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PROGNOSEN

Konjunkturen i länet förbättras
under 2014 och 2015
Den globala tillväxten 2014-2015 får kraft från USA,
Japan och Storbritannien. USA leder återhämtningen.
Mycket talar för att euroländerna håller igång återhämtningen under innevarande år och även under
2015.
Under slutet av 2013 förstärktes den svenska konjunkturen och den positiva utvecklingen fortsätter
under 2014 och 2015. En förbättrad svensk ekonomi
kommer att sätta fart på byggkverksamheten,
handeln och den privata tjänstesektorn.
Utsikterna för 2014 och 2015 på arbetsmarknaden
i Kalmar län påverkas starkt av utvecklingen i Sverige
och omvärlden. Konjunkturen i länet förbättras under
2014 och den positiva utvecklingen förväntas att fortsätta under 2015.

Sysselsättningen ökar
Under 2009 noterades en minskning av antalet sysselsatta i länet. Siffrorna vände under 2010 och en ökning
skedde. Ökningen avstannade och låg på en nästan
oförändrad nivå under 2011 och 2012. Det var den
exportorienterade industrin som stod för den största
minskningen. Sysselsättningen under 2013 började
vända uppåt igen och steg med 600 personer mot årets
slut.
Under 2014 förväntas ytterligare en ökning av
antalet sysselsatta med 800 personer och mot slutet av
2015 med ytterligare 900.
Det är branschen privata tjänster som skapar flest
sysselsättningstillfällen men även byggverksamhet
förväntar sig ökad sysselsättning.

En längre version av prognosen kan du läsa på webbplatsen arbetsformedlingen.se/prognoser.
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Arbetsförmedlingen gör två prognoser per år. De arbetsställen som intervjuas utgör ett stratifierat urval från SCB:s
företagsregister och avser arbetsställen med minst fem anställda. I Kalmar län har 442 arbetsställen intervjuats. Vi
har även intervjuat representanter för olika verksamhetsområden i kommuner och landsting samt ett urval statliga
arbetsgivare. Resultatet av den genomförda undersökningen utgör basen för bedömningarna i prognosen.

Arbetslösheten minskar
I början av 2014 var den totala arbetslösheten lägre
än ett år tidigare och bedöms att fortsätta sjunka
både under resten av nuvarande år och under 2015. I
april 2014 var 8 646 personer arbetslösa, vilket motsvarade 7,7 procent av den registerbaserade arbetskraften. Det var en minskning med 1 200 personer,
motsvarande 0,9 procentenheter, jämfört med april
2013.
Arbetsförmedlingens bedömning är att 8 500
personer är arbetslösa i slutet av 2014. Jämfört med
sista kvartalet 2013 är det en minskning med 900
personer eller med 9,8 procent. Till fjärde kvartalet
2015 förväntas ytterligare tillbakagång av arbetslösheten. Antalet arbetslösa beräknas då vara 7 700

3

personer, vilket är en minskning med 800 personer
jämfört med sista kvartalet 2014.

Länets arbetsmarknadspolitiska utmaningar
Andelen arbetssökande med svagare ställning på arbetsmarknaden fortsätter att stiga. I de grupper som har
svårare att hitta arbete och riskerar att hamna i långa
tider av arbetslöshet ingår: personer med högst förgymnasial utbildning, personer med funktionsnedsättning
som medför nedsatt arbetsförmåga, arbetslösa personer
i åldrarna 55-64 år samt utomeuropeiskt födda.

Arbetsförmedlingens stora uppgift är att tillsammans med näringslivet och andra aktörer stötta dessa
arbetssökande.
Ett flertal arbetsgivare har svårt att hitta rätt
personal, framförallt till yrken som kräver en längre
eftergymnasial utbildning. Brist på rätt utbildad
arbetskraft hämmar rekryteringar, sysselsättning och
även tillväxt och välfärd. Framtida arbetskrafts- och
kompetensförsörjning är en annan uppgift för Arbetsförmedlingen.

Sysselsättningsutveckling i Kalmar län (prognos jämfört med fjärde kvartalet året innan)
Bransch/näring

Utveckling till kvartal 4, 2014

Utveckling till kvartal 4, 2015

Jord- och skogsbruk
Byggverksamhet
Industri
Privata tjänster
Offentliga tjänster
Summa Kalmar län
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+ 800

+ 900

UTVECKLINGEN
FÖR BRANSCHER
Jord- och skogsbruk
Jord- och skogsbruk sysselsätter 3,5 procent av samtliga sysselsatta i Kalmar län. Branschen är mansdominerad, nästan 81
procent är män.
Jordbruket har haft en bra utveckling under det senaste halvåret och förväntar sig en positiv efterfrågan på varor och tjänster
de kommande sex månaderna och på längre sikt. Företagen räknar med både investeringar och nyrekrytering. Det finns en viss
oro över att färre ungdomar utbildar sig till yrken inom branschen. En viss arbetskraftsbrist på djurskötare och arbetsledare
inom djurskötsel påtalas.
Länets sågverk ser ljusare på situationen i dag än för ett år sedan. Utvecklingen under det senaste halvåret pekar svagt uppåt.
Skogsentreprenörerna räknar med en oförändrad situation
framöver.

Byggverksamhet
Byggbranschen är en mansdominerad bransch, 93 procent är
män och branschen sysselsätter nästan 7 procent av länets sysselsatta. Sysselsättningen inom branschen har ökat konstant sedan 2008, där den största antalsökningen skedde mellan 2010
och 2011.
Byggbranschen är en blandad näringsgren med företag av
skiftande storlek och inriktning. Under hösten 2013 hade näringsgrenen en svag utveckling. Däremot förväntas efterfrågeutvecklingen att öka under andra hälften av 2014 och även under perioden sex till tolv månader framöver. Flera byggprojekt
är på gång i länet som kommer att leda till ökad orderingång
och sysselsättningsökning under 2014.
Möjligheten till ROT-avdrag påverkar fortfarande sysselsätt-
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ningen positivt, framförallt hos de mindre företagen. Företagen söker alltmer allround-personal, till exempel målare som
även kan snickra.
Inom byggverksamheten var det drygt 23 procent som
upplevt arbetskraftsbrist de senaste sex månaderna. Det var
svårt att hitta isoleringsmontörer, golvläggare med yrkesbevis och VVS-montörer. Erfarna installationselektriker samt
isolerings- och ventilationsmontörer var också svåra att få
tag i. De större företagen löser ofta bristen genom att låna
inom koncernen eller hyra in personal från bemanningsföretag.

Privata tjänster

Andelen sysselsatta inom tillverkningsindustrin i Kalmar län
uppgick 2012 till 19 procent. Det är en högre nivå än rikets
som ligger på 13 procent. Branschen är mansdominerad, 77
procent är män.
De största delbranscherna i Kalmar län är trävaruindustri,
transportmedelsindustri, metallvaru- och maskinindustri.
Tillverkningsindustrin är känslig för konjunktursvängningar
och påverkas av rationaliseringar och strukturförändringar.
Den tidigare trenden med utflyttning av produktion till låglö-

Andelen sysselsatta inom de privata tjänsterna i Kalmar län
uppgick 2012 till 32,7 procent.
De finns flera olika näringsgrenar som ingår i branschen.
Det är bland annat handel, transport, hotell och restaurang
samt finansiell verksamhet och företagstjänster.
Den privata sektorn brukar visa en starkare optimism än
andra branscher. Även i vårens undersökning ligger branschens konjunkturindex för marknadsutveckling högre än för
andra branscher.
Stora skillnader råder mellan branschens olika delgrenar.
Den bästa efterfrågeutvecklingen förväntar sig handel, samt
utbildning, vård och omsorg. Därefter kommer hotell och restaurang, personliga och kulturella tjänster.

neländer tycks nu till viss del ha vänt och på senare tid har det
blivit allt vanligare att företagen åtminstone bedriver delar av
produktionen i egen regi. Detta för att man har kompetensen,
etablerade anläggningar samt närhet till centrala underleverantörer. Dessutom vill arbetsgivarna behålla sin personal och
deras kompetens inom företaget.
Av vårens undersökning framgår att industrin har haft en
bra efterfrågeutveckling på sina varor de senaste sex månaderna. För de kommande månaderna förväntar sig länets industriföretag att produktionsvolymen kommer att stiga och
räknar med en ytterligare förstärkning av efterfrågan på sina

Företagen inom handeln i länet har inte några större rekryteringsproblem. För arbetsgivare som söker personal är det
lätt att hitta rätt kompetens. Det finns dock livsmedelsbutiker
som signalerar om svårigheter att hitta kvalificerad personal
till chark och färskvaruhanteringen.
Transport har en positiv syn på utvecklingen av efterfrågan
på produkter och tjänster under de kommande sex månaderna. Framtida rekryteringsbehov berör bland annat transportledare, taxi- och busschaufför.
Hotell och restaurang signalerar om brist på kockar, framförallt under sommarsäsongen. Serveringspersonal med erfa-

Industri
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varor och tjänster fram till mitten av 2015. Det gäller i princip
alla delbranscher inom industrin.
Yrken som företagarna uppgav att de hade problem att rekrytera till var bland annat maskiningenjörer och maskintekniker, svetsare och gasskärare, verktygsuppsättare, produktionsledare (livsmedel samt metallindustrin), teknisk säljare,
fordonselektriker samt CNC-operatör.

renhet och yrkeskunskap är också ett bristyrke men inte i lika
stor omfattning som kockarna.
Finansiell verksamhet och företagstjänster har en positiv syn
på verksamheten och efterfrågan på sina varor och tjänster.

Offentliga tjänster
Sveriges finanser är i ett internationellt perspektiv mycket
goda. Detta ger en stabil ekonomisk grund för den offentliga
tjänstesektorn.
Den offentliga sektorns bedömningar om förändringen av
tjänsteproduktionen pekar uppåt både för kommande sex månader och för följande sex till tolv månader.
Inom den offentliga sektorn finns flera av länets största
yrkesgrupper. Det finns många yrken med bristsituation och
även många yrken där de naturliga avgångarna är höga.
Rekryteringsbehov noteras framför allt inom yrken som

kräver någon typ av högskolekompetens, till exempel läkare,
specialistläkare, sjuksköterskor medicin/kirurgi, geriatriksjuksköterskor, socialsekreterare, specialpedagoger samt
grund- och gymnasielärare.
Samtidigt som det råder viss övertalighet inom vissa områden finns det en oro för framtida brist inom en del yrkesgrupper. I länet uppges bland annat undersköterskor och sjuksköterskor med rätt kompetens att på några års sikt ses som
bristyrken då pensionsavgångarna inom yrkesgrupperna blir
omfattande. Andra yrkesgrupper med rekryteringsproblem är
bland annat fritidspedagoger, gymnasielärare matematik/naturorienterande ämnen samt omsorgs- och vårdlärare. Kommunala tekniker och ingenjörer är det fortfarande något av en
generell brist på.
Kommunerna har små möjligheter att konkurrera med
privata arbetsgivare om personer med rätt yrkeskompetens.
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Yrkeskompassen navigerar dig dit jobben finns.
Mer om framtidsutsikterna för olika yrken hittar du på
arbetsformedlingen.se/yrkeskompassen.

BRIST

ÖVERSKOTT

Civilingenjör, olika inriktningar
Gymnasielärare i yrkesämnen
Kock
Lastbilsmekaniker
Läkare
Psykolog
Röntgensjuksköterska
Socialsekreterare
Specialpedagog
VVS-ingenjör

Barnskötare
Försäljare, dagligvaror
Försäljare, fackhandel
Informatör
Lagerarbetare
Lastbilsförare
Personaltjänsteman
Lokalvårdare
Svetsare
Truckförare

Det här är en bedömning av arbetsmarknadsläget för ett urval av yrken i länet under 2014-2015.

Kontakta oss på 0771-416 416
arbetsformedlingen.se
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