur, kvartal 1 2013. Totalt antal inskrivna arbetslösa. Andel av 
registerbaserad arbetskraft i respektive grupp, procent. Hallands län. 

Kommun 
Totalt 
16-64 

år 
Kvinnor Män 

18-24 
år 

(unga) 

55-64 
år 

(äldre) 

Inrikes   
födda 

Utrikes 
födda 

Utbildning 

Grund
-skola

Gym-
nasial 

Eftergymn-
asial 

Hylte 7,4% 8,0% 6,9% 15,5% 4,5% 4,3% 20,4% 14,6% 5,3% 5,4% 

Halmstad 9,3% 8,5% 10,0% 19,3% 6,9% 7,1% 20,5% 20,4% 9,7% 5,2% 

Laholm 8,3% 8,6% 8,0% 17,8% 6,0% 6,9% 20,5% 13,1% 7,9% 6,0% 

Falkenberg 7,7% 7,9% 7,6% 15,7% 5,7% 6,2% 18,8% 14,1% 7,2% 4,8% 

Varberg 6,0% 6,2% 5,9% 11,9% 4,5% 5,0% 16,0% 10,3% 6,0% 4,3% 

Kungsbacka 4,4% 4,0% 4,9% 11,6% 4,3% 4,1% 9,2% 8,8% 4,6% 3,2% 

Länet 7,1% 6,8% 7,3% 15,4% 5,4% 5,7% 17,9% 14,0% 7,1% 4,4% 

Länet i fjol 6,8% 7,0% 6,7% 14,7% 5,6% 5,4% 18,2% 13,6% 6,7% 4,3% 

Riket 8,8% 8,2% 9,3% 17,8% 6,7% 6,6% 20,4% 20,0% 8,7% 5,3% 

Källa: Arbetsförmedlingen, SCB 
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Utvecklingen av de arbetsmarknadspolitiska programmen 

Fler personer i jobb- och utvecklingsgarantins sysselsättningsfas 

Jobb- och utvecklingsgarantin är Arbetsförmedlingens enskilt största program. För att 
kvalificera sig till deltagande i programmet skall man ha förbrukat sin ersättningsperiod i 
arbetslöshetsförsäkringen eller ha deltagit i maximala 15 månader i jobbgaranti för 
ungdomar. En person som har förbrukat deltidsbegränsningen i 
arbetslöshetsförsäkringen samt är ensamstående med barn under 18 år har också rätt att 
delta i programmet.23 

Antalet deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin har ökat succesivt sedan de första 
deltagarna skrevs in i programmet i juli 2007 (se figur A5 i Tabell och diagrambilagan). 
Under 2011 hade programmet i genomsnitt 2 135 deltagare per månad. Motsvarande 
siffra för år 2012 var 2 229, vilket ger en ökning med 4,4 procent.  

Antalet deltagare i programmets tredje fas, d v s sysselsättningsfasen, ökade desto mer 
under fjolåret. Mellan 2011 och 2012 ökade det genomsnittliga antalet personer i 
programmets tredje fas med 17,1 procent, från i genomsnitt 646 personer per månad år 
2011 till i genomsnitt 756 personer per månad år 2012. Den förhållandevis stora ökningen 
av antalet personer i jobb- och utvecklingsgarantins sysselsättningsfas är ett tecken på att 
antalet personer med mycket långa arbetslösheter tider ökar. 

I synnerhet har antalet deltagare tillhörande någon av de utsatta grupperna24 ökat (se 
figur A5 i Tabell och diagrambilagan). Jämförs helåret 2012 med helåret 2011 har det 
genomsnittliga antalet deltagare tillhörande någon av de utsatta grupperna ökat med 8,7 
procent. I jämförelse har antalet deltagare som inte tillhör någon av de utsatta grupperna 
minskat med 3,3 procent. Under 2012 ökade även antalet unga (18-24 år) som deltog i 
jobb- och utvecklingsgarantin. I fjol deltog i genomsnitt 273 ungdomar i åldern 18-24 år 
per månad i programmet. Sedan 2011 är detta en ökning med 26 procent.  

Antalet deltagare i jobb- och utvecklingsgaranti har fortsatt att öka under de inledande 
månaderna på 2013. I slutet av april var deltagarantalet i jobb- och utvecklingsgarantin 
2 298 personer (1 138 kvinnor och 1 160 män). Av dessa befann sig 838 personer (389 
kvinnor och 439 män) i programmets tredje fas. 

                                                             
23 Inom ramen för jobb- och utvecklingsgarantin erbjuds i dess två första faser exempelvis 
kartläggning, jobbsökaraktiviteter med coachning, arbetspraktik och olika förberedande insatser som syftar till 
att stärka programdeltagarens möjligheter på arbetsmarknaden. De två första faserna varar i maximalt 450 
ersättningsdagar och därefter tar sysselsättningsfasen vid. Inom ramen för denna erbjuds sysselsättning hos en 
anordnare. 
24 Till utsatta grupper hör: arbetssökande med högst förgymnasial utbildning, arbetssökande med 
funktionsnedsättning som innebär nedsatt arbetsförmåga, arbetssökande som är 55 år eller äldre 
samt arbetssökande utomeuropeiskt födda. 
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Fler män än kvinnor i jobbgarantin för ungdomar 

Jobbgaranti för ungdomar25 är det arbetsmarknadspolitiska program som omfattar störst 
antal ungdomar (18-24 år). Under 2012 uppgick det genomsnittliga deltagarantalet per 
månad till 982 vilket är samma antal som under 2011. Andelen män i jobbgaranti för 
ungdomar är högre än andelen kvinnor. Räknat som årsgenomsnitt utgjorde män 58,2 
procent av alla deltagare i programmet under 2012.  

Jämförs de fyra första månaderna 2013 med samma period 2012 har antalet deltagare i 
jobbgarantigaranti för ungdomar ökat med 9,0 procent per månad. Noterbart är att män 
svarar hela av ökningen. Antalet män i programmet har ökat med i genomsnitt 17,2 
procent, per månad under årets första kvartal medan antalet kvinnor minskat med i 
genomsnitt 1,7 procent per månad. 

I slutet av april uppgick antalet deltagare i jobbgaranti för ungdomar till 1 159 (715 män 
och 444 kvinnor). På ett års sikt innebär detta en ökning med 5,7 procent. Sedan april i 
fjol har antalet män i programmet ökat med 12,8 procent medan antalet kvinnor har 
minskat med 3,9 procent.  

  

                                                             
25 Jobbgaranti för ungdomar erbjuds ungdomar under 25 år som varit arbetslösa och inskrivna på 
arbetsförmedlingen i minst 90 dagar (inom en ramtid på fyra månader). 
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Arbetsmarknadspolitiska utmaningar 

Utbildning viktigt för att öka chansen till arbete – särskilt 
för unga 
I takt med att kompetenskraven på arbetsmarknaden har ökat har antalet arbetstillfällen 
utan krav på gymnasial eller eftergymnasial utbildning minskat. Det är idag få tjänster 
som utannonseras utan krav på godkända betyg från gymnasiet. 

Detta återspeglas i att sysselsättningen hos gruppen med högst förgymnasial utbildning 
tenderar att minska trendmässigt.26 I Hallands län uppgick förvärvsintensiteten (20-64 
år) hos gruppen med högst förgymnasial utbildning till 68,4 procent år 2011 enligt siffror 
från SCB (RAMS, 2011) vilket kan jämföras med 83,6 procent hos gruppen med 
gymnasial utbildning och 85,5 procent hos de med någon eftergymnasial utbildning. 
Denna utveckling ligger helt i linje med den ökande kunskapsintensifieringen på 
arbetsmarknaden.  

Kombinerat med en lägre förvärvsintensitet visar gruppen förgymnasialt utbildade en hög 
arbetslöshet. Under första kvartalet 2013 uppgick den relativa arbetslösheten hos 
gruppen förgymnasialt utbildade till 14 procent i Hallands län. Jämförelsevis var 
arbetslösheten under samma period 7,1 procent hos gruppen gymnasialt utbildade medan 
4,5 procent av de med någon eftergymnasial utbildning var inskrivna arbetslösa på någon 
av länets arbetsförmedlingar.  

En annan problematik rör det faktum att gruppen förgymnasialt utbildade är 
överrepresenterade bland dem med längre arbetslöshetstider. Hos de med arbetslös-
hetstider på 24 månader eller mer utgör gruppen förgymnasialt utbildade drygt en 
tredjedel vilket skall sättas i förhållande till att gruppen förgymnasialt utbildade svarar 
för ca en fjärdedel av samtliga inskrivna arbetslösa. 

Ungdomarna (18-24 år) utgör en särskilt viktig grupp bland dem som har kort utbildning. 
Varje år går ett relativt stort antal ungdomar ut skolan utan godkända betyg från 
grundskolan eller gymnasiet. Detta innebär att det sker ett ständigt tillskott av ungdomar 
med bristfällig utbildning till arbetskraften. Ungdomar som inte avslutat gymnasiet, eller 
saknar fullständiga grundskolebetyg, löper stor risk att aldrig komma in på arbets-
marknaden. Såväl arbetskraftsdeltagande som sysselsättningsgrad är låg hos de 
ungdomar som har högst förgymnasialutbildning.  

Samtidigt är arbetslösheten hög hos denna grupp ungdomar. Räknat som 
månadsgenomsnitt för första kvartalet 2013 uppgick den relativa arbetslösheten hos 
ungdomar med högst förgymnasial utbildning till 29 procent. Hos ungdomar med 
gymnasial utbildning var arbetslösheten under samma period 18 procent medan 

                                                             
26 För mer information se Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2012, Prognos för arbetsmarknaden 
2012-2014. Arbetsförmedlingen, 2012. 



 

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2013 Hallands län

Sida: 39 av 50 

  

arbetslösheten bland ungdomar med någon eftergymnasial utbildning låg på 9 procent. I 
sammanhanget är det dock värt att nämna att arbetskraftsdeltagandet bland ungdomar, 
oavsett utbildningsnivå, är väsentligt lägre än bland äldre personer. 

Antalet arbetslösa med långa perioder av arbetslöshet ökar 
Figur 15 visar den sammanlagda arbetslöshetstiden under den senaste tioårsperioden för 
totalt antal inskrivna arbetslösa (öppet arbetslösa samt programdeltagare med 
aktivitetsstöd) vid Arbetsförmedlingen i Hallands län enligt grupperingen mindre än 12 
månader, 12-24 månader, 24-36 månader och 36 månader eller mer. En fördel med 
denna metodik är att man fångar arbetslösa som varvar kortare tider i sysselsättning med 
återkommande perioder av arbetslöshet.   

Sedan finanskrisen 2008-2009 har antalet arbetslösa ökat i samtliga grupper. Antalet 
arbetslösa med en sammanlagd tid i arbetslöshet på 36 månader eller mer under de 
senaste 10 åren visare emellertid den långsiktigt tydligaste trenden att öka. Sedan våren 
2008 har antalet personer med en sammanlagd tid i arbetslöshet på 36 månader eller mer 
ökat med 67 procent. Från strax över 1 700 personer till nästan 2 900.  

Figur 15. Totalt antal inskrivna arbetslösa fördelat på sammanlagd tid utan arbete under de 
senaste 10 åren. Hallands län. Våren 2007 – våren 2013 

 

Källa: Arbetsförmedlingen 

Relativt har dock andelen personer som har en sammanlagd tid i arbetslöshet på 36 
månader eller mer minskat – från 34,5 procent till 29,2 procent. Denna minskning 
förklaras av ett större inflöde av nya arbetslösa. I figur 15 ovan illustreras detta av 
personer som har en sammanlagd arbetslöshetstid på mindre än 12 månader 
(korttidsarbetslösa). Antalet korttidsarbetslösa visar en tydligare samvariation med 
konjunkturen än antalet arbetslösa med längre arbetslöshetstider. Den förväntande 
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utvecklingen på arbetsmarknaden är därför bekymmersam. Så länge arbetslösheten 
fortsätter att stiga, ökar risken för att fler människor drabbas av långa tider av 
arbetslöshet och därmed riskerar att fastna i ett utanförskap.  

Antalet arbetslösa i utsatta grupper ökar 
Genom olika reformer, exempelvis i sjukförsäkringssystemet och genom etablerings-
uppdraget27, har Arbetsförmedlingen fått utökade ansvarsområden. Dessa förändringar 
har inneburit att nya grupper av arbetssökande har tillförts myndigheten och att gruppen 
arbetssökande är mer komplex idag än tidigare.  

Arbetsförmedlingen har identifierat fyra grupper på arbetsmarknaden som i genomsnitt 
bedömts ha svårare än andra att hitta en sysselsättning. Dessa, så kallade utsatta grupper, 
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. Figur 16 visar hur antalet arbetslösa i utsatta grupper 
och icke-utsatta grupper har utvecklats sedan 2004.  

Den långsiktiga trenden tyder på att arbetslösheten bland personer i de utsatta grupperna 
har permanentats på en högre nivå än vad som var fallet åren innan finanskrisen. Det 
finns flera förklaringar till detta. För det första sker ett kontinuerligt tillskott av personer 
från dessa grupper till arbetskraften, delvis på grund av överföringar av personer från 
Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen, delvis på grund av att personer kontinuerligt 
invandrar till Sverige. Men också på grund av att ett antal ungdomar varje år avslutar sina 
studier utan fullständiga gymnasiebetyg. 

För det andra rationaliserades många jobb bort i spåren av finanskrisen. De jobb som 
skapats efter krisen har i många fall högre kompetenskrav än tidigare. Det innebär att 
många av de som blev arbetslösa i samband med krisen 2008-2009 har mycket svårt att 
konkurrera om de nya jobben.  

                                                             
27 Genom lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare fick Arbetsförmedlingen i 
december 2010 det övergripande ansvaret för nyanländas etablering på arbetsmarknaden. 
Målsättningen med uppdraget är att alla nyanlända så snart som möjligt, efter beviljandet av 
uppehållstillstånd, skall ta del av Arbetsförmedlingens stöd för en snabb etablering på 
arbetsmarknaden. Syftet är att upprätta en etableringsplan med aktiviteter på heltid, där svenska för 
invandrare (SFI) ingår och samhällsorientande studier skall ingå. Därutöver skall kompetens och 
yrkesbevis översättas och värderas. Kompetenshöjande åtgärder skall sättas in, som till exempel 
arbetsförberedande insatser och den individuella kompetensen synliggöras och matchas mot lediga 
jobb. Nyanlända som deltar i att upprätta etableringsplan och deltar i aktiviteter har rätt till 
ersättning, som utbetalas i maximalt 24 månader. 



 

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2013 Hallands län

Sida: 41 av 50 

  

Figur 16. Totalt antal inskrivna arbetslösa i utsatta grupper och i ej utsatta grupper. Hallands 
län. Januari 2004 – april 2013. 

  

Källa: Arbetsförmedlingen, säsongsrensade data, trendvärden. Utsatta grupper: Förgymnasialt utbildade, äldre 
55- år, utomeuropeiskt födda samt personer med funktionsnedsättning. 

 

Figur 17 visar hur arbetslösheten har utvecklats för gruppen utsatta (förgymnasialt 
utbildade, personer 55 till 64 år, utomeuropeiskt födda och personer med 
funktionsnedsättning) jämfört med icke utsatta grupper. Gemensamt för samtliga 
kategorier av arbetssökande inom gruppen utsatta är de visar en trendmässig ökning.  

Den antalsmässigt största gruppen utgörs av personer med högst förgymnasial 
utbildning. (I april utgjorde denna grupp närmare 30 procent av det totala antalet 
inskrivna arbetslösa.) Därefter följer personer med funktionsnedsättning som innebär 
nedsatt arbetsförmåga. Antalet inskrivna arbetslösa i denna grupp har ökat stadigt de 
senaste fem åren. Ökningen förklaras till stor del av de reformer som skett i 
sjukförsäkringssystemet. 28 Denna grupp har mycket långa perioder av arbetslöshet, se 
diagram A2 i tabell och riagrambilagan. 

Den tredje största gruppen är personer i åldern 55-64 år. Andelen arbetslösa äldre (55-64 
år) är relativt låg, men personer som är äldre än 55 år och hamnar i arbetslöshet löper en 
relativt stor risk att hamna i långa tider av arbetslöshet (se figur A3 i tabell- och 
diagrambilaga). En förklaring till de långa arbetslöshetstider hos den äldre delen av 
arbetskraften, trots att dessa personer många gånger har lång och gedigen erfarenhet, kan 
vara att de arbetat inom ett yrke eller en bransch som är på tillbakagång, till exempel på 
grund av strukturomvandlingar eller rationaliseringar. En annan förklaring kan vara att 

                                                             
28 För en utförlig beskrivning av gruppen funktionsnedsatta med nedsatt arbetsförmåga och 
Arbetsförmedlingens arbete med denna grupp, se Arbetsmarknadsutsikter hösten 2012 Hallands 
län. 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Utsatta Ej utsatta



 

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2013 Hallands län

Sida: 42 av 50 

  

deras kompetens inte längre motsvarar företagens krav. Den tekniska utvecklingen 
innebär att företagens kompetensbehov ständig förändras.  

Av de fyra kategorierna arbetslösa inom utsatta grupper utgör personer födda utanför 
Europa den antalsmässigt minsta. Antalet utomeuropeiskt födda som är inskrivna 
arbetslösa på någon av länets arbetsförmedlingar har dock ökat stadigt under de senaste 
fem åren. Mellan april 2006 och april 2013 har antalet arbetssökande utomeuropeiskt 
födda ökat med nästan 1 000 personer, från 406 stycken i april 2006 till 1 395 stycken i 
april 2013. Den kraftiga ökningen förklaras delvis av det kraftigt försämrade 
arbetsmarknadsläget i slutet av 2008, delvis av infördandet av etableringsreformen under 
2010. 

I gruppen utomeuropeiskt födda finns, precis som i övriga utsatta grupper, ett 
arbetskraftsutbud som arbetsgivarna ofta missar att ta tillvara på. Exempelvis hade drygt 
en fjärdedel (360 personer) av de inskrivna arbetslösa utomeuropeiskt födda någon form 
av eftergymnasial utbildning och en tredjedel hade en gymnasial utbildning.  

Figur 17. Totalt antal inskrivna arbetslösa fördelat på enskilda grupper. Hallands län. Januari 
2006 – april 2013 

 

Källa: Arbetsförmedlingen, säsongsrensade data, trendvärden 

 

Den empiriska arbetsmarknadsforskningen (se t.ex. Ekberg, 2007; Eriksson, 2011) visar 
att åtgärder som har en stark arbetsmarknadsanknytning tenderar att vara mer effektiva 
än andra åtgärder vad gäller att integrera arbetssökande utrikesfödda på den svenska 
arbetsmarknaden.  

Utrikesfödda utgör ett mycket viktigt tillskott till arbetskraftsförsörjningen i Sverige. Den 
inrikesfödda arbetsföra delen av befolkningen tenderar att minska i Sverige, vilket 
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innebär att denna grupp är en viktig resurs för att säkra det framtida arbetskraftsutbudet 
och därmed också den framtida välfärden. 

En viktig del i arbetet med att integrera personer tillhörande någon av de utsatta 
grupperna på arbetsmarknaden är att individanpassa stödet och ge personen de verktyg 
som den enskilde behöver. För personer som är nyanlända till Sverige spelar 
Arbetsförmedlingen en viktig roll genom vara det nätverk som många av dessa personer 
saknar i det svenska samhället.  

Ett exempel på åtgärd som Arbetsförmedlingen kan erbjuda arbetssökande invandrare för 
att stärka deras position på arbetsmarknaden är instegsjobb. Instegsjobb är ett speciellt 
anställningsstöd riktat till nyanlända invandrare, som innebär att personer deltar i 
svenskundervisning samtidigt som arbetsgivaren får en del av lönen subventionerad från 
Arbetsförmedlingen. Ett annat exempel på subventionerad anställning som kan erbjudas 
personer som har svårt att hitta en varaktig sysselsättning på arbetsmarknaden är 
nystartsjobb. Nystartsjobb innebär en ekonomisk ersättning motsvarande dubbla 
arbetsgivaravgiften29 till de arbetsgivare som anställer en person som stått utanför 
arbetslivet en längre tid.  

                                                             
29 Normal arbetsgivaravgift om den anställde inte har fyllt 26 år vid årets ingång. 
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Om prognosen 

Arbetsförmedlingens intervjuundersökning utgör basen för prognosbedömningarna. 
Undersökningens urval är stratifierat för att så långt som möjligt likna näringslivets 
struktur i länet vad gäller branscher och arbetsplatserna storlek. I Hallands län ingick 540 
arbetsställen inom det privat näringslivet och svarsfrekvensen blev 84 procent i vårens 
undersökning. För offentlig verksamhet har undersökningen som ambition att vara 
heltäckande gällande kommuner och landsting. Dessutom görs intervjuer med ett urval 
av statliga arbetsställen. För att vara en urvalsundersökning är antalet intervjuade 
arbetsställen stort, vilket ökar resultatens tillförlitlighet. Arbetsförmedlarna genomför 
intervjuerna och merparten av dessa sker vid ett personligt möte. Arbetsgivarna lämnar 
uppgifterna under sekretesskydd. Till stöd för bedömningar och analyser används även 
ett flertal andra källor; statistik som beskriver historiska förlopp, bedömningar om 
framtiden och framåtsyftande ekonomiska indikatorer. 

För dig som är intresserad av mer detaljer kring vår undersökning finns mer information 
på www.arbetsformedlingen.se/prognoser. 
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Nedan följer ett urval av de underlag som ligger till grund för prognosens analyser och 
slutsatser: 

Arbetsförmedlingens intervjuundersökning (kvantitativt och kvalitativt material) 

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik (nyanmälda platser, varsel, inskrivna 

arbetslösa, deltagare i program med aktivitetsstöd) 

Branschorganisationer 

Konjunkturinstitutet  

Riksbanken 

Statistiska centralbyrån (SCB). Statistik: Arbetskraftsundersökningen (AKU), 

Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS), Kortperiodisk sysselsättningsstatistik 

(KS). 
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Tabell- och diagrambilaga 
Figur A1. Totalt antal inskrivna arbetslösa fördelat på sammanlagd tid utan arbete under de 
senaste tio åren, förgymnasialt utbildade. Hallands län. Våren 2006 – våren 2013 

 

Källa: Arbetsförmedlingen. 

 

Figur A2. Totalt antal inskrivna arbetslösa fördelat på sammanlagd tid utan arbete under de 
senaste tio åren, personer med funktionsnedsättning. Hallands län. Våren 2006 – våren 2013 

 

Källa: Arbetsförmedlingen. 
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Figur A3. Totalt antal inskrivna arbetslösa fördelat på sammanlagd tid utan arbete under de 
senaste tio åren, äldre 55-64 år. Hallands län. Våren 2006 – våren 2013 

 

Källa: Arbetsförmedlingen. 

 

Figur A4. Totalt antal inskrivna arbetslösa fördelat på sammanlagd tid utan arbete under de 
senaste tio åren, utomeuropeiskt födda. Hallands län. Hösten 2006 – våren 2013 

 

 

Källa: Arbetsförmedlingen. 
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Figur A5. Antal delatagare i Jobb- och utvecklingsgarantin, 2009-2013. 

 
Källa: Arbetsförmedlingen. 

 

Figur A6. Antal delatagare i Jobb- och utvecklingsgarantins sysselsättningsfas, 2009-2013. 

 
Källa: Arbetsförmedlingen. 
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Figur A7. Antal dagar som inskriven på Arbetsförmedlingen i Hallands län, april 2004 - april 
2013. 

 
Källa: Arbetsförmedlingen 
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Fakta om prognosen 

Arbetsmarknadsutsikterna för Hallands län är en del av 
Arbetsförmedlingens prognosarbete. 
På vår webbplats arbetsformedlingen.se/prognoser 
hittar du arbetsmarknadsutsikter för samtliga län och för landet som helhet. 
De slutsatser som presenteras är Arbetsförmedlingens egna. 
Prognosmaterialet är fritt att användas och citeras med källhänvisning.
Ansvariga utredare för denna prognos är Sara Andersson 010-487 68 54, 
Andreas Mångs, 010-488 31 94 och Jens Sandahl, 010-486 92 70.

Om du är intresserad av mer information om framtidsutsikterna 
för ett speciellt yrke, rekommenderar vi vår webbapplikation 
Yrkeskompassen. Den uppdateras två gånger per år. 
Se arbetsformedlingen.se/yrkeskompassen. 
I den beskriver vi jobbmöjligheterna det närmaste året för nära 200 yrken. 
Dessa yrken täcker tillsammans cirka 80 procent av arbetsmarknaden. 
För drygt hälften av yrkena bedömer vi även jobbmöjlighetern de närmaste 
fem och tio åren. I publikationen Var finns jobben? 
presenteras en sammanfattning av yrkesprognoserna per yrkesområde.

Nästa arbetsmarknadsprognos presenterar vi i december 2013.
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