
Global och svensk konjunktur mognar
Efter den högsta globala tillväxten sedan 2011 under fjolåret, fortsätter aktiviteten i den globala ekonomin 
att vara hög och utvecklingen är tydligt synkroniserad såväl geografiskt som sektormässigt. Samtidigt har 
stämningsläget kylts av något jämfört med fjolåret vilket indikerar att den globala tillväxten befinner sig nära 
toppen. Detta innebär att utvecklingen i den globala ekonomin går in i en mer mogen fas och att tillväxten 
normaliseras under vår prognosperiod. Att den globala tillväxten fortsätter att vara bredbaserad gynnar samti-
digt utvecklingen både i Sverige och i våra nordiska grannländer.
I den svenska ekonomin fortsätter aktiviteten att vara höga. Stämningsläget bland företagen fortsätter att vara 
gott, även om förväntningarna skruvats ned något jämfört med slutet på förra året. Företagen fortsätter även 
att planera för fler anställda och en fortsatt stor andel arbetsgivare kan endast öka sin verksamhet i begränsad 
omfattning med befintlig personalstyrka. Detta innebär att högkonjunkturen i den svenska ekonomin fortsät-
ter att mogna.

Fortsatt starka förväntningar bland arbetsgivarna i Kalmar län
För Kalmar län visar Arbetsförmedlingens intervjuundersökning att företagens förväntningsläge ligger kvar på 
en hög nivå över det historiska genomsnittet. Den fortsatt starka konjunkturen i länet får draghjälp av utveck-
lingen i omvärlden och i Sverige. I vårens undersökning bland länets arbetsgivare uppger fler att de planerar 
att utöka sin personalstyrka.

Sysselsättningen ökar under 2018 och 2019
Den goda ekonomiska konjunkturen ger en fortsatt stark arbetsmarknad och sysselsättningen bedöms fortsät-
ta att öka i länet under prognosperioden. Prognosen för 2018 är en ökning med 1 200 personer, och för 2019 
en ökning med 900 personer. Totalt ökar antalet sysselsatta med 2 100 under prognosperioden.

Arbetslösheten vänder ner
Efter ett par år då arbetslösheten i länet har stigit som en följd av att det stora antalet flyktingar som kom till 
Sverige under 2015 har skrivit in sig på arbetsförmedlingen bedöms arbetslösheten nu åter minska.
Medan antalet inskrivna arbetslösa som är födda i Sverige fortsatt att minska i en mycket god takt under 2017 
och 2018, har antalet arbetslösa som är födda utanför Sverige ökat under fjolåret. Under början av 2018 har 
det emellertid skett ett trendbrott med minskande arbetslöshet i länet. Samtidigt som inflödet till etablerings-
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insatser avtagit betydligt under 2017 och 2018 är det också fler utrikesfödda som går till arbete än tidigare. 
Prognosen är att utvecklingen fortsätter enligt samma mönster och under sista kvartalet 2018 beräknas att 
antalet inskrivna kommer att uppgå till drygt 9 200 personer i åldern 16-64 år, vilket är en marginell minsk-
ning sedan 2017 med drygt 100 personer. Den relativa arbetslösheten kommer därmed att ligga på 7,9 pro-
cent av arbetskraften i slutet av 2018. Under 2019 bedöms antalet inskrivna arbetslösa minska med ungefär 
lika många och under sista kvartalet uppgå till drygt 9 100 personer och en relativ arbetslöshet på  
7,8 procent.

Arbetslöshetens sammansättning
Arbetslöshetsnivån skiljer sig mellan olika åldersgrupper, där exempelvis ungdomars (18-24 år) arbets-
löshet är högre än äldres (55-64 år). Yngre personer är i regel i början av sina arbetslivskarriärer och i en 
etableringsfas på arbetsmarknaden. Under den senaste tidens starka konjunkturläge har dock ungdomarnas 
position kraftigt förbättrats. Även mellan inrikes och utrikes födda är skillnaderna i nivåer på arbetslösheten 
stora. Trots höga arbetslöshetssiffror gynnar det rådande konjunkturläget även många utrikes födda som går 
ut i arbete. 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. En stor del av de inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen har också långa tider av arbetslöshet. Mer 
än hälften av de inskrivna arbetslösa har varit utan arbete i mer än ett halvår.

Utmaningar på arbetsmarknaden i länet
Vårens undersökning visar att företagens förväntningsläge fortsatt ligger över det historiska genomsnittet 
och fler vill utöka sin personalstyrka. Inom offentliga tjänster förutses behoven fortsätta öka som en följd av 
ökad befolkning och fler i yngre och äldre åldrar. Samtidigt är bristen på arbetskraft fortsatt på mycket höga 
nivåer.
Parallellt med det är arbetslösheten hög för vissa grupper. Det belyser den obalans mellan efterfrågan och 
utbud på arbetskraft som uppstått då de som är inskrivna på arbetsförmedlingen många gånger inte har den 
kompetens som efterfrågas. För personer med enbart förgymnasial utbildning är det svårare att få arbete, 
vilket understryker vikten av utbildning och att fler väljer utbildningar som är gångbara på arbetsmarknaden, 
men också att utbildningsplatser finns i tillräcklig omfattning inom områden där kompetens saknas och där 
bristerna finns.
Även den höga arbetslösheten för utrikes födda är en utmaning på länets arbetsmarknad som i vissa delar 
också kan vara relaterad till ett behov av utbildning för korttidsutbildade. I det avseendet kan den nyligen 
införda utbildningsplikten vara en viktig insats. Sammantaget berör utmaningarna på arbetsmarknaden 
kompetensförsörjningsfrågor där flera aktörer har en viktig roll att fylla.

Prognosen i sin helhet finns att läsa på vår webbplats:
arbetsformedlingen.se/prognoser


