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Sammanfattning 
Stark konjunktur och het arbetsmarknad 
Arbetsmarknaden i Kronobergs län är starkt påverkad av omvärlden och de allt fler ljusglim-
tarna i den globala ekonomins utveckling. Utifrån det internationella perspektivet kan en positiv 
utveckling förväntas under 2017 och 2018 med en global tillväxt som bedöms vara starkare än 
under 2016. Efter en svacka i världshandeln förra hösten har tillväxten tagit fart och det finns 
en utbredd global optimism bland företag och andra viktiga aktörer. Den internationella ekono-
min påverkas positivt av stimulanser från penningpolitiken och risker för scenarier med politisk 
oro och inskränkningar i frihandeln har dämpats. Efter att ha ökat med för världsekonomin re-
lativt svaga 3,1 procent 2016 bedömer Arbetsförmedlingen att tillväxttakten i den globala eko-
nomin förstärks successivt under prognosperioden 2017 och 2018. 

Den svenska ekonomin är starkt beroende av den globala ekonomiska utvecklingen, och det 
starka ekonomiska läget på världsmarknaden ger en positiv påverkan även på svensk ekonomi 
genom att exportföretagen möter en ökad efterfrågan. Utvecklingen för den svenska ekonomin 
har varit stark under en längre tid och i princip alla ekonomiska indikatorer visar att landet 
befinner sig i högkonjunktur. Efter att den svenska ekonomin steg med hela 3,2 procent under 
2016 har tillväxten bromsat in något under första kvartalet i år. Arbetsförmedlingen bedömer 
dock att tillväxten tar förnyad fart under 2017 och utvecklas i god takt även under 2018. 

Stark sysselsättningsökning under 2017 och 2018 
Den goda ekonomiska konjunkturen ger en stark arbetsmarknad och sysselsättningen förväntas 
öka påtagligt i länet under prognosperioden. Prognosen för åren 2017 och 2018 är en ökning 
med 1 900 personer, varav något fler i år än 2018. Den starka konjunkturen påverkar arbets-
marknaden i länet på bred front. Samtliga branscher rider på konjunkturvågen och de nya ar-
betstillfällena kommer inom samtliga sektorer. För personer med god utbildning och efterfrå-
gade kompetenser finns stora jobbmöjligheter på arbetsmarknaden. Inte minst kommer perso-
ner som avslutar sina utbildningar att möta en arbetsmarknad där de är starkt efterfrågade även 
om de kommer direkt från skolbänken. 

Arbetslösheten i länet är fortsatt hög trots det goda konjunkturläget 
Trots den goda konjunkturen och det starka läget på arbetsmarknaden kommer arbetslösheten 
att vara fortsatt relativt hög under 2017 och 2018. Anledningen är att samtidigt som antalet ar-
betslösa personer som står nära arbetsmarknaden är nere på låga nivåer, har det stora antalet 
asylsökande som kom till Sverige och till länet under hösten 2015 börjat ge avtryck i antalet 
inskrivna arbetslösa. 

Under 2017 har antalet inskrivna arbetslösa som är födda i Sverige fortsatt att minska och är nu 
nere på historiskt låga nivåer. Antalet arbetslösa som är födda utanför Sverige har däremot ökat. 
Prognosen är att utvecklingen fortsätter enligt samma mönster, och att ökningen av utrikes 
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födda arbetslösa fortsätter att öka under 2017 genom att personer som fått asyl i sin etablerings-
process skrivs in som arbetslösa hos Arbetsförmedlingen. Under 2017 förväntas nedgången i 
antalet inrikes födda dessutom att plana ut. Resultatet av detta är att det totala antalet arbetslösa 
ökar. Under sista kvartalet 2017 beräknas antalet inskrivna att uppgå till drygt 7 700 personer i 
åldern 16-64 år, vilket är en marginell ökning sedan 2016 eller ungefär 100 personer fler. Under 
2018 väntas antalet arbetslösa minska marginellt. I princip kommer lika många att vara in-
skrivna som arbetslösa i länet i slutet av 2018 som i slutet av 2017. Andelen arbetslösa kommer 
att ligga på ungefär 8,2 procent i slutet av 2017, och bedöms minska till 8,1 procent i slutet av 
2018. 

Fortsatt stora utmaningar på länets arbetsmarknad 

Utmaningarna på arbetsmarknaden i Kronobergs län är fortsatt stora. Länets arbetsmarknad 
har i en flera år beskrivits som tudelad. Det finns en stark efterfrågan på personer med särskilda 
yrkeskompetenser hos de arbetsgivare som har rekryteringsbehov. Den efterfrågade kompeten-
sen är dock många gånger svår att finna bland länets inskrivna arbetslösa. Med en stark kon-
junktur där det ställs allt hårdare krav på utbildning och yrkeserfarenhet på arbetsmarknaden, 
uppstår den något paradoxala situationen att arbetsgivare inte finner den kompetens de efter-
frågar samtidigt som många personer är arbetslösa. Brist på arbetskraft riskerar att hämma 
sysselsättningsutvecklingen och bromsa tillväxt och välfärdens finansiering.  

Arbetsmarknadspolitikens utmaningar att sänka arbetslösheten är stora även i en stark kon-
junktur. Med en relativt hög arbetslöshet kommer konkurrensen om många av de lediga jobben 
att vara stor. De grupper som har svårare att hitta ett arbete har en fortsatt tuff situation, med 
stor risk att hamna i långa tider av arbetslöshet. Det är personer med högst förgymnasial utbild-
ning, personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, arbetslösa perso-
ner i åldern 55-64 år samt utomeuropeiskt födda personer som är identifierade som de grupper 
som i genomsnitt har en särskilt utsatt situation på arbetsmarknaden. Det är mycket viktigt att 
stärka individer inom dessa grupper för att öka deras möjligheter att komma ut i arbete. 

De senaste årens relativt stora invandring har gett ett positivt bidrag till utvecklingen på arbets-
marknaden i länet. Både arbetskraften och sysselsättningen har vuxit till följd av detta. Invand-
ringen har delvis lindrat den effekt som en åldrande befolkning har på försörjningskvoten. Den 
har också bidragit till att gruppen utomeuropeiskt födda har vuxit mest bland de inskrivna ar-
betslösa. Gruppen är långt ifrån homogen och för att säkerställa en väl fungerande integration 
av dessa personer ställs stora krav på arbetsmarknadspolitiken och andra politikområden. De 
instrument som finns för att matcha kompetensen hos denna grupp med framtidens efterfrågan 
på arbetsmarknaden måste användas och utvecklas.  
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Konjunkturläget i Kronobergs län 
Sverige är en öppen ekonomi med en hög exportandel och ett starkt beroende av den ekono-
miska utvecklingen i omvärlden. Efterfrågan på svenska varor och tjänster påverkas till stor 
del av konjunktur internationellt, men basen är den inhemska marknaden och efterfrågan 
från företag och hushåll inom landet. Utvecklingen på arbetsmarknaden återspeglar konjunk-
turutvecklingen både internationellt och nationellt. Följande avsnitt redogör för de ekono-
miska förutsättningarna under prognosperioden. 

Global ekonomi  
Arbetsmarknaden i Kronobergs län är starkt påverkad av omvärlden och de allt fler positiva 
ljusglimtarna i den globala ekonomins utveckling. I det internationella perspektivet förväntas 
en positiv utveckling under 2017 och 2018 med en global tillväxt som bedöms vara starkare än 
under 2016. Efter en svacka i världshandeln förra hösten har tillväxten tagit fart under 2017 och 
det finns en utbredd global optimism bland företag och andra viktiga aktörer. Den internation-
ella ekonomin förväntas att få en positiv påverkan av stimulanser från penningpolitiken och det 
finns samtidigt en minskad risk för scenarier med politisk oro och inskränkningar i frihandeln. 
2016-års relativt svaga utveckling av världsekonomin har ersatts av mer positiva tongångar och 
tillväxttakten i den globala ekonomin förväntas förstärkas successivt under prognosperioden 
2017 och 2018. 

I rollen som det globala ekonomiska dragloket uppvisar USA en stark tillväxttakt som ger ett 
positivt tillskott till den globala tillväxten. Detsamma gäller även Kina och flera av de andra 
viktiga ekonomierna globalt. Euroområdet som till delar länge varit ett av de mer dämpade eko-
nomiska områdena fortsätter att återhämta sig och det sker en successiv förstärkning av dess 
ekonomier. Arbetsmarknaderna i euroområdet som påverkats starkt av eurokrisen är också på 
väg att ljusna. Arbetslösheten är fortfarande på höga nivåer, men faller successivt. 

Trots den positiva omvärldsbilden är det möjligt att skissera scenarier med betydligt mörkare 
utgång. Tidigare geopolitisk oro med osäker politisk framtid ligger fortfarande som betydande 
risker med påverkan på världsekonomin. Många internationella konflikthärdar är fortfarande 
olösta och krig, misär och flyktingströmmar är fortsatt dagsaktuella för många människor runt 
om i världen. 

Svensk ekonomi är fortsatt stark 
Den svenska ekonomin är en liten öppen ekonomi, som är starkt beroende av den globala eko-
nomiska utvecklingen. Beroendet av amerikansk ekonomi är stort, men beroendet av europeisk 
ekonomi är ännu större. Det starka ekonomiska läget i dessa delar av världen ger en positiv 
påverkan även på svensk ekonomi. Utvecklingen för den svenska ekonomin har varit stark under 
en längre tid i ett internationellt perspektiv. I princip alla ekonomiska indikatorer visar att lan-
det befinner sig i högkonjunktur med ett högt resursutnyttjande. 
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Det beskrivna internationella läget med en stark världsmarknad påverkar den svenska exporten 
som ger ett allt viktigare bidrag till vår ekonomiska tillväxt. Under 2017 och 2018 bedöms den 
svenska tillväxten vara fortsatt stark och det ger även effekter på arbetsmarknaden. Efterfrågan 
på arbetskraft kommer att vara stark och många nya arbetstillfällen kommer att skapas. 

Efter att aktiviteten i den svenska ekonomin steg med goda 3,2 procent under 2016 bromsade 
tillväxten in något under första kvartalet i år. Arbetsförmedlingen bedömer dock att tillväxten 
tar förnyad fart från och med andra kvartalet i år för att sedan fortsätta att utvecklas i god takt 
under resten av prognosperioden (till utgången av år 2018). 

Bakom dessa bedömningar ligger bland annat den fortsatt starka optimismen hos såväl företa-
gen i Arbetsförmedlingens intervjuundersökning som hos hushållen. Parallellt blir även den 
successiva förstärkningen i den globala ekonomin, och därmed exporten, en allt viktigare driv-
kraft för utvecklingen. Dessutom är behoven av ytterligare bygginvesteringar fortsatt stora. 
Sammantaget förväntas därför BNP stiga i god takt även under 2017 och 2018. 

Starkt konjunkturläge även i Kronobergs län 
Arbetsförmedlingens intervjuundersökning för Kronobergs län visar på en stark konjunktur 
med högt produktionsutnyttjande i länet och en het arbetsmarknad. Vårens intervjuer med lä-
nets arbetsgivare visar att företagen förväntar sig en fortsatt hög efterfrågan på sina varor och 
tjänster efter de senaste årens starka utveckling. Arbetsförmedlingens efterfrågeindex som re-
dovisas i diagrammet nedan bygger på de bedömningar som företagen i det privata näringslivet 
i länet har gjort av sin efterfrågan de kommande sex månaderna. Indexet har normaliserats och 
ett värde runt 100 tyder på en normaltillväxt i den regionala ekonomin. Nivåer över 110 tyder 
på en regional tillväxt mycket över det normala och nivåer under 90 tyder på en tillväxt mycket 
under det regionala genomsnittet. Att kurvan lutar nedåt de senaste prognosomgångarna ska 
inte tolkas som en minskning av efterfrågan, utan visar att efterfrågan förväntas befinna sig på 
fortsatt hög nivå och dessutom öka (dock inte lika mycket som 2015 och 2016). 
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Fortsatt stark efterfrågan på arbetskraft 
Andelen företag i privat sektor som bedömer att de kommer att öka antalet anställda de kom-
mande året har ökat de senaste mätningarna och ligger sedan ett par år tillbaka klart över det 
historiska snittet för Kronobergs län. När konjunkturläget är starkt gynnar det arbetsmark-
naden i länet på bred bas. I princip samtliga sektorer av det privata näringslivet bedömer att de 
kommer att öka sin personalstyrka. Jämfört med riket är det dessutom fler företag som planerar 
att utöka sin personalstyrka i länet. Nedanstående diagram visar andelen företag som, enligt 
Arbetsförmedlingens prognosundersökning, avser att öka antalet sysselsatta under det kom-
mande året uttryckt i nettotal (skillnaden mellan andelen företag som planerar att öka och an-
delen företag som planerar att minska personalstyrkan).  
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se bilaga 2. Säsongrensade data, trendvärden.

Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar

Arbetsförmedlingens efterfrågeindikator* för 
näringslivet i Kronobergs län                           

Mycket svagare än normalt Normalt Mycket starkare än normalt



 

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2017 Kronobergs län 
 

   
9  

 

 

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

Nettotal

Säsongrensade data, trendvärden.
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Prognos över sysselsättning och arbetslöshet 
I detta avsnitt ges en framåtblickande prognos över sysselsättningsutvecklingen och arbets-
löshetsutvecklingen i Kronobergs län. De huvudsakliga källorna till informationen är de drygt 
500 intervjuade arbetsgivarnas egna bedömningar genom Arbetsförmedlingens prognosun-
dersökning, SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik och Arbetsförmedlingens verk-
samhetsstatistik. 

Fortsatt stark ökning av sysselsättningen i länet 
Utvecklingen på arbetsmarknaden i Kronobergs län kan fortfarande beskrivas i relation till fi-
nanskrisen 2008/2009. Då byttes en stark ökning av arbetstillfällen i länet med vad som kan 
betecknas som en ekonomisk chock. Det industritunga länet förlorade på kort tid massor av 
jobbtillfällen och nivån på sysselsättningen sjönk snabbt. Mätt i antalet sysselsatta har länet 
ännu inte återhämtat sig av förlusten i arbetstillfällen som blev effekten av krisen, men med de 
senaste årens återhämtning och starka konjunkturläge har jobben till stor del kommit tillbaka. 
Än är sysselsättningen inte i nivå med hur den låg före finanskrisen, men bedömningen är att 
såväl 2017 som 2018 kommer att resultera i en jobbtillväxt med resultatet att sysselsättningen 
åter är i kapp med nivåerna från före krisen. Bedömningen är att sysselsättningen kommer att 
öka med i genomsnitt 1 000 personer per år i länet under åren 2016-2018. Ökningen kommer 
dock att vara avtagande och landar på 1 100 (2016), 1 000 (2017) och 900 (2018) personer. År 
2018 bedöms alltså sysselsättningen i länet ligga på drygt 93 000 personer. 
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Många arbetslösa framöver trots stark arbetsmarknad 
Efter en utveckling där antalet inskrivna arbetslösa vid Arbetsförmedlingen minskade under 
2016 har arbetslöshetsnivån den senaste tiden i princip stannat på en konstant nivå. Det något 
paradoxala med en oförändrad arbetslöshet samtidigt som arbetstillfällena blir fler beror på att 
det samtidigt sker ett inflöde och ett utflöde av personer till och från Arbetsförmedlingen. 

För inrikes födda är antalet inskrivna arbetslösa nere på historiskt låga nivåer. Det starka kon-
junkturläget de två senaste åren har bidragit till att de grupper som står nära arbetsmarknaden 
har lämnat Arbetsförmedlingen och gått ut i jobb. Samtidigt har antalet personer som tillkom-
mit till arbetskraften varit många och då till största delen beroende på flyktinginvandringen som 
hade sin höjdpunkt hösten 2015. Det stora antalet asylsökande som kom under hösten 2015 har 
successivt skrivit in sig på Arbetsförmedlingen. Dessa personer är ett viktigt tillskott till länets 
arbetsmarknad, men vägen till ett arbete går för de allra flesta via en tid i arbetslöshet. 

Av de mer resursstarka människorna som har flytt från exempelvis Syrien med eftergymnasial 
utbildning och arbetslivserfarenhet är många eftertraktad arbetskraft bland länets arbetsgivare. 
För dem kommer etableringen på svensk arbetsmarknad att gå betydligt fortare än för dem som 
har förgymnasial utbildning eller ingen utbildning alls. Även för nyanlända med utbildning be-
hövs studier i svenska språket och validering av utbildning och arbetslivserfarenhet. Det bidrar 
till att de under den första tiden efter att de fått uppehållstillstånd kommer att vara inskrivna på 
Arbetsförmedlingen. 
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Under 2017 har antalet inskrivna arbetslösa som är födda i Sverige fortsatt att minska i en 
mycket god takt, medan antalet arbetslösa som är födda utanför Sverige har ökat. Det innebär 
att antalet inskrivna inrikes födda nu är nere på historiskt låga nivåer. Prognosen är att utveckl-
ingen fortsätter enligt samma mönster, och att ökningen av utrikes födda bland de inskrivna 
kommer att öka 2017. Under 2017 förväntas nedgången i antalet inrikes födda dessutom att 
plana ut, varför det totala antalet arbetslösa ökar. Under sista kvartalet 2017 beräknas att antalet 
inskrivna kommer att uppgå till drygt 7 700 personer i åldern 16-64 år, vilket är en marginell 
ökning sedan 2016 eller ungefär 100 personer fler. 

Under 2018 förväntas antalet inskrivna minska marginellt. I princip kommer lika många att 
vara inskrivna som arbetslösa i länet i slutet av 2018 som vid slutet av 2017. Detta innebär att 
andelen arbetslösa kommer att ligga på ungefär 8,2 procent av (den registerbaserade) arbets-
kraften i slutet av 2017, och bedöms minska till 8,1 procent i slutet av 2018. 

Arbetskraftsutveckling de kommande åren 
Kombinationen av ett fortsatt starkt konjunkturläge och befolkningstillväxt tyder på att arbets-
kraften i länet kommer att öka under 2017 och även 2018, men då i något mer begränsad om-
fattning. En orsak till inbromsningen är att invandringen förväntas minska till följd av skärpta 
migrationsregler. Det gör att invandringen som motvikt till den demografiska effekten av pens-
ionsavgångar inte blir lika stark. De yngre som tillträder arbetskraften är inte lika många som 
antalet personer som pensioneras de kommande åren, vilket begränsar arbetskraftens tillväxt. 

Stora regionala skillnader 
Från flera perspektiv kan landets arbetsmarknad beskrivas som tudelad. Ett av dessa perspektiv 
är det geografiska där de regionala arbetsmarknaderna uppvisar skiftande utveckling. Arbets-
förmedlingen bedömer att sysselsättningen kommer att öka starkt under 2017 och 2018. Upp-
skattningsvis kommer omkring 70 procent av de nya jobben att skapas i de tre storstadslänen 
Stockholm, Skåne och Västra Götaland. Även arbetslöshetsnivåerna skiljer sig mellan länen, vil-
ket kommer att vara fallet även framöver. Utvecklingen i Kronobergs län jämfört med riket och 
övriga län kan enklast beskrivas som att länet befinner sig i ett slags mellanläge. Det är inte lika 
stark tillväxt av arbetstillfällen som i storstadsregionerna, men utvecklingen är bättre än för ex-
empelvis länen i norra Sverige och de angränsande länen Kalmar och Blekinge. Mer om landets 
regionala utveckling finns att läsa i ett särskilt avsnitt i Arbetsförmedlingens prognos över riket.1 

  

1 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2017: www.arbetsformedlingen.se/prognoser 
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Förväntad procentuell sysselsättnings-
förändring (16-64 år) mellan kvartal 4 
2017 och kvartal 4 2018   

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

  AB Stockholm I Gotland U Västmanland   
  C Uppsala K Blekinge W Dalarna   
  D Södermanland M Skåne X Gävleborg   
  E Östergötland N Halland Y Västernorrland   
  F Jönköping O Västra Götaland Z Jämtland   
  G Kronoberg S Värmland AC Västerbotten   
  H Kalmar T Örebro BD Norrbotten   
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Näringsgrenar 
I detta avsnitt ges en översikt av näringsstrukturen i länet och hur länets större branscher 
har bedömt efterfrågeutvecklingen framöver i Arbetsförmedlingens prognosundersök-
ning. I avsnittet redogörs också för bristsituationer på arbetsmarknaden där arbetsgi-
varna inte funnit rätt kompetens vid rekryteringar samt vilka konsekvenser bristen har 
haft. 

Industri 
Näringsstrukturen i Kronobergs län är starkt präglad av att industrin är relativt tung i länet, 
vilket den också varit historiskt. En av fem förvärvsarbetande i länet (19,2%) arbetar inom 
industrin och det är en märkbart högre siffra än rikssnittet (13,2%). Industrin i länet är 
mångfacetterad, men de största industrigrenarna är maskinindustrin, metallindustrin och 
trävaruindustrin. Många av länets företag exporterar varor direkt till återförsäljare eller 
slutkunder ute i världen medan andra producerar för hemmamarknaden eller är underle-
verantörer till andra företag. Länets industri påverkas alltså både av den svenska konjunk-
turen och läget på världsmarknaden. I ett läge där både den svenska och den globala eko-
nomin är stark ger det positiva effekter på den småländska industrins efterfrågan. 

Av länets kommuner är det särskilt Uppvidinge och Markaryd som är industritunga. När-
mare 45 procent av arbetstillfällena i dessa båda kommuner är inom industrin. Växjö och 
Älmhult är de kommuner i länet där industrin har minst andel arbetstillfällen. 

 
 

När det gäller industriföretagens efterfrågeförväntningar framöver är de mycket optimist-
iska. Arbetsförmedlingens undersökning visar att länets industriföretag är övervägande po-
sitiva om framtiden. Förväntningsläget har höjts och befinner sig nu en bra bit över nor-
malläget. De totala förväntningarna gällande efterfrågan på industriföretagens varor har 
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ökat märkbart jämfört med den senaste mätningen, vilket nedanstående diagram illustre-
rar. Inhemsk efterfrågan är stark men även den utländska efterfrågan förstärker optim-
ismen, vilket har lett till att produktionsplanerna har justerats upp.  

Många företag i undersökningen har uppgett att behoven av att anställa personal är stort 
och att kapacitetsutnyttjandet har ökat. Många industriföretag vill växa och utöka sina per-
sonalstyrkor men bristen på arbetskraft med rätt kompetens är ett stort hinder för detta. 
Mer än fyra av tio av industriföretagen i länet uppger att de har upplevt arbetskraftsbrist 
vid rekryteringar under de senaste sex månaderna. 

 

 
 

Arbetsförmedlingens prognos för industrin i länet visar på en relativt liten ökning av antal 
sysselsatta fram till slutet av 2018. Trots en tydlig optimism inom industrin sker det stän-
digt rationaliseringar för att öka effektiviteten. Trots att jobbtillväxten inom industrin inte 
väntas bli särskilt stor, behövs det alltid ny personal när företagen ersättningsrekryterar. 
Inom länets industri finns det brist på vissa yrkeskategorier och det handlar främst om 
tjänstemän och kvalificerade industriarbetare. Det är i många fall svårt att hitta alltifrån 
civilingenjörer till hantverksliknande industriyrken.  
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Byggverksamhet 
Under de senaste åren har bostadsbyggandet legat på höga nivåer både i riket och i Krono-
bergs län. Utöver byggandet av bostäder pågår också renoveringar, byggande av lokaler och 
det sker en del infrastruktursatsningar i länet. 

Jämfört med riket är byggsektorn mätt till antalet förvärvsarbetande relativt liten i länet. 
Mindre än sex procent av länets arbetstillfällen är inom byggverksamhet. Bland länets 
kommuner varierar branschen mellan 4,5 och 7,5 procent av andelen förvärvsarbetande, 
vilket kan jämföras med sju procent på riket. 

 

 
 

Byggföretagen i länet är mycket optimistiska vad gäller efterfrågeutvecklingen framgent. I 
nedanstående diagram visas utvecklingen över tid kring hur byggföretagen har bedömt 
kommande halvårs efterfrågeförväntningar. Optimismen hos företagen är långt över det 
historiska genomsnittet och Kronobergs län ligger över rikssnittet i andelen företag som 
bedömer en ökad efterfrågan. 
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Arbetsförmedlingens bild förstärks av Sveriges Byggindustrier som bedömer att bygginve-
steringarna i länet ökar under 2017 och sedan ligger kvar på samma nivåer under 2018.2 
Det är bostads- och lokalinvesteringar som bidrar till tillväxt inom byggsektorn i länet un-
der 2017. Kapacitetsutnyttjandet inom bygg och anläggning är högt, vilket innebär att fler 
behöver anställas för att möta den förväntade efterfrågeökningen. Arbetsgivarna uppvisar 
också positiva anställningsplaner. 

Samtidigt dras branschen med stora rekryteringsproblem. I Kronobergs län har mer än 
hälften av arbetsgivarna inom byggverksamheten haft svårt att rekrytera. Denna match-
ningsproblematik påverkar så klart den potentiella sysselsättningstillväxten inom bygg. Ar-
betsförmedlingens bedömning är att sysselsättningen inom länets byggsektor ökar under 
2017 och 2018, men i en mer dämpad takt än tidigare. När det kommer till yrken är det 
svårt att hitta exempelvis betongarbetare, golvläggare, snickare/träarbetare men även olika 
platschefer inom byggverksamhet, som ofta kräver lång erfarenhet eller ingenjörsutbild-
ning. I princip alla byggyrken som Arbetsförmedlingen gör prognoser på är bristyrken. 

Trots den svåra bristsituationen inom branschen löser arbetsgivarna ofta sina behov av 
personal genom att köpa in tjänster eller att ta in underentreprenörer. Det finns ett stort 
inslag av bygghantverkare från andra europeiska länder som arbetar i länet. 

  

2 Regionala prognos för Kronobergs län, Sveriges Byggindustrier 
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Privata tjänster 
Den privata tjänstesektorn är inte en homogen bransch utan innefattar en lång rad olika 
näringsgrenar som i vissa fall märkvärt skiljer sig från varandra vad gäller konjunktur, 
jobbmöjligheter och sysselsättningsutveckling. Exempel på näringar som tillhör privata 
tjänster är handeln, transport, hotell och restaurang, finansiell verksamhet och företags-
tjänster samt personliga och kulturella tjänster där många egenföretagare ingår. Gemen-
samt för näringsgrenarna är att de företag som har privatpersoner som kunder är mindre 
känsliga för internationella konjunktursvängningar, medan företag som har andra företag 
som sina kunder mer påverkas av global konjunktur och världsmarknad. 

Av länets kommuner har Älmhult en mycket stor andel arbetstillfällen inom de privata 
tjänstenäringarna. Växjö ligger i linje med rikssnittet, medan övriga av länets kommuner 
har en betydligt mindre andel arbetstillfällen inom privat tjänstenäring. 

 

 

 

Den samlade bilden är att konjunkturläget i privat tjänstesektor är fortsatt positivt. Arbets-
förmedlingens prognosundersökning visar dock på en avmattning under våren. Länets 
tjänsteföretags förväntningsläge ligger dock fortfarande en bra bit över det läge där fler 
företag bedömer att de möter en ökad efterfrågan än det motsatta. Nedgången under våren 
som visas i diagrammet nedan, tyder sannolikt på att företagen anpassat sig till en hög ef-
terfrågenivå och förväntar sig att ligga där en period framöver. Optimismen bland länets 
tjänsteföretag märks mer tydligt i anställningsplanerna där många företag planerar att öka 
sina personalstyrkor. 
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Privata tjänstesektorn utgör som nämnts en stor del av arbetsmarknaden och rymmer i sig 
en rad olika delbranscher. Jobbtillväxten bedöms vara stor inom dessa branscher och nya 
arbetstillfällen kommer att tillkomma både inom de sektorer som har hushållen som kund, 
och de som riktar sig mot industrin och andra branscher. 

Inom hotell, restaurang och handel kommer många arbetsgivare att rekrytera personal. En 
del av yrkeskategorierna inom området är svårrekryterade eftersom det finns färre perso-
ner tillgängliga för anställning än vad företagen efterfrågar. Kockyrket är det stora bristyr-
ket inom dessa branscher. Under en rad år har det varit ett av landets och länets mest svår-
rekryterade yrke. Bland övriga bristyrken kan nämnas bagare och konditorer. Däremot 
finns det många som söker jobb inom handel, restaurang och kaféer. För dessa yrken är det 
snarare hög konkurrens om jobben. Å andra sidan är dessa jobb desto fler och omsätt-
ningen är hög. Många ungdomar får sin första arbetslivserfarenhet som exempelvis restau-
rangbiträde eller inom butiksarbete. 

Transportbranschen har både hushåll och företag som kunder. När konjunkturen är stark 
ökar behovet av transporttjänster. Fler personer ska köras till sina arbetsplatser och när 
industrin, byggbranschen och handeln går bra ökar också behovet av godstransporter. Be-
hovet av buss- och lastbilsförare kommer alltså att vara fortsatt stort i länet. Truckförare 
och lagerarbetare kommer också att vara efterfrågade, men konkurrensen om jobben är 
hårdare där eftersom det finns många sökande till varje jobb. Detta gäller särskilt för lager-
arbetare.  

Industrins ökade automatisering och den allmänna digitaliseringen har under en längre tid 
gjort att många traditionella industrijobb har ersatts av maskiner och delar av privata tjäns-
tesektorn är nära knuten till industrin. De företag som säljer tjänster till andra företag rä-
knas rent statistiskt till tjänstesektorn, även om det är uthyrning av monteringspersonal 
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till industrin. Bemanningsbranschen och konsultföretag har länge varit en växande del av 
tjänstesektorn. Här återfinns också många av jobben inom data och teknik som kommer 
att vara mycket efterfrågade under lång tid. Många av jobben kräver högskoleutbildning 
och arbetsgivarna söker gärna efter olika former av spetskompetens i kombination med 
erfarenhet. Efterfrågan på IT-tjänster och personer med IT-kompetens är stor i Kronobergs 
län och ökar för varje år, särskilt inom programvaruutveckling och då framförallt i Växjö.  

Offentliga tjänster 
De offentliga tjänsterna sysselsätter närmare en tredjedel av länets samtliga förvärvsarbe-
tande. I offentliga tjänster ingår vård och omsorg, utbildning och offentlig förvaltning. I 
nedanstående diagram visas läns- och rikssiffrorna tillsammans med andelen för länets 
kommuner vad gäller andelen arbetstillfällen inom offentliga tjänster. Att andelen är så låg 
i Tingsryd, Markaryd och Uppvidinge beror på att andra sektorer är stora där, särskilt in-
dustrin. 

 

 

I länet är det exempelvis brist på både grund- och specialistutbildade sjuksköterskor. Det 
är även brist på undersköterskor och denna brist förväntas öka framöver. Bristen på läkare 
består sedan tidigare. Inom utbildning är det bland annat förskollärare, grundskollärare 
och gymnasielärare som det är svårt att få tag på. I många fall får arbetsgivarna göra tem-
porära lösningar genom att ta in personal som är mindre kvalificerad. Efterfrågan på lärare 
i svenska för invandrare (SFI) kommer av naturliga skäl att vara stor när många nyanlända 
ska lära sig svenska. Behovet av förskollärare kommer öka mycket under en period, då ett 
stort antal nya förskoleavdelningar kommer att öppnas. Inom den offentliga tjänstesektorn 
är det ett stort antal personer som förväntas gå i pension under de kommande åren, vilket 
sannolikt kommer att leda till än större rekryteringsproblem. 
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Jord- och skogsbruk 
Jord- och skogsbruk är små branscher i Sverige och de är beroende av den globala mark-
naden. Utvecklingen i omvärlden påverkar efterfrågan på såväl trä- och pappersvaror som 
på spannmål och livsmedel. I länet sysselsätter branschen 2,2 procent av de förvärvsarbe-
tande mellan 16 och 64 år. På riksnivå är sysselsättningen 1,4 procent. I Kronobergs län är 
branschen störst i Tingsryd (7,5 procent) och minst i Växjö (1,2 procent). Sysselsättningen 
i branschen har minskat under en längre tid. 

Nästan hälften av alla sysselsatta inom branschen i Kronobergs län är egna företagare. För 
de anställda männen är maskinförare, skogsarbetare och djuruppfödare de största yrkes-
grupperna3. För kvinnorna är det vanligast att vara anställd som djuruppfödare, butiksper-
sonal och skogsarbetare. 

I Arbetsförmedlingens intervjuundersökning uppgav branschens arbetsgivare att det sen-
aste halvåret har gått relativt bra. Framtidsutsikterna för det kommande halvåret är lite 
mer optimistiska. Närmare en tredjedel tror på en ökad efterfrågan och drygt hälften be-
dömer att den blir oförändrad. Sysselsättningen förväntas vara relativt oförändrad inom 
jord- och skogsbruket under 2017 och 2018. 

Matchningsläget allt mer ansträngt i länet  
Den brist- och överskottssituation som finns på arbetsmarknaden påverkas långsiktigt av 
en rad faktorer, exempelvis demografisk utveckling och utbildningsnivå bland befolk-
ningen. På kort sikt är konjunkturförändringar en kraftigt bidragande orsak till hur brist- 
och överskottsyrken utvecklas. Ett starkare konjunkturläge innebär ofta att arbetsgivare 
har svårare att rekrytera personal. Länets arbetsmarknad karaktäriseras inom vissa 
branscher av en obalans när det kommer till utbud och efterfrågan av arbetskraft. Denna 
obalans har förstärkts ytterligare under senare tid. Allt fler arbetsgivare upplever att det är 
svårt med rekrytering av ny personal. Detta hänger samman med en stark konjunktur, men 
också en eftersläpning i kompetensförsörjningen och i vissa fall också på demografiska fak-
torer. Orsakerna till brist på kompetent arbetskraft varierar mellan olika yrken. Inom vissa 
yrkesgrupper examineras för få från utbildningar och vissa andra yrken har inte tillräcklig 
attraktionskraft för att täcka upp behovet. 

3 SCB:s Yrkesregister 2015 och undantaget yrkesgruppen okänd.  
                                                             



 

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2017 Kronobergs län 
 

   
22  

 

 

Den upplevda bristen på arbetskraft inom det privata näringslivet har successivt ökat de 
senaste åren. Vårens intervjuundersökning visar att den upplevda bristen har ökat ytterli-
gare. Precis som tidigare prognoser har förutspått har bristen ökat och breddats till fler 
branscher. Särskilt tydligt upplevs rekryteringsproblemen inom byggverksamhet, hotell 
och restaurang, finansiell verksamhet- och företagstjänster. Även IT-branscherna har svårt 
att genomföra de rekryteringar de har behov av på grund av arbetskraftsbristen. 

Även om bristen på arbetskraft inom den privata sektorn än så länge inte är allmänt ut-
bredd är det allvarligt att den fortsätter att öka. Länets arbetsmarknad börjar uppleva ett 
allt mer ansträngt matchningsläge och det sätter spår på längre sikt. Vissa branscher upp-
lever än så länge inga större rekryteringsproblem, men det kan trots finnas det svårigheter 
att rekrytera vissa yrkesgrupper. Inom handel är det exempelvis relativt enkelt för arbets-
givarna att rekrytera då många söker jobb inom sektorn, inte minst ungdomar. Dock blir 
det allt vanligare med specifika krav på så kallade mjuka kompetenser, exempelvis service-
känsla, social förmåga och empati. 

Länets offentliga sektor fortsätter att ha mycket stora rekryteringsproblem och dessa ökar 
trendmässigt. Nästan tre av fyra verksamheter upplevde att det var svårt att hitta efterfrå-
gad kompetens vid rekrytering det senaste halvåret. Bristen ligger långt över det historiska 
genomsnittet för länet. Situationen inom offentlig sektor, och då främst inom vård och om-
sorg samt utbildningsväsendet, blir allt mer ohållbar. Konsekvenserna är allvarliga och 
detta har pågått under flera år. Det har blivit allt svårare att hitta den arbetskraft man söker 
och verksamheten påverkas på grund av detta. Det är bland annat svårt att hitta sjukskö-
terskor, läkare, undersköterskor, förskollärare och lärare i grund- och gymnasieskola.  
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Inom flera yrken finns det många arbetssökande som är anställningsbara samtidigt som 
läget är det motsatta inom en rad andra yrken. Kraven på arbetsmarknaden är höga och 
det ställs allt hårdare krav i takt med att teknik och arbetsuppgifter blir mer avancerade. 
Matchningsläget i länet blir allt mer ansträngt med en stark konjunktur, pensionsavgångar 
och när befolkningens struktur förändras. Samtidigt förändras utbudet på arbetsmark-
naden och andelen inskrivna arbetslösa som har en kortare utbildning ökar. Det innebär 
utmaningar när det kommer till matchningen, då det i princip ställs krav på en genomförd 
gymnasieutbildning på arbetsmarknaden idag. Ungefär tre av fyra inskrivna arbetslösa i 
länet står längre ifrån arbetsmarknaden och det krävs aktiva insatser från Arbetsför-
medlingen och andra aktörer för att dessa ska kunna matchas mot de jobb som finns. Det 
är väldigt viktigt att ha en välfungerande matchning för att samhällsekonomin ska ha en 
god utveckling. Därför är det också viktigt att belysa situationen när det kommer till att 
matcha utbud mot efterfrågan. 
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FÖRDJUPNINGSRUTA: 
Arbetskraftsbristens konsekvenser 
Bristen på arbetskraft kan leda till stora konsekvenser för arbetsgivarna och samhällseko-
nomin i helhet. Rekryteringsproblemen kan innebära färre sysselsatta och på längre sikt 
leda till lägre tillväxt i ekonomin. Den kan också innebära försämrad service till allmän-
heten från den offentliga sektorn. I Arbetsförmedlingens intervjuundersökning kartläggs 
hur rekryteringarna påverkas av arbetskraftsbristen men också vilka konsekvenser detta 
leder till.  

Av arbetsgivarna inom det privata näringslivet som hade upplevt rekryteringsproblem var 
det hälften som uppgav att rekryteringarna tog längre tid på grund av arbetskraftsbristen.4 
Drygt en tredjedel uppgav att man inte lyckades rekrytera. Bland de arbetsgivare inom den 
offentliga sektorn som har upplevt rekryteringsproblem var det nästan hälften som fick 
sänka kraven på utbildning. Ungefär hälften uppgav också att det tog längre tid än normalt 
att rekrytera. Allt detta leder till kostsamma konsekvenser för arbetsgivarna. 

Sex av tio privata arbetsgivare som har upplevt brist har också uppgett att den befintliga 
personalen har fått arbeta mer. Motsvarande andel för offentliga arbetsgivare var drygt fyra 
av tio. Att befintlig personal får arbeta mer behöver inte vara allt för problematiskt på kort 
sikt. På lång sikt kan det däremot leda till ökade ohälsotal bland de anställda och medföra 
ökade kostnader för samhället. Närmare tre av tio privata arbetsgivare som har upplevt 
brist har behövt tacka nej till order. Knappt en femtedel har även fått minska sin produkt-
ion eller service. En femtedel av företagen har dessutom behövt skjuta en planerad expans-
ion på framtiden. Dessa konsekvenser påverkar företagen negativt när det egentligen finns 
potential för att utöka sin produktion eller service. Länet går miste om arbetstillfällen och 
även skatteunderlag.  

Fyra av tio arbetsgivare inom den offentliga sektorn, som har upplevt brist, har uppgett att 
det blev försämrad kvalitet i deras service. Välfärden riskerar alltså att försämras på grund 
av att det inte finns tillgänglig arbetskraft med rätt kompetens. Att så många arbetsgivare 
inom den offentliga sektorn upplever att deras servicekvalitet försämras på grund av rekry-
teringsproblem samtidigt som efterfrågan på vård, omsorg och skola förväntas öka bör vara 
en varningsklocka för olika beslutsfattare. 

Det framgår tydligt i Arbetsförmedlingens intervjuundersökning att rekryteringsproble-
men leder till allvarliga konsekvenser. Med en fortsatt stark konjunktur och ökad befolk-
ning förväntas situationen dessutom att förvärras. Det är viktigt att dessa problem analys-
eras och att åtgärder vidtas för att ha en långsiktigt hållbar kompetensförsörjning. 

  

4 Andelarna i detta avsnitt ska inte summeras eftersom att arbetsgivarna har möjlighet att ange flera svarsalter-
nativ per fråga. 
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Befolkning och arbetskraft 
Detta kapitel beskriver länets demografiska utveckling med särskilt fokus på utveckl-
ingen i länets olika delregioner. Uppgifterna bygger huvudsakligen på statistik hämtad 
från Statistiska Centralbyrån. Den demografiska utvecklingen är av väsentlig betydelse 
för hur arbetskraft och sysselsättning förändras och därmed hur välfärdsfinansieringen 
påverkas över tid.  

Befolkningen 
Sedan 2009 har den inrikes födda befolkningen i arbetsför ålder minskat och inrikes födda 
äldre än 65 år har ökat, vilket har resulterat i en försämrad försörjningskvot och reducerade 
skatteunderlag. Problemet med en minskande inrikes född befolkning i arbetsför ålder har 
dock dämpats av ökningen bland utrikes födda. En del av ökningen av de utrikes födda 
beror på de senaste årens höga invandring av personer med asylrelaterade skäl. Den poli-
tiska oron i omvärlden och konflikter i gränsregioner till Europa har inneburit att många 
människor är på flykt i världen. 

Förändringar av antalet personer som söker och får uppehållstillstånd har varit stora och 
snabba då detta påverkas av politiska beslut både i Sverige och i omvärlden. Till följd av de 
snabba förändringarna har befolkningsberäkningar blivit allt mer svårprognosticerade vil-
ket har bidragit till stora revideringar av tidigare befolkningsprognoser. Den svenska folk-
mängden passerade nyligen tio miljoner och förväntas öka med ytterligare en miljon under 
de kommande tio åren.  

Befolkningen ökar i Kronobergs län 
Vid slutet av 2016 uppgick invånarantalet i Kronobergs län till knappt 195 000 personer, 
vilket gör länet till landets fjärde minsta med knappt två procent av befolkningen. Länet 
har haft en positiv befolkningstillväxt och de senaste tio åren har befolkningen i genomsnitt 
ökat med 1 500 personer per år. Befolkningstillväxten har varit särskilt hög under 2015 och 
2016 med en ökning på drygt 2 200 respektive 3 300 personer. Av länets kommuner är det 
särskilt Växjö som har vuxit. Av en befolkningsökning på närmare 14 000 personer i länet 
på tio år står Växjö för 10 000 av dessa. Ett annat sätt att belysa Växjös dominans som 
länets största kommun är att den för tio år sedan stod för 44 procent av länets befolkning, 
medan den i dagsläget (årsskiftet 2016/2017) har ökat till 46 procent.  

 
Arbetskraften 
Hur arbetskraften utvecklas beror på den arbetsföra befolkningens storlek och samman-
sättning. För att sysselsättningen ska öka och därmed även den ekonomiska tillväxten är 
en positiv utveckling av arbetskraften avgörande. 

Arbetskraften utgörs av de personer som står till arbetsmarknadens förfogande, som sys-
selsatta eller som aktivt arbetssökande. Definition av arbetskraften och vad som är arbets-
för ålder varierar. I de officiella arbetskraftsundersökningarna (AKU) från SCB är arbets-



 

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2017 Kronobergs län 
 

   
26  

kraften summan av de sysselsatta och de arbetslösa i åldern 15-74 år. På riksnivå mäts ar-
betskraftens storlek i AKU varje månad. Gruppen som står utanför arbetskraften består 
exempelvis av studerande (som inte söker arbete), personer med sjuk- och aktivitetsersätt-
ning, hemarbetande, pensionärer och så kallade latent arbetslösa, vilka kan tillträda ett ar-
bete men som inte är aktivt arbetssökande. Konjunkturläget påverkar antalet personer som 
står utanför arbetskraften. I tider med sämre jobbmöjligheter ökar gruppen eftersom fler 
påbörjar studier eller avstår från att söka arbete. I godare tider då antalet lediga arbeten 
ökar stiger också antalet personer i arbetskraften. Politiska reformer med syftet att öka ar-
betskraftsdeltagande har också bidragit till en ökad storlek på arbetskraften både i riket 
och i länet, men det är främst den växande befolkningen som har bidragit till den starka 
utvecklingen av antalet personer i arbetskraften.  

Arbetskraftsutveckling 
Under 2000-talet har antalet personer i arbetskraften i Kronobergs län ökat kontinuerligt, 
med undantag för åren efter finanskrisen och efter konjunkturdippen i samband med euro-
krisen. För att belysa arbetskraftsdeltagandet i ett län eller en kommun används förvärv-
sintensitet som mäts som andelen förvärvsarbetande av befolkningen i referensgruppen. 

Hur hög intensiteten är varierar både regionalt och mellan olika grupper. Som nedanstå-
ende tabell illustrerar är förvärvsintensiteten något högre för Kronobergs län än för riket. 
Detta gäller för såväl totalen som för inrikes födda. Däremot har utrikesfödda lägre för-
värvsintensitet i länet än i riket. Skillnaderna mellan olika grupper av utrikes födda är dock 
stora och det finns grupper där andelen är högre än den för inrikes födda. Personer som 
kommer till Sverige för att arbeta, studera eller som har hög utbildningsnivå är oftare för-
värvsarbetande än till exempel de med förgymnasial utbildning. 

Generellt har kvinnor lägre förvärvsintensitet än män, främst till följd av högre studiedel-
tagande, längre tider i föräldraledigheter och högre sjukskrivningstal. Utrikes födda har 
märkbart lägre förvärvsintensitet än inrikes födda. Ytterligheterna i tabellen är inrikes 
födda män i länet med en förvärvsintensitet på 86 procent, och utrikes födda kvinnor där 
motsvarande siffra är 53,5 procent. Låg förvärvsintensitet för en grupp är givetvis ett be-
kymmer ur flera aspekter, men å andra sidan är det i grupper med låg förvärvsintensitet 
som den stora sysselsättningspotentialen finns. Skulle gapet mellan inrikes och utrikes föd-
das förvärvsintensitet halveras så skulle i runda tal 2 500 personer fler vara sysselsatta i 
länet, vilket skulle ge stora positiva effekter på både samhällsekonomin och för andra 
aspekter på samhällelig och individuell nivå. 

 

Tabell: Förvärvsintensitet för olika grupper i befolkningen 20-64 år, i Kronobergs 
länd och riket, procent 2015 

Län Totalt Kvinnor Män Inrikes födda Utrikes födda 
Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 

Kronoberg 78,7 77,2 80,0 83,9 86,0 85,0 53,5 58,3 56,0 

Riket 77,9 76,8 79,0 82,4 83,4 82,9 57,0 62,3 59,6 

Källa: SCB/RAMS (2015) 
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Arbetspendling över läns- och kommungräns 
Den potentiella arbetskraften i ett län innefattar inte bara länets befolkning då en viss ar-
betspendling sker över länsgränserna. Kronobergs län har sedan länge ett positivet pend-
lingsnetto, det vill säga att fler personer pendlar till arbete i länet än som lämnar det för 
arbete utanför länet. Detta är också en utveckling som ökat över tid där både inpendlingen 
och utpendlingen har ökat. Inpendlingen har dock ökat betydligt mer än utpendlingen så 
länets arbetsmarknad drar till sig mer folk nu än tidigare. 

Den största pendlingsströmmen till länet kommer från Skåne. 4 av 10 inpendlare är skå-
ningar. Därefter kommer de övriga två smålandslänen, Blekinge och Halland. Flödet från 
länet går i princip samma väg. Skåne är störst mottagare av utpendlande kronobergare, 
följt av smålandslänen och Blekinge. En skillnad mot inpendlingen är dock att många pend-
lar till Stockholms och Västra Götalands län, vilket är ett nationellt mönster där storstads-
regionerna drar mycket arbetskraft. 

Arbetskraftsutbudet på den lokala arbetsmarknaden omfattar således en befolkning som 
inte nödvändigtvis bor på samma sida länsgränsen. Den största av arbetspendlingen sker 
dock inom länet, över kommungränserna. Inom länet är det Älmhult och Växjö som har ett 
positiv pendlingsinflöde, medan de andra kommunerna har ett nettoutflöde av pendlare. 
Växjö är klart störst som inpendlingskommun medan Alvesta är största utpendlingskom-
munen. 

Utveckling de kommande åren  
Kombinationen av ett fortsatt starkt konjunkturläge och befolkningstillväxt antyder att ar-
betskraftsutbudet förväntas öka under år 2017 och sedan något mindre under år 2018. En 
anledning är att invandringen förväntas minska till följd av skärpta migrationsregler vilket 
gör att invandringen som motvikt till den demografiska effekten av pensionsavgångar inte 
blir lika stark. Påfyllnaden av unga personer som tillträder arbetskraften är långt ifrån det 
antalet personer som lämnar och kommer att lämna arbetskraften av åldersskäl de kom-
mande åren, vilket gör att arbetskraften inte ökar mer trots relativt starkt konjunkturläge. 
Utvecklingen av arbetskraften har i hög grad varit beroende av Migrationsverkets kapacitet 
av flyktingmottagandet och förändringar i migrationspolitiken, vilket har gjort beräkningar 
svårprognosticerade. När dessa personer kommer till arbetsförmedlingen blir de på ett helt 
annat sätt en del av arbetskraftsutbudet och en viktig resurs på länets arbetsmarknad. Ut-
maningarna är dock stora vad gäller integration, utbildning och andra insatser när dessa 
personer ska matchas mot arbetsmarknadens behov. 
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Inskrivna arbetslösa vid Arbetsförmedlingen 
I detta kapitel beskrivs utvecklingen av inskrivna arbetslösa i Kronobergs län. Uppgif-
terna kring arbetslöshetens utveckling bygger i huvudsak på Arbetsförmedlingens verk-
samhetsstatistik. Med arbetslösa menas i detta sammanhang inskrivna arbetslösa vilket 
är summan av öppet arbetslösa och deltagare i arbetsmarknadspolitiska program med 
aktivitetsstöd.5 I kapitlet redogörs för arbetslöshetsutvecklingen, med tyngdpunkt på de 
senaste åren, och med särskild belysning på utvecklingen för olika grupper av arbetslösa. 

Arbetslöshetens utveckling 
För att illustrera den långsiktiga utvecklingen av arbetslösheten redovisas nedanstående 
diagram där rikets respektive länets relativa arbetslöshet sedan år 1995 kan utläsas. Det är 
tydligt att det sker en stor förändring i de två arbetslöshetskurvorna i samband med den 
internationella finanskrisen som inträffade 2008/2009. Den redovisade tidsperioden i di-
agrammet inleds med en nedgång av arbetslöshetsnivåerna och återhämtning från de hi-
storiskt höga nivåer som följd av den ekonomiska krisen som drabbade landet under åren 
1990-1994. Under början av 2000-talet stabiliserades arbetslösheten kring 7 procent för 
att gå ned till under 5 procent under högkonjunkturåren 2006-2007. Arbetslöshetsnivån 
för Kronobergs län låg under den perioden drygt en procentenhet lägre än för riket. Däref-
ter ökade återigen arbetslöshetsnivåerna i samband med den globala finanskrisen. Den re-
lativa arbetslösheten, för såväl riket som länet, nådde sin kulmen på drygt 9 procent innan 
den började minska igen under år 2010. Nedgången fick särskild fart under 2013-års andra 
halvår. Efter finanskrisen har arbetslöshetsnivån i länet dock varit något högre än i riket, 
och den senaste tiden har skillnaderna dessutom ökat. I skrivande stund – månadsstatisti-
ken för april 2017 – ligger arbetslösheten på 8,4 procent i länet mot 7,5 procent i riket. 

Arbetslöshetsnivåerna påverkas av konjunkturläget men det finns även andra faktorer som 
ger avtryck, exempelvis den demografiska utvecklingen och befolkningens ålderssamman-
sättning. Politiska beslut om regler kring arbetslöshets- och sjukförsäkring, dimensioner-
ing av arbetsmarknadspolitiska program och förändringar i myndigheters ansvarsområden 
påverkar också kurvorna. Arbetsförmedlingen har fått också nya grupper av arbetssökande, 
exempelvis personer som lämnat sjukförsäkringen och personer inom etableringsuppdra-
get. Flyktingars etableringsfas inleds generellt med en period av arbetslöshet. Ökad flyk-
tinginvandring har därför historiskt sett haft en stark inverkan på arbetslöshetsutveckl-
ingen, exempelvis under början på 90-talet när många flyktingar från krigsdrabbade länder 
på Balkan kom till Sverige. 

Arbetslöshetens utveckling i länet och riket som helhet kan förklaras av likheter och skill-
nader i näringsstruktur, befolkningssammansättning och konjunkturläge. Kronobergs län 
har en mer industritung näringsstruktur än landet som helhet, vilket har påverkat nivåerna 
på länets arbetsmarknad. Exportinriktad industri är särskilt känslig för fluktuationer i kon-
junkturen där en konjunktursvacka snabbt leder till fler arbetslösa. Dock innefattar länet 

5 Arbetslösheten i avsnittet behandlar enbart de som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. I den officiella arbets-
löshetsstatistiken från SCB:s arbetskraftsundersökningar används en annan arbetslöshetsdefinition och då inrä-
knas exempelvis den stora gruppen studerande som söker arbete, vilka sällan är inskrivna som arbetssökande på 
Arbetsförmedlingen. 
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geografiskt olika områden med skilda näringsstrukturer och temperaturer på de olika ar-
betsmarknaderna. Av denna anledning skiljer sig arbetslösheten åt mellan olika kommuner 
och bland olika grupper av individer, vilket också är nationella företeelser. I rapportens 
bilaga 3 återfinns uppgifter för länets samtliga kommuner uppdelat i kategorierna kön, ål-
der, födelseland och utbildningsbakgrund. 

 

 

 

Arbetslöshetens sammansättning 
Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik över inskrivna arbetslösa är en rik källa vid jäm-
förelser av arbetslöshetsnivåer mellan län, kommuner och olika grupper av arbetssökande. 
Statistiken kan användas för att analysera arbetslöshetens sammansättning utifrån exem-
pelvis kön, ålder, födelseland och utbildningsbakgrund. I nedanstående diagram jämförs 
arbetslöshetsnivåerna utifrån dessa variabler för länet och riket, där Kronobergs län ge-
nomgående har lägre nivåer än riket som helhet. 

Arbetslöshetsnivån skiljer sig något mellan könen där kvinnor har en lägre arbetslöshet än 
män, men män har trots det en högre förvärvsintensitet än kvinnor. Fenomenet kan förkla-
ras av att kvinnor i större utsträckning studerar, är föräldralediga eller av andra anled-
ningar står utanför arbetskraften.  

Skillnaderna är desto större mellan olika åldersgrupper, där exempelvis ungdomars (18-24 
år) arbetslöshet är högre än äldres (55-64 år). Yngre personer är i regel i början av sina 
arbetslivskarriärer, har nyligen slutat skolan och är i etableringsfasen på arbetsmarknaden 
där kortare anställningar ofta varvas med perioder av arbetslöshet. Under den senaste ti-
dens starka konjunkturläge har dock ungdomars position kraftigt förbättrats och ungdoms-
arbetslösheten i april uppmättes till 12,0 procent vilket kan jämföras med 12,5 procent ett 
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år tidigare. Stark positiv utveckling bland länets unga tros fortlöpa under prognosperioden. 
Förutom högkonjunkturen är en förklaring till att många ungdomar går ut i arbete att det 
skapas arbetstillfällen där ungdomar kan hitta ingångsjobb, exempelvis inom handeln och 
hotell- och restaurangbranschen, till följd av fortsatt hög konsumtion bland företag och 
hushåll. Generellt är yngre personer mer konjunkturkänsliga och gynnas i goda tider samt 
missgynnas i lågkonjunkturer, vilket beror på kortare arbetslivserfarenheter och jämförel-
sevis mer osäkra anställningsformer. 

Att ungdomar i jämförelser med andra åldersgrupper oftare hamnar i perioder av arbets-
löshet tillsammans med skillnader i arbetskraftsdeltagandet mellan grupperna, där äldre 
har både högre arbetskraftsdeltagande och förvärvsintensitet, gör att jämförelser inte är 
helt rättvisande. Personer som tillhör det äldre åldersspannet har generellt en fast förank-
ring på arbetsmarknaden och jämförelsevis en liten risk att hamna i arbetslöshet. Däremot 
kan det vara svårt för äldre personer som hamnat i arbetslöshet att åter komma i arbete, 
särskilt för dem med kortare utbildningsbakgrund. 

Även mellan inrikes och utrikes födda är skillnaderna i nivåer på arbetslöshet stora. Inrikes 
födda har drygt 25 procentenheter lägre arbetslöshet än utrikes födda i Kronobergs län. 
Trots höga arbetslöshetssiffror ser Arbetsförmedlingen att det rådande konjunkturläget 
även gynnar många utrikes födda och många i gruppen går ut i arbete. Betydligt fler tillträ-
der dock arbetskraften än antalet som går ut i arbete, detta som en följd av att många av de 
nyanlända som kom till landet under 2015 skrivs in på Arbetsförmedlingen. Dessa indivi-
der är nya på svensk arbetsmarknad och behöver av naturliga skäl längre tid för att få en 
fast förankring, bland annat till följd av bristande svenskkunskaper och avsaknad av kon-
takter. 

Bland personer med olika utbildningsbakgrund är det också stora skillnader. För personer 
med enbart förgymnasial utbildning är situationen på arbetsmarknaden särskilt tuff med 
hög arbetslöshet som följd. Utvecklingen där fler och fler arbetsgivare ställer högre krav på 
utbildning bland arbetssökande tros vara ihållande över tid. 
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Ökad tudelning på länets arbetsmarknad 
En stor del av de inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen har långa tider av arbetslös-
het. Mer än hälften av de inskrivna arbetslösa har varit utan arbete i mer än ett halvår och 
flödet från grupper med kortare arbetslöshet till grupper med längre tider sker ständigt. 
Diagrammet nedan visar de inskrivna arbetslösa efter tider utan arbete. Av de fyra grup-
perna är personer med mindre än 6 månader utan arbete den största gruppen. Det är inom 
den gruppen som de största förändringarna syns, och det är även där som de senaste årens 
konjunkturförstärkning har gjort att kurvan går ner i snabb takt. Det är givetvis också i den 
gruppen de nyinskrivna arbetslösa hamnar, men det är även ur den gruppen som det 
största utflödet till arbete sker. Oavsett konjunkturläge är det generellt personer med kor-
tare arbetslöshetstider som står närmast arbetsmarknaden och har lättast att hitta ett ar-
bete. Längre tider utan arbete är försvårande för möjligheterna att komma till ett varaktigt 
arbete eftersom personerna i mindre utsträckning tar del av kompetensutveckling, mister 
viktiga nätverk och därmed även försämrar sin attraktionskraft hos arbetsgivare. 

Mellan april 2016 och samma månad i år har antalet personer med mer än två års arbets-
löshet ökat något. Detsamma gäller också för dem med kortare tid (mindre än 6 månader) 
utan arbete. Ökningen av antalet personer med mer än två år utan arbete är oroväckande 
och en tydlig illustration av att många arbetslösa har en tuff position på arbetsmarknaden. 
Ökningen i antalet inskrivna arbetslösa med mindre än 6 månader utan arbete kan helt 
tillskrivas etableringsuppdraget. Det är alltså personer som ännu inte tillträtt den svenska 
arbetsmarknaden och inte personer som blivit av med sina arbeten som orsakar uppgången 
i kurvan. 
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Fortsatt tuff situation för arbetslösa med utsatt ställning 
Arbetsförmedlingen har identifierat kategorier av arbetssökande som i genomsnitt har 
större svårigheter att snabbt finna ett arbete och som därmed löper större risk att hamna i 
längre tider av arbetslöshet. Arbetsförmedlingen benämner dessa som arbetslösa med ut-
satt ställning. Gruppen har följts över tid utifrån dess storlek både vad gäller antal och andel 
av inskrivna arbetslösa.  

Begreppet innefattar: 

• Arbetslösa med högst förgymnasial utbildning 
• Arbetslösa med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga 
• Arbetslösa i åldrarna 55-64 år 
• Arbetslösa utomeuropeiskt födda 

 
Det är viktigt att understryka att enskilda individer som tillhör dessa grupper kan ha lika 
lätt att få en fast förankring på arbetsmarknaden som andra. Som framgår av diagrammet 
nedan har trenden varit att antalet inskrivna arbetslösa med utsatt ställning har ökat, me-
dan fallet är motsatt bland övriga inskrivna arbetslösa som i stället har minskat i snabb 
takt. Gapet mellan inskrivna arbetslösa med utsatt ställning och övriga inskrivna arbetslösa 
har således vuxit, en utveckling som tog fart under 2010. 
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Som framgår av den neråtlutande kurvan för de övriga inskrivna arbetslösa har personer 
med starkare positioner på arbetsmarknaden fått den bästa utdelningen av de senaste 
årens starka konjunkturutveckling. Antalet inskrivna som tillhör övriga inskrivna arbets-
lösa har nästintill halverats under en fyraårsperiod och den aktuella nivån är i linje med 
den historiskt låga nivån under högkonjunkturåren före finanskrisen. De inskrivna arbets-
lösa med utsatt ställning har å andra sidan ökat i antal de senaste åren och nått rekordni-
våer. 

Historien har visat att en förstärkning av konjunkturen först gynnar grupper med starkare 
ställning på arbetsmarknaden och att utdelningen når andra grupper med en viss fördröj-
ning. Därför krävs längre period av god konjunktur och stark jobbtillväxt för att nivån för 
arbetslösa med utsatt ställning ska minska. I takt med att antalet inskrivna som står nära 
arbetsmarknaden minskar förbättras chanserna för övriga att konkurrera om jobben. 

Även om utvecklingen framöver ser positiv ut även för arbetslösa med utsatt ställning är 
det tydligt att gapet växer. Antalet inskrivna arbetslösa med utsatt ställning uppgick i april 
2017 till 6 300 personer (jämfört med 6 623 ett år tidigare). Övriga inskrivna uppgick till 
1 577 personer (jämfört med 1 877 i april 2016). Arbetslösa i utsatt ställning utgör därmed 
80 procent av de inskrivna arbetslösa i länet, vilket är den högsta andelen någonsin (för ett 
år sedan uppgick andelen utsatta till 75 procent). Som andel av de inskrivna arbetslösa på 
Arbetsförmedlingen bedöms dessa att öka under 2017 och 2018, vilket försvårar Arbetsför-
medlingens matchningsarbete då kraven på individuellt anpassade lösningar växer. De ar-
betsmarknadspolitiska verktygen där dessa grupper kan få hjälp att komma ut på arbets-
marknaden måste därför vara både skarpa och ändamålsenliga. 

De båda kurvornas utseende illustrerar tydligt de både olika gruppernas position på arbets-
marknaden och att de har fått olika utdelning de senaste åren. Orsakerna till detta är delvis 
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att kraven på kompetens ständigt ökar på arbetsmarknaden. Men det är också viktigt att 
påpeka att Arbetsförmedlingen har fått nya och utökade uppdrag. Genom detta har även 
antalet personer med utsatt ställning ökat. De förändrade regelverken kring sjukförsäk-
ringen runt år 2010 har gjort att många personer har kommit till Arbetsförmedlingen efter 
längre sjukskrivningstider. Bland dessa personer finns inslag av ohälsoproblematik och i 
många fall en funktionsnedsättning som medför delvis eller helt nedsatt arbetsförmåga. I 
samband med etableringsreformen samma år fick Arbetsförmedlingen ett samordnande 
ansvar att i samverkan med flera aktörer snabbt hjälpa personer som är nya i Sverige att 
komma i arbete eller utbildning. Detta utökade uppdrag har gjort att fler utomeuropeiskt 
födda personer numera återfinns hos myndigheten, vilket ger utslag i arbetslöshetssiff-
rorna för gruppen inskrivna med utsatt ställning. 

I diagrammet nedan illustreras utvecklingen för var och en av delgrupperna av arbetslösa 
med utsatt ställning. Här kan en person finnas med i flera av grupperna, till skillnad från 
föregående diagram där ingen dubbelräkning förekommer. 

 

 
 

Arbetslösa med enbart förgymnasial utbildning har fram till 2014 varit den största delgrup-
pen. Denna grupp ökade kraftigt i samband med finanskrisen 2008-2009, där nedskär-
ningar och nedläggningar av företag gjorde att många i gruppen förlorade sina jobb och 
hade svårt att komma tillbaka i arbete när konkurrensen på arbetsmarknaden hårdnade. 
Även Arbetsförmedlingens nya uppdrag har haft påverkan då många personer med kortare 
utbildningsbakgrund har ställt sig till arbetsmarknadens förfogande.  

Gruppen utomeuropeiskt födda har ökat över tid och är den största enskilda delgruppen av 
inskrivna arbetslösa med utsatt ställning. En ökad utomeuropeisk invandring till landet 
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och etableringsuppdraget har gjort att gruppen har vuxit kraftigt. Kurvans lutning är sär-
skilt brant under 2016 och 2017 eftersom många nyanlända som kom under 2015 nu skrivs 
in på Arbetsförmedlingen. 

Gruppen av personer som har funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga 
har också ökat över tid, men har under ett par års tid uppvisat en utveckling mot att minska 
i antal. Den sista gruppen, äldre arbetslösa, har i princip varit oförändrad sedan några år 
tillbaka, men har även den minskat något den senaste tiden. 

Av de 7 877 inskrivna med utsatt ställning i länet tillhörde 40 procent eller 3 143 personer 
endast en av de fyra grupperna. Knappt 35 procent eller 2 736 av de inskrivna arbetslösa 
ingår i två av delgrupperna. Här är den i särklass vanligaste kombinationen utomeurope-
iskt födda med endast förgymnasial utbildning (nästan 2 000 av de inskrivna arbetslösa 
hade denna kombination av statistisk karaktäristika). Övriga kombinationer är mindre. 
265 inskrivna arbetslösa med funktionsnedsättning saknar gymnasieutbildning. Grup-
perna äldre som endast har förgymnasial utbildning och äldre som har funktionsnedsätt-
ning omfattar 111 respektive 150 personer. 

Det är däremot inte lika vanligt att ingå i tre eller fyra av delgrupperna. 385 personer, mot-
svarande 5 procent av de inskrivna arbetslösa i grupper med utsatt ställning, ingår i tre 
grupper och 36 personer ingår i alla fyra grupperna (0,5 procent av de arbetslösa med utsatt 
ställning). 

 

Arbetslösa födda utanför Europa 
Det växande antalet utomeuropeiskt födda inskrivna arbetslösa är inte en homogen grupp 
utan en samling människor med olika bakgrunder och därmed olika förutsättningar för 
etablering på svensk arbetsmarknad. Beskrivs gruppen efter deras utbildningsbakgrund 
finns en stor spännvidd från personer med mycket liten utbildning till personer med långa 
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eftergymnasiala utbildningar. Diagrammet nedan följer inskrivna utomeuropeiskt födda 
utifrån utbildningsnivå. Sedan 2009 har antalet med utbildning kortare än gymnasiet ökat 
markant och gruppen har nästan sexdubblats sedan år 2009 (gruppen utgör 52 procent av 
totalen). Även antalet med eftergymnasial utbildning har ökat kraftigt (fyrdubblats) sedan 
2009. För en del krävs grundläggande utbildning för att vara gångbara på arbetsmark-
naden, medan andra bör ha kortare väg till jobben genom riktade insatser så som validering 
av befintliga yrkeskunskaper och språkträning. Mer om detta i kapitlet om utmaningarna 
på länets arbetsmarknad nedan. 
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Utmaningar på länets arbetsmarknad 
Det goda läget på arbetsmarknaden skapar möjligheter för sysselsättningsökningar och 
jobbmöjligheter för personer som tillträder arbetsmarknaden. I förlängningen ger det ett 
positivt bidrag till samhällsekonomin. Trots de ljusa utsikterna finns en rad utmaningar 
på länets arbetsmarknad, inte minst det glapp som finns mellan arbetsgivarnas efterfrå-
gan och kompetens hos de arbetslösa. I detta avsnitt diskuteras några av de kommande 
årens utmaningar på arbetsmarknaden i Kronobergs län.  

Matchningsproblem på en alltmer tudelad arbetsmarknad 
Arbetsförmedlingen har under en rad år beskrivit den ökade tudelningen på den svenska 
arbetsmarknaden. Länets arbetsgivare har oberoende av konjunkturläge signalerat att det 
råder brist på arbetskraft med önskad kompetens inom vissa yrkesområden. Denna oba-
lans mellan utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden ger negativa konsekvenser för både 
samhällsekonomin och för de personer som drabbas av arbetslöshet. 

Oberoende av konjunkturläge sker många rekryteringar på den svenska arbetsmarknaden. 
I nuläget beräknas ungefär 1,5 miljoner rekryteringar ske årligen i landet. Mot bakgrund av 
att Kronobergs län utgör ungefär 2 procent av riket, görs drygt 30 000 rekryteringar inom 
länet varje år. I ett starkt konjunkturläge ökar också efterfrågan på arbetskraft, vilket ger 
många jobböppningar för personer utan arbete, men ställer också många arbetsgivare inför 
situationer där de inte hittar personer med den kompetens som de efterfrågar. Yrkeskate-
gorier och kompetenser efterfrågas i så stor utsträckning att bristsituationer och flaskhals-
problematik uppstår där arbetsgivare inte lyckats finna personer med den kompetens de 
söker då de behöver rekrytera. 

Kompetensförsörjningen på länets arbetsmarknad är en viktig förutsättning för tillväxt och 
välfärdsutveckling. Detta är en utmaning inte bara för arbetsmarknadspolitiken utan även 
för andra politikområden som exempelvis utbildningspolitiken. Brist på rätt utbildad ar-
betskraft är ett hinder för rekryteringar och hämmar den långsiktiga sysselsättningsut-
vecklingen. Misslyckade rekryteringar av personer med strategiska nyckelkompetenser 
hindrar det enskilda företagets utveckling. Arbetskrafts- och kompetensförsörjningen i lä-
net är beroende av att fler personer väljer utbildningar som är gångbara på arbetsmark-
naden, men också att utbildningsplatser finns i tillräcklig omfattning inom områden där 
kompetens saknas och där bristerna finns. Det är därför viktigt att kunskaperna om beho-
ven av arbetskraft inom olika yrkesområden ökar. Här har många aktörer ett ansvar vad 
gäller informationsspridning och opinionsbildning. Skolornas studie- och yrkesvägledare, 
utbildningsanordnare, länets arbetsgivare och inte minst Arbetsförmedlingen är viktiga ak-
törer för att sprida information och öka kunskapen om arbetsmarknadens kommande be-
hov. 

Den generationsväxlingsproblematik som finns på delar av den svenska arbetsmarknaden 
märks också i länet, och då särskilt tydligt i de kommuner där befolkningsunderlaget för 
personer i arbetsaktiv ålder är på tillbakagång. Bristsituationerna på arbetsmarknaden är 
särskilt tydliga inom de yrkesområden som kan benämnas välfärdsyrken och där kommu-
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nerna ofta är de stora arbetsgivarna. Något paradoxalt har de kommuner som har det tuff-
ast med att hitta personal till sina utlysta tjänster också ofta de högsta nivåerna på arbets-
lösheten, vilket är ytterligare ett tecken på att utbud och efterfrågan av arbetskraft på den 
lokala arbetsmarknaden inte är i balans. 

Med de många människor som kommit från andra länder den senaste tiden finns ett till-
skott av arbetskraft som kan fylla de bristsituationer som finns på arbetsmarknaden. För 
att nyttja den ibland dolda kompetensen som återfinns bland deltagarna inom Arbetsför-
medlingens etableringsuppdrag gäller det att identifiera den vid kartläggningssamtal och 
sedan genom validering, utbildningsinsatser och annat matcha personer med arbetsgivar-
nas behov. Bland insatserna i den arbetsmarknadspolitiska verktygslådan finns också ar-
betsmarknadsutbildningar och de nya insatserna kring traineejobb som till stor del är rik-
tade mot bristyrken. 

Arbetslösa med utsatt ställning på arbetsmarknaden 
Även i ett gott konjunkturläge har arbetsmarknaden utmaningar. Konkurrensen är stor om 
många av de lediga jobben, och personer med färsk arbetslivserfarenhet och starka meriter 
kommer även fortsättningsvis att ha goda möjligheter på arbetsmarknaden. Personer med 
längre arbetslöshetstider och en svagare position på arbetsmarknaden kommer att ha fort-
satt svårt att finna ett arbete. En av arbetsmarknadspolitikens viktigare uppgifter är att 
stärka de individer som befinner sig långt från arbetsmarknaden för att öka deras möjlig-
heter att komma ut i arbete. 

Det är viktigt att understryka att de arbetslösa med utsatt ställning är en heterogen samling 
individer som i genomsnitt har svårare att komma ut i arbete än övriga. Det finns stora 
individuella skillnader mellan personerna där individuella egenskaper kan vara avgörande 
för vilka möjligheter personen har på arbetsmarknaden. Formell utbildning, personliga 
kontaktnät och arbetslivserfarenhet, och andra individuella egenskaper är i slutändan helt 
avgörande för om en person ska komma i arbete eller inte. 

En av Arbetsförmedlingens viktigare uppgifter är att öka kontakterna med länets arbetsgi-
vare. Syftet är att förstärka nätverken på den lokala arbetsmarknaden och därigenom öka 
möjligheterna att finna praktikplatser och skapa förutsättningar för anställningar för per-
soner med en svagare position på arbetsmarknaden. 

Det är viktigt att förhindra att personer hamnar i långa arbetslöshetstider och att öka möj-
ligheterna för dem som redan har varit arbetslösa länge att komma ut i arbete. Detta är en 
stor utmaning för arbetsmarknadspolitiken. Personer med långa arbetslöshetstider är pri-
oriterade från Arbetsförmedlingens sida när det gäller programinsatser och handläggarre-
surser. De arbetsmarknadspolitiska insatserna som erbjuds, exempelvis arbetsmarknads-
utbildningar och arbetspraktik, syftar både till att höja den arbetssökandes kompetens och 
att öka kontakterna med arbetslivet. Möjligheterna till anställningsstöd och nystartsjobb 
(som innebär en subvention till en arbetsgivare som anställer en person som varit frånva-
rande från arbetsmarknaden en längre tid) är dessutom relativt generösa. 
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Personer med förgymnasial utbildning 
Arbetslöshetsnivån för gruppen som bara har förgymnasial utbildning är betydligt högre 
än för arbetssökande med gymnasieutbildning eller längre. I gruppen med förgymnasialt 
utbildade finns också många personer med längre arbetslöshetstider. Många av de tidigare 
jobbmöjligheterna som funnits för personer med kortare utbildning har rationaliserats bort 
över tid och att påstå att gymnasieutbildning är obligatoriskt på den alltmer kunskapsin-
tensiva svenska arbetsmarknaden är ingen överdrift.  

I befolkningen i arbetsför ålder minskar andelen utan gymnasieutbildning, men bland de 
arbetssökande är denna grupp relativt stor (drygt 40 procent av de inskrivna arbetslösa i 
länet). Inte sällan har personer med lägre utbildning också tillhörighet i någon annan grupp 
med svagare konkurrensmöjligheter på arbetsmarknaden. Det vill säga är utomeuropeiskt 
född, har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga eller tillhör det äldre 
åldersspannet (55-64 år). Av de drygt 3 200 inskrivna arbetslösa med förgymnasial utbild-
ning hade i april 2017 knappt 2 800 (86 procent) också minst en av de andra karaktäristika 
för utsatt ställning. 

Flera faktorer talar dessutom för att det kommer att vara fortsatt hög arbetslöshet bland 
personer med lägre utbildning. Alltför många ungdomar når inte fullföljd gymnasieutbild-
ning, och av dem som invandrar till landet saknar också en stor andel gymnasieutbildning. 
Bland de personer som kommer till Arbetsförmedlingen genom etableringsuppdraget finns 
en stor andel med högst förgymnasiala studier. Det sker alltså ett kontinuerligt inflöde i 
gruppen av personer med kortare utbildning. 

Ungdomar med bristfällig utbildning är en grupp som i stor utsträckning hamnat i en ar-
betslöshetssituation som är svår att bryta. På arbetsmarknaden ställs allt hårdare krav på 
utbildning och arbetslivserfarenhet, både vad gäller formell och informell kompetens. 
Yngre personer som varken har gymnasieutbildning eller arbetslivserfarenhet har därför 
svårare att konkurrera om de lediga jobben. Detta märks genom att ungdomar som saknar 
gymnasieutbildning har större risk att bli långtidsarbetslösa. 

Det är viktigt att rusta grundskoleelever för deras långsiktiga studier, inte minst genom att 
tidigt informera om arbetsmarknaden i skolan. Att motivera ungdomar att fullfölja gymna-
siet är också mycket viktigt och en utmaning för hela samhället. Möjligheterna att genom-
föra gymnasieutbildning även i vuxen ålder måste finnas, vilket är av stor betydelse både 
för den enskilda individen och för arbetskraftsförsörjningen i samhället. I slutändan är det 
avgörande också för samhällsekonomin och för välfärden. 

För personer utan gymnasieutbildning behövs utbildningsinsatser för att öka möjlighet-
erna på arbetsmarknaden. Exempelvis kan studiemotiverande insatser genom folkhögsko-
lorna vara ett delmål. Det är i första hand inom ramen för utbildningspolitiken snarare än 
inom arbetsmarknadspolitiken som insatserna bör ske. Här behövs också en fördjupad 
samverkan mellan Arbetsförmedlingen och kommunerna kring utbildningssatsningar av 
kunskapslyftskaraktär. Matchning till arbete via utbildning är nyckelstrategin för att höja 
den formella kompetensen hos de arbetslösa som i dagsläget inte kan möta arbetsgivarnas 
behov av personal. 
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Det är olyckligt att många elever lämnar gymnasieskolan utan att få fullständiga betyg och 
gymnasiekompetens. Arbetsmarknadspolitiken och vuxenutbildningen har alltför begrän-
sade möjligheter att fullt ut kompensera detta. Lärlingsutbildningar med större inslag av 
arbetsplatsförlagd utbildning kan vara en väg att öka andelen elever med fullständiga gym-
nasiebetyg. Detta erbjuds numera inom ramen för de reguljära gymnasieutbildningarnas 
yrkesutbildningar och kan även minska avståndet mellan skola och arbetsliv. 

Personer med funktionsnedsättning 
Antalet personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga som är in-
skrivna på Arbetsförmedlingen har ökat påtagligt de senaste åren. I april 2017 var sam-
manlagt närmare 3 300 personer med funktionsnedsättning inskrivna som arbetssökande 
på Arbetsförmedlingen i Kronobergs län. I dessa siffror ingår samtliga inskrivna personer 
med funktionsnedsättning, såväl arbetslösa som personer i arbete (med eller utan stöd). 
Antalet inskrivna arbetslösa personer som har funktionsnedsättning som medför nedsatt 
arbetsförmåga har också ökat under samma tidsperiod. I januari 2009 var antalet knappt 
600 och i april 2017 var motsvarande siffra drygt 1 300. En relativt stor andel av de in-
skrivna arbetslösa med funktionsnedsättning saknar också gymnasiekompetens. Av de 
knappt 1 300 arbetslösa personerna med funktionsnedsättning har fyra av tio enbart för-
gymnasial utbildning. 

Personer med funktionsnedsättning har det tufft på arbetsmarknaden och är ofta den 
grupp som har allra svårast att snabbt få arbete. En stor del av gruppen har långa tider i 
arbetslöshet. För en person med funktionsnedsättning krävs i många fall insatser från sam-
hället och Arbetsförmedlingen för att stärka möjligheterna att få arbete. Arbetsför-
medlingen prioriterar såväl programinsatser som handläggarresurser för personer i mål-
gruppen. 

En metod för att stärka möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att komma 
ut i arbetslivet är genom en så kallad SIUS-insats (Särskilt introduktions- och uppföljnings-
stöd för funktionsnedsatta i arbetslivet) som är ett stöd för personen att introduceras på en 
arbetsplats. Genom en metod som bygger på en variant av Supported Employment-meto-
diken fungerar SIUS-konsulenten som stödperson under den introducerande fasen av per-
sonens väg till anställning. 

Inom ramen för Arbetsförmedlingens uppdrag inom arbetslivsinriktad rehabilitering finns 
möjligheter till anställning med stöd för personer med funktionsnedsättning som medför 
nedsatt arbetsförmåga. I Kronobergs län fanns i slutet av april 2017 närmare 1 500 perso-
ner i anställning genom särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som 
medför nedsatt arbetsförmåga (43 procent av dessa är kvinnor och 57 procent är män), 
varav drygt 500 i anställning med lönebidrag, något mer än 750 i trygghetsanställning, 40 
i offentligt skyddat arbete och 140 i utvecklingsanställning. 

Genom anställningar med lönesubventioner ökar möjligheterna för personer med funkt-
ionsnedsättning att konkurrera på arbetsmarknaden. Arbetssökande med funktionsned-
sättning har i många fall också en svagare utbildningsbakgrund som ytterligare försämrar 
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personens ställning på arbetsmarknaden. Under de kommande åren behövs fortsatt starkt 
stöd för den växande gruppen arbetssökande personer med funktionsnedsättning. 

Arbetsförmedlingen har en uppsättning verktyg och insatser för att stärka de funktions-
nedsattas möjligheter på arbetsmarknaden. Dessa insatser tillsammans med en aktiv vilja 
till samverkan från arbetsgivarna i länet är viktiga för att lyckas med målsättningen om att 
påskynda vägen till arbete för personerna i gruppen. 

Arbetslösa över 55 år 
Arbetslösheten i åldersgruppen 55-64 år är som tidigare redovisats relativt låg. Personer i 
denna åldersgrupp som har fasta anställningar har i allmänhet en liten risk att hamna i 
arbetslöshet. Personer i åldersgruppen som blir arbetslösa har däremot ofta svårt att 
snabbt komma tillbaka till arbete. Svårigheterna på arbetsmarknaden förstärks dessutom 
för de personer i åldersgruppen som har sämre hälsa, funktionsnedsättning eller kortare 
utbildningsnivå. Det är också stor sannolikhet att det är i denna grupp man kan finna per-
soner vars yrkeserfarenheter har blivit inaktuella och därför inte efterfrågas på arbetsmark-
naden. 

En äldre person som varit utan arbete en längre tid möts av en stark konkurrenssituation 
på arbetsmarknaden. För den enskilde individen kan möjligheten till en subventionerad 
anställning via exempelvis nystartsjobb vara en möjlig återkomst i arbete. Villkoren är sär-
skilt generösa för en arbetsgivare som anställer en äldre person som varit frånvarande från 
arbetslivet en tid. För personer över 55 år som är kvalificerade för detta stöd ges subvent-
ionen för dubbelt så lång tid som för övriga personer. 

Utomeuropeiskt födda arbetslösa 
Utrikes födda arbetssökande, och då i synnerhet personer med utomeuropeisk bakgrund, 
är en grupp som också har en tuff situation på arbetsmarknaden. Den sysselsättningsök-
ning som skett under de senaste åren i Kronobergs län har dock i princip helt skett bland 
de utrikes födda, eftersom antalet inrikes födda i arbetsför ålder minskar i de flesta av lä-
nets kommuner. Det är alltså tack vare den relativt höga invandringen som utvecklingen av 
arbetskraft och sysselsatta varit positiv. 

Av de 7 877 inskrivna arbetslösa i länet i slutet av april 2017 var 5 313 födda utanför Sverige, 
varav 4 385 utanför Europa. På ett år har antalet inskrivna arbetslösa födda inom riket 
minskat med 280 personer medan antalet arbetslösa födda utanför Europa har ökat med 
785 personer. Arbetsförmedlingen har sedan 2010 ett utökat ansvar för nyanländas situat-
ion med syftet att påskynda och förenkla etableringen i samhället och i arbetslivet för dessa 
personer. Arbetsmarknadspolitikens insatser för att stärka etablering och integrering för 
personer ur denna grupp är viktig. Inte minst är utbildningsinsatser, gärna i kombination 
med praktik och andra arbetsplatsförlagda inslag, viktiga för att öka chanserna till arbete. 

Att personer som relativt nyss kommit till Sverige har svårigheter att etablera sig på arbets-
marknaden beror delvis på att det handlar om att lära sig ett nytt språk och nya kulturella 
koder. Bristen på upparbetade nätverk försvårar också personers etablering på arbetsmark-
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naden, vilket inte minst beror på att många rekryteringsvägar går just via informella nät-
verk. För att öka sina chanser på arbetsmarknaden behöver individen bygga upp såväl hu-
mankapital som socialt kapital, vilket är en process som tar tid. 

Orsakerna till ökningen i antal inskrivna arbetslösa beror på att den utomeuropeiska in-
vandringen har ökat och att gruppen i ökad utsträckning har kommit till Arbetsför-
medlingen och inte för att arbetsmarknadssituationen för gruppen har försämrats. Situat-
ionen för gruppen på arbetsmarknaden är dock tuff varför det framöver sannolikt lär bli en 
stor ökning av utomeuropeiskt födda med långa arbetslöshetstider. 

Det är viktigt att belysa att gruppen utomeuropeiskt födda inte är en homogen grupp. Inom 
gruppen finns personer med mycket begränsad utbildningsbakgrund och personer med 
både högre utbildning och kvalificerad yrkeserfarenhet. Andelen som saknar gymnasieut-
bildning är 54 procent. Motsvarande siffra för de arbetslösa födda i Sverige är 26 procent. 
Insatserna för gruppen måste därför utgå från de enskilda individernas förutsättningar och 
behov. För en del behövs grundläggande utbildningsinsatser och för andra handlar det ex-
empelvis om ekvivalering av tidigare utbildningar och validering av yrkes-erfarenheter. 

De så kallade snabbspåren är särskilda insatser där Arbetsförmedlingen har regeringens 
uppdrag att samordna och genomföra snabbare vägar för nyanlända som har utbildning 
eller yrkeserfarenhet som efterfrågas på den svenska arbetsmarknaden. Snabbspår har 
upprättats för exempelvis ingenjörer, yrkesförare, målare, kockar, slaktare, administrativ 
personal, lärare, läkare, sjuksköterskor, tandläkare och apotekare. Detta är områden som 
Arbetsförmedlingen har identifierat som bristyrken och där arbetsgivare och fackförbund 
är överens om inriktningen. Relativt ny är också insatsen moderna statliga beredskapsjobb 
där målgrupperna är nyanlända eller långtidsarbetslösa. 

En av insatserna för denna grupp genom Arbetsförmedlingen är instegsjobb som är ett sär-
skilt anställningsstöd med nyanlända invandrare som målgrupp. Insatsen innebär att en 
subventionerad anställning kombineras med svenskundervisning för invandrare. 

Som grupp har de utomeuropeiskt födda ett lågt arbetskraftsdeltagande och särskilt lågt är 
det bland kvinnorna. Här finns utmaningar både vad gäller att öka arbetskraftsdeltagande 
och att öka integrationen av dessa personer, vilket i mångt och mycket är två sidor av 
samma mynt. Arbete och sysselsättning är en central komponent i integrationsarbetet, 
både för att ta vara på människan som resurs och att inkludera människor i samhällsge-
menskapen och motverka utanförskap. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Metod och urval 

Historia och syfte 
Arbetsförmedlingen har gjort prognoser sedan 1960-talet. Den nuvarande metodiken in-
fördes i mitten av 1990-talet. Samtidigt infördes ett enhetligt intervjuformulär. Sedan dess 
har intervjuformuläret utvecklats och antalet frågor har blivit fler. 

Syftet med prognosarbetet är att ge Arbetsförmedlingen detaljerad kunskap om läget och 
framtidsutsikterna på arbetsmarknaden, vilket är viktigt för förmedlingens arbete med 
vägledning. Prognosarbetet stödjer på så sätt Arbetsförmedlingens kärnuppgift som är att 
matcha arbetssökande mot arbetsgivarnas rekryteringsbehov. Det sammanställda materi-
alet är också ett viktigt underlag för planeringen av verksamheten på såväl lokal som central 
nivå. Ytterligare ett viktigt syfte med Arbetsförmedlingens prognoser är att informera och 
påverka externa aktörer. Arbetsförmedlingen publicerar en nationell och 21 regionala pro-
gnoser två gånger per år, i juni och december. 

Metod och undersökningens genomförande 
Arbetsförmedlingens prognoser baseras på intervjuer med ett mycket stort antal privata 
och offentliga arbetsgivare. Intervjuerna görs av arbetsförmedlare och svaren inhämtas ge-
nom samtal med arbetsgivarna vid ett besök eller per telefon. Motivet till detta arbetssätt 
är att den ansvarige arbetsförmedlaren ska ha möjlighet att ställa följdfrågor, bland annat 
för att minska risken för missförstånd kring frågornas syfte och innehåll. 

Frågorna handlar bland annat om arbetsgivarnas bedömningar om efterfrågan på varor 
och tjänster. Vidare ställs frågor om företagens kapacitetsutnyttjande, antal anställda, re-
kryteringsbehov, bristyrken samt löneutveckling. På motsvarande sätt får de offentliga ar-
betsgivarna frågor om utvecklingen för sin verksamhet samt om eventuell övertalighet. 
Uppgifterna inhämtas under sekretesskydd enligt SFS 2009:400 (Offentlighets- och sekre-
tesslagen) 28 kap 12§. Arbetsgivarna har ingen juridiskt bindande skyldighet att delta i Ar-
betsförmedlingens undersökning. 

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

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

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

För att vara en urvalsundersökning är antalet intervjuade arbetsställen stort vilket gör att 
tillförlitligheten totalt sett bedöms som god. I den senaste undersökningen ingick 449 ar-
betsställen inom det privata näringslivet i Kronobergs län och svarsfrekvensen blev 90 pro-
cent. Det sker även intervjuer med representanter för olika verksamhetsområden i landets 
samtliga kommuner och landsting samt med ett antal statliga arbetsgivare. I den senaste 
undersökningen ingick 54 offentliga arbetsgivare i urvalet i Kronobergs län och svarsfre-
kvensen uppgick till 87 procent. 

  

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

Arbetsförmedlingens efterfrågeindikator för näringslivet 
Arbetsförmedlingens konjunkturindikator visar arbetsgivarnas bedömningar av hur efter-
frågeläget kommer att utvecklas under de kommande 6 månaderna. Indikatorn bygger på 
underlag från Arbetsförmedlingens intervjuundersökning och presenteras för det privata 
näringslivet. Värdet 100 motsvarar det historiska genomsnittet, och indikerar därmed ett 
normalt förväntningsläge. Värden över 100 visar ett starkare förväntningsläge än normalt 
och värden över 110 ett mycket starkare förväntningsläge än normalt. På motsvarande sätt 
visar värden under 100 ett svagare förväntningsläge än normalt och värden under 90 ett 
mycket svagare förväntningsläge än normalt. 

Nettotal 
Nettotalen är ett mått på arbetsgivarnas förväntningsläge. Talen beräknas som den andel 
arbetsställen som bedömer att efterfrågan på deras varor och tjänster kommer att öka mi-
nus den andel arbetsställen som bedömer att efterfrågan kommer att minska. 

Inskrivna arbetslösa 
Inskrivna arbetslösa är summan av öppet arbetslösa och deltagare i program med aktivi-
tetsstöd. Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. 
Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras 
Arbetskraftsundersökning (AKU). 

Registerbaserad arbetskraft 
Den registerbaserade arbetskraften utgörs av: 

1. Den förvärvsarbetande nattbefolkningen (enligt SCB:s Registerbaserade arbets-
marknadsstatistik, RAMS). 

2. Öppet arbetslösa (inskrivna på Arbetsförmedlingen). 

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

Den registerbaserade arbetskraften används för att redovisa andelen arbetslösa i Arbets-
förmedlingens verksamhetsstatistik. Samtliga uppgifter avser åldersgruppen 16-64 år. 
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Bilaga 3. Arbetslöshetens sammansättning 
Inskrivna arbetslösa 16-64 år som andel av registerbaserad arbetskraft i respektive 
grupp, genomsnitt av kvartal 4 2016 och kvartal 1 2017, Kronobergs län 
 

Kommun Totalt 
16-64 år Kvinnor Män 

Unga 
18-24 
år 

Äldre 
55-64 
år 

Inrikes 
födda 

Utrikes 
födda 

Utbildning 

Förgym-
nasial 

Gym-
nasial 

Efter-
gymnasial 

Uppvidinge 10,3 9,1 11,3 13,6 4,6 3,3 37,3 23,5 5,5 10,6 

Lessebo 15,3 13,9 16,4 25,2 7,0 4,2 48,9 34,5 8,8 12,8 

Tingsryd 8,1 8,1 8,1 14,5 4,3 3,5 36,1 21,8 4,3 8,5 

Alvesta 9,5 9,4 9,5 15,3 5,2 3,4 34,1 26,8 5,5 6,5 

Älmhult 7,0 7,0 7,0 12,1 4,6 3,1 21,8 17,6 4,9 6,4 

Markaryd 11,4 11,4 11,4 17,5 6,9 4,7 35,1 24,6 7,2 11,2 

Växjö 8,1 7,3 8,9 11,7 6,1 3,7 26,8 29,5 6,6 4,8 

Ljungby 6,6 6,7 6,5 9,6 4,0 3,3 21,4 19,7 4,5 5,2 

Kronobergs län 8,5 8,0 9,0 12,8 5,4 3,6 29,0 25,7 5,9 5,9 
Riket 7,7 7,1 8,3 11,3 6,3 4,2 22,3 22,6 6,3 5,1 

Källa: Arbetsförmedlingen och SCB (RAMS)



   
    

 
 

Arbetsmarknadsutsikterna för Kronobergs län är en del av Arbetsförmedlingens prognosarbete. 
På vår webbplats www.arbetsformedlingen.se/prognoser hittar du arbetsmarknadsutsikter för 
alla län samt för landet som helhet. 

Om du är intresserad av mer information om framtidsutsikterna för ett speciellt yrke rekom-
menderar vi vår webbaserade vägledningstjänst Yrkeskompassen, som uppdateras två gånger 
per år. Se www.arbetsformedlingen.se/yrkeskompassen. Här beskrivs jobbmöjligheterna under 
det närmaste året för nära 200 yrken. Dessa täcker tillsammans 80 procent av arbetsmark-
naden. För drygt hälften av yrkena bedöms även jobbmöjligheterna under de närmaste fem och 
tio åren. I rapporten Var finns jobben? presenteras en sammanfattning av yrkesprognoserna 
per yrkesområde på riksnivå. I publikationen Jobbmöjligheter i Kronobergs län beskrivs möj-
ligheterna att få jobb det närmaste året för ett stort antal av de yrken som finns på länets arbets-
marknad.  

Prognosmaterialet är fritt att användas och får citeras med källhänvisning. 

Nästa arbetsmarknadsprognos presenteras i december 2017. 

http://www.arbetsformedlingen.se/prognoser
http://www.arbetsformedlingen.se/yrkeskompassen
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Fakta om prognosen 

Arbetsmarknadsutsikterna för Kronobergs län 
är en del av Arbetsförmedlingens prognosarbete. 

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

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

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

Nästa arbetsmarknadsprognos presenterar vi i december 2017.
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