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Sammanfattning
Fortsatt återhämtning under 2014 och framåt
Under inledningen av 2014 har världsekonomin fortsatt att återhämta sig och denna utveckling väntas hålla i sig även framöver. USA är fortfarande lokomotivet för återhämtningen med
en BNP-tillväxt som bedöms hamna runt 3 procent 2014, jämfört med 1,9 procent för 2013.
Tillväxtekonomierna har noterat tydliga avmattningstendenser men en stabilisering har dock
skett. Eurozonen återhämtar sig långsamt med en tillväxt tredje kvartalet i följd. Denna återhämtning ser ut att fortsätta även framöver.
Även den svenska ekonomin har visat styrka och det finns goda chanser för att den inhemska
ekonomin kommer att driva upp tillväxten med 2,7 procent under 2014 respektive 3 procent
under 2015. Utvecklingen i Ukraina har dock ökat osäkerheten i dessa bedömningar. Det finns
en tydlig optimism bland företagen för de kommande åren, vilket beror på den svaga exportkonjunkturens förstärkande undan för undan och möjligheten till stark inhemsk efterfrågan då
hushållen förblir motorn i ekonomin. Hushållens realinkomstutveckling fortsätter att vara god
under 2014 och 2015 samtidigt som hushållens förmögenhet fortsätter att öka. Bostadsinvesteringarna bedöms öka och under 2015 väntas även investeringarna inom industrin ta fart.
Detsamma gäller för exporten medan importen växer i en tilltagande takt under 2014 och
2015.
Arbetsförmedlingens intervjuundersökning visar att stämningsläget bland Kronobergs läns
företag är starkare än normalt och ligger över det historiska genomsnittet. Den privata tjänstenäringen och byggverksamheten har starkast framtidstro. Även industrisektorn är positiv.
Framtiden bedömer företagen i Kronoberg som betydligt mer positiv och man ser en ljusning i
efterfrågan avseende varor och tjänster samtidigt som marknadsutvecklingen bedöms vara god
på längre sikt. Företagens efterfrågebedömningar ser även ljusa ut längre fram i tiden, alltså 612 månader fram. Hela 48 procent av företagen tror på ökad efterfrågan, endast 6 procent tror
att efterfrågan minskar. Bristsituationer kvarstår dock fortfarande för ett antal yrkeskompetenser i länet, i synnerhet inom den offentliga sektorn.

Arbetslösheten minskar i Kronoberg
Under åren 2012 och 2013 har antalet inskrivna arbetslösa ökat i Kronobergs län. Men i oktober 2013 bröt länet den stigande trenden för första gången på nästan två år och fick en minskande arbetslöshet, jämfört med motsvarande månad året innan. Antalet inskrivna arbetslösa
uppgick till drygt 7 689 i april i år, en minskning med 10,5 procent jämfört med ifjol. Vad gäller länets arbetslöshet för kvartal fyra 2014 bedöms den minska med totalt 950 personer, eller
-11,4 procent, jämfört med kvartal fyra 2013. I takt med att konjunkturen förbättras under
nästa år uppskattas arbetslösheten att falla ytterligare och för fjärde kvartalet 2015 bedöms
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arbetslösheten i Kronobergs län ligga på en nivå runt 6 540 personer, en minskning med ytterligare 1 000 personer.

Sysselsättningen ökar
SCB:s senaste registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) visar att antalet sysselsatta i
Kronobergs län uppgick till 88 585 personer (16-64 år) under 2012. Arbetsförmedlingens bedömning är att antalet sysselsatta i länet kommer att öka med 700 personer fram till utgången
av fjärde kvartalet 2014. Sysselsättningen bedöms fortsätta att stiga med ytterligare 950 personer fram till fjärde kvartalet 2015.

Utmaningarna på länets arbetsmarknad kvarstår
Även om Kronobergs arbetslöshet minskar återstår konkurrensen ännu om de lediga jobben
på länets arbetsmarknad. Det betyder att grupper som har det svårare att komma ut i arbete
får en tuff situation och ett stort antal av de inskrivna på Arbetsförmedlingen fortsätter att ha
långa tider utan arbete. Antalet personer som varit arbetslösa i mer än tre år den senaste tioårsperioden har ökat sedan våren 2008 och mot slutet av april i år hade drygt 2 300 personer
varit utan arbete i mer än tre år under den senaste tioårsperioden. Det motsvarar en ökning
med 1,4 procent jämfört med i april 2012. Personer med riktigt långa tider i arbetslöshet utgör
nu 30 procent av samtliga inskrivna arbetslösa i länet. Ökningstakten har dock avtagit under
året.
Trots de relativt goda utsikterna för länets arbetsmarknad så väntas grupper, som genom sin
svagare ställning på arbetsmarknaden, att få det fortsatt svårt. Dessa så kallade utsatta grupper tenderar i stor utsträckning att omfattas av ovanstående problematik med långa tider av
arbetslöshet. Arbetslösheten bland de utsatta grupperna har på senaste året avtagit men gruppen utgör ändå drygt 65 procent av de inskrivna arbetslösa i länet. Arbetsförmedlingen, näringslivet och andra aktörer har en roll att på olika sätt stötta arbetssökande i de utsatta grupperna. Utöver detta ligger utmaningen också i att bryta den stigande trenden för personer med
långa tider i arbetslöshet. Syftet är att skapa en varaktig utveckling som medför högre sysselsättning och minskad arbetslöshet.
Även om konkurrensen om jobben i Kronoberg är hård så uppger länets företagare i många fall
att de har svårt att hitta personer med den kompetens som eftersöks. En arbetsmarknad som
ställer allt hårdare krav på kompetens och erfarenhet tycks i många fall möta arbetssökande
som inte har den kompetens som efterfrågas. Brist på arbetskraft med rätt utbildning hämmar
rekryteringar och sysselsättning. Detta påverkar i längden även tillväxten och välfärden. Framtida arbetskrafts- och kompetensförsörjning är alltså en annan utmaning som länet bör agera
på.
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Konjunkturläget i Kronobergs län
Positiva signaler på länets arbetsmarknad
Den starka utvecklingen i Sverige under slutet av 2013 och inledningen av 2014 ger också uttryck i den intervjuundersökning som Arbetsförmedlingen genomfört i Kronobergs län under
våren. Länets arbetsgivare redovisar ett starkare halvår bakom sig, jämfört med föregående
undersökning. Totalt uppger 45 procent av företagen i undersökningen att deras efterfrågan på
varor och tjänster har ökat det senaste halvåret, 15 procent upplever att efterfrågan har minskat. De flesta näringsgrenar har upplevt en starkare efterfrågeutveckling än förväntat. Några
branscher inom privata tjänster (hotell- och restaurang, information och kommunikation
samt finansiell verksamhet och företagstjänster) har dock upplevt en lite svagare efterfrågeutveckling än vad som förutspåddes i höstas.
Diagram 1. Arbetsförmedlingens konjunkturindikator för näringslivet, Kronobergs
län, våren 2007 – våren 2014
Index 100 = historiskt genomsnitt

Anm. Värden över 100 visar ett starkare förväntningsläge än normalt och värden över 110 ett mycket starkare förväntningsläge än normalt. På motsvarande sätt visar värden under 100 ett svagare förväntningsläge än normalt och värden
under 90 ett mycket svagare förväntningsläge än normalt.

Konjunkturinstitutets konfidensindikator för Sveriges totala näringsliv har visat positiva siffror den senaste tiden. Konfidensindikatorn backade något i maj, men låg fortfarande klart över
det historiska genomsnittet. Det var framförallt tillverkningsindustrin som bidrog negativt till
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nedgången, även privata tjänstenäringar backade något. Indikatorerna för bygg- och anläggning samt detaljhandel uppvisade dock positiva resultat.
Arbetsförmedlingens undersökning ger en förstärkt bild om den närmsta framtiden. Enligt
diagram 1 (som är korrigerat för säsongsvariationer) är stämningsläget bland länets företag
starkare än normalt och ligger klart över det historiska genomsnittet för länet. Företagens
bedömningar skiljer sig dock något åt branschmässigt. Byggverksamheten i länet uppvisar den
starkaste framtidstron, tätt följt av handeln och industrin. Hotell- och restaurang samt transport är mer försiktiga i sina bedömningar om utvecklingen under de kommande sex månaderna. Att byggverksamheten redovisar höga siffror under våren kan dock hänga ihop med den
säsongsvariation som existerar inom branschen. Å andra sidan vänder byggkonjunkturen
uppåt och mycket talar för att efterfrågan kommer att öka.
Företagens efterfrågebedömningar är även goda sett på lite längre sikt (6-12 månader). 48
procent av företagen tror på ökad efterfrågan, medan 6 procent tror att efterfrågan minskar.
Dock skruvar industrin och byggverksamheten ner sina bedömningar något. Sammanfattningsvis visar vårens intervjuundersökning i länet på en tydlig återhämtning som tycks ta raskare steg in på trygg mark.

Nyanmälda lediga platser har ökat
Antalet nyanmälda lediga platser i länet har sedan 2010 ökat i samband med återhämtningen i
konjunkturen och har sedan dess legat kvar på en förhållandevis hög nivå. Under 2013 anmäldes 9 104 platser vilket är klart över det historiska genomsnittet för länet som uppgår till 8 160
för perioden.1 Hittills under 2014 (januari-april) har 5 470 platser anmälts till Arbetsförmedlingen. Länets platsinflöde för 2014 har ökat jämfört med motsvarande perioder för både
2013 och 2012 då det anmäldes drygt 4 600 respektive 3 400 platser. Det är också över det
historiska genomsnittet för länet som uppgår till 3 870 platser2.
En stor andel (49 procent) av de 5 470 nyanmälda platserna återfinns inom vård, omsorg och
utbildning. Den privata tjänstesektorn står för drygt 44 procent och där är det finansiell verksamhet och företagstjänster som annonserat om flest lediga platser, följt av handeln. Industrin
står för 4 procent av de nyanmälda plasterna och byggverksamheten för 1 procent.
Antalet nyanmälda platser är till viss del en indikator på läget i konjunkturen men också en
mätare på hur företagens efterfrågan på arbetskraft förändras över tid. Det är dock viktigt att
tillägga att inte alla lediga platser anmäls till Arbetsförmedlingen. Av samtliga rekryteringar
har Arbetsförmedlingen vanligtvis en marknadsandel på mellan 30 och 40 procent.
1
2

Det historiska genomsnittet avser åren 1993 – 2013.
Det historiska genomsnittet avser perioden januari – april, åren 1994 – 2014.
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Varsel
Under 2013 varslades drygt 1 050 personer i Kronobergs län, vilket är en lägre siffra än det
historiska genomsnittet3. Ungefär två tredjedelar av dessa personer varslades under årets fyra
första månader varav 500 kan härledas till januari och april. Under årets resterande månader
har varslen legat på mer normala nivåer i takt med att konjunkturen stabiliserats något. Hittills under 2014 (januari-april) har drygt 570 personer varslats i länet. Det är ungefär identiskt
jämfört med motsvarande period för 2013. Drygt 51 procent av varslen under inledningen av
2014 har berört länets tillverkningsindustri. Informations- och kommunikationsverksamhet
stod för 26 procent av varslen. Under motsvarande period 2013 stod tillverkningsindustrin för
80 procent av varslen. Resterande antal har varit relativt jämnt fördelade på andra branscher.
Varsel om uppsägning är en viktig konjunkturindikator men kan också ses som en indikator på
hur efterfrågan av arbetskraft kan komma att utvecklas. Att personer varslas om uppsägning
kan dock ske oavsett konjunkturläge, även om företagen i tider med god ekonomisk aktivitet
och hög efterfrågan på varor och tjänster tenderar att varsla färre och tvärtom. Man bör dock
ha i åtanke att alla som varslas inte blir uppsagda och av dem som blir uppsagda blir inte alla
arbetslösa.

3

Det historiska genomsnittet avser åren 2000 – 2013.
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Prognos över sysselsättning och arbetslöshet
Antalet sysselsatta fortsätter att öka
Enligt SCB:s senaste registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) uppgick antalet sysselsatta i Kronobergs län till 88 585 personer (16-64 år) under 2012. Arbetsförmedlingen bedömer att antalet sysselsatta i länet ökar med 700 personer (0,8 procent) fram till utgången av
fjärde kvartalet 2014. I takt med att konjunkturen förstärks beräknas sysselsättningen att fortsätta stiga med ytterligare 950 personer (1,1 procent) fram till fjärde kvartalet 2015. Motsvarande andelssiffror för riket under samma period ligger på 1,4 respektive 1,7 procent.
Diagram 2. Sysselsatta i Kronobergs län, 2004 – 2015, prognos för åren 2014 och 2015

Anm. Sysselsatta avser förvärvsarbetande dagbefolkning (16-64 år) i november respektive år enligt Statistiska centralbyråns Registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS).

I Arbetsförmedlingens undersökning har länets företag stärkt sina bedömningar om framtiden. Ett flertal arbetsgivare ser en stigande efterfrågan och ger indikationer om ett ökat personalbehov under prognosperioden. I Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer görs bedömningen att sysselsättningen har ökat något de senaste månaderna. Anställningsplanerna är
försiktigt positiva inför de kommande månaderna. Företagens bedömningar angående sysselsättningen skiljer sig däremot mellan de olika delbranscherna. I majmätningen indikerar industrin en fortsatt minskning av antalet anställda. Bygg- och anläggning samt detaljhandeln
räknar med en fortsatt ökning av antalet anställda. Inom detaljhandeln har samtliga huvudbranscher ökat personalstyrkan på senare tid. Även den privata tjänstenäringen räknar med en
sysselsättningsökning under de kommande månaderna, varav flera delbranscher förutser en
påtaglig ökning.
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Arbetslösheten minskar
Länets arbetslöshet ökade under 2012 och avtog något 2013. I december 2013 var 8 560 personer inskrivna som arbetslösa. Ökningstakten har successivt avtagit och i oktober förra året
minskade arbetslösheten för första gången på nästan två år, jämfört med motsvarande månad
året innan. I april i år uppgick antalet inskrivna arbetslösa i länet till drygt 7 690 personer. I
takt med att konjunkturen stärks under 2014 bedöms arbetslösheten falla ytterligare. Under
slutet av året beräknas arbetslösheten i Kronoberg att ligga på en nivå runt 7 540 personer, en
minskning med 950 personer (-11,4 procent) jämfört med motsvarande period 2013. Fram till
fjärde kvartalet 2015 väntas arbetslösheten minska med ytterligare 1000 personer (-13,3 procent) och beräknas därmed ligga på en nivå omkring 6 540 personer. Den relativa arbetslösheten i länet beräknas till 7,9 procent under 2014, för att sedan falla till 6,9 procent 2015.
Diagram 3. Inskrivna arbetslösa i Kronobergs län kvartal 4, 2004 – 2015, prognos för
kvartal 4 2014 och 2015

Anm. Inskrivna arbetslösa (16-64 år) är summan av öppet arbetslösa och deltagare i program med aktivitetsstöd.
Källa: Arbetsförmedlingen

Stora regionala skillnader
Som tidigare nämnt beräknas Kronobergs län ha en sysselsättningsökning på 0,8 procent under kvartal fyra 2014, jämfört med motsvarande kvartal 2013. Det är i stort sett samma ökning
som Kalmar och Gotlands län uppvisar. Blekinge och Jönköpings län beräknas ha en något
svagare sysselsättningsökning än Kronobergs län. Storstadsregionerna uppvisar starkare
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sysselsättningsökningar, framförallt Stockholms län utmärker sig där sysselsättningen beräknas öka med 2,3 procent. I riket som helhet väntas sysselsättningen öka med 1,4 procent. När
det gäller arbetslösheten råder inte lika stora regionala skillnader. Kronobergs län förväntas ha
en relativ arbetslöshet på 7,9 procent som andel av den registerbaserade arbetskraften under
fjärde kvartalet 2014. De andra Smålandslänen, Kalmar och Jönköping, ligger ungefär i
samma nivå men något lägre än Kronoberg. Riket som helhet bedöms ha en relativ arbetslöshet på 7,8 procent.
Förväntad procentuell sysselsättningsförändring mellan kvartal 4 2013 och
kvartal 4 2014

Inskrivna arbetslösa som andel av registerbaserad
arbetskraft,
prognos
kvartal 4 2014

AB

Stockholm

I

Gotland

U

Västmanland

C

Uppsala

K

Blekinge

W

Dalarna

D

Södermanland

M

Skåne

X

Gävleborg

E

Östergötland

N

Halland

Y

Västernorrland

F

Jönköping

O

Västra Götaland

Z

Jämtland

G

Kronoberg

S

Värmland

AC

Västerbotten

H

Kalmar

T

Örebro

BD

Norrbotten
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Brist- och överskottsyrken
Företagens efterfrågan på arbetskraft förändras bland annat beroende på deras ekonomiska
situation samt deras bedömningar av kommande marknadsutsikter. När konjunkturen bromsar in och efterfrågan på arbetskraft minskar tenderar även den upplevda bristen att sjunka
och omvänt gäller vid en konjunkturuppgång. Vid en tillbakablick har länets arbetsgivare inom
det privata näringslivet tenderat att redovisa höga bristtal som legat över riksgenomsnittet. De
senaste mätningarna har dock legat under det historiska medelvärdet för såväl riket som för
länet. Den avmattning i konjunkturen som skedde under både hösten 2011 och 2012 har minskat företagens upplevda brist på arbetskraft. Minskade bristtal kan också indikera ett något
lägre rekryteringsbehov bland länets företag.

Minskad brist inom privat näringsliv
I vårens undersökning anger 19 procent av arbetsgivarna inom det privata näringslivet att de
upplevt brist på arbetskraft vid rekrytering under de senaste sex månaderna. Det är 2 procentenheter lägre än vad som angavs vid höstens mätning och 5 procentenheter under det historiska genomsnittet för länet. Trots att bristen minskat något är det nästan vart femte företag i
länet som upplevt en avsaknad av rätt kompetens vid rekrytering. Denna siffra ska inte förknippas med att Kronobergs län upplever en generell brist på arbetskraft. Att den lediga arbetskraftens kompetens inte kan möta de krav som ställs av arbetsmarknaden pekar mer mot
en kompetensbrist än mot en arbetskraftsbrist.
Det är viktigt att påpeka att arbetslösheten fortfarande är hög och att ledig arbetskraft finns.
Denna så kallade matchningsproblematik kan få allvarliga konsekvenser för kommande rekryteringar såväl som för den totala sysselsättningen i länet. Det är en av de utmaningar som arbetsmarknadspolitiken tillsammans med andra politikområden står inför. Inom många områden där arbetsgivarna efterfrågar personer med högre utbildning och erfarenhet tenderar bristen dessutom att vara hög oavsett konjunkturläge. Lyckas inte rekryteringar av personal med
nyckelkompetenser till länet, finns risker för att detta i förlängningen kan få negativa effekter
för tillväxt och välfärd.
Den upplevda bristen på kompetent arbetskraft varierar mellan arbetsgivarna inom det privata
näringslivet. Rekryteringsproblemen upplevs som störst inom näringsgrenarna information
och kommunikation samt finansiell verksamhet och företagstjänster. Här anger 42 respektive
37 procent av företagen att de upplevt brist vid rekrytering. De lägsta bristtalen i länet anger
arbetsgivare inom jord- och skogsbruk samt industri.
Exempel på bristyrken som arbetsgivarna efterfrågar inom det privata näringslivet är systemutvecklare, ingenjörer och civilingenjörer (inom bland annat byggverksamhet och industri),
kockar med erfarenhet och specialistkunskaper, svetsare med licenser och lokalvårdare med
erfarenhet. Även arbetsledare och projektledare av olika slag efterfrågas. De yrken som är lättare att rekrytera är bland annat köks- och restaurangbiträden och försäljare inom fackhandel
och dagligvaruhandel. Dessa kan räknas till överskottsyrken som ofta har lägre kompetenskrav. Det leder i många fall till hård konkurrens om den typen av jobb.
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Större brist inom offentlig verksamhet
Bristtalen för de offentliga verksamheterna i Kronobergs län har i vårens undersökning stigit
avsevärt jämfört med i höstas. 55 procent av arbetsgivarna upplever brist vid rekrytering, det
är 17 procentenheter över det historiska genomsnittet för länet och 13 procentenheter högre än
höstens resultat för riket. Bristtalen är höga inom många olika verksamhetsområden och efterfrågade yrken är bland annat specialistsjuksköterskor, allmän- och specialistläkare, förskollärare, specialpedagoger samt universitets- och högskolelärare. Arbetsgivarna upplever också
svårigheter att få tag i IT-personal och upphandlare inom offentlig verksamhet. Yrken som
arbetsgivarna har lättare att rekrytera är vårdbiträden, barnskötare och personliga assistenter.

Arbetsmarknadsläget för ett urval av yrken i Kronobergs län under det närmaste året
Bristyrken

Överskottsyrken

Civilingenjörer (maskin, bygg, kemi m.fl.)
Fastighetstekniker
Förskollärare
Golvläggare
Kockar
Lastbilsmekaniker
Läkare
Psykologer
Specialistsjuksköterskor
Specialpedagoger

Administratörer och sekreterare
Försäljare, dagligvaror
Försäljare, fackhandel
Godshanterare och expressbud
Köks- och restaurangbiträden
Lagerarbetare
Truckförare
Vaktmästare
Vårdbiträden
Montörer (metall, gummi och plast)

Tabellen visar en bedömning av arbetsmarknadsläget våren 2015 för ett urval av yrken i
länet.

Den upplevda arbetskraftsbristen kan också skilja mellan kommunerna i länet. Arbetsgivare i
mindre kommuner upplever ofta större svårigheter att rekrytera personal inom de bristyrken
som angetts.
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Näringsgrenar
I Arbetsförmedlingens senaste undersökning har länets företag stärkt sina bedömningar om
framtiden. Som tidigare nämnt har ett flertal arbetsgivare sett en stigande efterfrågan och ger
indikationer om ett ökat personalbehov framöver. Bedömningen är att sysselsättningen inom
jord- och skogsbruk ligger kvar på en närmast oförändrad nivå och en liknande bedömning
görs även för de offentliga tjänsterna. Det är framför allt inom länets privata tjänstenäring som
personalstyrkan väntas öka. Information och kommunikation bedöms ha den starkaste sysselsättningsutvecklingen. Den relativt omvärldskänsliga tillverkningsindustrin i länet har haft ett
stabilare halvår bakom sig och tror att efterfrågan kommer att öka. En förbättrad europeisk
och inhemsk konjunktur förväntas få en positiv inverkan. Industrisysselsättningen bedöms
vara oförändrad eller öka svagt under prognosperioden. Osäkerheten har varit stor inom
byggbranschen under en längre tid och efterfrågan på byggarbetskraft har varit relativt låg. I
takt med en förstärkt byggkonjunktur samt att bostadsbyggandet förväntas öka bedöms sysselsättningen i byggbranschen stiga under prognosperioden.

Länets branschstruktur och utveckling
Under 2000-talet har den sysselsatta dagbefolkningen i arbetsför ålder (16-64 år) i länet ökat
med drygt 6,3 procent fram till och med 2012. I riket som helhet var motsvarande ökning 9
procent. En av förklaringarna till den något lägre sysselsättningsökningen är att Kronoberg var
ett av de län som drabbades hårdast i kölvattnet av den senaste ekonomiska krisen. Mot slutet
av 2009 hade sysselsättningen i länet minskat med drygt 4 400 personer jämfört med året
innan. Antalet sysselsatta uppgick då till 86 600 personer vilket motsvarade en minskning på
nästan 5,2 procent. Motsvarande procentsats för sysselsättningsnedgången i riket under
samma period var 3,4 procent. Det var framförallt tillverkningsindustrin som drabbades hårt
av denna nedgång. Under 2010 tog konjunkturen fart igen och återhämtningen fortsatte även,
om än i en varierande takt, under 2011. Från 2009 till slutet av 2011 steg länets sysselsättning
med drygt 2,6 procent, vilket var en något svagare utveckling än riksgenomsnittet som under
samma period ökade med drygt 4 procent.4 En stor del av sysselsättningsuppgången under
denna period stod länets industri för men även företag inom finansiell verksamhet och företagstjänster samt information och kommunikation redovisade en relativt stark sysselsättningsökning.
Rörelsen och omflyttningen av arbetskraft på arbetsmarknaden är kontinuerlig och sker mellan såväl sektorer som regioner. Branschstrukturen i Kronobergs län har, och då framförallt
under senare tid (från 90-talet och framåt), förändrats något där sysselsättningen i industrisektorn har minskat samtidigt som andra sektorer, främst tjänstesektorn, har växt. Ett möns4

Enligt SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS), 16-64 år, dagbefolkning
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ter som återfinns även på nationell nivå. Vid en jämförelse av nuvarande sysselsättningsstuktur är de mest framträdande skillnaderna att länets befolkning, i större utsträckning än riket,
arbetar inom tillverkningsindustrin samt att en större andel av rikets befolkning är sysselsatta
inom privata tjänster. I länet arbetar 22 procent av de sysselsatta inom tillverkning och utvinning, en siffra som är 7,5 procentenheter högre än motsvarande andel för riket. Även vård,
omsorg och sociala tjänster samt jord- och skogsbruk i länet sysselsätter något fler än i riket.
Länets arbetsmarknad har, sett på lite längre sikt, haft en förhållandevis god utveckling jämfört med andra län. Vid senaste konjunkturnedgången var dock trenden tydlig då antalet anställda inom tillverkningsindustrin föll kraftigt efter lågkonjunkturen, vilket drabbade länet
hårt. Industrin var också den bransch i länet som tappade störst andel av sin sysselsättning
jämfört med året innan, en nedgång på 13,5 procent. Sedan dess har det skett en återhämtning
under 2010 och 2011 och det totala antalet anställda ökade under perioden med nästan 2 300
personer i länet, dock har industrin inte riktigt återskapat tidigare sysselsättningsnivå.
En bransch som haft en stark återhämtning och, som framförallt under senare år, ökat sin
sysselsättning är information och kommunikation som ökat med drygt 480 personer sedan
2008. Vård, omsorg och sociala tjänster har ökat med nästan 700 personer under motsvarande period5. Under 2012 vände dock marknaderna åter nedåt vilket har påverkat näringarna
i Kronobergs län och åter igen är det tillverkningsindustrin som känt av en tydlig avmattning.
Under 2013 har konjunkturen präglats av den osäkerhet som funnits i omvärlden och framtida
bedömningar har i växlande grad visat både upp- och nedgångar inom många branscher. Flertalet indikatorer pekar nu mer åt det positiva hållet inför 2014 0ch 2015.

Jord- och skogsbruk
De areella näringarna i Kronobergs län sysselsätter lite mer än 2 procent av samtliga sysselsatta i länet. Utöver arbete med jord- och skogsbruk omfattas branschen även av uppfödning
och skötsel av djur samt fiske med mera. Branschen är mansdominerad, 81 procent av de sysselsatta är män.
Enligt statistik från Lantbruksbarometern har den upplevda lönsamheten förbättrats för
mjölkproducenter och nötköttsproducenter jämfört med föregående år. För grisköttsproducenter och växtodlingsproducenter har lönsamheten försämrats. Inför 2015 är samtliga förutom grisköttsproducenterna positivt inställda till ökad lönsamhet. I den region där Kronobergs län ingår har lönsamheten förbättrats allra bäst då lönsamhetsindex har ökat med 43
procentenheter jämfört med föregående år, dock från en låg nivå. Lantbruket är utsatt för en
hård internationell konkurrens samt att prissättning, valutakurser och olika regelverk medför
snabba svängningar i lönsamhet inom branschen vilket gör det svårt för producenterna att
5

2008 – 2012, enligt SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS), 16-64 år, dagbefolkning
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planera för framtiden. När det gäller investeringsplaner i byggnader och djurstallar är lantbrukarna fortsatt försiktiga. Andelen som planerar att investera ökar i takt med företagens omsättning. Ju större omsättning företaget har, desto mer troligt är det att man planerar för investeringar.
Skogsbruket är starkt exportberoende och påverkas av internationella konjunkturförändringar. Förra årets svaga utveckling i omvärlden, i kombination med att den svenska kronan varit
stark, medförde att draghjälpen från exporten minskade. Många företag, framförallt sågverken, levde med dålig lönsamhet under förra året. Enligt statistik från Skogsindustrierna syns
dock en ljusning framöver. Ett förbättrat marknadsläge för sågade trävaror innebär att produktionen ökar, främst i landets södra delar. Några av de viktigaste marknaderna, Storbritannien och Egypten, har varit starka under den senaste tiden. Även exporten till Kina och Japan
har ökat kraftigt. Pappersproduktionen och pappersexporten har minskat, den största minskningen kan relateras till nedläggning av tidningspappersmaskiner. Sedan en längre tid pågår
en strukturell nedgång i förbrukningen av tidnings- och grafiskt papper. Efterfrågan på massa
är globalt fortsatt god, massaproduktionen återhämtade sig under 2013 men exporten minskade något.
I Arbetsförmedlingens undersökning har jord– och skogsföretagen en optimistisk syn på den
närmsta framtiden. Efterfrågan är på svag uppgång i länets skogsindustri som helhet. Den
försiktiga optimismen följer hela kedjan från skogsskötsel och avverkning till sågad vara och
försäljning. 42 procent av de tillfrågade företagen tror att efterfrågan kommer att öka, 56 procent tror på ett oförändrat läge. Förväntningarna sjunker något på lite längre sikt (6-12 månader). Arbetsförmedlingen bedömer att sysselsättningen i branschen sannolikt förblir i det
närmsta oförändrad under prognosperioden.

Industri
Industrin i Kronobergs län sysselsätter nästan 20 000 personer, vilket motsvarar 22 procent
av länets totala sysselsättning. Industrisektorn är mansdominerad, nästan 80 procent av de
sysselsatta är män. Sysselsättningen inom industrin är ojämnt fördelad över länet. De kommuner i Kronoberg som har störst andel sysselsatta inom industrin är Uppvidinge och Markaryd med 47 respektive 42 procent av kommunens totala antal förvärvsarbetande. Lägst andel
sysselsatta inom industrin har Älmhult och Växjö kommun, med 19 respektive 12 procent (se
diagram 4).
De delbranscher inom länets industri som sysselsätter flest är maskin- och metallvaruindustrin samt transportmedelsindustrin. Även trävaru- samt övrig tillverkningsindustri står för en
betydande del av länets totala industrisysselsättning. Industriföretagen utgör alltså en viktig
del av Kronobergs sysselsättning. Den totala industrisysselsättningen bör nog också värderas
ännu högre då industrin köper in mycket tjänster från andra branscher.
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Diagram 4. Andel förvärvsarbetande inom industrin per kommun i Kronobergs län

Anm. Andel av den förvärvsarbetande dagbefolkningen (16-64 år) i respektive kommun som är verksam inom industrin, enligt RAMS 2012.

Den svenska industrin är starkt exportberoende och länets industrinäring är en av de
branscher som tydligast märkt av den ekonomiska krisen i Europa. Konjunkturinstitutets konfidensindikator för tillverkningsindustrin föll 7,8 enheter i maj 2014 och låg därmed klart under det historiska genomsnittet. Det var framförallt uppskattningen av färdigvarulagren och
produktionsplanerna som var negativa. Bedömningen av orderstockens storlek var desto mer
positiv och flertalet industribranscher redovisar en ökning av exportmarknaden. Sysselsättningen har minskat de senaste månaderna och en fortsatt minskning väntas ske framöver.
Diagram 5 visar Arbetsförmedlingens konjunkturindex6 för industrin. Företagen i länet har en
positiv syn på efterfrågan av varor och tjänster under de kommande sex månaderna. Bilden är
något dämpad jämfört med höstens undersökning, vilket kan hänga ihop med den senaste
tidens osäkra utveckling i Ukraina. En dämpad bild återfinns som tidigare nämnt även i KI:s
månatliga barometer. Arbetsförmedlingens konjunkturindex för industrin steg dock med 17
enheter jämfört med våren 2012 och ligger fortfarande klart över det historiska genomsnittet.
Länets bedömningar är också starkare än riksgenomsnittet. En viss optimism ses även på lite
längre sikt (6-12 månader), dock sänks förväntningarna något.

6 Arbetsförmedlingens konjunkturindex beskriver stämningsläget hos företagen. Indexet baseras på Arbetsförmedlingens intervjuundersökning och arbetsställenas förväntningar om efterfrågeutvecklingen för
de kommande sex månaderna. Det beräknas som andelen arbetsställen som bedömt ökning av efterfrågan
på sina varor/tjänster minus andelen arbetsställen som bedömt minskning.
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Diagram 5. Förväntad efterfrågeutveckling inom industrin under de kommande
sex månaderna, Kronobergs län, våren 2007 – våren 2014

Anm. Nettotalen beräknas som andel arbetsställen som bedömer att efterfrågan på deras varor/tjänster kommer att
öka under kommande sex månader minus andel arbetsställen som bedömer att efterfrågan kommer att minska. De
heldragna linjerna i diagrammet är medelvärdet av nettotalen för riket respektive länet enligt Arbetsförmedlingens
intervjuundersökningar våren 2007 – våren 2014.

Globalisering och en ökad grad av konkurrensutsättning, från bland annat låglöneländer, har
på senare tid påverkat industriföretagen som varit tvungna att genomföra rationaliseringar
och strukturförändringar för att höja produktiviteten. Den sysselsättning som förloras i konjunkturnedgångar, till följd av effektiviseringar och automatiseringar i produktionen, riskerar
att inte hämtas tillbaka när konjunkturen vänder uppåt igen.
Ersättnings- och nyrekryteringar sker dock i viss mån ändå kontinuerligt och på frågan om
industriföretagen upplevt brist på arbetskraft vid rekrytering så uppger 9 procent att man haft
svårt att hitta den kompetens som eftersöks. Det är en minskning med 6 procentenheter jämfört med undersökningen i höstas. Bristen på arbetskraft är dock inte generell utan de yrken
som anges som bristyrken har ofta ett djupare kunskapsinnehåll och då gärna i kombination
med erfarenhet eller andra kompetenser. Exempel på sökta yrken är ingenjörer och tekniker
inom elektronik och teleteknik, maskiningenjörer och maskintekniker, erfarna CNCoperatörer med programmeringsvana och erfarna licensierade svetsare. Inköpare och företagssäljare är också eftertraktade inom industrin.
När det gäller branschens kapacitetsutnyttjande anger 55 procent av industriföretagen att de
kan öka sin produktion med max 10 procent innan nyrekryteringar behövs. Det är 14,3 procen-
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tenheter fler än i höstens undersökning. Det indikerar att fler företag använder sina resurser
fullt ut i större utsträckning än tidigare.
Arbetsförmedlingens bedömning är att industrisysselsättningen kommer att vara oförändrad
eller svagt ökande under prognosperioden.

Byggverksamhet
Byggverksamheten utgör 6 procent av den totala sysselsättningen i Kronobergs län. Verksamheten är mansdominerad, mer än 90 procent av de anställda är män. Branschen omfattar
bland annat nybyggnad, tillbyggnad, ombyggnad och reparationer samt anläggnings- och
byggnadsarbete. Markaryds kommun har flest andel sysselsatta inom byggverksamheten i
länet, Lessebo kommun har lägst andel (se diagram 6).

Diagram 6. Andel förvärvsarbetande inom byggverksamhet per kommun i Kronobergs
län

Anm. Andel av den förvärvsarbetande dagbefolkningen (16-64 år) i respektive kommun som är verksam
inom byggverksamhet, enligt RAMS 2012.

Arbetsförmedlingens undersökning visar på en positiv bild i länets byggsektor. Konjunkturindex6 ligger fortfarande klart över det historiska genomsnittet för både länet och riket. Jämförs
vårens resultat med motsvarande perioder för 2012 och 2013 ses en stigande trend (se diagram 7). På lite längre sikt (6-12 månader) sänks bedömningarna något. Stämningsläget i
byggbranschen präglas av en viss osäkerhet. Företagens förhoppningar är att den senaste ti-
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dens tecken på stigande nybyggnationer ska hålla i sig och att en generellt förbättrad konjunktur under 2014 också ökar ombyggnadsinvesteringarna, då bland annat hushållens efterfrågan
på ROT-tjänster förväntas öka. Anläggningssektorn går på framfart, den milda vintern medförde att anläggningsarbete kunde utföras i större utsträckning än snöröjning. Även en del
infrastruktursatsningar är på gång i länet.

Diagram 7. Förväntad efterfrågeutveckling inom byggverksamhet under de kommande sex månaderna, Kronobergs län, våren 2007 – våren 2014

Anm. Nettotalen beräknas som andel arbetsställen som bedömer att efterfrågan på deras varor/tjänster kommer att
öka under kommande sex månader minus andel arbetsställen som bedömer att efterfrågan kommer att minska. De
heldragna linjerna i diagrammet är medelvärdet av nettotalen för riket respektive länet enligt Arbetsförmedlingens
intervjuundersökningar våren 2007 – våren 2014.

I Konjunkturinstitutets senaste mätning steg konfidensindikatorn något för bygg- och anläggningsverksamheten och låg därmed över det historiska genomsnittet. Orderstocken har ökat
marginellt de senaste månaderna och väntas fortsätta öka framöver. Även byggproduktionen
och sysselsättningen har ökat, efter nästan två år av successiva nedskärningar. Enligt KI:s
undersökning är byggbranschen fortsatt positiv om framtiden. Såväl orderstockar, byggproduktion och sysselsättning väntas öka.
Kapacitetsutnyttjandet i branschen är traditionellt mycket högt och har i vårens undersökning
stigit med 22 procentenheter jämfört med för ett år sedan. Ungefär åtta av tio företag anger att
de kan öka sin produktion med högst 10 procent innan man måste rekrytera ny personal.
Bristtalet för branschen har ökat med 18 procentenheter jämfört med för ett år sedan. Drygt
30 procent av byggföretagen upplever alltså arbetskraftsbrist vid rekrytering. Länets arbetsgivare ser också en framtida brist på kvalificerad arbetskraft. Detta i takt med att byggkonjunk-
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turen förväntas stiga, men också på grund av en hög medelålder hos tekniker och ingenjörer i
branschen. Det är främst personer med utbildning och erfarenhet som arbetsgivarna efterfrågar, exempelvis ingenjörer och erfarna platschefer, projektledare och serviceledare. Andra
bristyrken som anges är bland annat golvläggare, betongarbetare och grävmaskinister med
erfarenhet. Elsektorn upplever svårigheter att hitta tele- och servicetekniker.
Arbetsförmedlingen bedömer att byggsysselsättningen i länet kommer att öka under både
2014 och 2015

Privata tjänster
Den privata tjänstesektorn sysselsätter nästan 33 000 av samtliga förvärvsarbetande i länet,
vilket motsvarar 37 procent. Sektorn omfattar många olika delbranscher så som handel, information och kommunikation, transport, hotell och restaurang samt finansiell verksamhet
och företagstjänster. Männen står för nästan 57 procent av sysselsättningen och kvinnorna för
drygt 43 procent. Den kommun som sysselsätter flest inom den privata tjänstesektorn är Älmhult med 52 procent av det totala antalet sysselsatta, följt av Växjö med 43 procent (se diagram
8).
Diagram 8. Andel förvärvsarbetande inom privata tjänster per kommun i Kronobergs län

Anm. Andel av den förvärvsarbetande dagbefolkningen (16-64 år) i respektive kommun som är verksam inom privata
tjänster, enligt RAMS 2012. I privata tjänster ingår handel, transport, hotell och restaurang, information och kommunikation, finansiell verksamhet och företagstjänster samt personliga och kulturella tjänster.
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Flera branscher inom den privata tjänstesektorn påverkas av hushållens konsumtionsvilja och
är mer eller mindre konjunkturkänsliga. Delar av den privata tjänstesektorn lever också i symbios med andra branscher som industrin och byggbranschen. Den privata tjänstesektorn har
även, under en tid då industrikonjunkturen i Sverige fallit, betraktats som den inhemska
sysselsättningsmotorn i ekonomin. I Arbetsförmedlingens undersökningar är det också den
privata tjänstesektorn som vanligtvis uppvisar de mest positiva bedömningarna.
Diagram 9 visar stämningsläget hos företagen inom den privata tjänstesektorn. Branschens
bild av marknadsläget har ljusnat något. Arbetsförmedlingens konjunkturindex för länets privata tjänstesektor steg med 8,4 enheter jämfört med undersökningen förra våren, även om den
har dämpats något jämfört med de bedömningar som gjordes i höstas. Vårens mätning ligger
4,4 enheter över det historiska medelvärdet för länet och 1,7 enheter över riksbedömningen.
Utvecklingen skiljer sig mellan de olika delbranscherna där handel samt information och
kommunikation är de som ser en starkare efterfrågeökning under de kommande sex månaderna. Transportnäringen samt hotell- och restaurangbranschen är desto mer försiktiga i sinabedömningar om den närmsta framtiden.

Diagram 9. Förväntad efterfrågeutveckling inom privata tjänster under de kommande
sex månaderna, Kronobergs län, våren 2007 – våren 2014

Anm. Nettotalen beräknas som andel arbetsställen som bedömer att efterfrågan på deras varor/tjänster kommer att
öka under kommande sex månader minus andel arbetsställen som bedömer att efterfrågan kommer att minska. De
heldragna linjerna i diagrammet är medelvärdet av nettotalen för riket respektive länet enligt Arbetsförmedlingens
intervjuundersökningar våren 2007 – våren 2014.

Konjunkturinstitutets konfidensindikator för den privata tjänstenäringen har i stort sett varit
oförändrad de senaste månaderna, men ligger fortfarande över det historiska genomsnittet
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och därmed i ett starkt läge. Enligt KI:s undersökning är efterfrågeförväntningarna också
starka inför de kommande månaderna. Bilden är samstämmig mellan de olika delbranscherna,
nästan samtliga tror på en ökning av efterfrågan. Även sysselsättningen bedöms öka, i många
fall väntas en påtaglig ökning ske. Hushållen är dock mer pessimistiska än normalt om den
svenska ekonomin, däremot är de mer optimistiska om sin egen ekonomi.
Branschens kapacitetsutnyttjande har ökat jämfört med undersökningen i höstas och nu anger
57 procent av företagen att de inte kan öka sin produktion med mer än 10 procent innan ytterligare personal behöver rekryteras. Det är en ökning med 8 procentenheter jämfört med höstens undersökning.
Arbetsförmedlingens bedömning är att sysselsättningen kommer att öka i den privata tjänstesektorn i och med en stärkt konjunktur samt en försiktigt stigande hushållskonsumtion.

Handel
12 procent av länets sysselsatta arbetar inom handeln. I branschen arbetar ungefär lika många
män som kvinnor. Branschen omfattar detaljhandel, partihandel samt handel med och reparation av motorfordon. Handeln påverkas i stor utsträckning av hushållens ekonomiska situation och köpkraft och är därför relativt känslig för konjunktursvängningar.
Länets handelsföretag redovisar en stark framtidstro i Arbetsförmedlingens undersökning. Det
är fler företag som upplevt en ökad efterfrågan än företag som upplevt en minskning de senaste sex månaderna. Konjunkturindex uppgår till 56, vilket är en ökning med 36 enheter jämfört med i höstas. Förväntningarna är också starka på lite längre sikt (6-12 månader) då 97
procent av företagen bedömer efterfrågan som oförändrad eller ökande. Det är framförallt
livsmedels- och dagligvaruhandeln som räknar med en god försäljningstillväxt. De mest positiva signalerna kommer från Växjö och i viss mån Älmhult. Regionerna runt omkring känner
av konkurrensen från den så kallade externhandeln. Det som lockar in kunderna är handelsområdena på Samarkand, Västerport, Norremark och I11-området i Växjö samt IKEAvaruhuset i Älmhult. Samtidigt ökar också konkurrensen bland butikerna till följd av etablering inom samma handelsområden. En del företag upplever även ökad konkurrens med ehandeln.
Konjunkturinstitutets konfidensindikator för detaljhandeln ökade 1,7 enheter i maj och låg
högt över det historiska genomsnittet. Hushållens konfidensindikator låg strax vid det historiska genomsnittet. Som tidigare nämnt handlar det om att hushållen är mer negativa om synen på den svenska ekonomin, både i nuläget och på ett års sikt. Synen på den egna ekonomin
är relativt optimistisk. Samtidigt har kostnadstryck och inflation i den svenska ekonomin legat
relativt lågt. Det finns alltså goda förutsättningar för att den privata konsumtionen kan
komma att öka bara hushållen vågar konsumera.
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Företagen inom handeln signalerar att man kan behöva rekrytera. De har inga större problem
att hitta personal eftersom det ofta är hård konkurrens om jobben inom sektorn. Vissa yrken
anges ändå som svårare att finna rätt kompetens till och bland dessa noteras exempelvis erfarna inköpare, tekniska säljare och butiksstyckare.

Finansiell verksamhet och företagstjänster samt information
och kommunikation
13 procent av samtliga sysselsatta i länet återfinns inom näringsgrenarna finansiell verksamhet och företagstjänster samt information och kommunikation. Branscherna har något fler
sysselsatta män än kvinnor. I branscherna ingår finans- och försäkringsverksamhet, företagstjänster som fastighets- och uthyrningsverksamhet samt data- och IT-konsulter och service
inom exempelvis ekonomi, teknik och juridik. Många företag säljer någon form av tjänster till
andra företag. Dessa branscher är starkt kopplade till marknadsutvecklingen i andra branscher
och deras efterfrågan på tjänster.
Dessa branscher har haft en stark utveckling under större delen av 2000-talet. Snabb teknisk
utveckling, innovativa IT-lösningar samt att det blivit vanligare att outsourca kringtjänster
som lokalvård och bokföring ligger bakom branschernas frammarsch. Delbranscherna bedöms
också tillhöra de mer expansiva på länets arbetsmarknad. Företagen inom finansiell verksamhet och företagstjänster samt IT-företagen har en positiv framtidstro i vårens undersökning.
Vid bedömningar gällande 6-12 månader framåt är företagen mycket positiva med konjunkturindex på 44 för finansiell verksamhet och företagstjänster samt 57 för information och kommunikation.
Efterfrågan på spetskompetens inom de två branscherna är mycket stor. Mer än var tredje
företag anger att de upplevt brist vid rekrytering under det senaste halvåret. De yrken som
eftersöks är bland annat mjukvaru- och systemutvecklare, IT-arkitekter, tekniska konsulter,
copywriters, dataspecialister av olika slag, projektledare och testledare inom IT.
Arbetsförmedlingens bedömning är att sysselsättningen i branscherna kommer att öka under
prognosperioden.

Transport
5 procent av den förvärvsarbetande befolkningen i Kronobergs län är sysselsatta inom transportnäringen. Branschen är mansdominerad, 76 procent av de sysselsatta är män. Branschen
inkluderar passagerar- och godstransporter, drift av terminaler, lager och godshantering samt
post- och budverksamhet. Transportnäringen är mycket konjunkturberoende och påverkas av
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utvecklingen i andra branscher såsom bygg, industri och handel. Vid en konjunkturuppgång,
när någon av dessa branscher går bra, ökar därmed behovet av transporter.
Transportsektorn i länet är den bransch i vårens undersökning som angav en något svagare
efterfrågeökning de senaste sex månaderna. Företagens förväntningar om utvecklingen under
kommande sex månader är betydligt positivare. Då bedömer ungefär 36 procent av företagen
att efterfrågan kommer att öka, 56 procent tror att läget kommer att vara oförändrat. På lite
längre sikt (6-12 månader) är förväntningarna fortsatt positiva, om än något dämpade.
Inom åkerinäringen är bilden blandad. För åkare inom livsmedelsbranschen bedöms utvecklingen som positiv framöver och en del räknar med att vara fler anställda inom ett par år.
Andra bedömer efterfrågan som oförändrad eller minskande till följd av stor konkurrens med
utländska förare. Inom lagerverksamheten väntas en ökning av efterfrågan under det kommande året. Arbetet är säsongsbetonat med en ökning mellan mars-juni, hög efterfrågan under sommaren för att sedan avta och vända upp med en ny ökning runt jul och nyår. Bussföretagen ser en stigande efterfrågan på sikt och räknar med ökat rekryteringsbehov.
En gryende bygg-, industri- och handelskonjunktur förväntas gynna transportbranschen under
2014. Arbetsgivarna har i vårens undersökning uppgett ett stigande rekryteringsbehov och vid
framtida rekryteringar förutspås en viss brist av förare med giltiga yrkeskompetensbevis
(YKB). Oftast är också en grundutbildning i ADR (farligt gods) ett krav för att köra lastbil.
Företagen efterfrågar också mer mjuka kompetenser som självständighet och social kompetens.

Hotell och restaurang samt personliga och kulturella tjänster
Branscherna hotell och restaurang samt personliga och kulturella tjänster innefattar bland
annat hotellverksamhet och annan form av tillfällig logi, restaurang- catering- och barverksamhet, kultur, nöjen, skönhetsvård och sport. 6 procent av länets sysselsatta är verksamma
inom dessa två branscher. Kvinnorna står för 58 procent av sysselsättningen. Branscherna
kännetecknas av en relativt låg medelålder och hög personalomsättning vilket ger möjlighet till
jobböppningar och viktiga ingångsjobb för ungdomar. Arbetslösheten är dock hög inom vissa
av branschernas yrkesgrupper och konkurrensen om de lediga platserna är hård. Sysselsättningen inom branschen är till viss del säsongsbetonad med ökad beläggning under våren och
hösten i länet. Tim- samt deltidsanställningar är vanliga.
Antalet gästnätter ökade i länet under 2013 jämfört med året innan enligt statistik från Tillväxtverket. Ökningen beräknas till cirka 5,1 procent för Kronobergs län vilket är 3,7 procentenheter högre än riksgenomsnittet. Arbetsförmedlingens senaste undersökning visar på en
något starkare utveckling i branschen under de senaste sex månaderna. 44 procent av företagen har upplevt att efterfrågan stigit samtidigt som var femte tillfrågad upplevt en nedgång.

25

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2014 Kronobergs län

Arbetsgivarna är positiva inför framtiden även om Arbetsförmedlingens konjunkturindex fallit
något jämfört med undersökningen i höstas. På lite längre sikt (6-12 månader) stiger efterfrågebedömningen något.
Arbetsgivarna uppger att det stundtals kan vara svårt att hitta personal till vissa yrkeskategorier även om man inte upplever någon generell brist på arbetskraft. Yrken som har varit något
svårare att rekrytera till är även i denna undersökning erfarna kockar med specialistkunskaper
samt skickliga hovmästare, servitörer och bartendrar. Arbetsgivarna indikerar att det under
högsäsong också kan vara svårt att få tag i lokalvårdare med rätt kvalifikationer, erfarenhet
och körkort.

Offentliga tjänster
Ungefär 27 800 personer, eller 31 procent av samtliga sysselsatta i länet, arbetar inom den
offentliga verksamheten. Den offentliga sektorn är en kvinnodominerad bransch, nästan 80
procent av de yrkesverksamma är kvinnor. Sektorn omfattar utbildning och forskning, vård
och omsorg samt offentlig förvaltning. I länet arbetar flest inom offentliga tjänster i Växjö och
Tingsryds kommun. Lägst andel sysselsatta har Älmhults kommun (se diagram 10).
Diagram 10. Andel förvärvsarbetande inom offentliga tjänster per kommun i Kronobergs län

Anm. Andel av den förvärvsarbetande dagbefolkningen (16-64 år) i respektive kommun som är verksam inom offentliga tjänster, enligt RAMS 2012. I offentliga tjänster ingår offentlig förvaltning, utbildning samt vård och omsorg,
oavsett huvudman.
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Många av verksamheterna inom offentliga tjänster är behovsstyrda. Bakom oss har vi haft ett
par goda år med relativt goda skatteprognoser och överskott i resultaträkningarna. Enligt
SKL:s senaste ekonomirapport blev 2013 ett rekordår med ett plusresultat på nästan 16 miljarder inom den kommunala sektorn. Liksom föregående år berodde överskottet till stor del på
återbetalade premier till AFA Försäkring. En annan bidragande orsak var högre skatteunderlagstillväxt än vad som var budgeterat. Till skillnad från kommunerna redovisade landstingen
ett underskott på närmare 2 miljarder. Kommunernas och landstingens ekonomier bedöms
vara ansträngda under prognosperioden då kostnaderna beräknas öka i en snabbare takt än
skatteunderlaget.
Arbetsförmedlingens intervjuundersökning visar på att antalet anställda inom stat, kommun
och landsting har ökat något under det senaste året. Det är framförallt vård och omsorg samt
grundskolan som haft den starkaste sysselsättningsutvecklingen. Likt föregående undersökning står bland annat gymnasieskolan och vuxenutbildningen för den svagaste sysselsättningsutvecklingen. Till skillnad från höstens undersökning bedöms antalet rekryteringar överstiga antalet avgångar inom den offentliga sektorn som helhet under det kommande halvåret.
Det är framförallt inom barnomsorgen och grundskolan där flest rekryteringar väntas ske.
Detta till följd av ökade barnkullar i de lägre åldrarna.
Sjukvården är allt mer specialiserad och den slutna sjukvården (till exempel sjukhus) koncentreras till ett antal centralorter i länet (Växjö och Ljungby). Det fria vårdvalet har även inneburit att konkurrensen från privata vårdcentraler ökat inom den öppna sjukvården (vårdcentraler, läkarmottagningar). Landstinget uppger också att det sker en påtaglig generationsväxling och räknar med stora ålderspensionsavgångar den närmsta framtiden. Bedömningen görs
att landstinget kommer att ersättningsrekrytera till dessa tjänster men att det för tillfället inte
finns något utrymme för att utöka verksamheterna. Inom landstinget bedöms sysselsättningen
att vara oförändrad under prognosperioden.
Utbildningssektorn som helhet är styrd av demografin och en minskande efterfrågan på grund
av krympande elevkullar anges som orsak till nedskärningarna inom gymnasieverksamheten.
Etableringen av friskolor i länet är dock mycket hög och konkurrensen är hård mellan kommunala utbildningar och privata aktörer. Övergångar till privata alternativ inom utbildningsväsendet medför dock inte några stora förändringar av den totala sysselsättningen inom detta
område. Undersökningen pekar på att kommunen kommer att behöva omfördela resurser till
en allt mer växande barnomsorg i och med den senaste tidens ökning av barnkullarna i de
lägre åldrarna.
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Befolkning och arbetskraft
Arbetskraftsutbudet består av personer i arbetsför ålder (16-64 år) som vill samt kan arbeta
och är summan av antalet sysselsatta och arbetslösa. Numera inkluderas även heltidsstuderande som aktivt söker arbete. Personer i arbete med stöd som lönebidrag samt nystartsoch instegsjobb räknas också in i gruppen förvärvsarbetande/sysselsatta. Utbudet av arbetskraft påverkas av bland annat hur befolkningen förändras, pensionsavgångar och sysselsättningsutveckling samt studier och sjukskrivningstal. I konjunkturuppgångar tenderar arbetskraften att öka då det bland annat blir ett tillskott av personer från utbildningssystemet och
personer som är latent arbetssökande. Omvänt gäller följaktligen vid lågkonjunkturer.
Kronobergs län har den fjärde lägsta befolkningssiffran i Sverige med drygt 187 000 invånare7.
Sedan år 2000 har befolkningen ändå växt med nästan 2 000 personer, en ökning med ungefär 1 procent som ligger lägre än riksgenomsnittets ökningstakt för motsvarande period. Befolkningen i arbetsföra åldrar 16-64 år uppgick 2013 till 114 318 personer. Under de senaste tre
åren har Kronobergs befolkning i arbetsföra åldrar legat kvar på en i princip oförändrad nivå
med en endast marginell minskning.
Antalet personer i åldersgruppen 18-24 år som tillträder in i arbetskraften efter bland annat
studier har under det senaste året minskat med 150 personer. Samtidigt har antalet äldre 65100+ år som lämnat arbetskraften ökat med cirka 800 personer. Denna trend antas också
fortsatta ett antal år framöver. Enligt en specialbearbetning av SCB:s senaste befolkningsprognos bedöms befolkningen i arbetsför ålder (16-64 år) i Kronoberg att minska med cirka
1 800 personer fram till 2025. Den inrikesfödda delen av befolkningen förväntas under denna
period minska med 8 600 personer medan tillskottet från den utrikesfödda delen av befolkningen beräknas att öka med nästan 6 800 personer. I riket som helhet bedöms befolkningen
att öka med nästan 3,5 procent under samma period, där storstadslänen står för en stor del av
tillväxttakten.
Arbetskraften påverkas av antalet personer som studerar och följer delvis konjunkturen. Detta
innebär att när konjunkturen försvagas tenderar fler att välja studier medan det följaktligen i
en konjunkturuppgång är en omvänd situation. Söktrycket till landets universitet och högskolor ökar för sjunde året i rad och ligger på rekordhöga nivåer, enligt statistik från Universitetsoch högskolerådet (UHR). Linnéuniversitetet hade 58 620 sökande totalt till hösten 2014. En
ökning med nästan 3,5 procent jämfört med i fjol. På kort sikt får ett ökat studiedeltagande
ofta en neddrivande effekt på arbetskraften. På lång sikt kan en satsning på utbildning ses som
en god investering för både individ och arbetsmarknad.
Under senare år har ett tillskott till arbetskraften inträffat i och med reformen av sjukförsäkringssystemet. Den slutgiltiga effekten av denna reform är dock svår att beräkna. Detta beror å
ena sidan på att en del av dem som övergått till Arbetsförmedlingen, på grund av att de nått
den bortre tidsgränsen i försäkringen, går tillbaka till Försäkringskassan. Å andra sidan beror
7 Enligt SCB:s befolkningsstatistik för 2013, Uppgifterna avser förhållandena den 31 december för valt år
enligt den regionala indelning som gäller den 1 januari året efter.
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det på justeringar i regelverket. Det så kallade ohälsotalet8 har minskat i länet varje år sedan
2003 jämfört med året innan. Under 2013 redovisade Kronoberg däremot en siffra på 26,4,
vilket är en marginell ökning i jämförelse med 2012 då siffran var 26,1. Motsvarande siffra för
riket som helhet var 26,8. Tillförseln av arbetskraft på grund av sjukförsäkringsreformen har
varit avtagande de senaste åren. Samtidigt har sjuktalen i länet åter börjat stiga efter att ha
fallit fram till 2010. Tillskottet från denna grupp till arbetskraften bedöms bli liten under prognosperioden.
En annan faktor som kan påverka det regionala arbetskraftsutbudet är pendlingen mellan
regioner. Kronobergs län har en positiv nettopendling av arbetskraft på drygt 3 400 personer,
vilket innebär att arbetskraften ökar eftersom fler personer väljer att pendla till Kronoberg och
arbeta än tvärtom. De största pendlingsströmmarna ut från Kronoberg går till de angränsande
länen, d.v.s. Skåne (-1 418), Jönköping (-1 220) och Kalmar (-916), men också i viss mån till
Stockholm (-834) och Västra Götaland (-576). Inpendling till länet sker likt utpendlingen
också i huvudsak från de tre angränsande länen som nämndes ovan (totalt +6 394).
I Kronoberg är arbetskraftsdeltagandet9 (16-64 år) 82,8 procent, vilket är drygt tre procentenheter högre jämfört med riket som ligger på 79,3 procent. Således beräknas nästan 1/5 av länets befolkning (16-64 år) stå utanför arbetskraften. Ett ökat arbetskraftsdeltagande inom
denna grupp skulle alltså kunna ge länet ett viktigt tillskott till dess arbetskraftsutbud. De som
inte räknas in i arbetskraften är studerande som ej söker arbete, förtidspensionärer, föräldralediga, personer som tar del av sjukförsäkringen eller inte står till arbetsmarknadens förfogande av andra skäl.
Den beräknade arbetskraften för november 2013 i Kronobergs län var nästan 94 000 personer.
Under prognosperioden bedöms arbetskraften i länet att öka med cirka 1 000 personer.

Ohälsotalet är ett mått på utbetalda dagar med sjukpenning inkl. arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning, aktivitets- och sjukersättning från socialförsäkringen.
9 Arbetskraftsdeltagandet beräknas som Arbetsförmedlingens registerbaserade arbetskraft genom befolkningen i åldersgruppen 16-64 år. Den registerbaserade arbetskraften definieras som antalet sysselsatta
enligt RAMS 2012 plus summan av antalet öppet arbetslösa och deltagare i program med aktivitetsstöd.
8
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Inskrivna arbetslösa vid Arbetsförmedlingen
Arbetslöshetens utveckling
Diagrammet nedan visar hur antalet inskrivna arbetslösa10 utvecklats i Kronobergs län respektive riket de senaste tio åren. Historiskt sett sjönk arbetslösheten kraftigt under de konjunkturstarka åren 2006-2007. Under 2007 nådde arbetslösheten i Kronoberg sin lägsta nivå för
2000-talet, då länet hade drygt 3 000 inskrivna arbetslösa. Den låga arbetslöshetssiffran i
mitten av 2007 kan inte endast förklaras av konjunkturuppgången utan en ytterligare förklaring är att studerandevillkoret i arbetslöshetsförsäkringen slopades tidigare under året. Resultatet blev att det inte längre var möjligt att få ersättning som student utan att ha arbetat en viss
tid vilket i sin tur minskade incitamenten för många studenter att skriva in sig hos Arbetsförmedlingen. Därmed minskade också inflödet till Arbetsförmedlingen.
Ytterligare en anledning till att arbetslösheten steg kraftigt under finanskrisens intåg var införandet av jobbgarantin för ungdomar, vilket åter ökade incitamenten för unga att söka sig till
Arbetsförmedlingen. Utöver detta genomfördes också en rad reformer i sjukförsäkringssystemet som medförde att en grupp människor, som tidigare inte stod till arbetsmarknadens förfogande, fördes över från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen.
Diagram 11. Inskrivna arbetslösa som andel av registerbaserad arbetskraft. Kronobergs
län och Riket. Januari 1994 – april 2014

Källa: Arbetsförmedlingen

Inskrivna arbetslösa=arbetssökande som är öppet arbetslösa och deltagare i program med aktivitetsstöd.

10
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Även dessa faktorer kan till viss del förklara den mycket kraftiga arbetslöshetsuppgång i Kronobergs län, som sedan pågick fram till januari 2010 då antalet inskrivna arbetslösa uppgick
till drygt 8 600 personer. Därefter minskade arbetslösheten igen men återhämtningen fick inte
riktigt genomslag på länets arbetsmarknad förrän i början av 2011 eftersom arbetslösheten
tydligt sjönk och var som lägst i maj 2011 med 7 100 personer. I början av 2012 skedde åter
igen ett trendbrott och arbetslösheten ökade. I januari 2013 var antalet inskrivna arbetslösa
för första gången på 2000-talet nästan 9 000 personer.
Kronobergs läns arbetslöshet har sedan starten av 2007 ökat starkare än riksgenomsnittet.
Länet hade också innan den ekonomiska krisens utbrott under 2009 en genomgående lägre
arbetslöshet än riket. Den pågående strukturomvandlingen har emellertid satt sina tydliga
spår på länets arbetsmarknad. På senare tid har sysselsättningen ökat inom tjänstesektorn
samtidigt som den har minskat inom tillverkningssektorn. En trend där länet följer i rikets
spår.
Trots en minskande industrisysselsättning så har Kronoberg fortfarande en relativt stor och
sysselsättningsintensiv tillverkningssektor jämfört med riket. Tillverkningssektorn har också
på senare tid upplevt en ökad globalisering och stigande konkurrens. Detta, tillsammans med
att både lågkonjunkturen 2009 och inbromsningen under hösten 2012 i stor utsträckning påverkade tillverkningsintensiva regioner, har fått till följd att länet numera har en arbetslöshetsnivå som är högre än riket.
Även om länet har en arbetslöshetsnivå som är högre än riket så minskar antalet inskrivna
arbetslösa som andel av den registerbaserade arbetskraften. Ända sedan oktober månad 2013
fram till idag har arbetslösheten minskat. En förbättring på länets arbetsmarknad har infallit
då arbetslösheten har sjunkit från månad till månad hela 2014 och låg i slutet av april månad i
år på 7 689 personer. Det är en minskning med drygt 10 procent jämfört med samma månad i
fjol.
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Arbetslöshetens sammansättning
Diagram 12. Inskrivna arbetslösa som andel av registerbaserad arbetskraft i respektive grupp, genomsnitt av kvartal 4 2013 och kvartal 1 2014, Kronobergs län

Enligt diagram 12 är antalet inskrivna arbetslösa som andel av registerbaserad arbetskraft i
såväl Kronobergs län som i riket störst bland utrikesfödda med drygt 26 procent, därefter personer med högst förgymnasial utbildning och ungdomar 18-24 år. De grupper där lägst andel
inskrivna arbetslösa återfinns är bland inrikes födda, eftergymnasialt utbildade och personer
som är äldre, det vill säga 55-64 år.
Tittar man närmare på en av de största grupperna, ungdomarna, så har arbetslösheten bland
dem minskat för tolfte månaden i rad. Bland gruppen utrikesfödda har däremot arbetslösheten
ökat med 2,2 procent sedan i fjol. Prognosen framöver ser dock ljus och positiv ut då en fortsatt arbetslöshetsminskning förutspås i slutet av 2014 och 2015.
Av de 7 689 inskrivna arbetslösa i april månad 2014 var 4 275 män och 3 414 kvinnor. I början
av 2000-talet följde arbetslöshetssiffrorna varandra relativt väl för de båda könen, men sedan
konjunkturnedgången 2008-2009 kunde en tydlig skillnad urskiljas där männens arbetslöshet
steg kraftigare än kvinnornas. I den återhämtning som skett sedan dess har emellertid männens arbetslöshet återhämtat sig snabbare än kvinnornas. Denna effekt kan förklaras med att
traditionellt mansdominerande branscher drabbades hårdast av nedgången men att det också
var dessa branscher som till större del tog del av återhämtningen.
Under våren 2012, när arbetslösheten på nytt ökade, kunde åter igen en signifikant skillnad
urskiljas i hur arbetslösheten utvecklades mellan könen. Arbetslösheten har likt 08-09 ökat
avsevärt mycket snabbare för männen än för kvinnorna men tydlig skillnad kunde upptäckas i
återhämtningen. Kvinnornas arbetslöshet ökade aldrig med mer än 10 procent och ökningstakten trappades av betydligt mycket tidigare än männens.
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De senaste tio månaderna har nyinskrivningarna bland män minskat i takt med att arbetslösheten sakta men säkert har minskat. För kvinnorna har det gått lite sämre som först i april
månad i år bryter trenden av ökade nyinskrivningar, som pågått sedan december månad 2013.

Personer med arbetslöshetstider på mer än tre år ökar
Diagram 13. Inskrivna arbetslösa fördelade efter sammanlagd tid i arbetslöshet under
de senaste tio åren, hösten 2006 – våren 2014, Kronobergs län

Diagram 13 visar antalet arbetssökande fördelat på olika grupper beroende på deras sammanlagda tid i arbetslöshet under den senaste tioårsperioden. Fördelen med detta tillvägagångssätt
att mäta är att arbetslösa som varvar kortare tider i sysselsättning, med återkommande perioder av arbetslöshet, fångas upp.
Antalet personer i Kronoberg som har varit arbetslösa i mer än tre år den senaste tioårsperioden har, i varierande styrka, ökat sedan våren 2008. Mot slutet av april i år hade drygt
2 300 personer varit utan arbete i mer än tre år under den senaste tioårsperioden. Det motsvarar en ökning med 1,4 procent sedan samma period i fjol. Sett till samtliga inskrivna arbetslösa
i länet så utgör personer med sammanlagd tid i arbetslöshet på mer än tre år nu drygt 30 procent. Diagram 13 visar också att antalet inskrivna arbetslösa som har varit utan arbete i mindre
än 3 år, däremot minskat i jämförelse med i fjol. Personer med något kortare tider i arbetslöshet tenderar mer att ta del av förbättringarna på länets arbetsmarknad jämfört med personer
med längre arbetslöshetstider. Det är därför viktigt att öka möjligheterna för personer med
långa tider i arbetslöshet att finna ett arbete.
Inskrivna arbetslösa med långa tider i arbetslöshet har möjligheten att delta i bland annat
Arbetsförmedlingens arbetsmarknadspolitiska program. I april månad 2014 var 7 689 perso-
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ner arbetslösa varav 3 533 var öppet arbetslösa respektive 4 156 var deltagare i något arbetsmarknadspolitiskt program. De arbetsmarknadspolitiska program som i Kronoberg har flest
deltagare är Jobb- och utvecklingsgarantin samt Jobbgaranti för ungdomar.
Bland de öppet arbetslösa märks konjunkturella förändringar snabbast och tydligast, vilka i
mångt och mycket också är nyarbetslösa som står sig något starkare på arbetsmarknaden.
Antalet programdeltagare följer däremot inte de konjunkturella svängningarna i lika stor utsträckning utan har efter 2008-2009 legat på en svagt stigande nivå. Detta beror bland annat
på att Jobb- och utvecklingsgarantin samt Jobbgaranti för ungdomar till stor del består av
personer med längre arbetslöshetstider och således ofta med en svagare ställning på arbetsmarknaden jämfört med nyarbetslösa. Personer i Jobb- och utvecklingsgarantin tillhör i större
utsträckning än en genomsnittligt arbetslös någon av de så kallade utsatta grupperna11. Personer som tillhör någon av dessa grupper har oftare sämre möjligheter att snabbt komma ut i
arbete och ackumuleras därför lättare över tid.
I diagram 14 visas utvecklingen av antalet deltagare i Jobb- och utvecklingsgarantin samt
Jobbgaranti för ungdomar (18-24 år) mellan åren 2009 och 2014. En positiv trend som går att
utläsa från diagrammet är att antalet deltagare i de arbetsmarknadspolitiska programmen
börjar avta och har gjort så sedan slutet av år 2013.
Diagram 14. Deltagare i Jobb- och utvecklingsgarantin och Jobbgaranti för ungdomar, Kronobergs län, år 2009 till april 2014.

Källa: Arbetsförmedlingen

11 Till utsatta grupper räknas personer med enbart förgymnasial utbildning, arbetslösa i åldern 55-64 år,
personer med utomeuropeiskt ursprung samt personer med en funktionsnedsättning som medför nedsatt
arbetsförmåga.
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Jobb- och utvecklingsgarantin
Jobb- och utvecklingsgarantin är volymmässigt det största programmet i Kronoberg och utgör
57 procent av länets samtliga programdeltagare. När en inskriven arbetslös ersättningsperiod i
arbetslöshetsförsäkringen förbrukats eller när denne genomgått 15 månader inom Jobbgaranti
för ungdomar, berättigas personen till Jobb- och utvecklingsgarantin. Möjlighet att delta i
programmet finns också om personen i fråga förbrukat sin deltidsbegränsning i arbetslöshetsförsäkringen eller är ensamstående med barn under 18 år.
Det har skett en mer eller mindre kontinuerlig ökning av personer i Jobb- och utvecklingsgarantin sedan 2009 och under 2012 passerade deltagarantalet för första gången 2 000 personer. Därefter avtog ökningstakten något och antalet deltagare låg relativt stadigt runt denna
nivå fram till slutet av 2012, då en tydlig ökning åter kunde urskiljas av antalet personer i programmet.
Från december 2013 till april 2014 har Jobb- och utvecklingsgarantin i länet minskat med 17
procent och i slutet av denna period hade programmet drygt 1 700 deltagare. Av dessa deltog
639 personer i programmets sysselsättningsfas. I takt med att deltagarantalet inom Jobb- och
utvecklingsgarantin minskat så har även ungdomarnas (18-24 år) andel inom programmet
gjort detsamma. Att konjunkturen förstärks och det faktum att unga är en grupp som gynnas
tidigt i en konjunkturuppgång, talar för att gruppen unga inom programmet även fortsättningsvis kan komma att minska.
Det var något fler män som deltog i Jobb- och utvecklingsgarantin under april 2014: 940 män
jämfört med 790 kvinnor. Programdeltagandet har på ett år ökat mer för männen än för kvinnorna. Männens deltagande ökade med drygt 8 procent från april i fjol till april i år medan
kvinnornas ökade med nästan 7 procent under samma tidsperiod.

Jobbgaranti för ungdomar
Jobbgaranti för ungdomar är det näst största arbetsmarknadspolitiska programmet i Kronoberg. Ett deltagande i programmet innebär att ungdomarna under en ramtid av fyra månader
varit arbetslösa minst tre av dem samt att de måste vara under 25 år vid anvisningstillfället till
programmet. Deltagarantalet i programmet följer ett cykliskt mönster, där det sker ett utflöde
från programmet under sommarmånaderna och ett inflöde i början av hösten. Från oktober
2013 fram till april 2014 har antalet unga minskat med 50 personer, motsvarande drygt 6 procent. Mot slutet av april månad har antalet deltagare i Jobbgaranti för ungdomar också minskat med hela 25 procent vid jämförelse med samma månad året innan.
Arbetsförmedlingen bedömer att det totala antalet sökande i program med aktivitetsstöd kan
komma att minska ytterligare under prognosperioden med tanke på den ljusnande prognosen
framöver.

35

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2014 Kronobergs län

Antalet personer i utsatta grupper minskar
Diagram 15. Inskrivna arbetslösa i utsatta grupper och övriga inskrivna arbetslösa, januari 2004 – april 2014, Kronobergs län (ej dubbelräkning mellan grupperna)

Anm. I utsatta grupper ingår personer med högst förgymnasial utbildning, utomeuropeiskt födda, personer med
funktionsnedsättning samt äldre 55-64 år.

Många av dem som är inskrivna som arbetssökande hos länets arbetsförmedlingar kan räknas
in i olika grupper som bedöms få det svårt att snabbt hitta ett arbete. Antalet personer i dessa
grupper har ökat nästan oavbrutet sedan slutet av 2008 och utgör nu en större andel av de
arbetssökande än tidigare. Följande grupper har, genom sin svagare ställning på arbetsmarknaden, identifierats av Arbetsförmedlingen som utsatta:


Personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga



Utrikesfödda, särskilt personer födda utanför Europa



Arbetslösa personer i åldersgruppen 55-64 år



Personer med högst förgymnasial utbildning

Gemensamt för dessa grupper är att en stor andel av de arbetssökande uppvisar långa tider i
arbetslöshet samt att många även i tider då arbetsmarknaden stärks, har det svårare att finna
en sysselsättning. Det är dock viktigt att påpeka att ingen av ovanstående grupper på något
sätt är homogen utan att det inom respektive grupp ryms individuella skillnader och egenskaper. Det kan exempelvis vara hög utbildning eller gedigen arbetslivserfarenhet vilket påverkar individens möjligheter till att finna arbete.
Sedan lågkonjunkturen 2008-2009 har antalet arbetslösa personer i utsatta grupper kontinuerligt ökat och till skillnad från ej utsatta grupper så har inte arbetslösheten heller minskat
nämnvärt under de perioder av återhämtning som Kronoberg upplevt. Det bör dock nämnas
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att personer i utsatta grupper har tagit del av förbättringar på arbetsmarknaden men inte alls i
samma utsträckning som ej utsatta. Arbetslöshetsgapet mellan utsatta och ej utsatta grupper
har därför ökat.
På senare tid har däremot antalet arbetslösa i utsatta grupper minskat. Från september 2013
fram till april i år har antalet avtagit. Under det senaste året har antalet arbetssökande i utsatta
grupper och i ej utsatta grupper minskat med 200 (-4%), respektive 700 personer (-2%). Utsatta grupper utgör drygt 65 procent av de inskrivna arbetslösa i länet och differensen mellan
utsatta respektive ej utsatta grupper har aldrig varit större än vad den är nu.
Konjunkturella förändringar är dock inte en fullständig förklaringsfaktor till de båda kurvornas skilda utveckling. Exempel på ytterligare faktorer som påverkat inflödet till de utsatta
grupperna under de senaste åren är förändrade regler i sjukförsäkringssystemet, Arbetsförmedlingens utökade uppdrag gällande utrikesfödda och deras etablering samt att det varje år
finns ungdomar som inte avslutar sina gymnasiestudier eller tar examen utan fullständiga
gymnasiebetyg. Detta har inneburit att myndigheten tillförts nya grupper av arbetssökande
där individerna många gånger tillhört någon av de ovan nämnda grupperna. Detta har i viss
mån förändrat arbetslöshetens struktur och gruppen arbetssökande är mer komplex idag jämfört med vad den var tidigare

Diagram 16. Inskrivna arbetslösa fördelade på enskilda grupper, januari 2006 –
april 2014, Kronobergs län

Diagram 16 visar arbetslöshetens utveckling för gruppen utsatta fördelat på de olika undergrupperna. Gemensamt för samtliga delgrupper är att de uppvisat en trendmässig minskning
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på senare tid. Ökningstakten har sedan november 2012 respektive juli 2013 avtagit kontinuerligt för gruppen äldre (55-64 år) och för personer med högst förgymnasial utbildning. För arbetslösa med funktionsnedsättning har ökningstakten också avtagit sedan augusti 2013 medan
avtagande i ökningstakt för utomeuropeiskt födda påvisats rätt så nyligen, det vill säga sedan
februari i år.

Arbetslösa med högst förgymnasial utbildning
Samtidigt som kompetenskraven på arbetsmarknaden har ökat så har också antalet arbetstillfällen utan krav på gymnasial eller eftergymnasial kompetens minskat. I platsannonserna efterfrågas oftast en fullgjord gymnasieutbildning. Personer med högst förgymnasial utbildning
är också den delgrupp av de utsatta grupperna i länet som har näst flest antal deltagare med
nästan 2 600 personer. Ökningstakten av antalet personer till gruppen har emellertid avtagit
under 2014 och under april månad i år minskade antalet arbetslösa i gruppen med 9 procent,
jämfört med motsvarande månad föregående år. Som tidigare nämnts så är den relativa arbetslösheten för gruppen hög och man har också mycket svårt att etablera sig i arbetslivet. En
tydlig utveckling under senare år är att korttidsutbildade med längre tider i arbetslöshet tenderar att öka. Av de totalt 2 600 inskrivna arbetslösa med högst förgymnasial utbildning så
hade drygt 1 250 personer, eller nästan 50 procent, varit arbetslösa längre än två år under den
senaste tioårsperioden. Även om trenden ser mer positiv ut på senare tid för personer med
endast förgymnasial utbildning så är det sådana tider där arbetsmarknaden, som nämndes
ovan, i allt större utsträckning höjer kraven på utbildning och arbetslivserfarenhet. Detta talar
mycket för att perioderna utan arbete kan bli varaktigt långa för dessa individer.

Utomeuropeiskt födda
En stor del av tillskottet i befolkningsökningen som skett under de senaste åren har kommit
från personer födda utanför Sverige. Utrikes födda personer är dock en grupp som har det tufft
på den svenska arbetsmarknaden och detta gäller särskilt utomeuropeiskt födda personer. Ett
särskilt fokus bör därför riktas mot denna grupp.
En gemensam nämnare för många utomeuropeiskt födda är att de ofta har en relativt svag
utbildningsbakgrund. Drygt hälften av de inskrivna arbetslösa i gruppen har högst en förgymnasial utbildning. Det är alltså av största vikt att utbildningsinsatser sätts in i ett tidigt
skede, gärna i kombination med arbetsplatsförlagda aktiviteter för att öka chanserna till arbete
och motverka riskerna för dessa personer att fastna i långtidsarbetslöshet. Viktigt är också att
dessa personer tidigt får en svenskutbildning för att minimera riskerna att fastna i utanförskap, men också för att ge individen möjligheten att skaffa sig kontakt med det svenska samhället samt skapa sitt eget nätverk i arbetslivet.
Tillskottet av utomeuropeiskt födda i befolkningen syns även i Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik. De senaste åren har antalet arbetslösa utomeuropeiskt födda personer tydligt
ökat hos Arbetsförmedlingen. I april 2014 hade gruppen stigit till totalt 2 732 personer, en
ökning med 10 procent jämfört med för ett år sedan. Utomeuropeiskt födda utgör också en allt
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större andel av samtliga inskrivna arbetslösa i Kronoberg, då nästan 35 procent av länets inskrivna arbetslösa var födda i ett land utanför Europa. Motsvarande siffra 2013 var 31 procent.
Utrikesfödda utgör ett viktigt tillskott till länets arbetsmarknad då den inrikes födda delen av
arbetskraften beräknas minska och ska ses som en resurs för att säkra framtida arbetskraftsutbud och därmed också välfärd. Det är också viktigt att påpeka att gruppen utomeuropeiskt
födda inte på något sätt är homogen. Inom gruppen ryms även de med längre utbildning och
gedigna yrkeserfarenheter. Exempelvis hade drygt var fjärde person av de utomeuropeiskt
inskrivna arbetslösa någon form av eftergymnasial utbildning. Gruppen utgör därmed också
ett arbetskraftsutbud som arbetsgivarna ofta missar att ta tillvara på. Insatser till gruppen
måste därför utgå ifrån individens behov, vilket då inte enbart kräver åtgärder i form av utbildning och praktik ute i arbetslivet utan också ställer krav på ett väl fungerande system där
individen kan validera sina kunskaper och på så sätt snabbt bli attraktiv på den svenska arbetsmarknaden.

Arbetslösa med funktionsnedsättning och nedsatt
arbetsförmåga
Antalet inskrivna på länets Arbetsförmedlingar med en funktionsnedsättning som medför
nedsatt arbetsförmåga har ökat sedan 2010. I april 2010 uppgick antalet inskrivna till 995
medan det i slutet av samma månad 2014 hade stigit till 1 430 personer, vilket motsvarar en
ökning med 44 procent. 1 430 inskrivna arbetslösa med funktionsnedsättning motsvarar nästan 18,5 procent av länets samtliga inskrivna arbetslösa. Under det senaste året (april 2013april 2014) har antalet arbetslösa i gruppen däremot minskat med 60 personer, vilket motsvarar 4 procent.
Förklaringar till den tidigare kraftiga ökningen i gruppen personer med funktionsnedsättning
är dels att många förlorade sina jobb i samband med nedskärningarna under konjunkturnedgången 2008 samt under de rationaliseringar som genomförts inom många sektorer sedan
dess. En annan viktig faktor är också de förändringar som genomförts i sjukförsäkringssystemet, vilket bidragit till att fler personer med en funktionsnedsättning som medför nedsatt
arbetsförmåga överförts till Arbetsförmedlingen för att söka arbete.
Gruppen som helhet har inte heller gynnats i tider när konjunkturen återhämtat sig utan växte
i antal även under 2010 och 2011 trots en förbättring på arbetsmarknaden. De personer som
har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga och som har kortare tider i
arbetslöshet (mindre än 12 månader) upplever dock en något bättre situation och dessa individer har till viss del tagit del av de förbättringar som skett.
Det besvärliga arbetsmarknadsläget för dem med en funktionsnedsättning återspeglas extra
tydligt för dem med något längre tider i arbetslöshet. I april månad 2014 hade drygt 680 personer, eller närmare 48 procent av de arbetslösa i gruppen, varit utan arbete i mer än tre år de
senaste tio åren. Dessutom hade ytterligare drygt 250 personer varit utan arbete i två till tre år.
Det betyder att nästan 66 procent av de inskrivna arbetslösa funktionsnedsatta i Kronobergs
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län står längre ifrån arbetsmarknaden och har arbetslöshetstider på mer än två år den senaste
tioårsperioden.

Arbetslösa äldre 55-64 år
Av de fyra delgrupperna av arbetslösa inom utsatta grupper så utgör äldre, 55-64 år, den antalsmässigt minsta. Den relativa arbetslösheten för äldre är som tidigare nämnts låg, men de i
åldersgruppen som blir arbetslösa har det ofta svårare att komma tillbaka till arbete, speciellt
om de varit utan arbete en längre tid. Antalet arbetslösa äldre i Kronobergs län har under det
senaste året minskat med 11 procent (april i år jämfört med april 2013). Återhämtningen har
nästan helt och hållet legat hos äldre med arbetslöshetstider kortare än två år, vilka har minskat med drygt 14 procent. Minskningen för personer med arbetslöshetstider på två år eller mer
var drygt 6 procent, under motsvarande period. Detta belyser den konkurrens och de svårigheter som äldre personer som dessutom varit utan arbete en längre tid möts av på arbetsmarknaden. Dessa svårigheter förstärks ytterligare för de i gruppen som har sämre hälsa, lägre
utbildningsnivå eller en funktionsnedsättning som medför en nedsatt arbetsförmåga. Av de
totalt 1 010 inskrivna arbetslösa äldre hade 40 procent endast en förgymnasial utbildning och
27 procent hade en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Det är också
troligt att man i gruppen äldre 55-64 år kan hitta personer med yrkeserfarenheter som blivit
inaktuella och därför inte efterfrågas på arbetsmarknaden. Om personen dessutom ingår i en
kombination av ovanstående kategoriseringar blir det naturligt ännu svårare att komma tillbaka till arbete.

Arbetslöshetens struktur
Kronobergs län består av åtta kommuner och det här avsnittet syftar till att belysa arbetslöshetens struktur ur ett regionalt samt lokalt perspektiv. I tabell 2 redovisas den totala arbetslösheten och dess andel av den registerbaserade arbetskraften som ett genomsnitt för det
fjärde kvartalet 2013 och det första kvartalet 2014. Detta redovisas dels för länet som helhet
men också för länets kommuner, för ett antal utvalda grupper samt riket.
Arbetslösheten inom Kronobergs län varierar och länets kommuner uppvisar förhållandevis
stora skillnader. Lägst arbetslöshet finner vi i länets västra delar med Älmhult och Ljungby
kommun på 6,2 respektive 6,8 procent medan länets östra del, med Lessebo och Uppvidinge
kommun, redovisar siffror på 13,1 samt 11,3 procent. I förhållande till riket ligger länets arbetslöshet generellt något högre och antalet inskrivna arbetslösa har på ett år minskat med 0,9
procentenheter. Motsvarande minskning för riket var 0,5 procentenheter. Arbetslösheten är
dock lägre än riksgenomsnittet för länets äldre (55-64 år) samt för inrikes födda och personer
med gymnasial utbildningsnivå.
Man kan även urskilja klara skillnader i relativ arbetslöshet mellan de olika grupperna. Tuffast
på länets arbetsmarknad har utrikes födda, personer med högst förgymnasial utbildning och
unga i åldrarna 18-24 år. Dessa gruppers andelssiffra är markant högre än för andra subgruppers, där de utrikes födda uppvisar den klart högsta arbetslöshetssiffran med 26,5 procent.
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Gruppen utrikes födda i länet ligger också över motsvarande siffa för riksgenomsnittet och är
en av de grupper som vare sig har ökat eller minskat sin arbetslöshet under det senaste året (±
0 procentenheter).

Tabell 2. Inskrivna arbetslösa som andel av registerbaserad arbetskraft i respektive grupp, genomsnitt av kvartal 4 2013 och kvartal 1 2014, Kronobergs län
Unga
Äldre
Inrikes
18-24 år 55-64 år födda

Utbildning
Utrikes
Efterfödda Högst för- Gymgymnasial nasial gymnasial

Totalt
16-64 år

Kvinnor

Män

Uppvidinge

11,3

9,9

12,4

22,3

5,2

5,6

37,1

18,7

8,6

10,9

Lessebo

13,1

11,8

14,2

28,0

9,0

7,8

40,9

25,9

9,8

9,5

Tingsryd

8,0

7,5

8,3

19,1

4,2

5,8

26,2

13,7

6,8

7,0

Alvesta

10,2

8,9

11,4

24,1

4,6

5,9

33,2

24,1

7,5

6,4

Älmhult

6,2

6,0

6,4

14,5

4,7

4,4

15,7

13,0

5,3

4,7

Markaryd

9,2

10,1

8,4

18,3

5,3

6,6

21,8

15,3

7,7

7,4

Växjö

9,4

9,0

9,7

16,6

6,2

5,6

27,5

26,2

8,8

5,8

Ljungby

6,8

6,6

6,9

13,1

4,5

4,6

18,4

15,0

5,9

4,8

Kronobergs län

9,0

8,5

9,4

17,6

5,5

5,5

26,5

20,8

7,7

6,0

Riket

8,5

8,0

8,9

16,7

6,4

6,1

20,8

19,9

8,2

5,3

Kommun

Källa: Arbetsförmedlingen, SCB.

Gruppen äldre 55-64 år är i motsats till utrikes födda en av de grupper som har länets lägsta
arbetslöshet med 5,5 procent, vilket också ligger under riksgenomsnittet. Äldre har förvisso en
generellt låg arbetslöshet men de som blir arbetslösa och som förblir så en längre tid upplever
det ofta som svårt att sedan konkurrera om de lediga arbetstillfällena. Arbetslösheten för äldre
i Kronoberg har under det senaste året minskat med 0,5 procentenheter, likaså i riket men
med 0,3 procentenheter.
Gruppen ungdomar drabbas ofta tidigare än andra grupper i en konjunkturnedgång men är
också ofta de första som gynnas i konjunkturuppgångar. Under den senare delen av våren
2013 avtog arbetslöshetsökningen för länets unga och de senaste tolv månaderna har arbetslösheten kontinuerligt minskat. Antalet inskrivna arbetslösa ungdomar låg i april månad på
drygt 1 800 och det är en minskning med 18,6 procent i jämförelse med i fjol. Även i riket som
helhet har ungdomsarbetslösheten minskat. Länets ungdomsarbetslöshet ligger dock fortfarande 1,1 procentenheter över riksgenomsnittet. Även här skiljer sig länets kommuner åt.
Ljungby är den kommun som har lägst arbetslöshet bland unga 18-24 år med 13,1 procent,
medan den relativa ungdomsarbetslösheten i Lessebo kommun är drygt dubbelt så stor (28
procent).

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2014 Kronobergs län

Att utbildning är en faktor som stärker individens position på arbetsmarknaden framgår tydligt i tabellen. De stora skillnaderna i relativ arbetslöshet mellan de olika utbildningsgrupperna (förgymnasialt-, gymnasialt- respektive eftergymnasialt utbildade) kan ses både i länet och i
riket som helhet. Generellt gäller att ju högre utbildning en person har desto lägre är arbetslösheten.
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Bilagor
Bilaga 1. Metod och urval
Historia och syfte
Arbetsförmedlingen har gjort prognoser sedan 1960-talet och arbetssättet har sedan dess utvecklats kontinuerligt. Den nuvarande metodiken infördes i mitten av 1990-talet. Samtidigt
infördes ett enhetligt intervjuformulär, men även därefter har vissa frågor utvecklats och antalet frågor har dessutom utökats något.
Syftet med prognosarbetet är att ge Arbetsförmedlingen detaljerad kunskap om läget och
framtidsutsikterna på arbetsmarknaden, vilket är viktigt för förmedlingens arbete med vägledning. Prognosarbetet stöder på så sätt Arbetsförmedlingens kärnuppgift som är att matcha
arbetssökande mot arbetsgivarnas rekryteringsbehov. Det sammanställda materialet är också
ett viktigt underlag för planeringen av verksamheten på såväl lokal som central nivå. Ytterligare ett viktigt syfte med Arbetsförmedlingens prognoser är att informera och påverka externa
aktörer. Arbetsförmedlingen publicerar en nationell samt 21 regionala prognoser två gånger
per år, i juni och december.

Metod och undersökningens genomförande
Utgångspunkten för Arbetsförmedlingens prognoser är intervjuer med ett mycket stort antal
privata och offentliga arbetsgivare. Intervjuerna görs av arbetsförmedlare och svaren inhämtas
via dialog med arbetsgivarna vid ett besök eller per telefon. Motivet till detta arbetssätt är att
den ansvarige arbetsförmedlaren ska ha möjlighet att ställa följdfrågor, bland annat för att
minska risken för missförstånd kring frågornas syfte och innehåll.
Frågorna handlar bland annat om arbetsgivarnas bedömningar om efterfrågan på varor och
tjänster. Vidare ställs frågor om företagens kapacitetsutnyttjande, antal anställda, rekryteringsbehov, bristyrken samt löneutveckling. På motsvarande sätt får de offentliga arbetsgivarna frågor om utvecklingen av sin verksamhet samt om eventuell övertalighet. Uppgifterna
inhämtas under sekretesskydd enligt SFS 2009:400 (Offentlighets- och sekretesslagen) 28 kap
12§. Arbetsgivarna har dock ingen juridiskt bindande skyldighet att delta i Arbetsförmedlingens undersökning.
Resultaten av intervjuundersökningen utgör den viktigaste basen för prognosbedömningarna.
En analys och sannolikhetsbedömning av svaren görs dock även på grundval av annan statistik
och andra faktorer som påverkar utvecklingen på arbetsmarknaden. De prognossiffror som
presenteras är således Arbetsförmedlingens egna slutsatser om den förväntade utvecklingen
på arbetsmarknaden och i ekonomin.
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Urval och svarsfrekvenser
Urvalet av arbetsställen12 hämtas från Statistiska centralbyråns (SCB) företagsregister. Från
och med 2013 innehåller urvalet arbetsställen med fem eller fler anställda. För arbetsställen
med minst 100 anställda är undersökningen en totalundersökning. Urvalet är stratifierat utifrån näringsgren (SNI 2007), arbetsställets storlek och län. Samma urval används normalt vid
två prognostillfällen innan det byts ut.
Det nuvarande urvalet är uppdelat i följande grupper. (1) Basurvalet, vilket utgör grunden för
de analyser som görs på nationell och regional nivå. (2) Tilläggsurvalet, vilket är ett tillägg av
arbetsställen som anpassas efter lokala behov. Inför varje intervjuomgång gör de lokala arbetsförmedlingarna en förberedande granskning av det aktuella urvalet av arbetsställen. Inga ändringar får dock göras i basurvalet bortsett från korrigeringar av eventuella direkta felaktigheter.
För att vara en urvalsundersökning är antalet intervjuade arbetsställen stort vilket gör att tillförlitligheten totalt sett bedöms som god. I den senaste undersökningen ingick 474 arbetsställen inom det privata näringslivet i Kronobergs län och svarsfrekvensen blev 79,3 procent. Det
sker även intervjuer med representanter för olika verksamhetsområden i landets samtliga
kommuner och landsting samt med ett antal statliga arbetsgivare. I den senaste undersökningen ingick 64 offentliga arbetsgivare i urvalet i Kronobergs län och svarsfrekvensen uppgick till 90,6 procent.

12

Med arbetsställe avses ett företags lokala arbetsplats.

44

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2014 Kronobergs län

Bilaga 2. Definitioner
Arbetsförmedlingens konjunkturindikator
Arbetsförmedlingens konjunkturindikator mäter arbetsgivarnas förväntningar på efterfrågan.
Indikatorn bygger på underlag från Arbetsförmedlingens intervjuundersökning och presenteras för det totala näringslivet. Indikatorn visar om arbetsgivarna förväntar sig att efterfrågan
på deras varor och tjänster kommer att öka, minska eller vara oförändrad under de kommande
6 månaderna. Arbetsgivarnas bedömningar sammanställs sedan till nettotal (andelen arbetsställen som bedömer att efterfrågan på deras varor/tjänster kommer att öka minus andelen
som bedömer att efterfrågan kommer att minska).
Arbetsförmedlingens intervjuundersökning genomförs två gånger per år. Undersökningen på
våren genomförs under kvartal 2 och höstundersökningen under kvartal 4. Värden för kvartal
1 och kvartal 3 tas fram med hjälp av linjär interpolering. Därefter säsongrensas nettotalen
med X11-Arima för att sedan normaliseras så att medelvärdet blir 0 och standardavvikelsen 1.
De normaliserade serierna för industri, byggverksamhet och privata tjänster summeras sedan
till en total med hjälp av ett viktsystem. Som vikter används förvärvsarbetande enligt RAMS i
industrin, byggverksamhet och privata tjänster. I ett sista steg standardiseras tidsserien till en
ny serie med medelvärde 100 och standardavvikelse 10. Tolkningen av konjunkturindikatorn
blir således att värden över 100 visar ett starkare förväntningsläge än normalt och värden över
110 ett mycket starkare förväntningsläge än normalt. På motsvarande sätt visar värden under
100 ett svagare förväntningsläge än normalt och värden under 90 ett mycket svagare förväntningsläge än normalt.

Inskrivna arbetslösa
Inskrivna arbetslösa är summan av öppet arbetslösa och deltagare i program med aktivitetsstöd. Den arbetslöshetsstatistik som Arbetsförmedlingen redovisar är inte den officiella arbetslösheten utan den redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Registerbaserad arbetskraft
Den registerbaserade arbetskraften utgörs av:
1.

Den förvärvsarbetande nattbefolkningen (enligt SCB:s Registerbaserade arbetsmarknadsstatistik, RAMS).

2. Öppet arbetslösa (inskrivna på Arbetsförmedlingen).
3. Personer i program med aktivitetsstöd (inskrivna på Arbetsförmedlingen).
Den registerbaserade arbetskraften används för att redovisa andelen arbetslösa i Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik. Samtliga uppgifter avser åldersgruppen 16-64 år.
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Bilaga 3. Rekryteringsproblem
Figur 1. Industrin

Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar
Figur 2. Byggverksamheten

Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar
Figur 3. Jord- och skogsbruk

Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar
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Figur 3. Privata tjänster

Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar
Figur 4. Handel

Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar
Figur 5. Hotell- och restaurang

Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar
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Figur 6. Finansiell verksamhet och företagstjänster

Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar
Figur 7. Transport

Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar
Figur 8. Offentliga tjänster

Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar
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Arbetsmarknadsutsikterna för Kronobergs län
är en del av Arbetsförmedlingens prognosarbete.
På vår webbplats arbetsformedlingen.se/prognoser
hittar du arbetsmarknadsutsikter för samtliga län och för landet som helhet.
De slutsatser som presenteras är Arbetsförmedlingens egna.
Prognosmaterialet är fritt att användas och citeras med källhänvisning.
Ansvarig utredare för denna prognos är Vera Opacic Curuvija,
telefon 010-488 17 94, Hanna Glössner, 010-488 36 90.
Vill du få mer information om framtidsutsikterna för ett speciellt yrke,
rekommenderar vi vår webbapplikation Yrkeskompassen.
Den uppdateras två gånger per år. Se arbetsformedlingen.se/yrkeskompassen.
I den beskriver vi jobbmöjligheterna det närmaste året för nära 200 yrken.
Dessa yrken täcker tillsammans cirka 80 procent av arbetsmarknaden.
För drygt hälften av yrkena bedömer vi även jobbmöjligheterna
de närmaste fem och tio åren.
I publikationen Var finns jobben?
presenteras en sammanfattning av yrkesprognoserna per yrkesområde.
Nästa arbetsmarknadsprognos presenterar vi i december 2014.

11 3 9 9 St o ck h o lm
Te l e f o n 0 7 71- 6 0 0 0 0 0
w w w. ar b e t s f o r m e dl inge n. s e

Omslagsbild: Scandinav, Fotograf: Birger Lallo
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