
Stark konjunktur och het arbetsmarknad
Arbetsmarknaden i Kronobergs län är starkt påverkad av omvärlden och de allt fler ljusglimtarna 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 ekonomin 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 relativt svaga 3,1 procent 2016 bedömer Arbetsförmedlingen att tillväxttakten i den globala 
ekonomin 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 arbetsmarknaden i länet på bred front. Samtliga 
branscher rider på konjunkturvågen och de nya arbetstillfällena kommer inom samtliga sektorer. För personer 
med god utbildning och efterfrågade kompetenser finns stora jobbmöjligheter på arbetsmarknaden. Inte minst 
kommer personer 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 arbetslösa 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.
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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 födda arbetslösa fortsätter 
att öka under 2017 genom att personer som fått asyl i sin etableringsprocess 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 inskrivna 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 kompetensen är dock många gånger svår att finna 
bland länets inskrivna arbetslösa. Med en stark konjunktur där det ställs allt hårdare krav på utbildning och 
yrkeserfarenhet på arbetsmarknaden, uppstår den något paradoxala situationen att arbetsgivare inte finner 
den kompetens de efterfrågar 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 konjunktur. 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 utbildning, personer med funktionsnedsättning som 
medför nedsatt arbetsförmåga, arbetslösa personer 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 arbetsmarknaden 
i länet. Både arbetskraften och sysselsättningen har vuxit till följd av detta. Invandringen 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 arbetslösa. 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.

Prognosen i sin helhet finns att läsa på vår webbplats:

arbetsformedlingen.se/prognoser


