
 

Det råder samstämmighet i synen på den globala tillväxten. Under de senaste kvartalen har bilden av den 

globala ekonomin fortsatt att förbättras. Under 2017 har även den svenska konjunkturen fortsatt att 

förstärkas. Aktiviteten i ekonomin fortsätter att vara hög och tillväxten har nu varit god under lång tid. Det 

kan också tilläggas att stämningsläget bland hushållen förstärkts ytterligare. Det finns goda incitament för en 

fortsatt god utveckling av såväl tillväxten i ekonomin som av sysselsättningen. Detta innebär att 

högkonjunkturen i den svenska ekonomin fortsätter att mogna under Arbetsförmedlingens prognosperiod. 

Konjunkturläget i Kalmar län har förstärkts ytterligera under hösten och Arbetsförmedlingens 

intervjuundersökning visar på en fortsatt tydlig optimism hos de privata arbetsgivarna. Arbetsgivarna 

förväntar sig en fortsatt god efterfrågan på varor och tjänster och de har fortsatt mycket högt ställda 

anställningsplaner. Samtliga branscher inom det privata näringslivet, förutom jord- och skogsbruk, redovisar 

i höstens undersökning en positiv bild gällande den framtida marknadsutvecklingen jämfört med nuläget. 

Industribranschen visar till och med ett förväntningsläge på rekordhöga nivåer som driver upp den totala 

efterfrågeutvecklingen.  

Den starka efterfrågeutvecklingen på varor och tjänster inom det privata näringslivet har fört med sig att de 

tillgängliga personalresurserna har krympt. Det höga kapacitetsutnyttjandet bland privata arbetsgivare är en 

naturlig konsekvens av det långdragna höga konjunkturläget i länet. 

Den samlade bilden är att alla Arbetsförmedlingens framåtblickande indikatorer visar på ett fortsatt mycket 

starkt arbetsmarknadsläge i länet under 2018. 

Sysselsättningen fortsätter att öka  

Det starka arbetsmarknadsläget kommer att generera en god sysselsättningstillväxt i Kalmar län under 2018. 

Efterfrågan på arbetskraft fortsätter att vara hög inom såväl det privata näringslivet som bland de offentliga 

verksamheterna. Detta framhålls också av resultaten i höstens intervjuundersökning, som indikerar positiva 

inställningar till den framtida sysselsättningsutvecklingen. Det som kan tänkas hämma tillväxten är bristen 

på kompetens vid rekrytering. Medan arbetsgivare inom privata näringslivet signalerar rekordhöga nivåer i 

svårigheten att hitta rätt kompetens, visar offentlig sektor viss återhämtning. Dock ska det tilläggas att 

bristsituationen befinner sig redan på oroande höga inom de offentliga verksamheterna. Med detta som 

bakgrund bedöms sysselsättningen öka med 900 personer under 2017 och med 700 personer under 2018. 

Ökningstakten i länet uppgår till 0,9 procent för 2017 och 0,7 procent för 2018. Jobbtillväxten kommer vara 

störst inom länets privata tjänstenäring och offentlig tjänstesektor. 
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Arbetslösheten minskar 

Befolkningstillväxten i Kalmar län medför en successivt växande arbetskraft, vilket långsiktigt kan innebära 

potentiellt högre nivåer både för sysselsatta och arbetslösa. Vilken av nivåerna som växer snabbast är 

beroende av utvecklingen på arbetsmarknaden, som i sin tur påverkas av de konjunkturella förändringarna. 

Arbetslösheten förväntas öka marginellt till slutet kvartal fyra 2017 och uppgå till 8,0 procent, för att sedan 

stabiliseras på en något lägre nivå och uppgå till 7,9 procent samma period 2018. Uttryckt i antal är 

Arbetsförmedlingens bedömning att arbetslösheten kommer att öka med 200 personer det fjärde kvartalet 

2017 för att sedan minska med 100 personer motsvarande kvartal 2018. Sammantaget beräknas omkring 9 

200 personer vara arbetslösa det fjärde kvartalet 2018. 

Arbetsmarknaden är inte lika stark för alla inskrivna arbetslösa 

Det starka arbetsmarknadsläget bidrar till att fler gör sitt inträde på arbetsmarknaden, men alla inskrivna 

arbetslösa kan inte tillgodogöra sig det positiva läget. Bland några grupper, så som inskrivna arbetslösa med 

lägst gymnasial utbildning, har arbetslösheten minskat märkbart och kommer att fortsätta vara på låga 

nivåer. Motsatt utveckling gäller för inskrivna arbetslösa med utsatt ställning på arbetsmarknaden. Andelen 

arbetslösa med högst förgymnasial utbildning ökar. Dessa individer löper större risk att hamna i längre tider 

av arbetslöshet, då allt fler arbetsgivare efterfrågar en gymnasial eller eftergymnasial utbildning. En annan 

vattendelare går mellan inrikesfödda och utrikesfödda. Medan arbetslösheten bland utrikesfödda har ökat 

befinner inrikes föddas arbetslöshet på nivåer som kan kallas för full sysselsättning. Inskrivna arbetslösa 

utgörs således till 80 procent av individer med utsatt ställning på arbetsmarknaden i länet.  

Utmaningarna på länets arbetsmarknad 

Rådande obalanser på arbetsmarknaden skapar stora utmaningar för matchningen mellan utbud och 

efterfrågan. Arbetsgivarna signalerar en stark efterfrågeutveckling och höga nivåer på rekryteringsplanerna. 

Parallellt blir bristen på arbetskraft allt mer påtagligt bland såväl privata som offentliga arbetsgivare. 

Samtidigt minskar arbetslösa med en stark ställning på arbetsmarknaden och de med svagare ställning 

behöver längre tid att komma närmare ett arbete. Detta innebär att tillgången på arbetssökande med 

efterfrågade kompetenser minskar. Matchning till utbildning som leder till jobb blir allt viktigare för att 

mildra bristsituationerna. Eftersom inskrivna arbetslösa som befinner sig längre ifrån arbetsmarknaden är 

en heterogen grupp behövs också individuellt anpassade insatser, allt ifrån grundläggande utbildning till 

kompletterande utbildningsaktiviteter. Detta ställer större krav på utbildningsväsendets funktionssystem, 

men också på individer att välja en utbildning med en tydlig inriktning mot bristyrken.  

Universitet och högskolor har samtidigt en mycket viktig roll för kompetensförsörjningen. Det finns en hög 

risk att bristen på eftergymnasialt utbildad personal ger allvarliga konsekvenser i den långsiktiga 

sysselsättningstillväxten. Samtidigt är yrkeshögskolan i länet ett viktigt komplement till 

kompetensförsörjningen inom en rad bristyrken. Möjligheten att genomföra gymnasieutbildning i vuxen 

ålder skapar goda förutsättningar att höja kompetenserna bland arbetssökande. Kommunerna i länet är 

mycket viktiga aktörer både som utbildningsanordnare och ur ett vägledningsperspektiv.  

 

Med en befolkningsökning, särskilt inflödet av människor från andra länder, finns det ett starkt potentiellt 

tillskott av arbetskraft och sysselsättning som kan fylla bristsituationen på arbetsmarknaden. På kort sikt har 

inflödet dock pressat upp arbetslösheten, särskild bland utomeuropeiskt födda. För att säkerställa en 

välfungerande integration av dessa personer ställs det stora krav på arbetsmarknadspolitiken samt andra 

politiska områden.  

 

För att behålla tillskottet och få kompetensen att stanna inom länets gränser blir såväl länets som 

bristyrkenas attraktionskraft allt viktigare även i det längre perspektivet.  

Prognosen i sin helhet finns att läsa på vår webbplats: 

arbetsformedlingen.se/prognoser 

http://arbetsformedlingen.se/prognoser

