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Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognoser
I Arbetsmarknadsutsikterna för Hallands län presenteras den förväntade sysselsättningsoch arbetslöshetsutvecklingen samt bedömningar av utvecklingen inom industri, byggverksamhet, privata tjänster, jord- och skogsbruk samt offentlig sektor. Dessutom beskrivs befolkning, arbetskraftsutbud, rekryteringsbehov, brist- och överskottsyrken samt vilka utmaningar länets arbetsmarknad står inför.
Arbetsförmedlingens prognoser är unika eftersom de bygger på intervjuer med ett stort
antal arbetsställen inom i stort sett alla branscher. Materialet är insamlat och bearbetat
under hösten 2012 och prognosperioden sträcker sig fram till utgången av 2013. Prognosen
är tänkt att fungera som ett besluts- och diskussionsunderlag 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.

Definitioner
Arbetskraftsdeltagande: Arbetskraften mätt som andel av befolkningen i arbetsför ålder.
I arbetskraftsdeltagandet ingår förvärvsarbetande, öppet arbetslösa och arbetssökande i
program med aktivitetsstöd, 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.
Det totala antalet inskrivna arbetslösa: Summan av antalet öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd.
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.
Registerbaserad arbetskraft: används för att redovisa andelen arbetslösa i Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik. Den registerbaserade arbetskraften utgörs av: 1. Den förvärvsarbetande nattbefolkningen (enligt SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik
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).
Säsongsrensning: Säsongsrensning 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, till exempel antalet lediga platser under en tidsperiod. Säsongsrensning görs för att tydligare framhäva utvecklingsriktningen.
Sökande i program med aktivitetsstöd: Arbetssökande som deltar i arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd.
Öppet arbetslösa: Arbetssökande som är inskrivna vid Arbetsförmedlingen, aktivt söker
och omgående kan tillträda ett arbete, samt inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program.
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Sammanfattning
Under årets första sex månader växte den svenska ekonomin i en förhållandevis god takt
men har nu, till följd av den svaga utvecklingen i omvärlden, gjort en kraftig inbromsning.
De statsfinansiella problemen och kreditåtstramningen i Euroområdet, där Grekland, Spanien och Portugal har särskilda svårigheter, har under hösten på allvar börjat ge avtryck i
den svenska ekonomin. Den svenska exporten är nu tydligt påverkad av den svaga utvecklingen i Euroområdet.
Preliminär statistik från Eurostat visar att euroområdets ekonomier är inne i en recession.
Oroande är att tidigare starka ekonomier, som Tyskland och Nederländerna, visar tecken
på tillbakagång och att den franska ekonomin är fortsatt kraftlös. Givet den betydelse som
utvecklingen i Tyskland spelar för att stimulera tillväxten i andra delar av EU är landets
svaga utveckling ytterst bekymmersam. Positivt för svenskt vidkommande är däremot att
den norska ekonomin går fortsatt bra. Utanför Europa ser vi också tydliga avmattningstendenser. BNP-tillväxten i Förenta staterna är förvisso högre än i Euroområdet men återhämtningen efter finanskrisen 2008-2009 har till stor del uteblivit. Ett annat bekymmer är
att Kina visar en försämrad BNP tillväxt jämfört med 2011 vilket delvis beror på en svag
utveckling av exporten till Europa, men också på en minskad inhemsk efterfrågan. Den
globala konjunkturavmattningen innebär att vi kan förvänta oss en försvagad exporttillväxt
under 2013.
I Sverige oroar den höga arbetslösheten, vilken ökat sedan i våras, och det faktum att antalet varsel ökat kraftig under året. Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik visar att varseltalen ligger långt över det historiska genomsnittet. Till och med oktober har 1 558 personer
varslats om uppsägning i Hallands län i år. Detta kan jämföras med ett historiskt snitt1 om
ungefär 925 personer. Hur stor effekt den vikande internationella efterfrågan får på antalet
varsel under det kommande året återstår att se, men förväntningen är att varseltakten är
fortsatt hög under prognosperioden.
Konjunkturinstitutets konfidensindikator visar också att pessimismen har ökat hos de
svenska hushållen, framförallt om landets ekonomi. Vad det tveksamma konsumentförtroendet kommer att ha för inverkan på handeln återstår att se. Givet hushållens relativt höga
sparande och att Riksbanken håller styrräntan oförändrad är det möjligt att hushållen har
utrymme för en konsumtionsökning under 2013.
Med ovanstående i åtanke är det knappast förvånade att Arbetsförmedlingens intervjuundersökning visar att företagen har upplevt ett dystert halvår. Andelen företag som anger att
efterfrågan har minskat under de senaste sex månaderna har ökat med omkring 57 procent
jämfört med hösten 2011. Undersökningens framåtblickande indikatorer visar på en ökad
pessimism hos företagen. I relation till hösten 2011 har andelen företag som förväntar sig
en minskad efterfrågan de kommande sex månaderna ökat med drygt 50 procent. Även på
lite längre sikt, över en tidshorisont på 6-12 månader, har andelen företag som förväntar sig
en minskad efterfrågan ökat något. I undersökningen framkommer det också att kapaci-

1

För perioden januari-oktober, år 2000-2012.
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tetsutnyttjandet har minskat. Att kapacitetsutnyttjandet har minskat betyder att det finns
marginaler för produktionen att öka innan nyanställningar behöver göras.
Arbetsförmedlingens bedömning är att antalet sysselsatta minskar under sista kvartalet
2012 jämfört med fjärde kvartalet 2011. Samtidigt bedöms arbetslösheten stiga jämfört med
motsvarande kvartal föregående år. Under det kommande året väntas en fortsatt svag tillväxt av den svenska ekonomin med en negativ sysselsättningsutveckling och en ökande
arbetslöshet som följd.

Sysselsättningen minskar under 2013
Arbetsförmedlingens höstprognos visar att företagens förväntningar på sysselsättningsutvecklingen för det kommande året är lågt ställda. Även om det går att skönja viss variation
mellan utvecklingen inom olika branscher hararbetsgivare alla gemensamt att de blivit mer
pesimistiska. Företag inom bygg- och anläggningssektorn är mest negativa, därefter följer
industriföretagen. Inom såväl bygg- och anläggningssektorn som inom industrin förväntas
en minskad sysselsättning under 2013. Även den privata tjänstesektorn, som under en lång
period har haft en mycket god sysselsättningsutveckling, förväntas under 2013 att ha en
svagt negativ utveckling, bland annat till följd av det ansträngda läget inom byggsektorn
och inom industrin. Arbetsförmedlingens bedömning är att sysselsättningen i länet kommer att minska svagt under sista delen av 2012 och något kraftigare under 2013.

Arbetslösheten väntas öka under 2013
I april 2012 bröts en lång trend av sjunkande arbetslöshet i Hallands län. Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik visar att arbetslösheten har ökat jämfört med samma månad föregående år från april. Under tredje kvartalet uppgick arbetslösheten (16-64 år) till
6,3 procent i Hallands län.
I slutet av oktober var 5 127 män i länet arbetslösa, vilket motsvarar en ökning med 13 procent jämfört med samma månad förra året. Motsvarande siffra för kvinnorna var 4 925,
vilket innebär att arbetslösheten bland kvinnor ökat med närmare två procent sedan oktober 2011. Den negativa trenden med en ökad arbetslöshet förväntas fortsätta året ut. Även
under 2013 bedöms arbetslösheten i länet att öka. Arbetsförmedlingen uppskattar att arbetslösheten kommer att hamna på 10 500 personer som genomsnitt för fjärde kvartalet
2012 för att öka med ytterligare 900 personer till en arbetslöshet på ca 11 400 personer för
fjärde kvartalet 2013.

Utmaningar på länets arbetsmarknad
Vid en internationell jämförelse är den svenska arbetslösheten förhållandevis låg. I ett
svenskt historiskt perspektiv är emellertid arbetslöshetsnivån relativt hög. Utsikterna för
det kommande året, då en ökande arbetslöshet väntas, är därför bekymmersamma. Hallands län har förvisso lägre andel arbetslösa än riket, men problemet med en ökande arbetslöshet får inte negligeras.
I takt med att konjunkturen försämras och att arbetslösheten stiger, ökar inflödet av arbetslösa som står nära arbetsmarknaden till Arbetsförmedlingen. Det betyder att gruppen arbetslösa med långa arbetslöshetstider hamnar längre bak i kön av arbetssökande. När ar-
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betslösheten nu tar fart ökar risken för att fler människor drabbas av långtidsarbetslöshet
och fastnar i ett utanförskap. Vissa grupper av individer har svårare än andra att hitta en
varaktig sysselsättning. Arbetsförmedlingen har identifierat dessa grupper som så kallade
utsatta grupper, vilka ofta behöver stöd från Arbetsförmedlingen såväl som från andra instanser för att kunna vara med och konkurrera på om jobben. De utsatta grupperna är:



Personer med högst förgymnasial utbildning.



Utrikes födda, särskilt de födda utanför Europa.



Personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, i synnerhet ungdomar.



Arbetslösa äldre (55-64 år).

Efterfrågan på arbetskraft och sysselsättningsutveckling
Hösten 2011 präglades av internationell oro för skuldkrisen i Europa och USA, med sviktande global konjunktur och en avmattning på den svenska arbetsmarknaden. Under första
halvåret 2012 skedde en återhämtning och den inhemska ekonomin växte mer än vad
många bedömare räknat med. Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) ökade under första
kvartalet med ca 1,5 procent och under andra kvartalet med ca 1,3 procent. Arbetsmarknaden visade en förhållandevis positiv utveckling under årets första sex månader.
Under de senaste månaderna har den svenska ekonomin emellertid börjat visa tydliga avmattningstecken, antalet varsel ökar och arbetslösheten stiger. Preliminära BNP siffror
visar en måttlig ökning med 0,7 procent under tredje kvartalet 2012 jämfört med samma
kvartal föregående år. Konjunkturinstitutets barometerindikator låg november klart under
det historiska snittet, vilket är ett tecken på att tillväxten i ekonomin är svagare än normalt.
Ett annat orosmoment är att svenskt inköpschefsindex har backat under hela året (undantaget juli månad). Inom breda lager av analytikerkåren råder en pessimistisk syn på ekonomins utveckling under det kommande året.
Utvecklingen i EU, USA och Kina, är av stor betydelse för hur den svenska arbetsmarknaden utvecklas. Av särskild vikt för den svenska ekonomin är tillväxten i Europas stora
ekonomier, och framförallt hur de viktiga exportmarknaderna i till exempel Tyskland, Storbritannien och Norge utvecklas. De statsfinansiella problemen i euroområdet, framförallt i
de södra delarna, bidrar till fortsatt oro i världsekonomin. Den globala tillväxten förväntas
vara fortsatt svag under de närmaste åren.
Arbetsförmedlingens samlade bedömning är en svag utveckling av den svenska ekonomin
under 2013 med en möjlig ljusning tidigast under 2014.
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Konjunkturindex för Hallands län
De privata företagen i Hallands län har upplevt ett mycket dystert halvår. Höstens undersökning visar en markant ökning av andelen företag som anger att efterfrågan minskat under de senaste sex månaderna. Ungefär 23 procent av företagen i höstens undersökning
anger att efterfrågan minskat under det senaste halvåret. Detta kan jämföras med 14 procent av företagen hösten 2011 och 9 procent av företagen hösten 2010.
Figur 1 visar Arbetsförmedlingens konjunkturindex2, vilket beskriver företagens efterfrågeförväntningar för de närmaste sex månaderna. Arbetsförmedlingens konjunkturindex ger
bilden av en svag ekonomisk utveckling under 2013. I höstprognosen ligger konjunkturindexet för Hallands län 28 punkter under det historiska snittet på 35 punkter (för perioden
2004-2012). Annorlunda uttryckt visar undersökningen att 22 procent av företagen förväntar sig en minskad efterfrågan under de kommande sex månaderna, medan 28 procent förväntar sig att efterfrågan kommer att öka. Jämfört med hösten 2011 har andelen företag
som tror på en minskad efterfrågan över de kommande sex månaderna ökat med drygt 50
procent.
Figur 1: Arbetsförmedlingens konjunkturindex för näringslivet.
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Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar

På lite längre sikt, i perspektivet 6-12 månader, är företagen i länet något mer positiva.
Emellertid ligger andelen företag som tror på en fortsatt minskad efterfrågan på 6-12 månader på de högsta nivåerna sedan våren 2009. Andelen företag som förväntar sig en minskad efterfrågan har ökat från drygt 1 procent hösten 2010, till omkring 10 procent hösten
2011 för att i höstens prognos ligga på 12 procent.

2 Arbetsförmedlingens konjunkturindex beskriver stämningsläget i företagen och arbetsställenas förväntningar om
efterfrågeutvecklingen för de kommande sex månaderna. Indexet beräknas som andelen arbetsställen som bedömt
ökning av efterfrågan på sina varor/tjänster minus andelen arbetsställen som bedömt minskning.
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Lediga platser – minskar i Hallands län
Figur 2 visar antalet nyanmälda platser3 per månad till Arbetsförmedlingen i Hallands län
från januari 2010 till och med oktober 2012. Hittills i år ligger antalet nyanmälda platser till
Arbetsförmedlingen i Hallands län över det historiska snittet4 (9 400). Totalt har 12 785
platser anmälts under 2012, jämfört med 14 026 platser för de tio första månaderna 2011
och 10 636 platser under samma period 2010. Att antalet nyanmälda platser ligger över det
historiska snittet förklaras delvis av en relativt stark inledning på 2012.
Figur 2: Till Arbetsförmedlingen nyanmälda lediga platser, med varaktighet längre än tio
dagar, januari 2010 till oktober 2012.
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Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar

Under tredje kvartalet 2012 anmäldes 2 785 platser till Arbetsförmedlingen i Hallands län,
vilket är en minskning med drygt 300 platser jämfört med samma period förra året men
ökning med ca 400 platser jämfört med tredje kvartalet 2010. I oktober ökade antalet anmälda platser något (+ 2,6 procent) jämfört med samma månad förra året.
Under året har flest platser anmälts inom finansiell verksamhet och företagstjänster (24,1
procent), därefter följer utbildning (20,5 procent) vård och omsorg (19,9 procent). Omkring
6,2 procent av platserna återfanns inom industrin. Byggverksamhet svarade för ungefär 1,8
procent av de platser som anmälts till Arbetsförmedlingen i Hallands län mellan januari
och oktober i år.
Antalet nyanmälda platser inom den privata tjänstesektorn har ökat kraftigt under senare
år. Ökningen förklaras delvis av en ökad efterfrågan på tjänster i allmänhet men också av

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 och syftet med platsannonseringen är primärt att underlätta
matchningen på arbetsmarknaden och inte för statistikproduktion.

3

4

För perioden januari – oktober, åren 1996 till 2012.
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att företag inom bemanning och konsult- och servicetjänster registreras under privata
tjänster. Många av bemanningsföretagens uppdragsgivare återfinns inom industri och
byggbranschen (men även inom lager och logistik), vilket innebär att många av de platser
som anmäls under privata tjänster landar inom andra sektorer.

Kapacitetsutnyttjande hos länets arbetsgivare
En viktig indikator när det gäller efterfrågan på arbetskraft är kapacitetsutnyttjandet, det
vill säga hur mycket produktionen kan öka med befintlig personalstyrka innan ytterligare
personal måste rekryteras.
Figur 3 visar andelen företag som klarar av en produktionsökning på 0 till 10 procent innan
nyrekryteringar behövs. Ett högt värde tyder på (nästan) fullt utnyttjade produktionsresurser medan ett lågt värde innebär att det finns utrymme för produktionsökningar innan ytterligare personal behövs. Kapacitetsutnyttjandet har minskat successivt sedan hösten
2010, och ligger nu klart under det historiska genomsnittet. I höstens undersökning angav
52 procent av företagen att de kan öka produktionen med upp till 10 procent innan några
rekryteringar behövs, vilket är samma siffra som framkom i vårens undersökning. Hösten
2011 var motsvarande andel 56 procent, våren 2011 61 procent och hösten 2010 63 procent.
Figur 3: Andel arbetsställen i näringslivet som utnyttjar personalresurserna nästan fullt
ut. Heldragen linje = historiskt genomsnitt.
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Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar

Kapacitetsutnyttjandet varierar stort mellan olika branscher. Lägst är kapacitetsutnyttjandet inom den privata tjänstesektorn, där 45 procent av de intervjuade företagen anger att de
inte kan öka produktionen med mer än tio procent utan att anställa ytterligare personal.
Högst kapacitetsutnyttjade har företag inom bygg- och anläggningsbranschen där 72 procent av företagen uppger att de inte kan öka produktionen med mer än tio procent utan att
nyanställa. Inom industrisektorn är motsvarande siffra 53 procent. I sammanhanget måste
det dock påpekas att det inom byggbranschen finns många små och medelstora företag som
inte vill växa utan är nöjda med befintlig storlek.
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Rekryteringsproblem bland länets arbetsgivare
Höstens undersökning visar att 14 procent av företagen inom den privata sektorn upplevt
någon brist på arbetskraft. Detta är tre procentenheter lägre än det historiska genomsnittet
(se figur 4) vilket hänger väl samman med den vikande konjunkturen. I takt med att arbetslösheten ökar bör bristen på arbetskraft minska. Höstens bristtal är det lägsta sedan hösten
2010.
Figur 4: Andel arbetsställen som har upplevt brist på arbetskraft vid rekrytering de
senaste sex månaderna. Heldragen linje = historiskt genomsnitt .
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Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar

Inom den privata sektorn ser vi dock en stor variation i hur företagen upplever bristen på
arbetskraft. Omkring en tredjedel (29 procent) av industriföretagen i länet anger att man
haft problem med vissa rekryteringar. Detta kan jämföras med ungefär sju procent av företagen inom bygg- och anläggning och ca tio procent av företagen i den privata tjänstesektorn. Industrins förhållandevis stora rekryteringsproblem kan dock inte kopplas till en generell brist på arbetskraft, utan snarare till svårigheter med att rekrytera särskilda nyckelkompetenser, det vill säga kompetenser som företagen behöver oavsett konjunkturläge.
Exempel på sådana kompetenser är konstruktörer, ingenjörer och chefer av olika slag.
Andra bristyrken som arbetsgivare inom det privata näringslivet anger är företagssäljare,
systemerare och programmerare, elmontörer och olika typer av maskinoperatörer för att
nämna några. Bland de privata arbetsgivarna var de två vanligaste konsekvenserna av arbetskraftsbristen att befintlig personal fick arbeta mer samt att rekryteringen tog längre tid
än normalt.
Inom den offentliga sektorn anger lite mer än varannan, närmare 57 procent, av de intervjuade arbetsgivarna att man upplevt brist på arbetskraft under det senaste halvåret. Inom
den offentliga sektorn är det främst bristen på förskollärare, fritidspedagoger, undersköterskor, läkare och grundskollärare som arbetsgivarna påpekar. För 34 procent av arbetsgivarna innebar bristen att det tog längre tid än normalt att rekrytera, 30 procent var tvungna
att sänka kraven på utbildning, 16 procent lyckades inte att rekrytera och 16 procent var
tvungna att sänka kraven på erfarenhet. Arbetskraftsbristen fick också som konsekvens att
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servicen till allmänheten försämrades, att befintlig personal blev tvungen att arbeta mer.
Samtidigt blev arbetsgivarna tvungna att hyra in personal från bemanningsföretag.

Antalet varsel har ökat i Hallands län
Figur 5 visar antalet varsel under perioden januari till oktober för år 2000 till 2012. Förra
året låg varseltalen på historiskt låga nivåer. I år är bilden den motsatta, varslen ligger på
den högsta nivån sedan år 2009, vilket är det år under 2000-talet som haft de hittills högsta
varseltalen. Till och med utgången av oktober har 1 558 personer varslats om uppsägning i
Hallands län, vilket innebär att 2012 års varselsiffror ligger på en nivå som är ca 600 högre
än det historiska snittet.
Figur 5: Antal varslade personer per år, 2000-2012 (januari – oktober). Heldragen linje =
historiskt genomsnitt.
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Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar

Varseltakten har ökat kraftigt sedan botten sommaren 2011. Att antalet varsel ökar är oroväckande och en signal om att ekonomin går mot en period av högre arbetslöshet och lägre
tillväxt. I sammanhanget skall det nämnas att långt ifrån alla varsel resulterar i uppsägningar. Drygt 60 procent av dem som har varslats på riksnivå de senaste åren har sedan
också blivit uppsagda.5 I Hallands län har varslen verkställts i större utsträckning. Av dem
som blev varslade om uppsägning 2010 i Hallands län var det 80 procent som hade blivit
uppsagda sex månader senare. Hur stor andel av de uppsagda som anmäler sig som arbetslösa till Arbetsförmedlingen varierar över konjunkturen. Under perioden 2006 till och med
maj 2011 uppgick andelen varsel som resulterade i arbetslöshet i genomsnitt till knappt 20
procent. Av de varsel som inkom under sensommaren/hösten 2008 var det en större andel
som resulterade i arbetslöshet, mellan 35 och 40 procent. Därefter har andelen minskat och
har sedan 2010 varierat mellan 15 och 20 procent. Varsel utgör emellertid bara en liten del
av alla de personalinskränkningar som företagen gör. Personalneddragningar görs också

5

Arbetsförmedlingen (2011), Arbetsmarknadsrapport 2011, Arbetsförmedlingen, Stockholm.
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genom att företagen slutar ersättningsrekrytera, avslutar bemannings- och konsultuppdrag,
och genom att inte förlänga visstidsanställningar. Uppgifter om varsel bör därför i första
hand ses som en konjunkturindikator.

Sysselsättningsutvecklingen i länet
På riksnivå gör Arbetsförmedlingen bedömningen att sysselsättningen kommer att öka
svagt under 2012. Ökningen kommer främst att ske i de tre storstadsregionerna, medan
övriga delar av landet förväntas få en negativ sysselsättningsutveckling. Under 2013 förväntar sig Arbetsförmedlingen att sysselsättningen minskar kraftigt i hela landet. Hallands län
tillhör dock normalt de län som har en bättre sysselsättningsutveckling än riksgenomsnittet.
Varselnivån i länet som var historiskt låg under större delen av 2011, började öka redan
under sista kvartalet 2011. En ökning som har eskalerat under tredje kvartalet 2012. Varseltalen är emellertid inte uppe i samma nivåer som under finsanskrisen 2008-2009, men
ligger klart över det historiska snittet. Prognosen är att de höga varseltalen kommer att
hålla i sig åtminstone under den inledande delen av 2013.
Tabell 1 sammanfattar Arbetsförmedlingens prognos för sysselsättningsutvecklingen i länet
under 2012 och 2013. Sammantaget innebär den förväntade sysselsättningsutvecklingen
under prognosperioden att utvecklingen ser betydligt dystrare ut för män än för kvinnor.
Detta eftersom män i betydligt högre utsträckning är verksamma inom de branscher som
förväntas uppleva den mest negativa sysselsättningsutvecklingen.
Tabell 1: Prognos över sysselsättningsutvecklingens riktning. Jämförelse mot samma
kvartal året innan.
Kvartal 4 2012

Kvartal 4 2013

Byggnadsverksamhet





Industri





Privata tjänster





Offentliga tjänster





Totalt

-300

-800

Källa: Arbetsförmedlingen

Företagen visar en betydligt större pessimism i höstens undersökning jämfört med i våras.
Synen på efterfrågeutvecklingen för de kommande sex månaderna är mer negativ i höstens
intervjuer. Företag inom bygg- och anläggningssektorn är mest negativa. Därefter följer
industriföretagen. De exportberoende företagen ser mer negativt på framtiden än de företag
som kan förlita sig på den inhemska marknaden. Sysselsättningsprognosen för bygg- och
anläggningssektorn är svagt negativ under 2012 och 2013. För industriföretagen förväntas
en svagt negativ utvecklingen av antalet sysselsatta under 2012 och än mer negativ utveckling under 2013. Den privata tjänstesektorn har under en lång period haft en mycket god
sysselsättningsutveckling. Under 2013 förväntas dock sysselsättningen även i denna sektor
att minska svagt, bland annat till följd av det ansträngda läget inom byggsektorn och inom
industrin. Den privata tjänstesektorn är emellertid långt ifrån homogen. Medan exempelvis
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transportbranschen förväntas uppleva en dyster period, ser läget betydligt ljusare ut i vissa
konsultbranscher och för uthyrningsfirmor, enligt Konjunkturinstitutet. Inom offentlig
sektor bedöms sysselsättningsutvecklingen bli oförändrad under hela prognosperioden.

Näringsgrenar och yrken
Inledning
Tabell 2 beskriver arbetsmarknadens struktur i Halland och riket. Jämfört med riket arbetar en något mindre andel av de sysselsatta inom den statliga och privata sektorn i Hallands
län. Andelen förvärvsarbetande inom den kommunala sektorn är dock något högre i Hallands län än i riket.
Den svenska arbetsmarknaden är tydligt uppdelad mellan kvinnor och män. Kvinnor återfinns oftare inom den offentliga sektorn, medan män i större utsträckning är verksamma
inom den privata sektorn eller aktiva som företagare. Inom kommun- och landstingssektorn är ungefär 8 av 10 kvinnor, i den privata sektorn är ungefär 4 av 10 kvinnor. I den statliga sektorn fördelar sig i princip andelen män och kvinnor lika. I sammanhanget kan det
också vara värt att nämna att år 2011 var ungefär 6 procent av alla sysselsatta kvinnor aktiva som företagare vilket kan jämföras med cirka 14 procent av alla sysselsatta män enligt
arbetskrfatsundersökningen (AKU).
Tabell 2: Arbetsmarknades struktur, 16-64 år, 2010. Andel (%) av arbetskraften, samt
andel (%) kvinnor och män i respektive sektor.
Halland

Riket

Andel av totala

Andel av totala

arbetskraften

arbetskraften

Stat

3,1

Kommun

Halland

Riket

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

5,2

47,7

52,3

51,4

48,6

20,8

17,9

81,6

18,4

79,9

20,1

Landsting

5,8

5,5

81,0

19,0

80,2

19,8

Privat

70,3

71,4

37,9

62,1

37,9

62,1

Källa: SCB, RAMS (2010)

En följd av den könsuppdelade arbetsmarknaden är att kvinnor och män är verksamma
inom olika yrken. Figur 6 visar de tio största yrkesgrupperna för kvinnor och män i Hallands län. Typiska kvinnodominerade yrken är förskolelärare och fritidspedagoger, sjuksköterskor, vård- och omsorgspersonal och grundskolelärare. Mansdominerade yrkesgrupper
är framförallt byggnadsarbetare, fordonsförare och ingenjörer och tekniker.
Även om inte arbetsmarknadens struktur skiljer sig i någon större utstäckning från riket så
finns det några punkter där näringslivet ser annorlunda ut i Halland. I synnerhet är andelen förvärvsarbetande inom jordbruksnäringen högre än i riket. I Hallands län är 2,9 procent av de förvärvsarbetande aktiva inom näringsgrenen jord, skog och fiske vilket kan jämföras med 1,8 procent av alla förvärvsarbetande i riket. Även handel utmärker sig som en
något större näringsgren i Hallands län jämfört med riket. I tabellbilagan (tabell 3) visas
fördelningen av förvärvsarbetande över de olika näringsgrenarna.

Arbetsmarknadsutsikter 2013 för Hallands län

12

Figur 6: De 10 största yrkesgrupperna i Hallands län 2010 (förvärvsarbetande
dagbefolkning 16-64 år, yrke enligt Svensk Standard för Yrkesklassificering på 3siffernivå), andel kvinnor och män i yrkesgruppen.

Källa: Yrkesregistret 2010, SCB

Hallands län är ett av de största utpendlingslänen i riket och näringslivet är i många avseenden integrerat med angränsade län och kommuner. Varje vecka pendlar omkring 30 500
människor till arbetsplatser utanför länet (SCB, RAMS 2010). Majoriteten av dessa pendlar
till Västra Götaland. Kungsbacka har en stark koppling till Göteborgsregionen, Varberg till
Sjuhäradsbygden och Göteborgsregionen, Hylte har kopplingar till Småland och Laholm till
Skåne. Enligt SCB.s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik bodde ungefär 13 000 av dem
som hade sin arbetsplats i Hallands län utanför länet 2010. Omkring 114 000 både bodde
och jobbade (hade sin arbetsplats) i länet. Av dessa pendlade ungefär en fjärdedel till en
annan kommun i länet. Halmstad och Varberg är de största inpendlingsorterna.

Industri
Den svenska industrin har upplevt en mycket dyster höst. Statistik från SCB visar att industriproduktionen på riksnivå minskade med 5,0 procent i september jämfört med samma
månad året innan. I augusti var motsvarande siffra plus 3,2 procent. Den nedgång som nu
noteras inom industrin är bred och förklaras ytterst genom avmattningen i den globala
ekonomin. Industrins orderingång var i september 5,3 procent lägre än motsvarande månad föregående år visar den offentliga statistiken. Svagast utveckling hade industrin för
motorfordon samt stål- och metallverk. Förutom konjunkturella problem dras också stora
delar av den traditionella industrin med strukturella problem. Effektivisering och omställning av olika produktionsprocesser kommer att vara nödvändiga för många företags överlevnad.
De framåtblickande indikatorerna pekar på en fortsatt nedgång inom industrin under 2013.
Konjunkturinstitutets konfidensindikator för industrin låg i oktober 12 punkter under det
historiska snittet (100). Arbetsförmedlingens konjunkturindex för industrin ligger också
klart under sitt historiska genomsnitt. Indexet (se figur 7) visar en tydlig nedgång, och lig-
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ger på de lägsta nivåerna sedan våren 2009. Jämfört med det historiska snittet på 25 punkter ligger konjunkturindex i höstens undersökning hela 32 punkter lägre.
Figur 7: Arbetsförmedlingens konjunkturindex. Arbetsställen inom industrin.
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Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar

Arbetsförmedlingens höstundersökning visar också att andelen industriföretag som menar
att det finns ett stort utrymme att öka produktionen (produktionsökningar på mer än 30
procent) innan nyanställningar behövs ligger över det historiska snittet. Samtidigt är andelen industriföretag som anger att det endast finns litet utrymme (0-10 procent) att öka produktionen innan ytterligare personal måste anställas lägre än det historiska snittet. En konsekvens av det låga kapacitetsutnyttjandet är att det måste ske en avsevärd produktionsökning innan någon mer betydelsefull rekrytering blir aktuell.
Som nämnts tidigare är den svenska industrin starkt exportberonde och en kraftigt bidragande orsak till den svaga utvecklingen är den globala konjunkturdämpningen. Den
svenska kronan fortsätter också att vara relativt högt värderad gentemot andra viktiga valutor vilket ytterligare hämmar exporten. Sammanfattningsvis bedöms den svenska industrin
ha lägre tillväxt under 2013 jämfört med 2012. Antalet sysselsatta inom industrin förväntas
också minska under det kommande året.
Nedan ges en översiktlig beskrivning av nuläget för några, i Hallands län, viktiga delbranscher inom industrin.

Metall-, plast-, verkstad och övrig industri
Metallindustrin är den näringsgren inom industrisektorn i Hallands län som har flest antal
anställda. En stor andel av länets företag är direkt beroende av hur fordonsindustrin (framförallt i Göteborg) utvecklas. Fordonsindustrin förlitar sig i sin tur till stor del på de internationella marknaderna. En mer utdragen nedgång i den globala konjunkturen innebär
därför en ökad risk för att många av de halländska företagen inom branschen kommer att
tvingas till olika besparingsåtgärder.
Många av länets industriföretag har emellertid svårt att rekrytera rätt kompetens och i hallands inland finns en glesbygdsproblematik. På vissa håll råder en påtaglig brist på ingenjö-
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rer av olika slag och på erfarna CNC-operatörer. I vissa av länets företag har man också en
generationsväxling att ta hänsyn till.

Livsmedel
Livsmedelsindustrin är ett annat viktigt inslag i det halländska näringslivet. Näst metallindustrin är detta den största näringsgrenen inom industrin i länet. Situationen för företagen
inom branschen liknar den i många andra branscher. Företagen möts av en hård internationell konkurrens där effektivisering och rationalisering är nödvändigt för att kunna konkurrera. För länet är denna process särskilt påtaglig då Arla Foods, som en del av sin strukturomvandling, lägger ned sin fabrik i Falkenberg under första halvåret 2013.

Trä, bygg, massa och papperindustri
Krisen i Europa har slagit hårt mot den exportberoende skogsindustrin. Sågverken exporterar 75 procent av sina produkter, massa- och pappersbruken omkring 90 procent. Under
hösten har ett antal företag inom papper och massaindustrin lagt större varsel. Massa- och
pappersindustrin har inte bara stora konjunkturella bekymmer utan dras även med stora
strukturella problem. Överkapaciteten är stor inom branschen.
Småhustillverkarna befinner sig också i en problematisk situation. Småhusbyggandet har
minskat kraftigt, från 14 000 nybyggnationer år 2007 till ca 4 500 i år (på riksnivå). De
förändrade bolånereglerna i kombination med den osäkra konjunkturen anges av branschens företrädare som en starkt bidragande orsak till den kraftiga nedgången.

Energiproduktion
Ringhals AB tillhör länets tio största arbetsgivare och företaget har planer på att rekrytera
ytterligare 300 medarbetare under de kommande åren. Kompetenser som eftersöks är i
första hand högskole- och civilingenjörer, men även personer med teknisk gymnasieutbildning och yrkesutbildning.

Bygg- och anläggningsverksamhet
Under året har byggsektorn succesivt försvagats. Nybyggnationen av små- och flerfamiljshus minskade kraftigt under första halvåret 2012 jämfört med samma period 2011. Sammantaget för riket minskade nybyggandet med 34 procent. Mest minskade småhusbyggnationen (minus 53 procent). I Hallands län minskade byggandet av småhus och flerfamiljshus
mer än i riket, minus 61 procent, under första halvåret 2012 jämfört med första halvåret
2011.6 Inom anläggningsbranschen har de tidigare relativt positiva signalerna förbytts till
en större återhållsamhet.
Byggsektorns negativa utveckling återspeglar sig både i Konjunkturinstitutets konfidensindikator, vilket har backat under hela hösten, och i Arbetsförmedlingens konjunkturindex
för byggsektorn. Figur 8 beskriver Arbetsförmedlingens konjunkturindex för byggnads-

6

För mer information se SCB, Bostäder och byggande – BO14 SM 1203.
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verksamhet. Höstens index visar de lägsta nivåerna sedan finanskrisens utbrott under hösten 2008. Den relativt hårdare inbromsningen av småhusbyggandet i Hallands län återspeglas i Arbetsförmedlingens konjunkturindex (i Hallands län ligger indexet tio punkter
under genomsnittet för riket).
Figur 8: Arbetsförmedlingens konjunkturindex. Arbetsställen inom byggnadsverksamhet.
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Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar

Ungefär 43 procent av länets byggföretag förväntar sig en försämrad orderingång det
närmaste halvåret, vilket motsvarar en ökning med 28 procentenheter jämfört med föregående höst. Mindre än var femte byggföretag tror att efterfrågan kommer att öka under de
kommande sex månaderna.
Ett generellt arbetsmarknadspolitiskt problem inom bygg- och anläggningsverksamhet är
att det finns ett överskott på lärlingar inom ett antal olika yrkesområden, framförallt inom
el och bygg (men även inom andra områden som exempelvis VVS), samtidigt som det råder
brist på erfarna och yrkeskunniga hantverkare. Med andra ord så befinner sig denna arbetsmarknad i obalans. Det utbildas för många installationselektriker och snickare, medan
det råder brist på anläggningsarbetare.
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Privata tjänster
Den privata tjänstesektorn är den största av de traditionella sektorerna på arbetsmarknaden och omfattar omkring 2 miljoner av alla förvärvsarbetande (16-64 år) i Sverige. I
Halland är ungefär 43 000 personer anställda i den privata tjänstesektorn (RAMS, 2010).
Sektorn omfattar ett flertal olika branscher. Vilka näringar som ingår i sektorn och hur de
fördelas efter storlek beskrivs i figur 9.
Figur 9: Näringsstruktur inom privat tjänstesektor i Hallands län, 2010.
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Sammantaget pekar de flesta indikatorer på att även de privata tjänsteföretagen har börjat
känna av konjunkturavmattningen. Efter en längre tids uppgång visade tjänsteproduktionsindex7 en nedgång med 0,2 procent i september jämfört med samma månad förra året.
Konjunkturinstitutets konfidensindikator för de privata tjänstenäringarna backade under
november med 13 punkter och ligger nu 30 punkter under det historiska genomsnittet.
Arbetsförmedlingens konjunkturindex (se figur 10) för den privata tjänstesektorn har
backat jämfört med de tre föregående höstprognoserna. I höstens undersökning ligger indexet 19 punkter under det historiska snittet vilket innebär en nedgång med 23 punkter
sedan våren 2012.
I likhet med industrin visar företagen inom den privata tjänstesektorn ett lågt kapacitetsutnyttjande. Andelen företag som anger att det endast finns litet utrymme (0-10 procent) att
öka produktionen innan nyrekrytering måste ske ligger under det historiska snittet.

7

För mer information se: http://www.scb.se/HA0104.
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Figur 10: Arbetsförmedlingens konjunkturindex. Arbetsställen inom privata tjänster.
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Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar

De olika branscherna inom den privata tjänstesektorn har vitt skilda inriktningar vilket
innebär att utvecklingen ofta varierar. I avsnitten nedan beskriver vi i närmare detalj den
utvecklingen inom detaljhandeln, vilken är den största av branscherna inom den privata
tjänstesektorn. Vi ger också en kortare lägesbeskrivning för transportsektorn och hotelloch restaurangsektorn vilka är viktiga inslag i det halländska näringslivet.

Detaljhandeln
Inom detaljhandeln skiljer sig utvecklingen åt mellan de olika delbranscherna. En bransch
som har en relativt besvärlig period är motorhandeln. Siffror från Bil Sweden visar att nybilsregistreringen minskade med 6,9 procent i november jämfört med samma månad förra
året. Hittills i år, mellan januari och november, har nybilsregistreringen minskat med 9,6
procent enligt Bil Sweden. Dagligvaruhandel och sporthandel visar emellertid en ökad försäljningsvolym jämfört med föregående år visar statistik från SCB. Konjunkturinstitutets
konfidensindikator för detaljhandeln visar också att dagligvaruhandel är det segment inom
branschen som utvecklas starkast. Enligt prognoser från Handels utredningsinstitut (HUI)
väntas detaljhandelns försäljningsvolym (i riket) öka med 3 procent under 2012 jämfört
med 2011.8
En trend i länet är etablering av nya, eller expansion av befintliga, handelsplatser som ligger i städernas utkanter. Dessa handelscentra expanderar i många fall på bekostnad av de
mer centralt belägna butikerna. Det är därför svårt att avgöra om etableringen nya handelsplatser faktiskt ger ett positivt sysselsättningsnetto. I de norra delarna av länet finns vissa
förväntningar om att införandet av trängselskatt i Göteborg kommer att påverka handeln i
de närliggande städerna positivt. Lokala företrädare förväntar sig att fler kommer att göra
sina inköp på den lokala orten. Om ökningen blir varaktig och tillräckligt stor kan naturligtvis sysselsättningen komma att öka på lite längre sikt.

Hösten levererar en bra ökningstakt för handeln främst av den anledningen att hösten 2011 var mycket svag och därför
ger svaga jämförelsetal.

8

Arbetsmarknadsutsikter 2013 för Hallands län

18

Transportsektorn
Transport och magasinering är en viktig del av näringslivet i Hallands län. Många av hamnarna längs kusten utgör basen för mycket av exporten från företag i Halland och angränsande län. Transportsektorn är emellertid starkt konjunkturkänslig och höstens nedgång i
såväl export som import har snabbt blivit kännbara för många av företagen i branschen.9
Arbetsförmedlingens undersökning visar att ett flertal av företagen inom transportbranschen upplevt en minskad efterfrågan under det senaste halvåret.
Arbetsförmedlingens intervjuundersökning visar också att det i dagsläget endast finns ett
begränsat utrymme för nyanställningar inom transportsektorn. På lite längre sikt kan vi
emellertid förvänta oss ett ökat behov av nyrekryteringar i branschen då andelen äldre är
relativt hög. Drygt 25 procent av arbetarstocken i transportsektorn i Hallands län är mellan
55 och 64 år vilket bör innebära ett relativt stort antal pensionsavgångar under de närmaste
10 åren. Vi kan därför förvänta oss att det uppstår ett naturligt rekryteringsbehov i branschen, om inte annat än för att ersättningsrekrytera.
I sammanhanget skall det också nämnas att Kungsbacka kommun står inför en särskild
utmaning med ett förmodat ökat utnyttjande av kollektivtrafiken i samband med att trängselskatten i Göteborg införs.

Hotell och restaurang
Många av orterna i Hallands län, framförallt de kustnära orterna, är stora sommarstäder
där hotell och turismnäringen är viktiga inslag. Branschen är också viktig för de unga då
många ingångsjobb finns här. Den svenska hotellnäringen upplevde emellertid en dyster
sommar. I riket minskade antalet övernattningar med 1,9 procent jämfört med förra sommaren visar statistik från SCB och Tillväxtverket. I Hallands läns var utvecklingen än mer
dyster, här minskade antalet övernattningar under sommren 2012 med 7,5 procent jämfört
med sommaren 2011. Det är framförallt krisen i Europa som slagit mot sommarturismen.
Enligt Tillväxtverket minskade den europeiska marknaden med drygt 7 procent. Den svaga
internationella konjunkturen i kombination med en relativt stark krona bidrar till att tillväxten i branschen blir dämpad även under 2013, enligt Rese- och Turistnäringen i Sverige.

9 Under tredje kvartalet 2012 minskade varuexporten med 3,1 procent i volym medan importen minskade med1,9 procent i volym jämfört med period föregående år enligt statistik från SCB.
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Brist och överskottsyrken inom den privata tjänstesektorn
I och med att den privata tjänstesektorn spänner över ett stort antal olika näringar och områden ryms här såväl överskottsyrken, som bristyrken och paradoxyrken10. Inom transportbranschen råder exempelvis brist på erfarna lastbilschaufförer, samtidigt som ett stort antal
chaufförer finns inskriva som arbetslösa vid Arbetsförmedlingen. Ett annat exempel är restaurangbranschen, där det (framförallt under sommarmånaderna) råder brist på erfarna
kockar, samtidigt som många kockar utan erfarenhet är inskrivna hos Arbetsförmedlingen.
Exempel på bristyrken inom den privata tjänstesektorn är företagssäljare, datatekniker,
ingenjörer, revisorer, systemerare och programmerare, apotekare, försäljare inom viss
fackhandel, motorfordonsmekaniker och reparatörer med flera. Busschaufförer saknas i
flera av länets kommuner.

Jord, skog och fiske
Som nämnts tidigare är andelen förvärvsarbetande inom jordbruksnäringen i länet ungefär
60 procent högre i Halland än i riket. Ungefär en fjärdedel av landarealen i Halland används som jordbruksmark. I riket används mindre än en tiondel (8 procent) av all mark
som jordbruksmark. Jordbruket utgör alltså en relativt större del av det halländska näringslivet än rikets.
Det svenska jordbruket befinner sig i en pressad och utsatt situation, med dålig lönsamhet
och vikande produktefterfrågan. Lantbruket utsätts för hård internationell konkurens och
det finns en osäkerhet kring prisutvecklingen. Köttproducenter och mjölkbönder befinner
sig i en särskilt utsatt situation. Enligt Svensk Mjölk har antalet mjölkgårdar i Sverige halverats på tio år och antalet mjölkbönder har sjunkit till under 5 000 stycken. I Hallands län
har antalet mjölkbönder minskat från 606 stycken sedan år 2002 till 286 år 2012. Förväntningarna på framtiden är lågt ställda. Sysselsättningen inom jordbruket förväntas vara
oförändrad under prognosperioden.
Av svensk industris sysselsättning, export, omsättning och förädlingsvärde svarar skogsindustrin för någonstans mellan 11 och 13 procent.11 Näringen är starkt exportberoende och
den vikande internationella konjunkturen har haft en starkt negativ effekt på den svenska
skogsnäringen. Även valutakursen, framförallt det relativa värdet på den amerikanska dollarn, är viktig för industrin. Råvaran handlas i dollar och en försvagning av dollarn relativt
kronan innebär minskade marginaler. Naturligtvis gäller det motsatta om dollarn förstärks.
En fortsatt global konjunktur nedgång under 2013 innebär att vi kan förvänta oss en försämrad utveckling av skogsindustrin under prognosperioden.

10 Ett paradoxyrke är ett yrke där det finns en brist på erfaren arbetskraft samtidigt som det finns ett överskott på arbetskraft utan erfarenhet

11 För mer information se Halvarsson, H. och Lundberg C. (2012), Skogsindustrin – En faktasamling, Skogsindustrierna.
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Offentliga tjänster
Den relativt svaga utvecklingen av arbetsmarknaden till trots uppskattar Sveriges kommuner och landsting (SKL) att skatteunderlaget kommer att växa under 2013, bland annat på
grund av höjda pensioner. SKL bedömer dock att de offentliga sektorerna går sämre tider
till mötes. Framförallt förväntas den kommunala sektorn vara återhållsam under prognosperioden. Majoriteten av länets kommuner har emellertid relativt stabila finanser och en
god ekonomi.
Under andra kvartalet 2012 var totalt 38 450 personer i Hallands län sysselsatta inom den
offentliga sektorn. Region Halland är en av de största arbetsgivarna i länet med sina cirka
7 500 anställda. 12 Majoriteten av dessa (80 procent) arbetar inom vården. Region Hallands
ekonomiska förutsättningar inför 2013 och de närmaste följande åren är ansträngda och
kostnadsreduceringar om totalt 201 mkr planeras till år 2015. Vi kan därför räkna med en
restriktiv hållning från regionen vad gäller utökningar av verksamhet och personalstyrka.
En relativt stor del av länets kommunala verksamhet bedrivs i privat regi och trenden med
fortsatt privatisering av vård, omsorg och utbildning planeras i flera av länets kommuner
(t.ex. Varberg). En annan trend är att antalet timvikarier ökar inom den kommunala verksamheten.
Många av de mindre kommunerna upplever problem med att rekrytera och behålla akademikerkompetens inom ett flertal yrkesgrupper. I liket med många andra län finns en skevhet i utbildningen av undersköterskor också i Hallands län. Det finns för många allmänundersköterskor, men för få vidareutbildade undersköterskor inom exempelvis akutsjukvård
och psykiatri.
En gemensam utmaning för den kommunala sektorn är att de yngre barnkullarna ökar i
antal, samtidigt som äldre elevkullarna till gymnasiet minskar. I exempelvis Halmstad har
detta lett till att det nu finns en elev per två platser inom den kommunala gymnasieskolan.
De demografiska förändringarna har också lett till att det nu finns en brist på förskollärare
men ett överskott på gymnasielärare i länet. Inom lärarkåren upplevs det dock brist på yrkeslärare, samt matematik och NO-lärare. En annan utmaning för den offentliga sektorn är
antalet äldre som arbetar inom sektorn är relativt stort. I synnerhet är andelen äldre (55-64
år) inom grundskolan hög. Ungefär en fjärdedel av alla grundskollärare i länet är mellan
55-64 år, av dessa är drygt hälften mellan 60-64 år. Under de kommande åren kan vi därför
förvänta oss en generationsväxling i grundskolan. Sysselsättningen inom den offentliga
sektorn bedöms emellertid vara oförändrad under prognosperioden.

12

Halmstad kommun, med sina drygt 8 200 medarbetare är länets största arbetsgivare.
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Utbudet av arbetskraft
Befolkning
Hallands län är Sveriges sjunde största län med sina 303 777 invånare (tredje kvartalet
2012). Befolkningen i länet ökade med drygt 2 000 personer under de första tio månadrena
och tillhör de län i Sverige som har den högsta befolkningstillväxten. Befolkningsökningen
fördelar sig dock inte jämnt över länet. Över de senaste 25 åren har Kungsbacka kommun
ökat sitt invånarantal med omkring 54 procent. I Hylte kommun har befolkningen minskat
med 6 procent under samma period.13
Fram till år 2025 förväntas befolkningen i länet öka med tio procent, den relativt största
delen av ökningen svarar unga (0-19 år) och personer i åldern 65 år eller äldre. Antalet personer arbetskraften kommer följaktligen inte att förändras särskilt mycket under det kommande decenniet. Vi återkommer med mer detaljer om länets befolkningsutveckling i avsnittet Befolkningsprognos.

Arbetskraften i Hallands län
Trots det faktum att arbetskraften14 har ökat under ett antal år finns det stora variationer i
arbetskraftsutbudet mellan olika grupper. Män har fortfarande ett högre arbetskraftsdeltagande än kvinnor och inrikes födda har ett högre arbetskraftsdeltagande än utrikes födda.15
Utrikes födda kvinnor har ett särskilt lågt arbetskraftsdeltagande.
Utbudet av arbetskraft påverkas av ett antal olika faktorer, till exempel studiedeltagande,
sjukskrivningstal och pensionsavgångar. Även konjunkturläget påverkar arbetskraftsutbudet. I högkonjunktur antas generellt att arbetskraftsutbudet skall öka medan det motsatta
gäller i lågkonjunktur. En annan viktig faktor för arbetskraftsutbudet är befolkningsstrukturen.
I Hallands län är andelen personer över 65 år marginellt högre än i riket, ca 20 procent
jämfört med ca 19 procent. I Laholm och Falkenberg är andelen 65 år eller äldre närmare
22 procent. Samtidigt är andelen unga (0-19 år) i Hallands län något högre än i riket (23,7
respektive 22,8 procent). Följaktligen är andelen personer i arbetsaktiv ålder (20-64 år)
något lägre i Halland jämfört med riket.
En stor grupp befinner sig också utanför arbetsmarknaden. Enligt Arbetskraftsundersökningar stod ca 1 112 500 personer utanför arbetskraften under 2011. Denna grupp består
exempelvis av sjuka, studerande och förtidspensionärer. Antalet kvinnor som befinner sig

13

I länets övriga kommuner ökade befolkningen med mellan 9 och 25 procent under samma period.

14 Arbetskraften består av befolkningen 16 och 64 år som kan och vill arbeta. Utbudet av arbetskraft delas in två grupper:
de som har arbete och de som är inskrivna arbetslösa vid Arbetsförmedlingen. Den senare gruppen betraktas som ett
outnyttjat arbetskraftsutbud.

Enligt siffror från AKU hade män år 2011 ett arbetskraftsdeltagande på ca 84 procent, motsvarande för kvinnor var ca
79 procent. Bland de inrikes födda var arbetskraftsdeltagandet 83 procent och bland utrikes födda 75 procent.

15
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utanför arbetskraften är högre än antalet män. Förra året utgjorde kvinnor ungefär 56 procent av de som stod utanför arbetskraften. Vidare så är utrikes födda överrepresenterade
bland de som står utanför arbetsmarknaden. Ungefär 24 procent av de som ej befinner sig i
arbetskraften är utrikes födda.
I Hallands län uppgick arbetskraften under slutet av 2010 till 150 100 personer, varav
10 700 var inskrivna arbetslösa vid någon av länets arbetsförmedlingar. Samma år befann
sig ca 35 500 personer utanför arbetsmarknaden i Hallands län.

Fördjupningsruta
Befolkningsprognos
Underlaget till detta stycke är en specialbearbetning av SCB:s senaste befolkningsprognos,
nedbruten på län och kommuner. Bearbetningen har gjorts av SCB. Utvecklingen i framskrivningarna baseras på de senaste årens mönster i befolkningsutvecklingen. Läs mer om
SCB:s befolkningsprognoser: http://www.scb.se/BE0401.
Mellan år 2012 och år 2025 beräknas Sveriges befolkning öka med drygt 900 000 individer
till en total folkmängd på omkring 10 466 000 personer. Fram till år 2025 väntas andelen
utrikesfödda öka från dagens 15 procent till omkring 18 procent. Gemensamt med stora
delar av västvärlden är att är den äldre delen av befolkningen kommer att öka markant över
det närmaste decenniet. I riket förväntas andelen äldre (65 år eller äldre) att öka från 19,1
procent år 2012 till 21,4 procent år 2025. Försörjningsbördan för den arbetande generationen ökar därmed eftersom relativt färre ska försörja relativt fler.
I Hallands län förväntas befolkning öka med ungefär 34 000 personer fram till år 2025.
Andelen utrikes födda väntas öka från 12 procent till ca 14 procent över prognosperioden.
Samtliga kommuner i Hallands län väntas uppleva en befolkningsökning till år 2025, dock
med stora variationer mellan kommunerna. Tabell 4 nedan beskriver befolkningsutvecklingen i länets kommuner fram till år 2025.
Tabell 4: Befolkningsutveckling i länets kommuner (avrundat till närmaste 100-tal).
2012

2020

2025

∆ (%)

Halmstad

93 200

99 200

102 200

9,7

Kungsbacka

76 700

82 900

86 400

12,7

Varberg

59 100

64 000

66 600

12,6

Falkenberg

41 600

44 000

45 300

8,8

Laholm

23 600

24 600

25 200

7,0

Hylte

10 100

10 200

10 200

1,2

Hallands län

304 300

324 900

335 900

10,4

Källa: SCB

Den största befolkningsökningen förväntas i Kungsbacka kommun, där man räknar med att
befolkningen ökar med närmare 13 procent till och med år 2025. Närheten till Göteborg är
en bidragande orsak till Kungsbackas relativt stora befolkningsökning. Hylte har över de
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två senast decennierna upplevt en kraftigt minskande befolkning. Över prognosperioden
förväntas dock kommunen öka sitt invånarantal med drygt en procent.
Att befolkningen ökar är i allmänhet positivt. En större befolkning innebär att den lokala
marknaden växer, vilket allt annat lika, innebär en ökad efterfrågan på de varor och tjänster
som företagen förser marknaden med. Samtidigt ställer en växande befolkning ökade krav
på planering och integration. En större befolkning innebär en ökad efterfrågan på kollektivtrafik, bostäder och sjukvård för att nämna några områden. Avgörande för hur de demografiska förändringarna påverkar den ekonomiska utvecklingen är förändringar i åldersstrukturen, framförallt genom förändringar i försörjningsbördan och förändrade krav på
arbetsmarknaden.
Fram till år 2025 förväntas andelen som är 65 år eller äldre att öka med 3,3 procentenheter
i Hallands län. Andelen barn och unga (0-19 år) väntas under samma period öka med omkring 0,7 procentenheter. Samtidigt minskar andelen i arbetsförålder, d.v.s. personer i åldern 20 till 64 år, med ca 4 procentenheter. Andelen äldre förväntas öka mest i Laholms (+
4,6 procent), Falkenbergs och Varbergs kommun (+ 4,1 procent vardera). Laholm och Varberg är de kommuner som förväntas uppleva den relativt största minskningen av andelen
personer i arbetsför ålder, minus 5,1 respektive 5,0 procent.
Tabellen 5 visar länets prognostiserade befolkningsförändring för ålderskategorierna 0-19
år, 20-64 år och 65 år eller äldre. Enligt prognosen kommer antalet äldre (65 år eller äldre)
att öka med ca 17 600 personer, eller 28 procent, i länet till och med år 2025. Antalet barn
och unga (0-19 år) prognosticeras att öka med nästan 10 000 individer (13,5 procent) till år
2025.
Tabell 5: Befolkningsutveckling efter ålder (avrundat till närmaste 100-tal).
2012

2020

2025

∆ (%)

0-19 år

72 000

78 200

81 700

13,5

20-64 år

169 900

172 800

174 200

2,6

65 år eller äldre

62 400

73 900

80 000

28,1

Totalt

304 300

324 900

335 900

10,4

Källa: SCB

De demografiska förändringarna, där andelen unga och äldre ökar relativt den arbetande
befolkningen, innebär att behovet av arbetskraft inom skola, vård och omsorg ökar under
de närmaste 10-15 åren. Försörjningsbördan för den arbetande befolkningen kommer också
att öka. För att klara välfärden är det därför inte orimligt att anta att skattetrycket behöver
höjas i länet.
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Arbetslösheten i Hallands län
I detta avsnitt beskrivs arbetslöshetens utveckling i Hallands län. Uppgifterna i avsnittet
kommer från Arbetsförmedlingens verksamhetsstatik. Begreppet arbetslös avser här totalt
antal inskrivna arbetslösa vid Arbetsförmedlingen och utgörs av summan öppet arbetslösa
och deltagare i arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd16. I avsnittet redogörs
för utvecklingen av arbetslösheten de senaste 11 åren med tyngdpunkt på förändringen under 2012. En kort analys av den stora förändringen i arbetsmarknadspolitiken efter 2006
och dess effekter på arbetslösheten ingår. Avsnittet avslutas med en särskild fördjupning
om ungdomsarbetslösheten i Hallands län.

Arbetslöshetens utveckling
Figur 11 nedan illustrerar hur arbetslösheten i Hallands län har utvecklats för kvinnor och
män från oktober 2002 till oktober 2012. Fram till år 2006 följde arbetslösheten ett tydligt
säsongsmönster, där arbetslösheten ökade vid varje halvårsskifte (bland annat på grund av
att många studenter slutar skolan och börjar arbeta då). I och med regeringsskiftet skedde
ett antal förändringar i arbetsmarknadspolitiken som bröt detta mönster. År 2007 slopades
studerandevillkoret i arbetslöshetsförsäkringen, vilket medförde att det inte längre var möjligt att få ersättning utan att ha arbetat en viss tid. Detta bidrog till ett minskat inflöde till
arbetsförmedlingen under sommaren 2007. Det var således inte enbart den starka konjunkturen under 2007 som gjorde att arbetslösheten sjönk mer än normalt under denna period.
Den kraftiga konjunkturnedgången under hösten 2008 innebar en stor ökning av antalet
arbetslösa. Att inflödet till Arbetsförmedlingen ökade så kraftigt i slutet av 2008 berodde
utöver detta också på att Jobbgaranti för ungdomar infördes, vilket ökade incitamentet för
unga att söka sig till Arbetsförmedlingen, samtidigt som en större årskull gick ut gymnasiet.
Utöver dessa reformer har en rad förändringar gjorts i sjukförsäkringssystemet, vilka bland
annat medfört att en grupp människor som tidigare inte stod till arbetsmarknadens förfogande nu gör det. Överföringen av dessa personer från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen startade i januari 2010.
I slutet av oktober 2012 uppgick det totala antalet inskrivna arbetslösa i Hallands län till lite
mer än 10 000 personer. Detta motsvarar en ökning med drygt sju procent jämfört med
oktober 2011. Av de ca 10 000 personer som var arbetslösa i oktober var ungefär 4 900
kvinnor och nära 5 100 män.

16 Den officiella arbetslöshetsstatistiken publiceras av Statistiska Centralbyrån (SCB). Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik utgörs av dem som är inskrivna som arbetssökande vid någon av landets arbetsförmedlingar. SCB:s statistik
är en urvalsundersökning med hela befolkningen 15-74 år som målpopulation. Därav divergerar siffrorna.
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Figur 11: Öppet arbetslösa och sökande i program (16-64 år).
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Figur 12 nedan visar hur antalet arbetslösa kvinnor och män i Hallands har förändrats jämfört med samma månad föregående år (från oktober 2010 till oktober 2012). I figuren framgår att arbetslösheten hos män minskar relativt snabbare än hos kvinnor i en konjunkturuppgång, å andra sidan ökar också arbetslösheten hos män snabbare än hos kvinnor i en
konjunkturnedgång. En starkt bidragande orsak till detta är arbetsmarknadens tydliga
uppdelning mellan könen. Män återfinns i högre utsträckning än kvinnor i konjunkturkänsliga sektorer som bygg och anläggning och även inom industrin. Kvinnor, å andra sidan,
dominerar yrken inom den offentliga sektorn, framförallt yrken inom kommun- och landstingssektorn, samt vissa delar av tjänstesektorn som inte är lika konjunkturkänslig (exempelvis inom handeln).
Figur 12: Arbetslöshet, förändring jämfört med samma månad föregående år, oktober
2010 till oktober 2012.
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Till och med mars i år hade arbetslösheten i Hallands län minskat (jämfört samma månad
föregående år) varje månad sedan december 2010. I april bröts den positiva utvecklingen
och en trend med ökande arbetslöshet inleddes. Under 2012 har arbetslösheten ökat framförallt hos män. I oktober ökade antalet arbetslösa män med ungefär 13 procent jämfört
med samma månad föregående år. För kvinnor var motsvarande ökning ca 2 procent. Den
negativa utvecklingen förväntas fortsätta året ut och även under 2013.

Kort om utvecklingen av de arbetsmarknadspolitiska programmen
Ungefär 5 700 av de som var arbetslösa i Hallands län i oktober 2012 var öppet arbetslösa
och ca 4 300 deltog i något arbetsmarknadspolitiskt program med aktivitetsstöd. Antalet
öppet arbetslösa personer i länet ökade med närmare tio procent mellan oktober 2012 och
oktober 2011. Antalet personer i arbetsmarknadspolitiska program ökade med drygt fyra
procent under samma period. Programdeltagandet låg som lägst i juni 2007 då 1 100 personer deltog i programmet. En orsak till det är att många av de arbetsmarknadspolitiska
programmen fasades ut från och med hösten 2006 och under 2007. Från 2008 ökade deltagandet i takt med den ökande arbetslösheten. Hösten 2011 var antalet deltagare åter nere
strax under 4 000 personer. Ett mål som den nya regeringen aviserade att genomföra hösten 2006 var att minska programvolymerna och satsa på program för dem som står längst
från arbetsmarknaden. Vid en analys av siffrorna i diagram 13 nedan, ter det sig som om
politikomläggningen hösten 2006 snarare har bidragit till färre öppet arbetslösa än minskade volymer i de arbetsmarknadspolitiska programmen, åtminstone i Hallands län. Det
beror dock till stor del på att de förändrade villkoren i arbetslöshetsförsäkringen gör att
arbetslösa nu fortare kvalificerar sig för deltagande i arbetsmarknadspolitiska program.
Figur 13: Totalt antal inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Hallands län, oktober 2002 till
oktober 2012, samt öppet arbetslösa och deltagare i arbetsmarknadspolitiska program.
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Källa: Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Det största av de arbetsmarknadspolitiska programmen är Jobb- och utvecklingsgarantin
som infördes 2007. De första deltagarna i Hallands län skrevs in i programmet i juli 2007.
Antalet deltagare har ökat kontinuerligt sedan start. I oktober uppgick antalet deltagare till
2 200 personer. Samma månad deltog omkring 800 personer i dess sysselsättningsfas (den
tredje fasen).
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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.
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.

Utsatta grupper i Jobb- och utvecklingsgarantin

Arbetsförmedlingen har identifierat ett antal grupper som i genomsnitt har svårare än
andra att hitta en varaktig sysselsättning. Till dessa grupper hör personer med låg utbildningsnivå, utomeuropeiskt födda, arbetslösa personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, samt äldre (55-64 år) arbetslösa. Dessa personer har Arbetsförmedlingen valt att definiera som utsatta grupper på grund av sin svagare ställning på arbetsmarknaden. Det är viktigt att komma ihåg att gruppen utsatta inte är en homogen
grupp och att det alltid innebär en risk att gruppera människor och osynliggöra individer.
För att hjälpa människor i de utsatta grupperna att komma i arbete krävs ofta individuella
lösningar, vilket kräver både tid och resurser. En mer utförlig beskrivning av de utsatta
grupperna görs i avsnittet om de arbetsmarknadspolitiska utmaningarna. Här görs en kort
beskrivning av deras deltagande i Jobb- och utvecklingsgarantin. Gemensamt för alla deltagare i Jobb- och utvecklingsgarantin, oavsett om de tillhör någon av de utsatta grupperna
eller inte, är att de har långa arbetslöshetstider bakom sig.
Figur 14 beskriver hur deltagandet i Jobb- och utvecklingsgarantin har utvecklats sedan
2009. I figuren framgår det att antalet deltagare i Jobb- och utvecklingsgarantin som inte
tillhör någon av de utsatta grupperna har minskat sedan 2011, medan deltagandet har ökat
för de utsatta grupperna. Det är också tydligt att deltagarna i programmet tillhör någon av
de utsatta grupperna i större utsträckning än den genomsnittlige arbetssökanden. Med
andra ord så är de utsatta grupperna är kraftigt överrepresenterade i detta arbetsmarknadspolitiska program.
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Figur 14: Deltagande i den första och andra fasen av Jobb- och utvecklingsgarantin vid
Arbetsförmedlingen i Hallands län, år 2009 till 2012.
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Källa: Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

I figur 15 görs motsvarande jämförelse för Jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas, det vill
säga sysselsättningsfasen. Här skiljer sig utvecklingen mellan grupperna än mer tydligt.
Antalet deltagare som kommer från någon av de utsatta grupperna har ökat betydligt mer
än antalet deltagare som inte tillhör någon av de utsatta grupperna. I dagsläget utgörs majoriteten av deltagarna i programmets tredje fas av personer från någon av de utsatta grupperna. I oktober 2012 tillhörde närmare 70 procent av deltagarna i sysselsättningsfasen
någon av de utsatta grupperna. Genom tidiga insatser kan inflödet av personer till Jobboch utvecklingsgarantin hanteras, vilket samtidigt är ett konkret sätt att arbeta med långtidsarbetslöshet.
Figur 15: Deltagande i den tredje fasen av Jobb- och utvecklingsgarantin vid
Arbetsförmedlingen i Hallands län, år 2009 till 2012.
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De arbetslösa unga i Hallands län
Arbetsmarknadspolitiken har en viktig uppgift vad gäller att inkludera och rusta unga människor för ett långt yrkesverksamt liv. Ungdomars inträde på arbetsmarknaden är oerhört
viktigt för den framtida kompetensförsörjningen.
Sedan 2009 har de unga (18-24 år) svarat runt en fjärdedel av det totala antalet arbetslösa
(16-64 år). Historiskt sett har andelen arbetslösa unga utgjort mellan en femte- till en sjättedel av den totala arbetslösheten. Eftersom ungdomar utgör en så pass stor andel av de
arbetslösa påverkar ungdomars arbetslöshet den totala arbetslöshetsutvecklingen. Exempelvis är de säsongsvariationer vi ser i det totala arbetslöshetsmönstret starkt påverkad av
säsongsvariationen hos unga arbetslösa. Arbetslösheten ökar normalt sett i juni när skolorna slutar, samt i januari då vissa utbildningar också slutar. Däremellan minskar normalt
sett arbetslösheten.
Figur 16 beskriver hur ungdomsarbetslösheten har utvecklats i Hallands län sedan oktober
2002. Innan regeringsskiftet hösten 2006 följde antalet arbetslösa ungdomar ett givet
mönster. I Hallands län varierade arbetslösheten hos ungdomar mellan 1 500 och 2 000
personer beroende på säsong. I och med regeringsskiftet 2006 skedde stora förändringar i
arbetsmarknadspolitiken vilket fick ett stort genomslag på ungdomsarbetslösheten.
Figur 16: Totalt antal inskrivna ungdomar 18-24 år vid Arbetsförmedlingen i Hallands län,
oktober 2002 till oktober 2012.
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Under sommaren 2007 minskade ungdomsarbetslösheten markant, vilket delvis berodde
på att studerandevillkoret17 i arbetslöshetsförsäkringen slopades och att möjligheten att
erhålla a-kassa under ferier togs bort. Det starka inflödet arbetssökande unga till Arbetsförmedlingen under hösten 2008 förklaras dels av att stora ungdomskullar gick ur gymna-

17 Studerandevillkoret innebar att den som avslutade sina studier fick rätt till grundbeloppsersättning efter tre månaders
som inskriven vid arbetsförmedlingen.
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siet samtidigt som finanskrisen bröt ut, dels av att Jobbgaranti för unga infördes i december 2007 vilket ökade incitamenten för unga att söka sig till Arbetsförmedlingen.
Under 2009 och 2010 låg ungdomsarbetslösheten i länet på förhållandevis höga nivåer. Till
följd av det förbättrade arbetsmarknadsläget under våren 2011 minskade ungdomsarbetslösheten kraftigt. Under hösten 2011 ökade emellertid oron för världsekonomins utveckling
och det skedde en tydlig inbromsning på arbetsmarknaden. Från februari 2012 har ungdomsarbetslösheten ökat jämfört med samma månad föregående år. Ökningen har varit
betydligt större för de unga männen än för de unga kvinnorna.
När konjunkturen viker är det i första hand personer med timmanställningar och tidsbegränsade anställningar som får lämna sina arbeten. Eftersom unga peroner har dessa typer
av anställningar i större utstäckning än äldre tillhör de en grupp som drabbas av arbetslöshet tidigare i en konjunkturnedgång. Generellt kan man därför säga att det finns en konjunktureffekt vad gäller ungdomars möjlighet att komma in och hålla sig kvar på arbetsmarknaden. Dock är det så att många av de stora ingångsjobben för ungdomar finns i såväl
hög- som lågkonjunktur. Inom turistnäringen var det exempelvis relativt lätt att få arbete
(säsongsarbete) även under krisåren 2009 och 2010, framförallt i länets kuststäder. I de
mindre inlandskommuner som t.ex. Hylte är det däremot ofta svårare för ungdomar att
hitta en sysselsättning under en lågkonjunktur.
Huruvida ungdomsarbetslösheten är konjunkturberoende eller inte beror också i stor utsträckning på vilka yrken och vilken bransch som avses. Som nämnts tidigare är mansdominerade yrken inom t.ex. bygg- och industribranschen synnerligen konjunkturberoende,
medan kvinnodominerade yrken inom exempelvis vård, skola och omsorg inte alls är lika
konjunkturkänsliga. Den könsuppdelade arbetsmarknaden är alltså en förklaring till varför
utvecklingen skiljer sig så markant mellan unga kvinnor och unga män från och med hösten
2008 (se figur 16).
Det är också intressesant att notera att antalet arbetslösa unga män är högre än antalet arbetslösa unga kvinnor i Hallands län. Hos hela populationen av arbetslösa (16-64 år) är
mönstret generellt det omvända. Antalet arbetslösa män har historiskt sett endast överstigit
antalet arbetslösa kvinnor i perioder av djupare konjunktursvackor för den privata sektorn.
Förutom att även de unga kvinnorna och männen arbetar inom olika sektorer på arbetsmarknaden, studerar unga kvinnor i större utsträckning än vad unga män gör. Vilket är en
annan orsak till att färre unga kvinnor är arbetslösa. Prognosen är nu en ökande ungdomsarbetslöshet som kommer att slå relativt hårade mot unga män än mot unga kvinnor.
Ungdomar är dock ingen homogen grupp varför de måste beskrivas utifrån de olikheter
som finns hos gruppen. Det finns en rad omständigheter som underlättar eller försvårar
ungdomars inträde på arbetsmarknaden. I detta avseende spelar utbildningsnivån och i viss
mån även utbildningsinriktning en viktig roll för ungdomars jobbchanser. I figur 17 nedan
jämförs ungdomar (18-24 år) som endast har förgymnasial utbildning med ungdomar som
har en avslutad gymnasieutbildning. I figuren syns tydligt att de ungdomar som enbart har
en förgymnasial utbildning har en betydligt svårare situation på arbetsmarknaden. Arbetslösheten bland de förgymnasialt utbildade är väsentligt högre än i andra grupper (se figur
17). Att unga med bristfällig utbildning står utanför arbetsmarknaden och riskerar att göra
så en lång tid framöver är ett samhällsproblem, likaväl som en personlig tragedi. Att en stor
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del av de ungdomar som går i skola eller studerar söker extrajobb är däremot inget större
problem.
Figur 17: Totalt antal inskrivna unga 18-24 år efter utbildningsnivå vid
Arbetsförmedlingen i Hallands län, oktober 2005 till oktober 2012. (Index okt. 2005 = 100).
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Källa: Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Jobbgaranti för ungdomar
Av de omkring 2 700 ungdomar i åldern 18-24 år som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen
i Hallands län i slutet av oktober 2012 deltog 1 300 i något arbetsmarknadspolitiskt program med aktivitetsstöd. Figur 18 nedan beskriver utvecklingen av totalt antal inskrivna
unga, öppet arbetslösa unga och unga deltagare i arbetsmarknadspolitiska program med
aktivitetsstöd sedan oktober 2004.
Figur 18: Totalt antal inskrivna unga 18-24 år, öppet arbetslösa och deltagare i
arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd vid Arbetsförmedlingen i Hallands
län, oktober 2004 till oktober 2012.
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Det största arbetsmarknadspolitiska programmet för unga är Jobbgaranti för ungdomar18,
vilket hade närmare 1 000 deltagare under oktober 2012. Programmet innehållet kartläggning, jobbcoachning, möjlighet till arbetspraktik, arbetsmarknadsutbildning, start av egen
näringsverksamhet, arbetslivsinriktad rehabilitering, etc. Deltagarantalet i programmet
följer både konjunkturen och säsong. De stora inskrivningsvolymerna sker i början av hösten, då kvalificeringstiden på 90 dagar som arbetslös har löpt ut för de som anmält sig som
arbetssökande i början av sommaren. Därefter sker ett utflöde ur programmet eftersom
deltagare successivt kommer ut i arbete eller börjar studera. Programmet pågår i 15 månader, därefter erbjuds deltagande i Jobb- och utvecklingsgarantin. Närmare 300 ungdomar
deltog i Jobb- och utvecklingsgarantin i oktober 2012.
Figur 19 visar hur programdeltagandet i Jobbgaranti för ungdomar har utvecklats i Hallands län sedan de första deltagarna skrevs in i december 2007. Antalet deltagare ökade
kraftigt fram till mars 2010 då deltagandet nådde sin kulmen och uppgick till närmare
1 400 deltagare. Under det första året i programmets historia var antalet kvinnliga och
manliga deltagare jämnt fördelat. I och med finanskrisens utbrott ökade mäns deltagande
mycket kraftigare än kvinnors. Under våren 2011 var det betydligt fler män än kvinnor som
lämnade programmet, dock inte enbart för arbete eller studier utan också för deltagande i
Jobb- och utvecklingsgarantin. När konjunkturen bromsade in under hösten 2011 ökade
återigen det manliga deltagandet relativt mer än det kvinnliga deltagande. Resultatet tyder
på att unga män oftare än unga kvinnor tenderar att drabbas av långa arbetslöshetstider.
Figur 19: Deltagande i Jobbgaranti för unga (18-24 år) vid Arbetsförmedlingen i Hallands
län, december 2007 till oktober 2012.
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18 För att kunna anvisa en person till deltagande i Jobbgaranti för ungdomar krävs att personen har varit arbetslös i tre
månader sammanlagt under en fyramånadersperiod, samt att personen är under 25 år då anvisning till programmet
sker.
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Ungas arbetslöshetstider
Antalet unga som har varit arbetslösa i sammanlagt mer än 24 månader under en tioårsperiod, är relativt få i Hallands län. Det är dock är en grupp som ökat kontinuerligt sedan
2008 (se figur 20). Det historiskt höga antalet arbetslösa ungdomar med så långa arbetslöshetstider som 24 månader eller mer är mycket oroväckande. Risken är stor att dessa
ungdomar blir desillusionerade, hamnar i ett utanförskap och lämnar arbetskraften för
gott.19
Gruppen unga som har varit arbetslösa mellan 12 och 24 månader tycks i en högre grad
följa konjunkturutvecklingen. Denna grupp ökade från 200 personer våren 2008 till som
700 personer under hösten 2010. Under våren 2011 minskade arbetslösheten hos gruppen
för att återigen öka från och med våren 2012. De ungdomar som har en sammanlagt arbetslöshetstid om upp till 12 månader är den grupp av ungdomar som starkast samvarierar med
konjunkturen. Antalet arbetslösa i denna grupp ökade kraftigt mellan våren 2008 och hösten 2009. Hösten 2009 uppgick antalet till närmare 2 200 personer, därefter minskade
antalet succesivt till och med våren 2012. Under det senaste halvåret har antalet arbetslösa
ungdomar med en arbetslöshetstid på max 12 månader ökat kraftigt på grund av den vikande konjunkturen. Som tidigare nämnts tenderar ungdomar att drabbas relativt tidigt i
en konjunkturavmattning, då de i större utsträckning har tidsbegränsade anställningar och
timanställningar än äldre arbetstagare.
Figur 20: Antal ungdomar (16-24 år) vid Arbetsförmedlingen i Hallands län våren 2006 till
hösten 2012, efter sammanlagd arbetslöshetstid.

<12 månader

12-24 månader

>24 månader

2 500

2 000

1 500

1 000

500

0
Våren
2006

Hösten
2006

Våren
2007

Hösten
2007

Våren
2008

Hösten
2008

Våren
2009

Hösten
2009

Våren
2010

Hösten
2010

Våren
2011

Hösten
2011

Våren
2012

Hösten
2012
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19 Andelen ungdomar som har varit arbetslösa i mer än 24 månader har ökat sedan 2009 (se figur 21 i tabell- och diagrambilagan). Våren 2011 avstannade ökningen för att återigen börja öka under hösten samma år. Att andelen nu tycks
minska beror på att inflödet av personer som står närmare arbetsmarknaden ökar starkt.
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Arbetslöshetens utvecklingen under 2013
I vårprognosen 2012 bedömde Arbetsförmedlingen att arbetslösheten skulle öka med drygt
två procent och uppgå till 9 900 personer i Hallands län som genomsnitt för fjärde kvartalet
2012. Prognosen i våras hade som utgångspunkt att konjunkturavmattningen skulle vända i
början av 2013 och att arbetslösheten skulle minska fram till fjärde kvartalet 2013. Utvecklingen under det senaste halvåret har dock varit betydligt sämre än vad som förväntades i
vårens prognos.
Konjunkturnedgången förväntas bli mer utdragen än tidigare i tidigare bedömningar, vilket
påverkar arbetslöshetsutvecklingen. Under 2013 bedöms konjunkturen vara fortsatt svag
och en uppgång väntas som tidigast under 2014. I höstens prognos bedömer Arbetsförmedlingen att arbetslösheten ökar med drygt åtta procent och uppgår till 10 500 personer
under fjärde kvartalet 2012, för att öka med ytterligare åtta procent fram till fjärde kvartalet
2013. Detta innebär en arbetslöshetsnivå på omkring 11 400 personer under fjärde kvartalet 2013.
Tabell 6: Arbetslösheten i Hallands län, prognos för kommande år. Totalt antal inskrivna
arbetslösa (öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd), samt förändring
mot föregående år.
Totalt antal inskrivna arbetslösa
(öppet arbetslösa och sökande
i program med aktivitetsstöd)

Förändring mot motsvarande
kvartal året innan

2011 kvartal 4

9 682

-10,6 %

2012 kvartal 4

10 500

+8,4 %

2013 kvartal 4

11 400

+8,6 %

Källa: Arbetsförmedlingen

Arbetslöshetens struktur
I detta avsnitt analyseras arbetslöshetens struktur ur ett regionalt perspektiv. Arbetslösheten uttrycks som ett kvartalsgenomsnitt för tredje kvartalet 2012.20 Tabell 7 nedan beskriver
arbetslösheten i länets sex kommuner och riket. Under med tredje kvartalet 2011 uppgick
arbetslösheten i länet till 6,2 procent, vilket kan jämföras med 8,2 procent för riket.
Arbetslösheten i länets kommuner varierar stort, från 4,5 procent i Kungsbacka till 8,4 procent i Halmstad (tredje kvartalet 2012). I Halmstad har man även länets högsta ungdomsarbetslöshet (18,5 procent). Den enda kommunen i länet med högre arbetslöshet än i riksgenomsnittet är Halmstad kommun. Halmstad är länets största stad och har en relativt
större andel personer i arbetskraften som står långt ifrån arbetsmarknaden jämfört med de
mindre kommunerna i länet. Inpendlingen från närliggande kommuner innebär också att
behovet av kompetent arbetskraft tillgodoses utan rekrytering av personer som står längre
från arbetsmarknaden.

Arbetslösheten för de olika grupperna avser totalt antal inskrivna arbetslösa och dess andel av den registerbaserade
arbetskraften. Jämförelser av arbetslöshet mellan olika grupper (exempelvis unga och äldre, inrikes och utrikesfödda)
skall alltid göras med stor försiktighet då arbetskraftsdeltagandet skiljer mellan olika grupper.

20
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Tabell 7: Arbetslöshetens struktur, kvartal 3 2012. Öppet arbetslösa och sökande i
program med aktivitetsstöd. Andel (%) av registerbaserad arbetskraft i respektive grupp,
procent.
Kommun
Hylte
Halmstad
Laholm
Falkenberg
Varberg
Kungsbacka
Länet
Riket

Totalt
16-64
år
6,5
8,4
7,0
6,0
5,0
4,5
6,3
8,2

Kvinnor

Män

7,6
8,2
7,7
6,4
5,5
4,3
6,4
8,1

5,6
8,7
6,4
5,5
4,6
4,6
6,1
8,4

18-24
år
(unga)
14,5
18,5
14,3
11,1
10,4
11,9
13,9
18,1

55-64
år
(äldre)
4,6
6,2
5,3
4,7
4,2
4,5
5,0
6,2

Inrikes
födda

Utrikes
födda

3,7
6,4
5,8
4,5
4,1
4,0
4,9
6,1

20,6
19,7
18,6
16,7
14,1
10,5
17,0
20,4

Grundskola
13,1
17,9
10,3
10,6
8,0
8,1
11,7
17,4

Utbildning
GymEfternasial gymnasial
4,3
5,0
8,6
4,9
6,5
5,8
5,3
4,2
4,9
3,8
4,7
3,3
6,1
4,2
8,0
5,2

Källa: Arbetsförmedlingen, SCB

Arbetslösheten varierar också kraftigt mellan olika grupper. Utrikes födda har en väsentligt
högre arbetslöshet än inrikes födda, och de med en lägre utbildningsnivå har en avsevärt
högre arbetslöshet än de med högre utbildning. Arbetslösheten är särskilt hög hos gruppen
som enbart har en grundskoleutbildning Sammantaget är arbetslösheten i länet något lägre
för män än för kvinnor. På kommunnivå visar män en högre arbetslöshet än kvinnor i länets (befolkningsmässigt) två största kommuner, Halmstad och Kungsbacka.

Arbetsmarknadspolitiska utmaningar
Vid en internationell jämförelse ligger den svenska arbetslösheten på en förhållandevis låg
nivå. I ett historiskt svenskt perspektiv är emellertid arbetslöshetsnivån relativt hög. Förväntningarna för det kommande året, då en ökande arbetslöshet väntas, är därför särdeles
bekymmersamma. Hallands län har förvisso en lägre andel arbetslösa än riket, men problemet med en ökande arbetslöshet kan inte negligeras. Inom vissa sektorer upplevs dessutom en relativt stor brist på arbetskraft. Det innebär att det finns en obalans på arbetsmarknaden som måste lösas om företagen på den svenska arbetsmarknaden skall kunna
vara konkurrenskraftiga och tillväxten skall kunna öka. För att kunna korta vakanstider och
lösa företagens rekryteringsproblem behövs utöver arbetsmarknadspolitiska åtgärder också
förändringar inom utbildningspolitiken.
Internationella studier21 visar att Sveriges anslag till utbildningsväsendet ligger över snittet
för både OECD och EU. Trots detta har resultaten i den svenska skolan successivt försämrats under de senaste åren. Det finns emellertid inget entydigt samband mellan kostnad per
utbildningsplats och studieresultat.22 Med andra ord så tycks mer pengar till skola och utbildning inte automatiskt ge ett bättre resultat. Resultaten visar däremot att vad resurser
satsas på är lika viktigt som den totala kostnadsnivån för utbildningen. En rimlig slutsats är
därför att de resurser som avsätts till det svenska utbildningsväsendet inte nödvändigtvis
används på ett optimalt sätt.

21

Se exempelvis OECD (2012), Education at a Glance 2012: OECD Indicators, OECD Publishing.

22

Ibid.
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Kunskap innebär en konkurrensfördel i tävlingen om vart produktion och jobb skall hamna
på den globala marknaden. Det kunskapsförsprång som Sverige och många andra länder i
västvärlden haft under en lång tid minskar i takt med att utbildningsmöjligheterna ökar i
andra delar av världen. Om Sverige skall fortsätta vara en kunskapsnation har vi helt enkelt
inte råd att låta elever gå ut grundskolan eller gymnasiet utan godkända betyg.
Ett område inom det svenska utbildningsväsendet som inte fungerar på ett tillfredsställande sätt är det som i vid mening benämns som lärlingssystemet. Här behövs troligtvis en
samlad insats från arbetsmarknadens olika parter för att få till stånd ett bättre fungerande
system.
Trenden med att allt fler läser vidare på högskola och universitet är positiv, men det ställer
krav på ökade kvalitetssatsningar, så att de som examineras har den kompetens som efterfrågans på arbetsmarknaden. I takt med att de nya jobben blir mer avancerade och kräver
mer utbildning och kompetens, måste också utbildningsväsendet utvecklas. Av yttersta vikt
är att utbildningsystemets arbetsmarknadsmässiga träffsäkerhet vässas. Med andra ord så
måste volym och kompetens bättre matcha de krav som arbetsmarknaden ställer.

Antalet personer i utsatta grupper ökar
I takt med att Arbetsförmedlingen har fått utökade ansvarsområden har utmaningarna
också vuxit för myndigheten. Nya grupper har tillförts Arbetsförmedlingen genom olika
reformer i sjukförsäkringssystemet och genom etableringsuppdraget. Detta har inneburit
att gruppen av arbetssökande är betydligt mer heterogen idag än tidigare. Olika grupper av
arbetssökande, t.ex. funktionsnedsatta med nedsatt arbetsförmåga eller nyanlända invandrare, har vitt skilda behov av stöd och hjälpinsatser från Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen har identifierat en rad grupper på arbetsmarknaden som har svårare än andra
att hitta ett arbete. Dessa så kallade utsatta grupper har en relativt högre risk än andra att
hamna i mycket långa tider av arbetslöshet eller utanförskap. De utsatta grupperna är:



Personer med högst förgymnasial utbildning.



Utrikes födda, särskilt de födda utanför Europa.



Personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, i synnerhet ungdomar.



Arbetslösa äldre personer (55-64 år).

Figur 22 visar hur antalet arbetslösa i utsatta grupper och icke-utsatta grupper har utvecklats sedan 2004. Antalet utsatta arbetslösa var som högst i januari 2011, medan antalet
icke-utsatta arbetslösa var som högst i januari 2010. Även om antalet arbetslösa i utsatta
grupper minskade under våren 2011 och våren 2012 så var minskningen marginell i jämförelse med den minskning som skedde för de icke utsatta arbetslösa.
Siffrorna i figur 22 tyder på att arbetslösheten för de utsatta grupperna ha 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 dessa grupper till arbetskraften, bland
annat på grund av överföringar av personer från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen. Dessutom sker ett tillskott till arbetskraften bestående av personer som invandrar till
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Sverige. För det andra rationaliserades många jobb bort i spåren av finanskrisen och återhämtningsperioden efter krisen var för kort för att komma dessa grupper till del. De jobb
som skapats efter krisen har ofta andra kompetenskrav än tidigare. Det innebär att många
av dem (framförallt i de utsatta grupperna) som blev arbetslösa i samband med krisen
2008-2009 har mycket svårt att konkurrera om de nya jobben.
Arbetslösheten tenderar att följa ett säsongsmönster för såväl de utsatta grupperna som för
övriga arbetslösa. Med andra ord så har de arbetslösa större chans att komma ut i arbete
under vissa perioder av året. Antalet arbetslösa minskar generellt under våren för att öka
under hösten. Säsongsvariationen är något större för män än för kvinnor. I sammanhanget
är det också värt att påpeka att skillnaden i arbetslöshetsnivå för utsatta och icke utsatta
grupper är betydligt mindre i Hallands län än i riket. Det kan vara ett tecken på att det finns
fler arbetstillfällen för dessa grupper i Hallands län än i riket generellt.
Figur 22: Antal arbetslösa i utsatta grupper och arbetslösa i ej utsatta grupper, Hallands
län januari 2004 - oktober 2012. (Ingen dubbelräkning mellan grupperna).
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Källa: Arbetsförmedlingen

Det är synnerligen viktigt att de människor som tillhör någon av de utsatta grupperna får
stöd från Arbetsförmedlingen för att stärka sin position på arbetsmarknaden. En fara är
annars att dessa personer cementeras i ett utanförskap. För att förhindra en ökad strukturell arbetslöshet behöver de arbetsmarknadspolitiska verktygen vässas och individanpassas
i större utsträckning.
När arbetslösheten nu ökar, och de som står närmare arbetsmarknaden åter ökar i antal
bland de inskrivna på Arbetsförmedlingen, är det viktigt att inte tappa fokus på de utsatta
grupperna. Det är de personer i de utsatta grupperna som behöver Arbetsförmedlingens
tjänster allra mest.
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Antalet arbetslösa med långa perioder av arbetslöshet ökar
I figur 23 nedan beskrivs antalet inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Hallands län efter deras sammanlagda tid av arbetslöshet under den senaste tioårsperioden. Antalet arbetslösa
med kortare sammanlagd arbetslöshetstid (sammanlagd arbetslöshet på mindre än 24 månader) varierar i stor utsträckning med konjunkturläget på arbetsmarknaden. Under goda
tider på arbetsmarknaden minskar antalet personer med kortare arbetslöshetstider medan
den ökar i sämre tider (blå och grön linje i figur 23). Antalet personer som har en sammanlagd arbetslöshet på mer än 24 månader varierar inte alls lika stor utsträckning med konjunkturen. Gruppen har ökat kontinuerligt efter krisen 2008-2009. Antalet personer med
långa perioder av arbetslöshet ökar i riket såväl som i Hallands län. Under hösten 2012
hade ca 43 procent av de arbetslösa i Hallands län haft en sammanlagd arbetslöshetstid på
över två år. Detta kan jämföras med 41 procent hösten 2011 och 36 procent hösten 2010.
Många av de arbetslösa som har långa arbetslöshetsperioder har en ofta svag anknytning
till arbetsmarknaden och går ofta mellan arbetslöshet och tillfälliga anställningar. Det är
inte heller ovanligt att dessa personer lämnar arbetskraften under en period för att senare
komma tillbaka. Vidare så har de ofta svårt att få en förankring på arbetsmarknaden som
leder till en stadigvarande sysselsättning.
Figur 23: Sammanlagd tid utan arbete under de senaste tio åren för arbetslösa i Hallands
län.

<12 månader

12-24 månader

24-36 månader

>36 månader

5 000
4 500
4 000
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
Våren
2006

Hösten
2006

Våren
2007

Hösten
2007

Våren
2008

Hösten
2008

Våren
2009

Hösten
2009

Våren
2010

Hösten
2010

Våren
2011

Hösten
2011

Våren
2012

Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar

För att förhindra långvarig arbetslöshet är det viktigt att tidigt identifiera arbetssökande
som löper risk att drabbas av långtidsarbetslöshet. Därefter skall lämpliga insatser sättas in
tidigt. I praktiken har det inneburit att Arbetsförmedlingen har infört ett bedömningsstöd
som skall underlätta identifieringen av de personer som riskerar att hamna i ett utanförskap. Under 2012 har tio procent av de nyinskrivna på riksnivå bedömts vara i behov av
tidiga insatser.
En stor andel av de arbetslösa med långa arbetslöshetstider deltar i Jobb- och utvecklingsgarantin. Arbetsförmedlingen har en mycket viktig uppgift att hjälpa dessa människor ut i
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arbete. I många fall är detta ett arbete som kräver stora handläggarresurser och andra insatser. De arbetsmarknadspolitiska insatserna t.ex. inom aktivitetsgarantierna, anställningsstöd och Nystartsjobb23 är relativt frikostiga och borde kunna utnyttjas mer av länets
arbetsgivare.

Stor ökning av långtidsarbetslösa personer med förgymnasial utbildning
I takt med att kompetenskraven på arbetsmarknaden har ökat har antalet arbetstillfällen
utan krav på utbildning minskat. Det är idag mycket få tjänster som utannonseras utan krav
på godkända betyg från gymnasiet eller någon eftergymnasial utbildning. Denna utveckling
ligger helt i linje med den ökande kunskapsintensifieringen på arbetsmarknaden. Det är
därför inte särskilt förvånande att arbetslösheten ökar bland dem som enbart har förgymnasial utbildning. I figur 24 nedan redovisas antalet arbetslösa med förgymnasial utbildning
utifrån arbetslöshetstid. Undantaget krisåren 2008–2010 har gruppen som har en sammanlagd tid om minst tre års arbetslöshet alltid varit flest till antalet. De med längst arbetslöshetstider är också de som ökar mest just nu. Bland dem med kortare tider av arbetslöshet har antalet arbetslösa minskat under det senaste halvåret.
Figur 24: Sammanlagd tid utan arbete under de senaste tio åren för arbetslösa i Hallands
län, förgymnasialt utbildade.
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Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar

I oktober 2012 uppgick det totala antalet inskrivna arbetsökande med högst förgymnasial
utbildning i Hallands län till 2 636 personer varav 1 240 var kvinnor och 1 396 var män.
Antalet inskrivna arbetssökande ungdomar uppgick under samma månad till 498 personer
(195 kvinnor och 303 män). Sedan oktober 2011 har antalet arbetslösa ungdomar med förgymnasial utbildning ökat med tio procent, motsvarande siffra för hela gruppen är plus tre
procent.

Som ger en subvention till den arbetsgivare som anställer en nyanländ person eller någon som varit frånvarande från
arbetsmarknaden en längre tid.
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Ungdomarna 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. Ungdomar som inte avslutat gymnasiet, eller inte har fullständiga grundskolebetyg, löper stor risk att aldrig komma in på arbetsmarknaden, vilket naturligtvis är mycket
bekymmersamt. Att fastna i ett utanförskap, särskilt i ett så tidigt skede av livet innebär att
risken för att olika hälsoproblem och sociala problem ökar. En annan negativ effekt är att
det framtida arbetskraftsutbudet minskar för denna grupp.
Förutom att matcha de unga lågutbildade mot lediga arbeten har Arbetsförmedlingen också
en viktig uppgift i att motivera dem att fullfölja en gymnasieutbildning. För att motivera
ungdomar som saknar fullständig grundskole- eller gymnasieutbildning att återgå till studier har regeringen valt att göra en satsning på folkhögskoleutbildning för unga inom
Jobbgarantin och alla arbetslösa ungdomar upp till 25 år som saknar fullständiga betyg.
Det innebär att ungdomar som saknar behörighet att söka till gymnasiet eller gymnasieutbildning och som är inskrivna på Arbetsförmedlingen erbjuds att söka till någon av landets
folkhögskolor. Utbildningen omfattar tre månader heltidsstudier i form av förberedande
utbildning. Innehållet kan vara kurser av orienterande, repeterande eller motivationshöjande karaktär. Syftet är att underlätta återgång till eller start av en reguljär utbildning.
Träning i studieteknik med inriktning på kärnämnen som samhällskunskap, svenska, engelska och matematik är en annan central del i utbildningen. Yrkesvägledning kan också vara
ett inslag i utbildningen. Syftet är att ge de unga arbetslösa utan fullständiga betyg nya möjligheter och nya vägar till att hitta en varaktig sysselsättning.
En annan grupp som ökar bland de arbetslösa med kort utbildning är de som invandrat till
Sverige. I oktober 2012 var 43 procent av de arbetslösa med förgymnasialutbildning i Hallands län födda utanför Sverige. Gruppen har ökat med närmare åtta procent sedan oktober
2011.
De arbetslösa med högst förgymnasial utbildning har en blandad sammansättning som gör
att det är svårt att hitta en lösning för att dessa personer skall komma ut i arbete. Individuell anpassning är därför viktigt för att åstadkomma ett bra resultat. Nyanlända invandrare
erbjuds arbetsmarknadsutbildningar i kombination med svenskstudier och yrkesförberedande svenska. Ett stöd som riktas specifikt mot de nyanlända invandrarna är Instegsjobb
vilket syftar till en snabbare etablering på arbetsmarknaden. Instegsjobb bedrivs parallellt
med SFI-studier. Ett annat stöd är Nystartsjobb, vilket är en satsning för att stimulera arbetsgivare att anställa nyanlända invandrare eller personer som stått utanför arbetsmarknaden under en längre period. Nystartjobb innebär en ekonomisk ersättning till arbetsgivaren motsvarande dubbla arbetsgivaravgiften.24
För de förgymnasialt utbildade arbetslösa finns ytterligare en rad arbetsmarknadsutbildningar att tillgå, om än i relativt begränsad volym. En del av de utbildningar som tidigare
bedrevs inom ramen för de arbetsmarknadsutbildningar som Arbetsförmedlingen ansvarade för bedrivs idag i kommunal regi, genom så kallade yrkesvuxutbildningar.

Arbetsgivaren får ett stöd som motsvarar dubbla arbetsgivaravgiften för de som fyllt 26 år vid årets ingång. För de
som fyllt 20 år vid årets ingång men ej 26 år motsvarar stödet en arbetsgivaravgift.
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Arbetslösa med funktionsnedsättning som innebär nedsatt arbetsförmåga
Tio procent av befolkningen i åldern 16-64 år uppger att de har en funktionsnedsättning
som innebär nedsatt arbetsförmåga.25 Gruppen utgör emellertid en betydligt större andel av
de arbetslösa och uppgick i Hallands län under oktober 2012 till närmare 20 procent, eller
1 900 personer. Jämfört mot oktober 2011 motsvarar detta en ökning med närmare 7 procent. Sedan hösten 2007 har de inskrivna arbetslösa i denna grupp fördubblats.
Att antalet arbetslösa med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga har
ökat så påtagligt de senaste åren förklaras delvis genom de rationaliseringar som många
företag genomförde i samband med finanskrisen 2008-2009. Under 2008 reformerades
också sjukförsäkringen vilket fick till följd att de som fått sjukersättning i maximalt 914
dagar utförsäkrades och skulle prövas mot den reguljära arbetsmarknaden. De första personerna utförsäkrades i januari 2010 och då började överföringen av personer från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen. Ytterligare en anledning till ökningen är att Arbetsförmedlingen har inlett ett internt arbete med att mer grundligt kartlägga de arbetssökande
för att så fort som möjligt i inskrivningsprocessen identifiera de personer som har en nedsatt arbetsförmåga.
Figur 25 visar att även denna grupp domineras av de med mycket långa sammanlagda tider
av arbetslöshet. Hela 45 procent av det totala antal inskrivna med funktionsnedsättning
hade en sammanlagd arbetslöshetstid på mer än tre år. För alla inskrivna var andelen med
en sammanlagd arbetslöshetstid om mer än tre år 27 procent. Endast de med kortast tider
av arbetslöshet i denna grupp minskade när konjunkturen var god våren 2011.
Figur 25: Sammanlagd tid utan arbete under de senaste tio åren för arbetslösa i Hallands
län, funktionsnedsatta som innebär nedsatt arbetsförmåga.
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Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar
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FunkA-utredningen (2012). Sänkta trösklar - högt i tak: arbete, utveckling, trygghet: betänkande. Stockholm: Fritze.
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För en person med funktionsnedsättning krävs i många fall stora insatser från samhället
och Arbetsförmedlingen för att stärka möjligheterna att få arbete. Arbetsförmedlingen prioriterar såväl programinsatser som handläggarresurser för personer med funktionsnedsättning, särskilt prioriterade är ungdomar som har en funktionsnedsättning som innebär nedsatt arbetsförmåga.
Arbetsförmedlingen har sedan drygt tio år tillbaka ett samlat ansvar för funktionshindersfrågor inom arbetsmarknadspolitiken. Inom ramen för detta område har Arbetsförmedlingen bland annat som mål att årligen öka andelen personer med funktionsnedsättning som får en anställning eller utbildning.
Redan 2003 inleddes ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan för
att personer som rehabiliterades inom ramen för Försäkringskassans verksamhet inte
skulle gå ut i arbetslöshet. Den så kallade arbetslivsinriktade rehabiliteringen omfattar
maximala 365 dagar med rehabiliteringsersättning och skall innehålla någon form av aktivitet. Målet är att fler människor som är i behov av samordnad rehabilitering skall återgå
till arbete. Insatserna är inriktade på att de sjukskrivna skall återfå arbetsförmågan, få ett
arbete eller börja en utbildning. En viktig grupp inom ramen för samarbetet med Försäkringskassan är de personer som har en nedsatt arbetsförmåga på grund av psykisk funktionsnedsättning. För denna grupp handlar arbetet främst om rehabilitering och andra typer
av stödtjänster.
Genom Arbetsförmedlingens uppdrag inom den arbetslivsinriktade rehabiliteringen finns
möjlighet till anställning med stöd för personer med funktionsnedsättning. I Hallands län
uppgick antalet personer som deltog i särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som innebär nedsatt arbetsförmåga till drygt 2 000 personer i slutet av oktober. Av
dessa var ungefär 800 kvinnor och drygt 1 200 var män. Omkring 1 300 personer (550
kvinnor och 760 män) hade en lönebidragsanställning, 60 personer (20 kvinnor och 40
män) hade ett offentligt skyddat arbete, 180 personer (80 kvinnor och 100 män) hade en
utvecklingsanställning och närmare 500 personer (160 kvinnor och 340 män) hade en
trygghetsanställning.
För att stödja de personer som utförsäkras från sjukförsäkringen infördes i januari 2010
Arbetslivsintroduktionsprogrammet (ALI). Programmet har inneburit att Arbetsförmedlingen har fått ett breddat uppdrag där deltagarna utgör en för myndigheten delvis ny
målgrupp. En skillnad jämfört med Arbetsförmedlingens tidigare uppdrag inom arbetslivsinriktad rehabilitering är att deltagandet inte föregås av en arbetsmarknadspolitisk bedömning (det vill säga huruvida individen har förutsättningar för att ta del av insatser hos Arbetsförmedlingen).
Programmets deltagare karaktäriseras främst av en historiskt långvarig ohälsa. Deltagarna
har även en mer betydande pågående ohälsa än tidigare målgrupper för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. Ett annat utmärkande drag för deltagarna är att de har långa perioder av arbetslöshet bakom sig. Även om det finns stora variationer mellan deltagarna i
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programmet Arbetslivsintroduktion har gruppen i genomsnitt varit frånvarande från arbetsmarknaden på grund av arbetslöshet eller ohälsa under 11 av de senaste 21 åren.26
Syftet med Arbetslivsintroduktionsprogrammet är att kartlägga vilka förutsättningar deltagarna har för att kunna ta del av Arbetsförmedlingens utbud. Insatser av kartläggande och
utredande karaktär dominerar därför programmet. Andra insatser inom ramen för programmet är arbetsplatsförlagda aktiviteter eller andra åtgärder av Arbetsförmedlingens
specialister. Arbetslivsintroduktionsprogrammet är prioriterat av Arbetsförmedlingen och
insatserna tar, i relation till målgruppens storlek, en stor andel av Arbetsförmedlingens
personalresurser i anspråk.
Deltagarnas förutsättningar för att ta del av de insatser som Arbetsförmedlingen erbjuder
varierar stort. Det finns inga krav på en specifik aktivitetsnivå för att delta i programmet
utan deltagarens förutsättningar är avgörande för typ av insats och tid i insats. Generellt är
aktivitetsnivå låg. Många av deltagarna har en aktivitetsnivå på en eller några timmar i
veckan. Det finns deltagare som inte deltar alls i aktiva insatser under programtiden, anledningen till detta är främst en hög ohälsonivå. De flesta deltagare stannar i programmet
under de tre månader som programmet maximalt kan pågå.
Under 2010 överfördes drygt 1 200 personer från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen i Hallands län. Drygt 40 procent av dessa återvände till Försäkringskassan. Närmare 50
procent var fortsatt inskrivna på Arbetsförmedlingen efter avslutad arbetslivsintroduktion.
Av de som var inskrivna på Arbetsförmedlingen var närmare 30 procent i arbete medan
ungefär 60 procent var fortsatt inskrivna vid Arbetsförmedlingen. Drygt 10 procent hade
lämnat Arbetsförmedlingen av en annan anledning än arbete. Över tid har andelen som gått
till arbete ökat samtidigt som andelen som lämnat Arbetsförmedlingen och antas återvända
till sjukförsäkringen ökat.
Resultatet speglar de skillnader i förutsättningar som finns bland deltagarna i Arbetslivsintroduktionsprogrammet. Det finns en stor andel deltagare som under och efter programmet
har en ohälsa som inte medger förutsättningar för att kunna ta del av Arbetsförmedlingens
tjänster. Dessa återvänder till sjukförsäkringen. Det finns emellertid även deltagare med en
arbetsförmåga som går att förverkliga i lönearbete och som faktiskt finner en väg till ett
arbete.

26

Arbetsförmedlingen (2012), Tidiga och aktiva insatser för sjukskrivnas återgång i arbete. Arbetsförmedlingen åter-

rapportering.
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Yrkesbarometer
Bedömning av arbetsmarknadsläget ett år framåt för ett urval av yrken.
Bristyrken

Överskottsyrken

Läkare

Försäljare, dagligvaruhandel

Tandläkare

Barnskötare

Specialistsjuksköterskor

Försäljare fackhandel

Mjukvaru- och systemutvecklare

Lagerarbetare

Systemförvaltare/systemadministratör

Fordonsmontör

Civilingenjör, elektronik och teleteknik

Vaktmästare

VVS-montör

Vårdbiträden

Civilingenjörer, elkraft, maskin, kemi

Administratörer och sekreterare

Styr- och reglertekniker

Maskinoperatörer

Lastbilsmekaniker

Personliga assistenter

Lackerare

Städare

Verktygsmakare

Friskvårdskonsulenter

Förskolelärare

Elevassistenter

Gymnasielärare i yrkesämnen

Massörer

Specialpedagoger

Behandlingsassistenter

Socialsekreterare

Montörer, metall, gummi och plast

Psykologer

Bartender

Bagare/konditorer

Ekonomiassistenter

Ovanstående brist- och överskottsyrken är ett urval av de yrken som det bedöms vara särskilt stor brist- respektive överskott på närmaste året. Särskilt listan över bristyrken skulle
kunna göras mycket längre, då det under närmaste året kommer att vara brist på ytterligare
yrkesgrupper och då särskilt bland yrken i byggbranschen, inom datayrken, inom industrin
och flera yrkesgrupper i offentlig verksamhet.
Mer information om framtidsutsikterna för ett speciellt yrke finns i webbapplikationen Yrkeskompassen (www.arbetsformedlingen.se/yrkeskompassen), som uppdateras två gånger
per år. Där beskrivs jobbmöjligheterna det närmaste året för nära 200 yrken på ett års sikt.
Dessa täcker tillsammans upp 80 procent av arbetsmarknaden. För drygt hälften av yrkena
bedöms även jobbmöjligheterna de närmaste fem och tio åren. I publikationen Var finns
jobben? presenteras en sammanfattning av yrkesprognoserna per yrkesområde.
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Om prognosen
Arbetsförmedlingens intervjuundersökning utgör basen för prognosbedömningarna.
Undersökningens urval är stratifierat, det vill säga det ska så långt som möjligt likna näringslivets struktur i länet vad gäller branscher och arbetsplatserna storlek. I Hallands län
ingick drygt 400 arbetsställen inom det privat näringslivet och svarsfrekvensen blev 86
procent i vårens undersökning. När det gäller offentlig verksamhet har Arbetsförmedlingen
som ambition att undersöka alla kommuner med dess olika verksamhetsområden och Region Halland samt ett urval av de statliga arbetsgivarna. 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.

Källor
Arbetsförmedlingens intervjuundersökning (kvantitativt och kvalitativt material)
Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik (nyanmälda platser, varsel, inskrivna arbetslösa,
deltagare i program med aktivitetsstöd)
Branschorganisationer
Konjunkturinstitutet
Statistiska Centralbyrån (SCB). Statistik: AKU, RAMS, KS.
Detta är ett urval av de viktigaste underlagen i analysen som ligger till grund för slutsatserna i prognosen.
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Tabell- och diagrambilaga
Tabell 3: Andel förvärvsarbetande 2010 med arbetsställe i Hallands län efter näringsgren
(enligt Svensk Näringsgrens Indelning 2007, bokstavsnivå).

Näringsgren

Hallands län

Riket

Vård och omsorg; sociala tjänster

16,9%

16,3%

Handel

15,4%

12,4%

Tillverkning och utvinning

13,6%

13,5%

Utbildning

11,6%

10,5%

Byggverksamhet

7,9%

6,8%

Företagstjänster

7,8%

10,9%

Transport och magasinering

4,5%

5,1%

Offentlig förvaltning och försvar

4,1%

5,6%

Kulturella och personliga tjänster m.m.

3,9%

4,3%

Hotell- och restaurangverksamhet

3,3%

3,2%

Jordbruk, skogsbruk och fiske

2,9%

1,8%

Energiförsörjning; miljöverksamhet

2,4%

1,0%

Fastighetsverksamhet

1,5%

1,5%

Information och kommunikation

1,4%

3,8%

Finans- och försäkringsverksamhet

1,2%

2,0%

Näringsgren saknas

1,6%

1,1%

Källa: Sysselsättningsregistret 2010, SCB
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Figur 21: Andel ungdomar (16-24 år) med minst 24 månaders arbetslöshet av totalt antal
inskrivna unga vid arbetsförmedlingen i Hallands län våren 2006 till hösten 2012.
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Källa: Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Figur 26: Sammanlagd tid utan arbete under de senaste tio åren för arbetslösa i Hallands
län, 55-64 år.
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Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar
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Figur 27: Sammanlagd tid utan arbete under de senaste tio åren för arbetslösa i Hallands
län, födda utanför Europa.
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Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar

Omslagsbild: Johnér

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 är Sara Andersson, telefon 010-487 68 54 och
Andreas Mångs, telefon 010-488 31 94.
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 juni 2013.
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