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Arbetsmarknadsprognosen 
Två gånger per år (vår och höst) 
Resulterar i 1 riksprognos och 21 länsprognoser

Prognosen undersöker bland annat:
Efterfrågeutvecklingen
Kapacitetsutnyttjande
Sysselsättningsutveckling
Rekryteringsbehov



Highlights från vårens prognos

• Högkonjunktur på arbetsmarknaden i Kronobergs län

• Länets arbetsgivare kommer att ha stora 
rekryteringsbehov

• Sysselsättningen ökar med 2 200 personer fram till 2019

• Arbetslösheten går ner 2019
• Stigande arbetskraftsbrist såväl bland privata som 

offentliga arbetsgivare                                                          
• Kompetensförsörjningen i länet avgörande för 

sysselsättningsökningen 



Synkroniserad global tillväxt

• En stark internationell konjunktur med hög tillväxt
- Hög global BNP-tillväxt, bred och synkroniserad
- Global optimism hos företagen

• En stark svensk ekonomi och en het arbetsmarknad
- Stark ekonomisk tillväxt och export som gynnas av internationell högkonjunktur
- Fortsatt stark hemmamarknad med optimistiska företag
- Ökad sysselsättning
- Låg arbetslöshet för många grupper
- Goda jobbmöjligheter på arbetsmarknaden



• 95 procent av arbetsgivarna har en positiv framtidstro
• Drivande är det starka omvärldsläget och köpstarka hushåll
• Mest optimistiska är företagen inom: 

- Information och kommunikation, byggverksamhet samt 

finansiell verksamhet och företagstjänster

• Hälften uppger att man inte kan öka i produktion utan att 
rekrytera 

Optimistiska arbetsgivare i länet



Fler jobb i länet fram till 2019
Prognos för sysselsatt dagbefolkning 16 - 64 år

Förändring 

(antal)

+1 300

2018

Förändring

(andel)

+1,3%

Förändring

(antal)

+900

2019
Förändring 

(andel)

+0,9%



Fler jobb i de flesta branscher 
Kvartal 4 2018 Kvartal 4 2019 

Industri

Byggverksamhet

Privata tjänster

Offentliga tjänster

Totalt, procent

Totalt, antal

0,9

900

1,3

1 300



Detta ser ju jättebra ut! 

Finns det 
arbetskraft då?



Antal 

7 900

2018

2019

Antal 

7 800

Andel

8,2%

Andel

8,3%

Arbetslösheten minskar något nästa år
Utfall och prognos för kvartal 4 2018 och kvartal 4 2019



• 8 av 10 har svårt att etablera sig på 
arbetsmarknaden

• Högre arbetslöshet bland män, men 
ökningen är större bland kvinnor

• 2 av 5 är utomeuropiskt födda
• Var tredje har högst förgymnasial 

utbildning

Arbetslöshetens sammansättning i länet
Inskrivna arbetslösa 16-64 år fördelat på enskilda grupper fram till april 2018



Utbud

Obalanser på arbetsmarknaden

Efterfrågan 
Mer än varannan arbetsgivare behöver 
rekrytera 

Bristen på arbetskraft stiger dock…
…sju av tio av offentliga arbetsgivarna
…varannan privat arbetsgivare 

Vilket…
…påverkar verksamheterna
…hämmar sysselsättningsökningen

8,3 % inskrivna 
arbetslösa i 

länet



115 bristyrken!



• Kockar
• Lastbilsförare
• Golvläggare
• Maskinställare
• Elektriker
• Systemadministratörer
• Mjukvaru- och systemutvecklare
• Civilingenjörer, ingenjörer, tekniker
• Arkitekter och lantmätare
• Mekaniker och reparatörer

10 bristyrken inom privat sektor 



• Sjuksköterskor
• Läkare 
• Undersköterskor
• Psykologer
• Barnmorskor 
• Tandvårdsyrken
• Pedagogiska yrken på alla nivåer
• Biomedicinska analytiker 
• Socialsekreterare
• Veterinärer 

10 bristyrken inom offentlig sektor



• Frisör 
• Telefonister och kundtjänstpersonal
• Butikssäljare fackhandel
• Restaurang och köksbiträden
• Reklamutdelare
• Handpaketerare
• Kontorsassistenter och ekonomiassistenter
• Vaktmästare

Allt färre överskottsyrken 



Hur kan vi förbättra 
matchningen mellan 

utbud och efterfrågan? 



• Utbildning blir allt viktigare på 
arbetsmarknaden

• Utrikesföddas inträde på 
arbetsmarknaden avgörande för 
framtida sysselsättningstillväxt

• Dold kompetens återfinns många 
gånger bland personer i långa tider av 
arbetslöshet

Tre nycklar som kan öppna dörrar på arbetsmarknaden



Samverkan!
• En förutsättning för länets 

kompetensförsörjning!



Tack!
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