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Sammanfattning
Det har inte skett någon avsevärd förändring i framtidsutsikterna för den globala tillväxten sedan Arbetsförmedlingens prognos i våras. Världsekonomin fortsätter på den inslagna vägen
med en långsam positiv utveckling där USA även fortsättningsvis bedöms hålla i taktpinnen och
deras agerande förväntas ge draghjälp till både europeiska och svenska företag. Det som ligger
på minussidan är utvecklingen i tillväxtekonomierna där det främst är osäkerheten i hur Kinas
ekonomi utvecklas som håller tillbaka den globala tillväxten. I Europaområdet fortsätter konjunkturen röra sig sakta framåt och återhämtningen har stabiliserats under det senaste året.
Återhämtningen i omvärldskonjunkturen och då främst euroområdets utveckling gör att utsikterna ljusnar även för Sverige, men sammantaget är det den inhemska efterfrågan som förblir
tillväxtmotorn i svensk ekonomi. Ett orosmoln är dock att de svenska hushållen inte är lika säkra
på utvecklingen i den svenska ekonomin och ser allt mer pessimistiskt på framtiden. Däremot
ser man sin egen ekonomi som god och hushållens inkomster fortsätter att utvecklas väl. Samtidigt växer deras förmögenhet i god takt i och med de kraftigt stigande huspriserna. Man har i
utgångsläget dessutom ett mycket gott sparkapital vilket talar för en god utveckling av den privata konsumtionen. En stigande inflation och skattehöjningar förväntas dock påverka den disponibla inkomsten negativt. Sammantaget så bedöms den svenska ekonomin att fortsätta att
utvecklas i god takt under 2016. Konsumtionen förväntas fortsätta sin trendmässigt positiva
uppgång och många framåtblickande indikatorer visar också på en mycket god svensk konjunkturutveckling framöver.

Gott stämningsläge bland länets arbetsgivare
Det positiva tonläget i den svenska ekonomin återspeglas även i den framtidsbild som länets
arbetsgivare gav under höstens intervjuundersökningar som Arbetsförmedlingen genomförde.
Stämningsläget bland länets företag har stärkts och en majoritet av företagen förväntar sig nu
att efterfrågan på deras varor och tjänster växer det närmaste halvåret. Samtidigt tror endast ett
fåtal på en försämring.
Goda konjunkturutsikter ger näring åt länets sysselsättning
Sysselsättningen föll i Kronobergs län under både 2012 och 2013 i motsats till riket som ökade
under samma period. Nedgången förklaras i hög grad av att industrisektorn kraftigt minskade
antalet anställda. Enligt statistik från SCB:s Arbetskraftsundersökningar så har dock länets
sysselsättning nu stigit med cirka 1,7 procent från första kvartalet 2014 till och med första kvartalet 2015. En stark inhemsk köpkraft, stigande efterfrågeförväntningar hos länets arbetsgivare
samt att personalstyrkan generellt nyttjas i större utsträckning än tidigare indikerar att det även
fortsättningsvis förväntas bli fler jobbtillfällen i Kronobergs län. Sysselsättningsprognosen har
därför reviderats upp något jämfört med i våras och Arbetsförmedlingen bedömer nu att antalet
sysselsatta i länet ökar med 1 400 personer under 2015 och till slutet av 2016.
Arbetslösheten stiger till följd av de stora migrationsflödena
Trots att konjunkturen stärks och sysselsättningen förväntas stiga så förändras länets arbetslöshet mycket lite under prognosperioden. Den förbättring som skedde på länets arbetsmarknad
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under 2014 har nu helt stannat av. Under sommaren och hösten har arbetslösheten legat relativt
stilla men trenden pekar på att nivåerna kommer att stiga. En delförklaring är arbetskraftens
snabba ökning genom ett kraftigt stigande antal nyanlända, vilket driver upp länets arbetslöshet
eftersom antalet personer som ställer sig till arbetsmarknadens förfogande växer snabbare än
sysselsättningen.
Arbetsförmedlingen bedömer därför att antalet inskrivna arbetslösa når en nivå nära 8 000 personer under det fjärde kvartalet 2015, vilket motsvarar en arbetslöshetsnivå på 8,4 procent.
Detta är 0,1 procentenheter högre än motsvarande andelsiffra för ett år sedan. Under 2016 bedöms antalet inskrivna arbetslösa att öka ytterligare något till omkring 8 100 personer. Den
relativa arbetslösheten förväntas emellertid vara i princip oförändrad då även antalet sysselsatta
stiger under 2016 och bedöms därför ligga kvar på 8,4 procent.

Fortsatt stora utmaningar väntar länets arbetsmarknad
I höstens undersökning framkommer att bristen på arbetskraft med rätt kompetens har ökat
bland länets arbetsgivare. Nu anger 29 procent av de privata arbetsgivarna att de har haft problem med att rekrytera personal under det senaste halvåret. Detta kan jämföras med 21 procent
för två år sedan. Dessutom är bristen på utbildad och erfaren arbetskraft mycket utbredd inom
den offentliga tjänstesektorn där drygt 53 procent av arbetsgivarna upplevt svårigheter vid rekrytering. Särskilt tydlig är bristen inom vissa yrkeskategorier såsom specialistutbildade sjuksköterskor, läkare och olika grupper av pedagoger. Samtidigt är arbetslösheten i länet relativt
hög och utvecklingen går emot att både andelen och antalet arbetslösa som har en utsatt ställning på länets arbetsmarknad ökar.
För att komma tillrätta med denna situation – där bristen på utbildad och erfaren arbetskraft
tilltar samtidigt som antalet inskrivna arbetslösa som står längre ifrån arbetsmarknaden ökar –
krävs långsiktiga insatser och samarbeten mellan flera aktörer, såväl offentliga som privata. En
central del i utmaningen ligger i att utforma insatser som är jobbskapande och som stöttar dem
som står längre ifrån eller helt riskerar att slås ut från arbetsmarknaden samtidigt som de hinder
som finns för länets framtida kompetensförsörjning minimeras.
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Konjunkturläget i Kronobergs län
En splittrad världsekonomi på sakta frammarsch
Det har inte skett någon avsevärd förändring i framtidsutsikterna för den globala tillväxten sedan Arbetsförmedlingens prognos i våras. Världsekonomin fortsätter på den inslagna vägen
med en långsam positiv utveckling där USA även fortsättningsvis bedöms hålla i taktpinnen.
Den amerikanska ekonomin befinner sig i en god återhämtningsperiod även om tillväxten för
första halvåret 2015 blev något svagare än förväntat. De amerikanska hushållen och den privata
tjänstesektorn visar på en stark framtidsoptimism där låga räntor och energipriser samt en stark
arbetsmarknad banar väg för en fortsatt god konsumtionstillväxt. En allt starkare dollar hämmar dock amerikanska exportföretag vilket förväntas hålla tillbaka den amerikanska återhämtningen något. Samtidigt har stagnationen i ett antal tillväxtländer, så som Kina, Japan, Brasilien
och Ryssland, fortsatt. Kinas strukturella omvandling av inhemska ekonomin, med målet att bli
mer driven av konsumtion istället för investeringar, har fått tillväxten att bromsa in ytterligare.
Konsensusprognosen är ändå att den kinesiska ekonomin kommer att växa med cirka 6,5 procent under 2015 och 2016. I Europaområdet fortsätter konjunkturen röra sig sakta framåt och
återhämtningen har stabiliserats under det senaste året. Den tyska tillväxten förväntas även
fortsättningsvis att driva återhämtningen men positiva signaler flödar nu in på en allt bredare
front. Länder som Storbritannien, Spanien men också Frankrike och Italien uppvisar nu tecken
på en allt starkare och ihållande tillväxt. Utvecklingen går däremot fortsatt trögt i Finland och
utvecklingen i Ryssland oroar. Låga oljepriser och fortsatta lättnader från ECB förväntas emellertid påverka den inhemska europeiska konjunkturen positivt samtidigt som en svag euro bidrar till en ökad nettoexport, något som sammantaget får återhämtningen i Europa att fortsätta
framåt.

Starka men försiktiga hushåll i en svensk konjunktur som förstärks
Återhämtningen i den svenska ekonomin fortsätter och svensk BNP har växt under årets första
sex månader. Under det andra kvartalet 2015 steg tillväxten med starka 3,3 procent1 där större
delen av BNP:s delkomponenter bidrog positivt. Till skillnad från 2014 så har nettoexporten
visat på positiva siffror under inledningen av 2015 medan den så viktiga konsumtionen, som
under de senaste åren drivit den svenska ekonomin, utvecklats i en något mer försiktig takt.
Stämningsläget i näringslivet bedöms trots detta som mycket gott och flera framåtblickande indikatorer pekar uppåt. Till exempel så ligger Konjunkturinstitutets barometerindikator klart
över det historiska genomsnittet, vilket visar på ett betydligt starkare läge än normalt, även om
den föll något i november månad. Tre av fyra huvudsektorer (bygg- och anläggningsverksamhet,
handel samt privata tjänstenäringar) bidrog positivt till uppgången medan industrins indikator
backade något. För samtliga huvudsektorer ligger dock indikatorerna över eller klart över det
historiska genomsnittet. I KI:s mätningar uppges även att sysselsättningen ökat och att anställningsplanerna för de kommande tre månaderna är optimistiska. Enligt SCB:s tjänsteproduktionsindex kan man dock avläsa en viss avmattning inom tillväxten för tjänstebranscherna och
det har även skett en inbromsning i den månatliga hushållskonsumtionsindikatorn HUKO, som
1 SCB, kvartal 2 2015 jämfört med kvartal 2 2014, kalenderkorrigerad. Jämfört med 1:a kvartalet 2015 var
ökningen 1,1 procent.
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visar på att ökningstakten i hushållens konsumtion avtagit.2 Även Konjunkturinstitutets indikator för hushållen har under de senaste mätningarna försvagats något och ligger strax under det
historiska genomsnittet, vilket tyder på en viss pessimism inför den närmsta framtiden. Här är
det synen på den svenska ekonomin i stort som är fortsatt negativ medan man bedömer sin egna
ekonomiska utveckling som relativt god.
Tillväxten i den svenska ekonomin kommer även fortsättningsvis drivas av den inhemska efterfrågan, där hushållen i utgångsläget bedöms ha ett relativt stort utrymme för att öka sin konsumtion. Hushållen positiva syn på den egna ekonomin är också ett gott tecken för konsumtionen på sikt. En stigande inflation och skattehöjningar förväntas dock påverka den disponibla
inkomsten negativt. På den positiva sidan ligger emellertid fortsatta låga räntenivåer, stigande
realinkomster och bostadspriser samt en stark arbetsmarknad vilket ger stöd för en ökad inhemsk konsumtion under 2016. Samtidigt förväntas en relativt svag svensk krona i kombination
med att utvecklingen i Europa förbättras verka gynnsamt på den svenska ekonomin. Lägg där
till en stigande investeringsvilja så blir tillväxtprognosen mycket god för prognosperioden och
Arbetsförmedlingens bedömning är att BNP ökar med 3,4 procent under 2015 och med cirka
3,0 procent 2016.

Fortsatt stark framtidsoptimism hos arbetsgivarna i Kronoberg
Det positiva tonläget i den svenska ekonomin återspeglas även i den framtidsbild som länets
arbetsgivare gav under höstens intervjuundersökningar som Arbetsförmedlingen genomförde.
Stämningsläget i länets privata näringsliv har stärkts och en majoritet av Kronobergs företag
förväntar sig nu att köplusten på deras varor och tjänster växer det närmaste halvåret. Samtidigt
tror endast ett fåtal på en försämring.
Diagrammet nedan, som är korrigerat för säsongsvariationer, beskriver arbetsgivarnas efterfrågeförväntningar för de kommande sex månaderna. Värden över 100 ska utläsas som att den
förväntade konjunkturen är bättre än normalt och ett värde under 100 är alltså en indikation på
att förväntningarna är svagare än vanligt. På ett års sikt har konjunkturindikatorn för Kronobergs län stigit med hela 5,6 enheter och ligger nu drygt 9 enheter över det historiska genomsnittet. Det signalerar alltså att stämningsläget bland länets arbetsgivare är mycket starkare än
normalt. Länets bedömningar ligger också i och med detta strax under det kraftigt stigande riksgenomsnittet. Även sett på lite längre sikt ger länets arbetsgivare uttryck för en tydlig optimism
då mer än vartannat (54 procent) av länets företag tror på en ökad efterfrågan de kommande 612 månaderna. Samtidigt har andelen arbetsgivare med en fallande efterfrågebedömning på ett
års sikt minskat och utgör nu endast 4 procent.

2

se SCB-indikatorer, oktober 2015
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Arbetsförmedlingens konjunkturindikator för näringslivet, Kronobergs län, våren
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Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar

Arbetsgivarnas bedömningar skiljer sig mellan de olika branscherna där länets byggbransch
återger en påtagligt ökad optimism jämfört med Arbetsförmedlingens senaste höstmätning.
Branschens starka bedömningar kan till viss del förklaras av att 2015 varit ett mycket starkt år
för bostadsbyggandet och att bostadsinvesteringarna i viss mån följer med in i starten av 2016.
Under 2016 förväntas dock utvecklingen att dämpas något och byggmarknaden bromsar in något.4 Även den privata tjänstenäringen, med företag inom information och kommunikation samt
finansiell verksamhet och företagstjänster, ser med stor optimism på framtiden. Inom länets
industri har dock bedömningar fallit något jämför med för ett år sedan. Dämpningen är emellertid mindre än den förbättring som skett sedan industrins bedömning i våras. Förväntningarna inom industrin har alltså ökat med 8 enheter under det senaste halvåret men ligger dock
fortfarande strax under det historiska genomsnittet för länet. Sett på lite längre sikt så stärks
emellertid industribedömningen ytterligare och endast 4 procent av arbetsgivarna tror då på en
fallande efterfrågeutveckling under kommande 12-månadersperiod.
Andra indikatorer som kan ge en fingervisning om hur arbetskraftsefterfrågan utvecklas och var
konjunkturen är på väg är antalet varsel och lediga platser som anmäls till Arbetsförmedlingen.
Diagram 2 nedan visar antalet personer som varslats om uppsägning i Kronobergs län. Antalet
varsel har legat på en relativt låg nivå allt sedan 2013 och framåt, med undantag för några enstaka månadstoppar. Denna trend har fortsatt under 2015 då antalet varsel legat under länets
historiska månadsgenomsnitt under hela året förutom i augusti månad. Bilden av en allt stabilare konjunktur förstärks ytterligare då det under perioden januari till oktober i år endast anmäldes 825 varsel i länet, vilket är 40 färre jämfört med samma period 2014. Årets varselsiffra
är också betydligt lägre än det historiska genomsnittet5, som ligger på en nivå av 1089 varsel för
perioden januari–oktober.

För information om Arbetsförmedlingens konjunkturindikator, se bilaga 2.
För mer information läs avsnittet Byggverksamhet under kapitlet Näringsgrenar
5 Det historiska medelvärdet är beräknat på den angivna perioden för åren 2006 till 2015.
3
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Antal anmälda varsel om uppsägning i Kronobergs län, per månad, Januari 2006oktober 2015
800

Antal varsel per månad

Historiskt genomsnitt

700
600
500
400
300
200
100
0

Källa: Arbetsförmedlingen

Även antalet lediga platser som har anmälts till länets Arbetsförmedlingar har legat på en
mycket god nivå under 2015. Under de senaste sex månaderna har det i genomsnitt anmälts
drygt 1500 platser i Kronobergs län, vilket är nästan 400 platser fler per månad jämfört med
motsvarande period i fjol.6

6 Det finns anledning att vara försiktig med att oreflekterat använda platsstatistiken som en mätare av efterfrågan på arbetskraft. Arbetsförmedlingens andel av de lediga platserna varierar över tid
och konjunktur, annonseringsregler och annonseringskultur förändras också över tid och syftet med
platsannonseringen är primärt att underlätta matchningen på arbetsmarknaden och inte för
statistikproduktion.
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Prognos över sysselsättning och arbetslöshet
Antalet sysselsatta i länet ökar under 2015 och 2016
Kronobergs återhämtningsperiod efter finanskrisens intåg 2009 blev kort och kom av sig redan
efter 2011, vilket fick länets totala sysselsättning att falla både under 2012 och 2013. 7 I riket som
helhet ökade sysselsättningen under samma period. Nedgången under 2013 kan nästan helt förklaras av att den, för länet, så viktiga industrisektorn kraftigt minskade antalet anställda. Sedan
dess har det skett en försiktig stegring i länets sysselsättning. Enligt statistik från SCB:s Arbetskraftsundersökningar så har länets sysselsättning stigit sedan 2013 men där ökningstakten åter
igen kommit av sig i slutet av 2015.8 Enligt den senaste tillgängliga siffran från AKU (tredje
kvartalet 2015) så var 90 400 personer sysselsatta i länet.
En gradvis förbättrad situation i vår omvärld med en fortsatt återhämtning i Europa ger dock
näring åt länets tillväxt. Om bilden också kompletteras med växande rekryteringsplaner, stigande efterfrågeförväntningar bland länets arbetsgivare, en stark inhemsk köpkraft, samt att
länets personalstyrka9 generellt nyttjas i något större utsträckning än tidigare, så innebär det att
vi kan förvänta oss fler jobbtillfällen i Kronoberg under 2016.
Sysselsatta10 16-64 år i Kronoberg län, 2004-2016, prognos 2015 och 2016
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Källa: SCB (RAMS) och Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen uppskattar att den totala sysselsättningstillväxten i Kronobergs län kommer vara 600 personer eller 0,7 procent under 2015. I takt med att konjunkturen stärks så beräknas sysselsättningen i länet att växa med ytterligare 800 personer (0,9 procent) till slutet av

7 Arbetsförmedlingens sysselsättningsprognos bygger på SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik
(RAMS). Då denna statistik har en produktionstid på nästan ett år gäller 2013 som senaste tillgängliga redovisningsår. 2014 års sysselsättningsstatistik finns inte tillgänglig förrän i slutet av 2015.
8 SCB:s arbetskraftsundersökningar är en urvalsundersökning på riket för åldrarna 15-74 år. Siffran måste
ses som ett grovt mått på sysselsättning när den här bryts ner på län och för åldrarna 16-64 år. Den ska
därför inte ses som ett exakt värde utan en indikation på sysselsättningens storlek och dess förändringstakt.
Definitionerna på sysselsatta enligt AKU är inte desamma som förvärvsarbetande enligt SCB/RAMS, varför
AKU-siffra skiljer sig åt mot RAMS-siffran nedan.
9 Kapacitetsutnyttjandet i arbetsförmedlingens undersökning steg med 1 procentenhet under hösten 2015
jämfört med för ett år sedan
10 Sysselsatta avser förvärvsarbetande dagbefolkning, 16-64 år.
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2016 och antalet förvärvsarbetare förväntas då uppgå till över 89 600.11 Det är den högsta siffran
sedan finanskrisens intåg men fortfarande cirka 1 600 färre arbetstillfällen jämfört med de konjunkturstarka åren 2007-08.
På nationell nivå väntas antalet sysselsatta öka med 1,3 procent år 2015 och 1,5 procent för 2016.
Sysselsättningsutvecklingen varierar dock mellan olika näringsgrenar. Länets offentliga tjänstesektor bedöms få en god sysselsättningstillväxt under prognosperioden. En stigande sysselsättning förväntas också inom den privata tjänstenäringen samt inom byggsektorn. Sysselsättning inom byggbranschen ökar dock inte i den takt som byggkonjunkturen indikerar. En något
svagare utveckling väntas inom länets industri där antalet sysselsatta minskat under en längre
tid. Under de senaste kvartalen har dock den negativa trenden bromsat in och under 2016 väntas
nu istället en svag ökning av antalet sysselsatta inom industrin. En mer detaljerad redovisning
av läget inom respektive näringsgren kan hittas under kapitlet Näringsgrenar.

Arbetslösheten ökar under 2016 trots relativt god sysselsättningstillväxt
Under första halvåret 2014 skedde en stark återhämtning på länets arbetsmarknad med en fallande arbetslöshet till följd. Förbättringen har dock sedan dess successivt bromsat in och i mars
2015 steg länets arbetslöshet för första gången sedan slutet av 2013.12 Under sommaren och
hösten har arbetslösheten legat relativt stilla men trenden är att nivåerna stiger sakta uppåt.
Utvecklingen förklaras i hög grad av en stigande arbetslöshet bland utrikesfödda – i synnerhet
bland utomeuropeiskt födda. Att arbetslösheten ökar bland utomeuropeiskt födda är en följd av
de höga nivåerna i flyktingmottagandet. Arbetskraftens snabba ökning i länet, genom ett kraftigt
stigande antal utrikes födda, driver alltså upp länets arbetslöshet då antalet personer som ställer
sig till arbetsmarknadens förfogande växer snabbare än vad sysselsättningen gör. En delförklaring till detta är att det generellt sett tar en längre tid för en utrikes född arbetssökande som
nyligen kommit till Sverige, och som då oftast har större språkliga barriärer samt mindre nätverk, att finna en fast sysselsättning än vad det tar för en inrikes född som är på väg att tillträda
arbetsmarknaden. Ser man till gruppen inrikes födda så har arbetslösheten minskat kontinuerligt den senaste tiden och i vissa åldersgrupper väntas den vara mycket låg under 2015 och 2016.
Det medför att andelen utrikesfödda bland de arbetslösa stiger och förändringar i just den gruppen får därför ett allt större genomslag för utvecklingen av länets totala arbetslöshet.

Sysselsatta avser förvärvsarbetande dagbefolkning, 16-64 år i november respektive år enligt Statistiska
centralbyråns registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (SCB/RAMS). Som nämnts i tidigare not är RAMSsiffran inte helt jämförbar med AKU-siffran.
12 jämfört med motsvarande månad ett år tidigare
11

11
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Inskrivna arbetslösa 16-64 år i Kronobergs län kvartal 4, 2004-2016, prognos för 20152016
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Källa: Arbetsförmedlingen

Mot bakgrund till detta bedöms nu länets arbetslöshet att stiga något till slutet av 2016. En god
konjunkturutveckling och en stigande sysselsättning förväntas dock agera som en viktig motvikt
till den starkt växande arbetskraften och arbetslösheten beräknas därför endast öka med 150
personer sett till hela prognosperioden.
För fjärde kvartalet 2015 beräknas antalet inskrivna arbetslösa i Kronobergs län att uppgå till
7 950 personer, vilket är en marginell ökning jämfört med fjärde kvartalet 2014. Det motsvarar
en arbetslöshetsnivå på omkring 8,4 procent.13 Under 2016 är bedömningen att antalet inskrivna arbetslösa ökar med ytterligare 100 personer vilket innebär att 8 050 personer väntas
vara inskrivna som arbetslösa under det fjärde kvartalet 2016. Det får den relativa arbetslösheten att ligga kvar som oförändrad på 8,4 procent. På nationell nivå beräknas det relativa arbetslöshetstalet till 7,8 procent sista kvartalet 2016

Stora regionala skillnader
Kartbilderna på nästa sida visar den prognosticerade sysselsättningsförändringen samt den bedömda relativa arbetslösheten i respektive län. Sett till riket som helhet så väntas antalet sysselsatta att öka med 130 000 personer fram till slutet av 2016 där jobbtillväxten till stor del drivs
av storstadsregionerna (Stockholm, Göteborg och Malmö) även om det i samtliga av rikets län
sker en sysselsättningstillväxt. Som tidigare nämnts beräknas Kronobergs län ha en sysselsättningsökning på 0,9 procent under 2016. Motsvarande siffra för Kalmar län ligger även den på
0,9 procent. Bland Smålandslänen är det Jönköpings län som uppvisar den starkaste utvecklingen med en sysselsättningsökning på 1,1 procent. Lägst sysselsättningstillväxt bedöms Gävleborgs län få med en ökning på 0,4 procent.

13

Beräknat som andel av den registerbaserade arbetskraften (16-64 år)

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Kronobergs län

13

Även arbetslöshetsprognosen visar på vissa regionala skillnader. Sett till Smålandslänen så uppvisar Kronoberg den högsta arbetslöshetssiffran på 8,4 procent följt av Kalmar på 7,6 procent.
Jönköpings län ligger på en betydligt lägre nivå med sina 6,7 procent. Lägst arbetslöshet bedöms
Uppsala och Stockholms län få (4,9 respektive 6,1 procent) medan Gävleborgs län redovisar den
högsta framtida arbetslösheten (11,5 procent). Riket som helhet bedöms landa på en relativ arbetslöshet av 7,8 procent mot slutet av 2016.
Förväntad procentuell sysselsättningsförändring (16-64 år) mellan kvartal 4
2015 och kvartal 4 2016

Inskrivna arbetslösa 16-64 år som andel
av registerbaserad arbetskraft, prognos
kvartal 4 2016
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Näringsgrenar
Länets näringsstruktur
Kronobergs län har en varierad näringsstruktur och rörelsen av arbetskraft på arbetsmarknaden är kontinuerlig och sker mellan såväl sektorer som regioner. Näringsstrukturen i
Kronobergs län har förändrats från 90-talet och framåt. Länet följer det mönster som återfinns på nationell nivå med en industrisektor som minskat sin sysselsättning samtidigt som
andra sektorer och då främst tjänstesektorn visat på tillväxt. Vid en jämförelse av nuvarande sysselsättningsstuktur är de mest framträdande skillnaderna att länets befolkning, i
större utsträckning än riket, arbetar inom tillverkningssektorn samt att en större andel av
rikets befolkning är sysselsatta inom finansiell verksamhet och företagstjänster. Även vård,
omsorg och sociala tjänster samt jord- och skogsbruket i länet sysselsätter något fler än
riket.14
Diagram 5. Branschstruktur i Kronobergs län och riket, RAMS 16-64 år, dagbefolkning
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Källa: SCB, RAMS 2013, förvärvsarbetande dagbefolkning

Arbetsmarknaden i länet har, sett på lite längre sikt, haft en förhållandevis god utveckling
jämfört med andra län. Finanskrisens 2008 slog dock hårt mot den svenska industriverksamheten, något som gjorde att Kronobergs län drabbades särskilt hårt, då man har ett
stort industriberoende. Den återhämtning och tillväxt som skett sedan dess, både i riket
och i länet, har i stor utsträckning drivits av en inhemsk konsumtion. Detta har i större
utsträckning gynnat andra branscher än industrin vilket gjort att sysselsättningstillväxten
i länet varit en av de svagare i riket. Lite förenklat kan man säga att ovan nämnda utveckling
fått till följd att tillväxten och sysselsättningsutvecklingen från slutet av 2009 i större utsträckning skett i mer tätbefolkade geografier där man som regel har en större tjänste- och
servicesektor. Länets industri återhämtade sig under 2010 och 2011, dock har det totala
antalet anställda ändå minskat med nästan 1 300 personer sedan 2009. Det är istället inom
14

Enligt SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik, RAMS 2013, dagbefolkning, 16-64 år.
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länets privata tjänstesektor samt inom servicesektorn som det skett en starkare sysselsättningstillväxt (se nedanstående tabell för respektive branschförändring). Ser man till hur
utvecklingen skett inom länets gränser så kan det något förenklat beskrivas som att Växjö
kommun stått för en stor del av sysselsättningstillväxten i länet samtidigt som länets
mindre kommuner med en större industrisektor haft en återhållsam utveckling och svårigheter med återhämtningen.
Branschutveckling i Kronobergs län från 2009-2013, RAMS 16-64 år, dagbefolkning.
Förändring jämf med föregående år
Bransch
Jordbruk, skogsbruk och fiske
Tillverkning och utvinning
Byggindustri
Handel
Transport och magasinering
Hotell och restaurang
Information- och kommunikation
Finansiell verksamhet och företagstjänster
Offentlig förvaltning, utbildning och försvar
Vård och omsorg samt sociala tjänster
Personliga och kulturella tjänster
Totalsumma

2010
0,9%
1,6%
2,3%
0,4%
1,2%
8,7%
-0,8%
5,1%
0,8%
2,1%
-2,2%
1,8%

2011
-4,5%
1,9%
1,2%
-0,7%
0,3%
-1,1%
19,2%
1,3%
-0,2%
0,4%
-1,9%
0,8%

2012
-11,3%
-3,7%
2,4%
2,8%
0,3%
6,6%
1,1%
-4,5%
0,6%
3,9%
8,2%
-0,2%

2013
-3,6%
-6,2%
-3,2%
0,8%
-1,7%
1,1%
-1,6%
4,3%
1,4%
0,3%
3,9%
-0,9%

Förändring,
Förändring
antal personer
i%
2009 -2013
2009 -2013
-431
-17,5%
-1 260
-6,5%
134
2,6%
341
3,2%
6
0,1%
304
15,9%
470
16,6%
523
6,1%
304
2,5%
993
6,8%
246
7,8%
1 630
1,5%

Källa: SCB, RAMS 2011, förvärvsarbetande dagbefolkning

Ett allt stabilare läge i den svenska ekonomin förväntas också få genomslag på länets arbetsmarknad, där bland annat en stigande efterfrågeutveckling och ett ökat personalbehov
bidrar till en sysselsättningsökning med totalt 1 400 personer fram till slutet av 2016. Det
är inom länets offentliga sektor samt inom den privata tjänstenäringen som sysselsättningen väntas att öka som mest under prognosperioden. Länets omvärldskänsliga tillverkningsindustri har dock i höstens undersökning också indikerat att de senaste årens minskning av antalet anställda kan vara på väg att brytas under kommande år. Även om industrins framtida efterfrågeutveckling och produktionsplaner bedöms som goda så hålls
sysselsättningsutvecklingen tillbaka av en fortsatt strukturomvandling i länet, en ständig
effektivisering samt en fortsatt försiktigt växande exportmarknad. Inom länets byggsektor
ger den senaste tidens starka uppgång på byggmarknaden genomslag för sysselsättningen
under 2016 och antalet anställda bedöms stiga. Sysselsättningsutvecklingen inom branschen blir dock svagare än vad det mycket positiva stämningsläget och tillväxttakten antyder. Förklaringar till detta är bland annat branschens fortsatta svårigheter till att hitta personer till nyckelpositioner i kombination med att anställningsbehoven i större utsträckning
täcks upp av utstationerad arbetskraft. Vad gäller antalet anställda inom jord- och skogsbruket i länet så förväntas man ligga kvar på en närmast oförändrad nivå eller öka mycket
svagt.
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Jord- och skogsbruk
De areella näringarna i Kronobergs län utgör cirka 2 procent av länets totala sysselsättning.
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.
Skogsbruket är starkt exportberoende och påverkas av internationella konjunkturförändringar. Enligt statistik från Skogsindustrierna har utvecklingen det senaste året varit tämligen stark. Marknadsläget för sågade trävaror har dock försämrats på grund av en hög produktion, vilket inneburit att priserna fallit. Några av de viktigaste marknaderna, Storbritannien, Europa och i viss mån USA, visar emellertid på en stark och stigande efterfrågan
vilket får exporten av svenska trävaror att peka uppåt.15 Den för branschen så viktiga valutakursen har under senare tid också verkat i dess fördel.
Utvecklingen inom jordbruket med strukturomvandlingar där verksamheter går ihop och
drivs i allt större enheter fortsätter och antalet sysselsatta inom näringen har minskat
trendmässigt under flera år. Detta ställer krav på större anläggningar och stora investeringar i effektivare maskiner för att hålla uppe lönsamheten. Enligt LRF:s senaste lantbruksbarometer (2015) har emellertid jordbruksföretagarna i Småland varit de som investerat flitigast under 2014 och det är även här flest investeringar planeras under de kommande åren. Den upplevda lönsamheten är dock fortsatt låg och har enligt lantbruksbarometerns höstmätning också fallit jämfört med för ett år sedan. Det är framför allt mjölkmen också växtodlingsproducenterna som upplever att lönsamheten blivit sämre medan
gris- och nötköttsproducenter upplevt en viss stegring under det gångna året.
I Arbetsförmedlingens undersökning har jord- och skogsföretagen en något mer positiv syn
på den närmsta framtiden jämfört med i våras men efterfrågeförväntningarna har svalnat
jämfört med för ett år sedan. Arbetsförmedlingens konjunkturindex för länets jord- och
skogsbruk har minskat med 3 enheter jämfört med undersökningen i höstas. Förväntningarna på lite längre sikt (6-12 månader) har även de mattats av något även om nästan fyrtio
procent av de verksamma inom branschen ändå ser efterfrågeutvecklingen som stigande
på ett års sikt. Arbetsförmedlingen bedömer att sysselsättningen i branschen förblir oförändrad till mycket svagt stigande under prognosperioden.

Industri
Industriföretagen utgör en viktig del av Kronobergs sysselsättning då drygt 18 000 personer arbetar här, vilket motsvarar drygt 20 procent av länets totala sysselsättning. Den totala
industrisysselsättningen bör dock värderas ännu högre då industrin köper in mycket tjänster från andra branscher. Industrisektorn är klart mansdominerad där nästan 80 procent
av de sysselsatta är män. Industrisysselsättningen är också 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.

15

”The New Normal, Konjunkturprognos 2015, Skogsindustrierna och Industriarbetsgivarna
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Lägst andel sysselsatta inom industrin har Växjö och Älmhults kommun, med 12 respektive
19 procent.
De delbranscher inom länets industri som sysselsätter flest är maskin- och metallvaruindustrin samt transportmedelsindustrin. Även trävaru- samt tillverkningsindustrin står för
en betydande del av länets totala industrisysselsättning.
Andel förvärvsarbetande16 inom industrin per kommun i Kronobergs län 2013
Procent
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Den svenska industrin är starkt exportberoende och länets industrinäring är en av de
branscher som tydligast märkt av den ekonomiska krisen i Europa, vilket lett till att industrin haft en relativt svag utveckling sedan hösten 2011. Under andra halvåret 2014 förbättrades industrikonjunkturen något och har sedan dess pekat försiktigt uppåt under 2015.
Enligt SCB:s industriproduktionsindex har dock industriproduktionen under sommaren
svängt upp och ner. Sett till säsongsrensade data visar ändå industriproduktionen en försiktigt positiv trend jämfört med åren innan.17 Den senaste tidens orderingång har också
visat på en positiv trend för svensk industri.
Även konjunkturinstitutets konfidensindikator för tillverkningsindustrin har haft en positiv utveckling under 2015 men backade med 4,4 enheter i november. Tillbakagången kan
förklaras med att synen på den nuvarande orderstocken var något mer negativ samt att
produktionsplanerna på tre månaders sikt justerats ner något. Konfidensindikatorn ligger
likafullt fortfarande klart över det historiska genomsnitt, vilket pekar på ett starkare läge
än normalt. Inköpschefsindex för industrin steg även det vid den senaste mätningen i oktober. Delindexet för orderingången sjönk dock något men indikerar ändå en stadig ordertillväxt. Ser man till ett tremånaders glidande medelvärde där oktobervärdet räknas in så
inleds ändå årets sista kvartal i en positiv tillväxttakt.
Diagrammet nedan visar Arbetsförmedlingens konjunkturindex för industrin. Länets industriindex har stigit med 8 enheter sedan undersökningen i våras undersökning vilket tyder på att även länets industrikonjunktur stärkts den senaste tiden. Resultatet ligger dock
Avser förvärvsarbetande dagbefolkning, 16-64 år.
SCB:s indexnivå över industriproduktionen för augusti månad låg på ett värde runt 95 vilket var
lägre än basåret 2010 men klart över den genomsnittliga nivån för 2014.
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fortfarande kvar under det historiska genomsnittet. Trots det något mer försiktiga stämningsläget i länet så uppger nästan 40 procent av företagen att de ser en stigande efterfrågeutveckling de kommande sex månaderna. Länets industriföretag behåller också sin bedömning sett på lite längre sikt (6-12 månader) vilket indikerar en stabil efterfrågeutveckling även under 2016. Vidare väntas förbättrade utsikter i viktiga exportländer som Tyskland, Storbritannien och USA samt att exporten får draghjälp av en förhållandevis svag
krona. En något svagare utveckling i Norge, tillsammans med en långsam återhämtning i
delar av euroområdet, innebär att utsikterna för industrin fortfarande trots allt är något
återhållsamma.
Förväntningsläget inom industrin för kommande sex månader, Kronobergs
län, våren 2007-hösten 2015
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Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar
Säsongrensade data, trendvärden

Under 2013 föll antalet anställda inom länets industri med cirka 1 200 personer, vilket var
nästan 500 fler än minskningen året innan.18 Efter en längre period av fallande sysselsättning har emellertid minskningen av antalet sysselsatta inom industrin tillsynes planat ut. I
höstens undersökning som Arbetsförmedlingen har genomfört uppger dock arbetsgivarna
att industrisysselsättningen nedåtgående spiral fortsatt även under 2014. Arbetsgivarnas
rekryteringsplaner för 2015 visar dock tecken på att fallet i antalet sysselsatta har bromsat
in och kan ha nått sin vändpunkt under 2016. I de senaste undersökningarna har även kapacitetsutnyttjandet inom industrin stigit och nu uppger 65 procent av arbetsgivarna att
man kan öka produktionen med högst 10 procent innan man behöver utöka personalstyrkan. Ökningen i industrins kapacitetsutnyttjande ligger väl i linje med en stigande efterfrågeutveckling och en förväntad stigande produktion. Lägg där till förbättrade utsikter bland
flera av industrins viktiga exportländer så gör detta att Arbetsförmedlingen bedömer att
länets industrisysselsättning minskar i något långsammare takt under 2015 för att sedan
vända och öka svagt mot slutet av 2016.
På frågan om industriföretagen upplevt brist på arbetskraft vid rekrytering så uppger nu
22 procent att man haft svårt att hitta den kompetens som eftersöks. Det är i samma nivå
Enligt SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS), 16-64 år, dagbefolkning. På grund
av en viss eftersläpning i SCB:s RAMS-register är det vid skrivande stund 2013 som är senaste tillgängliga statistik.
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som i undersökningen för ett halvår sedan. 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 yrken som uppgetts
vara svårare att rekrytera till är diverse ingenjörer, tekniker, erfarna CNC-operatörer som
kan ställa eller programmera samt erfarna inköpare.

Byggverksamhet
Byggbranschen sysselsätter nästan 5 300 personer, vilket utgör 6 procent av den totala
sysselsättningen i Kronobergs län. Verksamheten är mansdominerad då 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 nedan). Värt att notera är att en större del av länets kommuner ligger under genomsnittet för riket.
Andel förvärvsarbetande19 inom byggverksamhet per kommun i Kronobergs
län 2013
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Byggbranschen har haft ett par mycket starka år bakom sig. Bostadsinvesteringarna stärktes kraftigt under både 2014 och 2015 och det gjorde också förväntningarna inom branschen. Det är framförallt nybyggnadsinvesteringarna som visat på en stark uppgång men
även ombyggnadsinvesteringarna har stigit påtagligt.20 Konjunkturinstitutets konfidensindikator för bygg- och anläggningsverksamheten har stigit i sex månader i rad och mätningen i november 2015 visade på en fortsatt ökning i orderstockar och byggande de senaste tre månaderna. Generellt är man också optimistisk om framtiden med en förväntad
tillväxt i såväl orderstockar som produktion och sysselsättning de närmsta månaderna.

Avser förvärvsarbetande dagbefolkning, 16-64 år.
Nybyggnadsinvesteringarna ökade med 34 procent under 2014 och förväntas öka med 25 procent
under 2015. samtidigt har ombyggnadsinvesteringarna stigit med 10 procent respektive 7 procent.
Läs Byggkonjunkturen Nr 3, 2015, Sveriges Byggnadsindustrier
19
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Arbetsförmedlingens konjunkturindikator för länets byggverksamhet ligger i linje med KI:s
konfidensindikator och visar på en tydlig uppgång från hösten 2013 och framåt. Konjunkturindex för hösten 2015 ökade med hela 22 enheter jämfört med i våras och ligger nu på
ett ”all time high” vilket indikerar ett mycket gott stämningsläge med högt uppskruvade
efterfrågeförväntningar (se förväntningsläget inom byggverksamheten i diagrammet nedan). Arbetsgivarnas bedömningar om konjunkturutvecklingen på längre sikt (6-12 månader) är fortsatt starka även om de mattas av jämfört med nuvarande konjunkturläge. De
något försiktiga tongångarna kan delvis förklaras med att de tidigare årens mycket starka
bostadsinvesteringar förväntas avta under 2016. Det är framför allt nybyggandet som förväntas falla nästa år men ombyggnadsinvesteringarna förväntas också minska i och med
de förändringar som sker i ROT-avdraget.21 Konjunkturutvecklingen för byggbranschen
bedöms ändå vara fortsatt god under prognosperioden.
Förväntningsläget inom byggverksamhet för kommande sex månader, Kronobergs län, våren 2007-hösten 2015
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I takt med att byggkonjunkturen förstärkts så har också bristen på arbetskraft stigit. Nu
anger nästan varannan arbetsgivare (48 procent) att man upplevt en arbetskraftsbrist vid
rekrytering de senaste sex månaderna.22 Det är en ökning med 5 procentenheter jämfört
med i våras och med hela 18 procentenheter jämfört med för ett år sedan. Många av länets
arbetsgivare ser nu den framtida bristen på kvalificerad arbetskraft som ett av hindren för
att öka sysselsättningen. Särskilt problematisk är bristen på erfaren personal till nyckelpositioner som exempelvis platschefer, projektledare, bygg- eller serviceledare samt ingenjörer. Många företag har också gett uttryck för att, istället för att utöka personalstyrkan, behålla viss ”baspersonal” på företaget och som ersättning öka underentreprenaden och istället köpa in de tjänster som man då inte kan göra själva. Andra yrken som, i och med senaste
tidens stora personalefterfrågan, angetts vara svåra att rekrytera till är bland annat golvläggare, betongarbetare och snickare som har erfarenhet och är självgående från start.

21

Läs Byggkonjunkturen Nr3, 2015, Sveriges Byggnadsindustrier
Ej säsongsrensad andel, bristen anges för rekryteringar som genomförts de senaste sex månaderna.
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Vad det gäller lärlingssituationen så finns det fortfarande kvar personer som saknar de lärlingstimmar som krävs för att bli färdigutbildade. Situationen har emellertid förbättrats
avsevärt jämfört med tidigare och får betecknas som god då lärlingarna går ut i jobb i betydligt större utsträckning än tidigare.
Kapacitetsutnyttjandet i branschen är traditionellt mycket högt men har ändå ökat under
de tre senaste undersökningarna. Nästan åtta av tio företag anger nu att man nyttjar sin
personalstyrka fullt ut, vilket är en ökning med nästan 17 procentenheter jämfört med för
ett år sedan.23 Sammantaget bedömer Arbetsförmedlingen en försiktigt stigande byggsysselsättning under 2015 och 2016.

Privata tjänster
37 procent av samtliga förvärvsarbetande i länet sysselsätts av den privata tjänstesektorn,
vilket motsvarar nästan 33 000 personer. Sektorn omfattar många olika delbranscher så
som handel, information och kommunikation, transport, hotell och restaurang samt finansiell verksamhet och företagstjänster. Antalet sysselsatta är relativt jämnt könsfördelad
jämfört med andra branscher då männen står för drygt 57 procent av sysselsättningen och
kvinnorna för resterande 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.
Andel förvärvsarbetande24 inom privata tjänster per kommun i Kronobergs
län 2013
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Den privata tjänstesektorn har under senare tid betraktats som sysselsättningsmotorn i den
svenska ekonomin och det är också här, vilket nämndes i tidigare avsnitt, som det skett en
tydlig sysselsättningsökning de senaste åren. En anledning till att allt fler jobb finns inom
denna bransch är att företag inom andra branscher i högre utsträckning köper in tjänster
som de tidigare hade egna anställda för. En del av tillväxten skulle alltså kunna härledas
Med fullt resursutnyttjande menas att företagen inte kan öka sin produktion med mer än 10 procent
innan man måste rekrytera ny personal.
24 Avser förvärvsarbetande dagbefolkning, 16-64 år.
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till industrin, bygg- eller jord- och skogsbrukssektorn. En annan delförklaring är att en allt
mer konsumtionsdriven ekonomi samt förändrad demografi fått servissektorn och omsorgsbehovet att växa.

Rekordstark efterfrågeutveckling inom länets privata tjänstenäring
I Arbetsförmedlingens undersökningar är det vanligtvis den privata tjänstesektorn som
uppvisar de mest positiva efterfrågebedömningarna. I höstens undersökning är dock byggverksamheten den bransch som redovisar det mest positiva stämningsläget. Arbetsförmedlingens konjunkturindex för länets privata tjänstesektor är dock fortsätt starkt och har
stigit med hela 15 enheter jämfört med för ett år sedan. Efterfrågeförväntningarna ligger
också klart över det historiska genomsnittet för marknadsutvecklingen i såväl länet som
riket. Det indikerar ett mycket starkare läge än normalt och arbetsgivarna har inte redovisat så här starka bedömningar sedan inledningen av 2007. Utvecklingen skiljer sig emellertid åt mellan de olika delbranscherna i Kronoberg. De mest positiva branscherna är finansiell verksamhet och företagstjänster, handeln samt information och kommunikation.
Under hösten har företagen inom handeln samt företagen inom finansiell verksamhet och
företagstjänster stärkt sina bedömningar jämfört med för ett halvår sedan medan arbetsgivarna inom information och kommunikation är något mer pessimistiska än tidigare. Transportnäringen i länet är däremot den delbransch som är mest försiktig i sina framtida marknadsbedömningar. I diagrammet nedan redovisas företagens aggregerade förväntningar på
framtiden
Förväntningsläget inom privata tjänster för kommande sex månader, Kronobergs län, våren 2007-hösten 2015
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Den starka efterfrågeutvecklingen är inom den privata tjänstesektorn starkt kopplad till
hushållens konsumtionsvilja men påverkas också av exportefterfrågan. Många hushåll i
Sverige har under en längre tid haft en relativt god ekonomi med stigande disponibla inkomster. Låga räntor, relativt goda reallöneökningar och jobbskatteavdrag står för en del
av förklaringen. Framåtblickande indikatorer har stärkts under 2015 och Konjunkturinstitutets konfidensindikatorer för den privata tjänstenäringen låg i november månad nästan
7 enheter över det historiska genomsnittet, vilket indikerar att läget är starkare än normalt.
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Som nämnts tidigare i rapporten har dock hushållens konsumtionstakt dämpats något under 2015.25 Förutsättningarna för att hushållen ska fortsätta sin relativt starka konsumtionstakt under prognosperioden får trots detta betraktas som goda. Arbetsförmedlingens
samlade bedömning är att sysselsättningen kommer att öka inom den privata tjänstesektorn.
Handel
Branschen omfattar detaljhandel, partihandel samt handel med, och reparation av, motorfordon och nästan 13 procent av länets sysselsatta arbetar här. Handeln påverkas i stor utsträckning av hushållens ekonomiska situation och köpkraft vilket gör den relativt känslig
för konjunktursvängningar. Enligt SCB:s indexerade månadsdata över den totala försäljningsvolymen inom detaljhandeln så är man i en uppåtgående fas även om försäljningen
tappat farten någon under senare tid.26
Länets handelsföretag visar även fortsättningsvis på en mycket stark framtidstro och Arbetsförmedlingens konjunkturindex har ökat med hela 37 enheter jämfört med för ett år
sedan. Bedömningarna ligger i nivå med vårens starka bedömning då drygt 70 procent av
arbetsgivarna bedömde en stigande efterfrågan. De mest positiva signalerna kommer även
denna gång från Växjö och i viss mån Älmhult, medan 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 handelsområdet runt IKEA-varuhuset i Älmhult. Detta påverkar centrumhandeln och galleri- och
fastighetsägare på dessa orter uppger att man får det allt svårare att fylla sina lokaler. Vidare signalerar även en del företag ökad konkurrens från e-handeln, vilket tenderar att
framförallt påverka handlarna i länets mindre orter.
De positiva framtidsplanerna får också ett visst genomslag på anställningsplanerna som
indikerar en ökning av antalet anställda under prognosperioden. För ungdomar och andra
som är på väg in på arbetsmarknaden är detta goda nyheter då många ingångsjobb finns
inom handeln. Antalet sysselsatta inom handel bedöms öka under 2015 och 2016.
Hotell och restaurang samt personliga och kulturella tjänster
Drygt 6 procent av länets sysselsatta är verksamma inom dessa två branscher, vilket motsvarar drygt 5 600 personer och där cirka 57 procent är kvinnor. Branscherna hotell och
restaurang samt personliga och kulturella tjänster innefattar förutom hotellverksamhet
och annan form av tillfällig logi också restaurang- catering- och barverksamhet, kultur, nöjen, skönhetsvård och sport. 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 delbranschernas yrkesgrupper och
konkurrensen om de lediga platserna är därför hård. Sysselsättningen inom branschen är
också till viss del säsongsbetonad med ökad beläggning under våren och hösten. Tim- samt
deltidsanställningar är vanliga.
25
26

Se avsnittet, Konjunkturutvecklingen i Kronobergs län, sid5.
Se SCB:-Indikatorer, nr 10, Oktober 2015
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Höstens undersökning visar på en god branschutveckling för de senaste sex månaderna då
vårens positiva bedömningar i det närmaste slog igenom. På kort sikt har dock förväntningarna skruvats ner något då Arbetsförmedlingens konjunkturindex minskat med nästan
12 enheter jämfört med i våras. Sett på lite längre sikt så stärks däremot bedömningarna
något. Antalet gästnätter har hittills i år (januari–augusti, 2015) ökat 3,6 procent i Kronobergs län trots att det skedde en viss nedgång under augusti månad 2015. Länets ökning är
dock betydligt lägre än rikets som under samma period ökade antalet gästnätter 6,8 procent.27
Arbetsförmedlingens intervjuundersökning visar att bristsituationen inom branschen ökat
jämfört med de tre senaste mätningarna. Nu uppger nästan var femte arbetsgivare (18 procent) att de upplevt svårigheter vid rekrytering. Det finns dock stora skillnader mellan de
olika yrkena och även om det stundtals kan vara svårt att hitta personal till vissa yrkeskategorier så upplever arbetsgivarna ingen generell brist på arbetskraft. Yrken som har varit
svårast att rekrytera till är även denna gång erfarna kockar med specialistkunskaper men
även bagare och i viss mån konditorer. Under högsäsong kan det också vara svårt att få tag
i lokalvårdare med gedigen erfarenhet och körkort, något som gör att detta till ett mer påtagligt problem för arbetsgivare på landsorten.
Finansiell verksamhet och företagstjänster samt information och kommunikation
12 200 personer eller motsvarande 14 procent av samtliga sysselsatta i länet återfinns inom
näringsgrenarna finansiell verksamhet och företagstjänster samt information och kommunikation. I branscherna ingår finans- och försäkringsverksamhet, företagstjänster som fastighets- och uthyrningsverksamhet samt data- och IT-konsulter och serviceföretag inom
exempelvis ekonomi, teknik och juridik. Branscherna har något fler sysselsatta män än
kvinnor. Många företag säljer någon form av tjänster till andra företag. Branscherna är
alltså starkt kopplade till marknadsutvecklingen inom andra områden och deras efterfrågan på tjänster.
Dessa två näringsgrenar har haft ett kraftigt uppsving under 2000-talet. En snabb teknisk
utveckling samt att det blivit vanligare att outsourca kringtjänster som lokalvård och bokföring är exempel på faktorer som ligger bakom frammarschen. Delbranscherna bedöms
också tillhöra de mer expansiva på länets arbetsmarknad och det är också inom finansiell
verksamhet och företagstjänster samt information och kommunikation som sysselsättningen har ökat under senare tid.28 Det är även inom dessa två delbranscher i den privata
tjänstenäringen som optimismen är som störst under prognosperioden. Nästan 70 procent
av företagen bedömer att efterfrågan på deras tjänster kommer att öka under prognosperioden.
Under höstens mätning har också den upplevda bristen på kompetens stigit påtagligt jämfört med tidigare tillfällen. Nu uppger nästan varannan arbetsgivare att man har upplevt
svårigheter vid rekryteringar de senaste sex månaderna, viket är en ökning med nästan 18
Preliminär statistik över antalet gästnätter per månad från januari 2014 till augusti 2015, SCB och
Tillväxtverket
28 Se avsnittet Länets Näringsstruktur, tabellen Branschstruktur i Kronobergs län 2009-2013
27
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procentenheter jämfört med i våras. De yrken som eftersöks är bland annat mjukvaru- och
systemutvecklare, IT-arkitekter, tekniska konsulter, projektledare, testledare inom IT samt
dataspecialister med kompetenser inom JAVA, HTML, .NET, PHP, och C++. Arbetsförmedlingens bedömning är att sysselsättningen i branscherna kommer att öka under prognosperioden.
Transport
I Kronobergs län är 5 procent av den förvärvsarbetande befolkningen sysselsatt inom transportnäringen. Branschen är klart mansdominerad med 76 procent av de sysselsatta som är
män. Branschen inkluderar passagerar- och godstransporter, drift av terminaler, lager och
godshantering samt post- och budverksamhet. Transportsektorn med avseende på godstransporter är helt beroende av andra branscher, främst handel, industri och byggbransch.
Vid en konjunkturuppgång då någon av dessa branscher går bra, ökar följaktligen behovet
av transporter.
Antalet sysselsatta inom transportsektorn i länet har legat i det närmaste helt stilla de senaste fem åren. Branschen är också den som i höstens undersökning angav den svagaste
marknadsutvecklingen för de senaste sex månaderna. Företagens förväntningar om utvecklingen under kommande sex månader är dock något mer positiv även om den inte ökat
något jämfört med bedömningen för ett år sedan. Drygt 25 procent av arbetsgivarna tror
ändå på en efterfrågeökning de kommande sex månaderna och transportnäringen stärker
också sina förväntningar sett på lite längre sikt (6-12 månader).
Den upplevda bristsituationen i branschen har dock stigit betydligt jämfört med tidigare
undersökningar och nu uppger mer än var tredje arbetsgivare (35 procent) att man haft
svårt att rekrytera personal med rätt kompetens. Det är en ökning med hela 14 procentenheter på bara ett halvår. Branschen förutspår en viss kommande brist på förare med giltiga
yrkeskompetensbevis (YKB) och inom bussbranschen signalerar man att det kommer att
saknas bussförare framöver. Det som man uppger vara svårt att finna är rätt personer att
anställa då man i allt större utsträckning än tidigare också efterfrågar allt fler mjuka kompetenser som självständighet och social kompetens förutom att man ska vara en god logistiker.
En gryende industri- samt fortsatt stark bygg- och handelskonjunktur gynnar emellertid
transportbranschen men sysselsättningen förväntas ändå inte ändras nämnvärt fram till
2016.
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Offentliga tjänster
Drygt 28 000 personer, eller 32 procent av samtliga sysselsatta i länet, arbetar inom den
offentliga verksamheten. Sektorn omfattar utbildning och forskning, vård och omsorg samt
offentlig förvaltning. Den offentliga sektorn är en klassiskt kvinnodominerad bransch där
78 procent av de yrkesverksamma är kvinnor. I länet arbetar flest inom offentliga tjänster
i Växjö och Tingsryds kommun. Lägst andel sysselsatta har Älmhults kommun.
Andel förvärvsarbetande29 inom offentliga tjänster per kommun i Kronobergs
län 2013
Kronobergs län

Procent

Riket

40
35
30
25
20
15
10
5
0
Älmhult

Markaryd

Uppvidinge

Alvesta

Ljungby

Lessebo

Tingsryd

Växjö

Källa: SCB (RAMS)

Bakom oss har vi haft ett par goda år med relativt goda skatteprognoser och överskott i
resultaträkningarna. År 2016 bedöms bli något mer ansträngt i förhållande till behoven,
och om kommunerna inte är återhållsamma i sina budgetar riskerar problemen att bli än
värre kommande år. Den svenska konjunkturen som helhet är ändå stark där sysselsättning
och skatteunderlag förväntas växa, men bedömningen är att behoven växer mer. Snaran
om redan hårt ansatta verksamheter dras då åt och besparingar måste göras på flera håll i
länet. En hårt ansatt verksamhet som på flera håll i länet dras med underskott är äldreomsorgen. Med en befolkningspyramid i länet som blir allt mer ”topptung” så är det även
här som behoven ökar kraftigt framöver. Den senaste tidens stor migrationsflöden ställer
också krav på väl fungerande utbildningsverksamhet, administrativa system och infrastrukturer. Samtidigt som kraven alltså ökar och personalbehoven stiger så uppger nu mer
än varannan (53 procent) arbetsgivare inom den offentliga tjänstesektorn att man upplevt
en arbetskraftsbrist vid rekryteringar de senaste sex månaderna.

Omfattande bristsituationer inom sjukvårds- och utbildningssektorn
Ser man till sjukvården i länet så står den inför ett antal utmaningar. I höstens undersökning uppger Regionen att det sker en påtaglig generationsväxling inom sjukvården i länet
och räknar med stora ålderspensionsavgångar den närmsta framtiden. Man räknar med att
behöva rekrytera i snitt 150 personer per år de kommande fem åren enbart för att ersätta
de som går i pension. En stor del av dessa rekryteringar ligger dessutom inom viktiga yrken
29

Avser förvärvsarbetande dagbefolkning, 16-64 år.
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där man uppgett att det råder stor brist på arbetskraft, som till exempel specialist- och
överläkare (behovet är drygt 70 st fram till 2020) eller sjuksköterskor och det gäller både
grundutbildade och de med specialistkunskaper (här behövs cirka 450 personer fram till
2020). Bedömningen är att man kommer att lyckas med att ersättningsrekrytera till dessa
tjänster och i den mån det finns utrymme också utöka verksamheterna. Men just nu är det
mycket svårt att hitta personer till dessa tjänster och man tittar även utomlands för att hitta
kompetens. Den svåra situationen med att hitta personal till nyckelpositioner har därför
fått hyrkostnaderna för sjukvårdspersonalen i regionen att öka kraftigt under senaste åren.
Efterfrågan på vårdpersonal inom vård och omsorgssektorn kommer att stiga under en
längre tid framöver. I och med att länets befolkning blir allt äldre så ökar också behovet av
hälso- och äldrevård. Inom vård och omsorgssektorn är emellertid inte bristsituationen lika
stor som inom den öppna och slutna sjukvården. Bland många yrken råder det här istället
en balans eller till och med ett överskottsförhållande mellan utbud och efterfrågan på personal. Bristsituationen ökar dock inom vissa av yrkena i takt med att demografin förändras
och det kan redan nu förekomma en viss brist på undersköterskor som har yrkeserfarenhet.
Arbetsförmedlingen bedömer att antalet sysselsatta inom sjukvården kommer att öka under prognosperioden förutsatt att man hittar rätt personal och lyckas med rekryteringarna.
Ser man till utbildningssektorn så är den nästan helt uteslutande styrd av demografin och
kommunerna är här den absolut största arbetsgivaren inom skola och barnomsorg. Ökade
barnkullar i de lägre åldrarna i länet har fått barnomsorgsverksamheten att växa på flera
håll och bristen på utbildade förskollärare är nu mycket stor, speciellt i kranskommunerna.
Demografiska förändringar och en ökad inflyttning till länet kommer också att öka trycket
på grundskolan. Redan nu uppger man att det finns en efterfrågan på grundskollärare som
inte kan mötas i alla fall. En förklaring till detta kan vara införandet av lärarlegitimationen,
vilket påverkat tillgången på behöriga lärare. Specialpedagoger samt matematik- och naturkunskapslärare är exempel på yrkesgrupper som angetts som svåra att rekrytera. För
gymnasieskolan minskar fortfarande efterfrågan på grund av krympande elevkullar men
inom två till tre år förväntas elevunderlaget att vända uppåt igen. Etableringen av friskolor
i länet är fortsatt 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. Behovet av lärare kommer dock bli påtagligt även inom gymnasieverksamheten i framtiden
och här anges behöriga yrkes- samt vård- och omsorgslärare som svåra att rekrytera. Specialpedagoger och SFI-lärare nämns också som exempel på pedagogisk personal som är
svår att rekrytera.
Arbetsförmedlingens bedömning är att det totala antalet sysselsatta inom den offentliga
tjänstesektorn kommer att öka under 2015 och 2016 i takt med att behovet stegras.
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Brist- och överskottsyrken
Företagens efterfrågan på arbetskraft förändras över tid och tenderar att vara nära kopplad
till det rådande konjunkturläget. Generellt gäller att vid en konjunkturförbättring så ökar
efterfrågan på arbetskraft samtidigt som antalet lediga resurser på arbetsmarknaden minskar och vice versa. För företagen innebär detta att det i allmänhet är något svårare att hitta
efterfrågad kompetens i ett starkare konjunkturläge än i det motsatta förhållandet. Dessa
förhållanden blir särskilt tydliga om konjunkturförändringen (positiv eller negativ) håller i
sig över en längre tid. På mycket lång sikt bestäms bristen respektive överskottet på arbetskraft av ytterligare en mängd faktorer så som till exempel demografi och befolkningsutveckling, arbetskraftsdeltagande och utbildningsnivå. Vid en tillbakablick har länets arbetsgivare inom det privata näringslivet tenderat att redovisa höga bristtal som legat över
riksgenomsnittet. Efter finanskrisen 2009 så har emellertid ovan nämnda samband försvagats och bristtalen i Kronoberg har sedan dess legat i nivå med eller strax under det historiska medelvärdet för såväl riket som för länet.

Bristen på arbetskraft ökar inom privata näringslivet
I höstens undersökning uppgav drygt 29 procent av länets arbetsgivare inom det privata
näringslivet att de upplevt brist på arbetskraft vid rekrytering under de senaste sex månaderna. Det är en ökning med 12 procentenheter jämfört med för ett år sedan och bedömningen ligger nu 3 enheter över det historiska genomsnittet för länet.30 I takt med att konjunkturen förstärks under 2016 så bedöms även länets bristtal att stiga något, men de förväntas inte att nå de höga nivåer som rådde innan finanskrisens intåg. Fortsätter emellertid
länets bristindex att växa i samma takt som de gjort under det gångna året (våren och hösten 2015) kan rekryteringsproblematiken komma att bli allt mer påtaglig. En sådan situation bedöms först och främst drabba länets mindre och medelstora kommuner.
Trots att rekryteringsproblemen ökat så bör länets bristsiffra inte kopplas ihop med att det
råder en generell brist på arbetskraft. Det är samtidigt viktigt att påpeka att arbetslösheten
fortfarande ligger på en relativt hög nivå och att ledig arbetskraft finns. Att den lediga arbetskraftens kunskaper inte matchar de krav som ställs av arbetsmarknaden pekar således
mer på en kompetensbrist. Inom många områden där arbetsgivarna efterfrågar personer
med högre utbildning och erfarenhet tenderar bristen dessutom att vara hög oavsett konjunkturläge, vilket kan tyda på att bristen är av en mer strukturell karaktär. Lyckas inte
rekryteringar av personal med nyckelkompetenser till länet, finns risker för att detta i förlängningen kan få negativa effekter för länets totala sysselsättning och tillväxt och i förlängningen även för välfärden.
Det är förhållandevis stor variation i hur bristen upplevs mellan länets olika näringsgrenar.
Arbetskraftsbristen upplevs som störst av länets byggverksamhet och av företag inom finansiell verksamhet och företagstjänster. Här är det i genomsnitt varannan arbetsgivare
som upplevt brist vid rekrytering under de senaste sex månaderna. Den privata utbildnings- och vård och omsorgsnäringen i länet redovisar också höga bristtal, strax under 50
Det historiska genomsnittet (25 procent) avser den senaste 10-årsperioden, dvs medelvärdet av
varje höst- respektive vårmätning från och med våren 2005 – våren 2015.
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procent. I stort sett samtliga bristyrken i ovan nämnda branscher kännetecknas av att de
antingen kräver gedigen yrkeserfarenhet samt hantverksskicklighet eller en längre eftergymnasial utbildning. Lägst bristtal anger länets arbetsgivare inom jord- och skogsbruk
samt handeln.31

Problematisk och ihållande hög brist inom offentlig tjänstesektor
Den offentliga sektorns bristsituation har legat på en hög nivå under de två senaste åren i
Kronobergs län. Bristtalen för de offentliga verksamheterna har dessutom ökat jämfört
med för ett år sedan och nu uppger drygt 53 procent av arbetsgivarna inom den offentliga
tjänstesektorn att de upplevt brist vid rekrytering de senaste sex månaderna. Det är något
mindre än resultatet för riket men hela 13 procentenheter över det historiska genomsnittet
för länet. Om man bortser från mätningen under våren 2014 så har bristtalen inte varit så
här höga sedan 2005. En orsak till svårigheterna att hitta personal inom den offentliga
tjänstesektorn är att bristen allt som oftast berör yrken som ställer krav på lång eftergymnasial utbildning. En annan bidragande orsak till att bristtalen är höga inom många olika
verksamhetsområden är den generationsväxling som sker på flera platser inom regionen.
Inom en rad yrken i offentlig sektor kommer en åldrande arbetskraft i kombination med
ett svagt tillskott av ung arbetskraft medföra att arbetsgivarna får det svårt att fylla kommande vakanser. Exempel på yrken som är svårare att rekrytera till är bland annat specialistsjuksköterskor, allmän- och specialistläkare, förskollärare och specialpedagoger. Arbetsgivarna upplever också svårigheter att få tag på IT-personal och upphandlare inom offentlig verksamhet. Yrken som de offentliga arbetsgivarna har lättare att rekrytera till är
vårdbiträden, barnskötare och personliga assistenter.
Arbetsmarknadsläget för ett urval av yrken i Kronobergs län under det närmaste året
Bristyrken

Överskottsyrken

Betongarbetare
Civilingenjörer, maskin
Förskollärare
Gymnasielärare i yrkesämnen
IT-arkitekter
Kockar
Läkare
Mjukvaru- och systemutvecklare
Murare
Sjuksköterskor (grundutbildade)
Specialistsjuksköterskor (diverse inriktningar)
Specialpedagoger

Administratörer och sekreterare
Elevassistenter
Försäljare, dagligvaror
Försäljare, fackhandel
Köks- och restaurangbiträden
Lagerarbetare
Lokalvårdare
Montörer inom metall, gummi och plast
Personliga assistenter
Receptionister
Vaktmästare
Vårdbiträden

Tabellen visar en bedömning av arbetsmarknadsläget hösten 2016 för ett urval av yrken i länet.

Se respektive branschavsnitt under kapitlet Näringsgrenar för en mer detaljerad information om
vilka yrken och kompetenser som efterfrågas.
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Befolkning och arbetskraft
Arbetskraften består av de personer som vill och kan arbeta och definieras som summan av
antalet sysselsatta och arbetslösa. Storleken på länets arbetskraft beror framför allt på befolkningsutvecklingen i arbetsförålder (16-64 år), men kan också förändras beroende på
om individen ställer sig till arbetsmarknadens förfogande. Faktorer som kan inverka på
huruvida individen ställer sig till arbetsmarknadens förfogande är bland annat konjunkturutveckling, studieplaner, sjukskrivningstal eller när man väljer att gå i pension.

Befolkningen i länet ökar
Länet har haft en positiv befolkningstillväxt under en längre tid. Mellan 2004 och 2014 var
länets årliga befolkningstillväxt i genomsnitt 0,6 procent per år eller motsvarande nästan
11 000 personer. Denna tillväxttakt fortsatte ännu starkare in i 2014 och under förra året
växte antalet invånare i länet med drygt 1 procent eller motsvarande nästan 2000 personer.
Totalt uppgick Kronobergs läns befolkning till drygt 189 000 personer mot slutet av 2014.
Länet har dock trots ökningen den fjärde lägsta befolkningssiffran i Sverige och totalt sett
så har befolkningen växt med cirka 6 procent från 2004. Det kan jämföras med en befolkningsökning på 8,2 procent för motsvarande period i riket. Enligt Arbetsförmedlingens
senaste befolkningsprognos32 kommer länet fortsätta sin starka befolkningstillväxt under
de närmsta åren men takten väntas avta något efter 2018. Befolkningen beräknas inte
minska något år fram till 2025.
Befolkningsökningen 2014 berodde nästan uteslutande på ett positivt flyttnetto gentemot
utlandet men också på att något fler föddes än som avled. Kronobergs befolkningstillväxt
på 1 procent under 2014 var den fjärde högsta i riket och bara Stockholm, Halland och
Skåne län uppvisade högre siffror. I länet likt riket som helhet pågår också en utveckling
där befolkningen alltmer koncentreras kring centralorterna medan antalet invånare i flera
andra områden ökar i mycket långsam takt eller till och med minskar.
En jämförelse av befolkningstillväxten i länets kommuner från 2009 till 2014 visar på stora
skillnader de senaste fem åren. Här toppar Växjö listan med en genomsnittlig årlig ökning
på 1,2 procent. Andra kommuner har under samma period haft en befolkning som både
ökat och minskat i antal men som ett genomsnitt så har även Alvesta, Älmhult, Lessebo och
Ljungby kommun ökat sin befolkning, dock i en mycket lägre takt. I Markaryd, Uppvidinge
och Tingsryds kommun har emellertid kommuninnevånarantalet legat stilla eller minskat.

Antalet personer i arbetsför ålder stiger
Hur arbetskraftens storlek påverkas av befolkningsutvecklingen beror till stor del på hur
individerna åldersfördelas. Befolkningsökningen i arbetsför ålder (16-64 år) anger ramarna
för tillgången på arbetskraft och förutsättningen för att öka sysselsättningen. De senaste
fyra åren har dock länets befolkning i arbetsför ålder minskat. Under 2014 vände dock
denna trend, om än marginellt (+0,3 procent), och gruppen uppgick till nästan 114 600

Statistik till Arbetsförmedlingens befolkningsprognos beställdes från SCB 2015. Statistiken har
sedan bearbetats och omfattar åren 2014 -2030.
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personer. Antalet personer i åldersgruppen 18-24 år, som skulle kunna tillträda arbetskraften efter bland annat studier, fortsätter dock att minska (med cirka 2 procent) samtidigt
som antalet i den äldre åldersgruppen (60-65 år) ökat med cirka 2,1 procent. Denna demografiska effekt, med många personer som lämnar arbetskraften på grund av åldersskäl samt
att påfyllnaden av unga som tillträder inte bedöms bli lika stor, är en trend som antas fortsatta ett antal år framöver. Ovan nämnda invandring och inflyttning av nyanlända fungerar
dock som en viktig motvikt till denna demografiska effekt och dess negativa påverkan på
länets arbetskraft då det är den inrikes födda delen av befolkningen som minskar.
I och med de stora migrationsflödena som pågår just nu så beräknas antalet personer i
arbetsför ålder (16-64 år) i Kronoberg att komma att öka med i storleksordningen 6 000
personer fram till 2025. Den inrikes födda delen av befolkningen förväntas dock under
denna period minska med ca 5 900 personer. Tillskottet från den utrikesfödda delen av
befolkningen beräknas alltså öka med nästan 11 900 personer, en genomsnittlig ökning
med 0,5 procent per år.32 I många av länets kommuner är detta tillskott av utrikesfödda
viktigt då den inrikes födda befolkningen tydligt minskar vilket får negativa effekter på arbetskraftstillgången och i förlängningen också sysselsättning och skatteunderlag. Utmaningen ligger dock i att snabbt skapa en fast förankring på arbetsmarknaden för den nyanlända arbetskraften då längre perioder utan arbete oftast försvårar för individen att hitta
arbete och riskerar att permanenta denna i ett utanförskap. I riket som helhet bedöms den
arbetsföra delen av befolkningen att öka med ett genomsnitt av 0,9 procent per år fram till
2025. Här står storstadslänen för en stor del av tillväxten.

Högt arbetskraftsdeltagande i Kronobergs län
Arbetskraftsdeltagandet visar den andel av befolkningen som deltar i arbetskraften.33 År
2013 deltog nästan 80 procent av Kronobergs befolkning (16-64 år) i arbetskraften. Högst
arbetskraftsdeltagande hade Hallands och Jönköpings län med 81 respektive 80,7 procent.
Lägst låg Skånes län med 74,3 procent. I sammanhanget kan det också vara värt att nämna
att arbetskraftsdeltagandet i alla Smålandslänen (Jönköping, Kronoberg och Kalmar) ligger på en nivå över riksgenomsnittet på 77,9 procent.
Från 2009 till 2013 har arbetskraftsdeltagandet i länet ökat med nästan 3 procentenheter.
Det motsvarar en antalsmässig ökning på nästan 1,3 procent per år. En förklaring till denna
ökning är att det under perioden 2009-2012 genomfördes en rad reformer av den då sittande regeringen som inverkade arbetskraftsstimulerande. Bland annat genom förändringar av regelverk kring sjukförsäkringssystemet men också genom förändringar kring
myndigheternas ansvar för etableringen av nyanlända. Andra politiska beslut som genomfördes i syfte att öka incitamenten till arbetskraftsdeltagande var förändringar av skatter
och ersättningssystem.

33Arbetskraft och andelsiffror i detta kapitel skiljer sig ifrån SCB:s officiella statistik och är inte rakt
jämförbara med de officiella arbetskraftsundersökningarna (AKU) för åldrarna 15-74 år. Den
statistik som redovisas här avser personer i åldrarna 16-64 år och bygger på en samkörning mellan
förvärvsarbetande nattbefolkning enligt RAMS och Arbetsförmedlingens egen verksamhetsstatistik
samt ett antal andra register. Eftersom siffrorna delvis bygger på RAMS är det senaste årtalet som
vid tiden för prognosskrivandet kan beräknas år 2013. Befolkningsstatistiken finns dock till och med
utgången av 2014.
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Det finns dock stora variationer i arbetskraftsdeltagande mellan olika grupper. Exempelvis
så har inrikes födda i Kronoberg ett högre arbetskraftsdeltagande än utrikes födda (80,5
mot 68 procent) och männen i länet har generellt ett högre arbetskraftsdeltagande än kvinnorna (81,5 mot 78,1 procent). Skillnaden mellan män och kvinnor kan nästan helt förklaras av ett lägre deltagande bland utrikesfödda kvinnor i förhållande till utrikesfödda män.
Även utbildningsnivån har betydelse för huruvida man ställer sig till arbetsmarknadens
förfogande. Här uppvisar personer med högst förgymnasial utbildning det lägsta arbetskraftsdeltagandet på 56,2 procent medan personer som har studerat vidare efter gymnasiet
i större utsträckning (85,7 procent) ställer sig till arbetsmarknadens förfogande. Anmärkningsvärt är utvecklingen bland länets utrikes födda, som ökat sitt arbetskraftsdeltagande
med hela 6 procentenheter under perioden 2009-2013. Ökningen gäller såväl män som
kvinnor. För inrikes födda uppgår ökningen endast till 2,7 procentenheter. Detta har dock
skett från initialt högre nivåer vilket inte ger lika mycket utrymme för stora förändringar.

Många pendlar in till länet för att arbeta
En annan faktor som kan påverka det regionala arbetskraftsutbudet är pendlingen mellan
regioner. Kronobergs län hade under 2013 en positiv nettopendling av arbetskraft på drygt
3 150 personer. Det betyder att länets arbetskraft ökade då det var fler människor som valde
att resa till Kronoberg för att arbeta än tvärtom. De största pendlingsströmmarna in till
Kronoberg kommer från de angränsande länen, d.v.s. Skåne (+ 3 400), Kalmar (+ 1 500)
Jönköping (+1 400) och Blekinge (+ 1 100) men också i viss mån från Halland (+ 780),
Västra Götaland (+ 470) och Stockholms län (+ 470). Utpendling till länet sker likt inpendlingen också i huvudsak från de län som nämndes ovan (totalt -6 000).
Sammantaget är Arbetsförmedlingens bedömning att länets arbetskraft kommer att öka
under prognosperioden. Arbetskraftsökningen kommer främst drivas av en ökad inflyttning och invandring till länet men också av ett fortsatt positivt pendlingsnetto samt att länets arbetskraftsdeltagande även fortsättningsvis ligger på en hög nivå. Det som håller tillbaka arbetskraftsökningen är en mycket svag befolkningstillväxt bland länets inrikes födda
i arbetsför ålder.
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Inskrivna arbetslösa vid Arbetsförmedlingen
I detta kapitel kommer arbetslöshetens utveckling i Kronobergs län att beskrivas, där
tyngdpunkten i den senare delen av avsnittet kommer att ligga på den förändring som skett
i slutet av 2014 och under 2105 samt en återkoppling till rapportens arbetslöshetsprognos.
Till grund för beskrivningarna ligger Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik där antalet
arbetslösa kommer benämnas som inskrivna arbetslösa, vilket är samlingsnamn för summan av gruppen öppet arbetslösa och deltagare i program med aktivitetsstöd.34

Arbetslöshetens utveckling i Kronobergs län
Diagrammet nedan beskriver hur länets samt rikets arbetslöshetsnivåer har utvecklats i ett
långsiktigt perspektiv. Läns- och rikskurvan följde varandra i det närmaste identiskt under
perioden 1995–2008 och kan beskrivas som en återhämtning från de historiskt höga arbetslöshetsnivåerna som uppstod i efterdyningarna av bank-, finans och fastighetskrisen i
början av 90-talet. Under denna period låg andelen inskrivna arbetslösa i länet i snitt 2,1
procentenheter under arbetslöshetsnivån för riket. Under juli månad 2007 nådde också
arbetslösheten i Kronoberg sin lägsta nivå sedan 90-talskrisen, då den säsongsrensade arbetslösheten uppgick till 3,5 procent, vilket motsvarande cirka 3 000 inskrivna arbetslösa.
Inskrivna arbetslösa 16-64 år som andel av registerbaserad arbetskraft, Kronobergs län, januari 1995-oktober 2015
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I samband med finanskrisen 2008-09 ökade arbetslösheten åter igen kraftigt i både riket
och i Kronobergs län, för att senare stabiliseras på en nivå över 8-procentsstrecket. I början
av 2012 bromsade arbetsmarknaden in ännu en gång och arbetslösheten ökade på nytt.
Även denna gång drabbades länet hårdare än riket som helhet och i januari 2013 uppgick
den säsongsrensade arbetslösheten i Kronobergs län till 9,3 procent eller motsvarande

I den officiella arbetslöshetsstatistiken från SCB:s arbetskraftsundersökningar används en annan
arbetslöshetsdefinition där bland annat åldersdefinitionerna skiljer sig och där exempelvis den stora
gruppen studerande som söker arbete inräknas, vilka sällan är inskrivna som arbetssökande på
Arbetsförmedlingen.
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9 000 inskrivna arbetslösa personer. Denna utveckling har fått till följd att Kronobergs relativt låga arbetslöshet i jämförelse med riket förbytts till att nu ligga över riksgenomsnittet.
Den svaga utvecklingen på Kronobergs arbetsmarknad kan till stor del förklaras av länets
förhållandevis höga industrisysselsättning samt att den senaste finanskrisen och inbromsningen under hösten 2012 i stor utsträckning slog hårt mot just industri- och tillverkningsintensiva regioner. Under den senare delen av 2013 inleddes en positiv trend på länets arbetsmarknad och arbetslösheten började sjukna. Förbättringen tilltog i styrka under första
delen av 2014 för att sedan återigen bromsa in mot slutet av året.
Även om konjunkturutvecklingen till stor del kan stå som förklaringsmodell till förändringarna i arbetslöshetsnivå finns också andra faktorer som påverkar. Exempel på dessa faktorer är politiska beslut så som avskaffandet av studerandevillkoret i arbetslöshetsförsäkringen (2007) och införandet av jobbgarantin för ungdomar (december 2007). Dessa förändringar ledde till att incitamenten för att skriva in sig hos Arbetsförmedlingen först
minskade för många unga och studenter för att senare åter öka. Andra exempel på påverkansfaktorer som också bör nämnas är dimensionering av de arbetsmarknadspolitiska programmen, förändringar i regler som berör sjukförsäkringssystemet, Arbetsförmedlingens
utökade uppdrag gällande utrikesfödda och deras etablering och befolkningens sammansättning och åldersstruktur.

Länets arbetslöshetsutveckling i närtid
Diagrammet nedan visar hur antalet inskrivna arbetslösa35 i Kronobergs län har förändrats
jämfört med för ett år sedan. Ett positivt värde som stiger anger att arbetslösheten ökar i
allt snabbare takt medan ett negativt värde (under x-axeln) visar på en minskande arbetslöshet.
Förändring (%) av antalet inskrivna arbetslösa (16-64 år) i Kronobergs län, januari 2012 – oktober 2015
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I Kronobergs län har det, som nämndes tidigare, skett en tydlig förbättring av arbetsmarknaden under 2014. Antalet arbetslösa minskade i länet under inledningen av året och denna
35 Inskrivna arbetslösa avser antalet öppet arbetslösa och deltagare i program med aktivitetsstöd i
åldrarna 16-64 år.
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förbättring tilltog också under de första sex månaderna under 2014. Under det andra halvåret bromsade dock minskningstakten in vilket avspeglar sig i diagrammet genom att kurvan börjar stiga uppåt. Starten på 2015 visade på en liknande tendens med en avtagande
minskningstakt och i mars bröts länets positiva trend och arbetslösheten ökade igen för
första gången sedan september 2013. Under våren och sommaren har sedan ökningstakten
för länets arbetslöshet pendlat både upp och ner men generellt så har antalet arbetslösa
endast stigit försiktigt fram till slutet av sommaren. Under sensommaren och hösten har
arbetslösheten i det närmaste legat stilla med endast en svag nedgång från augusti och
framåt. I skrivande stund så visar den senaste siffran för oktober månad att länets arbetslöshet minskade marginellt då antalet inskrivna arbetslösa uppgick till 7 837 personer
(3 509 kvinnor och 4 328 män), en minskning med 30 personer eller 0,4 procent.36 I riket
som helhet minskade arbetslösheten med 0,2 procent under samma månad.

Arbetslöshetens sammansättning
Arbetslöshetsnivåer på totalen visar bara en dimension av arbetslösheten. För att bättre
förstå arbetslöshetens sammansättning behöver man även analysera skillnader i arbetslöshetsnivåer bland olika grupper av arbetslösa. Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik
kan med fördel användas till en sådan analys genom att brytas ned i diverse variabler så
som exempelvis ålder, kön, födelseland eller utbildningsbakgrund. Diagrammet nedan
jämför de relativa arbetslöshetsnivåerna enligt ovan nämnda variabler för både länet och
riket.
Inskrivna arbetslösa 16-64 år som andel av registerbaserad arbetskraft för respektive grupp, genomsnitt av kv 2 och kv 3 2015, Kronobergs län
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Vid en första anblick ser man att arbetslösheten i Kronoberg generellt ligger något högre
jämfört med riksgenomsnittet, med undantag för ett antal grupper (äldre, inrikes födda
samt gymnasialt utbildade). Räknat som ett genomsnitt för perioden april – september i år
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så uppgick andelen inskrivna arbetslösa i länet till 8,3 procent.37 I riket låg motsvarande
siffra på 7,6 procent. Det kan också utläsas en viss skillnad i arbetslöshet mellan könen, där
kvinnor har en lägre arbetslöshet än män. Denna skillnad kan bland annat förklaras med
att kvinnor i högre utsträckning studerar, är föräldralediga eller av andra anledningar står
utanför arbetskraften. De största skillnaderna uppträder dock vid jämförelser mellan andra
grupper.
Den största skillnaden i länet kan utläsas vid en jämförelse mellan inrikes födda och utrikesfödda. Här har inrikes födda en arbetslöshetsnivå som ligger drygt 23 procentenheter
lägre än utrikesfödda. Vid en sådan jämförelse ser man också att det nästan är uteslutande
inom gruppen utrikes födda som arbetslösheten stiger medan antalet inrikes födda arbetslösa minskar. En förklaring till att antalet utrikesfödda arbetslösa nu stiger är den senaste
tidens kraftiga flyktingströmmar som fått inflödet av utrikes födda till arbetskraften att öka
kraftigt.
Bland personer med olika utbildningsbakgrund finns det också stora skillnader i arbetslöshet. Särskilt tydlig blir skillnaden vid en jämförelse av personer med en högst förgymnasial
utbildningsnivå och personer med gymnasial utbildningsnivå. Här kan man utläsa att personer med en högst förgymnasial utbildning har en tuffare situation på länets arbetsmarknad, med en arbetslöshetsnivå som är nästan 16 procentenheter högre än för gymnasialt
utbildade.
Det finns även betydande skillnad mellan ungdomar (18-24 år) och äldre (55-64 år), där de
äldres arbetslöshet är nästan 9 procentenheter lägre. Generellt sett så har äldre både ett
högre arbetskraftsdeltagande och en högre förvärvsintensitet jämfört med unga, vilket inte
gör jämförelsen fullt ut rättvis. Personer som tillhör det äldre åldersspannet har också i
regel en fast förankring på arbetsmarknaden samt en gedigen erfarenhet och har därför en
mindre risk att hamna i arbetslöshet jämfört med unga. Det kan däremot vara svårt för
äldre personer som hamnat i arbetslöshet att åter komma i arbete, särskilt för dem med
kortare utbildningsbakgrund. För yngre personer som är i början av sin arbetslivskarriär,
kanske nyligen slutat skolan och är i etableringsfasen på arbetsmarknaden, kan man generellt säga att situationen istället är det omvända. Detta medför att unga ofta varvar kortare
anställningar med perioder av arbetslöshet.
Generellt sett så har dock arbetsmarknaden varit god för länets ungdomar under det senaste två åren med en fallande arbetslöshet som följd. Trots att den totala arbetslösheten i
länet vände uppåt och åter steg under våren och sommaren så har ungdomsarbetslösheten
i länet fortsatt att minska, även om förbättringen bromsade in något under början av 2015
(se diagrammet på nästa sida). Ungdomsarbetslösheten i Kronobergs län har legat på ett
genomsnitt av 13,8 procent för perioden april – september i år vilket kan jämföras med
riksgenomsnittet på 12,9 procent för motsvarande period.
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Förändring (%) av antalet inskrivna arbetslösa (18-24 år) i Kronobergs län, januari 2012 – oktober 2015
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Det finns stora skillnader i arbetslöshetsnivåer mellan länets åtta kommuner men också
stora skillnader i hur arbetslösheten ser ut för de olika grupperna i kommunerna. Till exempel hade utrikesfödda personer i Lessebo kommun en arbetslöshet på 47,5 procent medan den endast låg på 15,8 procent i Älmhults kommun. En mer detaljerad redogörelse för
de kommunala olikheterna återfinns i tabellen i bilaga 3.

Tider i arbetslöshet
Ytterligare ett sätt att belysa arbetslöshetens sammansättning är att följa tiderna i arbetslöshet. En stor del av de inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen har en historia av
långa tider i arbetslöshet med sig.
Diagrammet nedan visar antalet arbetslösa grupperat efter tider. Den kraftiga ökningen i
diagrammet av antalet arbetslösa som varit utan arbete i mindre än sex månader är ett
resultat av nedgången på arbetsmarknaden under 2008/2009. Många personer gick då
ifrån arbete till arbetslöshet under den perioden. Det är även inom denna grupp som de
största förändringarna syns i takt med att konjunkturen skiftar. Diagrammet visar tydligt
att det stora flödet från arbetslöshet till arbete, i konjunkturstarka perioder, sker för personer som varit arbetslösa en kortare tid (mindre än sex månader). Dock obeaktat konjunkturläget så är det generellt personer med kortare arbetslöshetstider som har det lättast att
hitta ett arbete samtidigt som det också bör nämnas att det sker ett mer eller mindre kontinuerligt flöde från grupper med kortare arbetslöshet till grupper med längre tider. Längre
tider utan arbete gör det istället svårare att komma till ett varaktigt arbete genom att personerna till exempel förlorar viktiga nätverk eller missar kompetensutveckling, och därmed
försämrar sin attraktionskraft på arbetsmarknaden. Den blå linjen skulle med andra ord
kunna sägas visa antalet friktionsarbetslösa i länet medan den gröna, röda och den gula
linjen istället visar antalet strukturarbetslösa.
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Inskrivna arbetslösa 16-64 år efter inskrivningstid, Kronobergs län, januari
2006-oktober 2015
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En generell och stark återhämtning av länets arbetsmarknad under 2014 fick alla de fyra
grupperna som anges i diagrammet ovan att minska antalsmässigt, även om minskningarna är mycket små i vissa fall. Den inbromsning som skedde under sensommaren 2014
och som fortsatt i början av 2015 har dock fått den begynnande minskningen för antalet
personer med längre inskrivningstider i arbetslöshet (6 månader eller längre) att helt
stanna av och nu ökar istället dessa grupper. I dagsläget har nästan 64 procent av de inskrivna arbetslösa i Kronoberg varit utan arbete i mer än ett halvår. Även personer med
mycket långa tider i arbetslöshet (mer än 24 månader) ökar och drygt var femte inskriven
arbetslös har nu varit utan arbete i mer två år. Detta är också en andelsiffra som stigit kraftigt sedan lågkonjunkturen 2008/2009 då knappt 8 procent varit utan arbete i minst två
år. Antalet personer med kortare tider i arbetslöshet ökade även de under inledningen av
2015 men har sedan dess påverkats positivt av den starka trenden på länets arbetsmarknad
och har nu minskat med drygt 11 procent på ett år.38

Arbetslösa med en utsatt ställning på länets arbetsmarknad ökar
Många av dem som är inskrivna som arbetssökande på länets arbetsförmedlingar kan räknas in i olika grupper som bedöms ha en något längre väg fram tills att de hittar ett arbete.
Antalet personer i dessa grupper har ökat nästan oavbrutet sedan slutet av 2008 och utgör
nu en betydligt större andel av de arbetssökande än tidigare. Följande grupper har identifierats av Arbetsförmedlingen genom sin utsatta ställning på arbetsmarknaden:

38



personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga



utrikesfödda, särskilt personer födda utanför Europa



personer med högst förgymnasial utbildning



arbetslösa personer i åldersgruppen 55-64 år

räknat i säsongsrensade och trendade värden.
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Gemensamt för de uppräknade grupperna är att en stor andel av de arbetssökande uppvisar
långa tider i arbetslöshet samt att man även i tider då arbetsmarknaden stärks har det svårare att finna en sysselsättning. Det är dock viktigt att påpeka att ingen av grupperna på
något sätt är homogen utan att det inom respektive grupp ryms individuella skillnader och
egenskaper som exempelvis hög utbildning eller gedigen arbetslivserfarenhet, vilket påverkar individens möjligheter till att finna arbete.
Inskrivna arbetslösa 16-64 år med utsatt ställning på arbetsmarknaden och
övriga inskrivna arbetslösa, Kronobergs län, januari 2004-oktober 2015
Grupper med utsatt ställning på arbetsmarknaden

Antal

Övriga

6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Källa: Arbetsförmedlingen
Säsongrensade data, trendvärden

Ovanstående diagram visar hur antalet inskrivna arbetslösa med utsatt ställning på arbetsmarknaden samt övriga har utvecklats mellan 2004 till och med oktober 2015. Det finns
ingen dubbelräkning mellan grupperna, det vill säga att en enskild individ kan ha en eller
flera av egenskaperna i tidigare nämnda punktlista. Tillhör man ingen av dessa grupper
ingår man i gruppen övriga.
Av diagrammet framgår att den inbromsning som skett på arbetsmarknaden, och som nu
fått antalet inskrivna arbetslösa i länet att svagt öka, nästan uteslutande faller på personer
som tillhör någon av grupperna med en utsatt ställning på arbetsmarknaden. Inskrivna
arbetslösa i dessa grupper har stigit med nästan 7,3 procent under det senaste året och i
oktober i år uppgick antalet till drygt 5 650 personer. Samtidigt har personer med en starkare position på arbetsmarknaden minskat och kurvan för de ”övriga grupperna” pekar relativt brant nedåt. Dessa förändringar har fått grupper med en utsatt ställning på länets
arbetsmarknad att stiga andelsmässigt till att nu utgöra drygt 72 procent av samtliga inskrivna arbetslösa i länet. Differensen mellan de båda grupperingarna har aldrig varit
större än vad den är nu. Motsvarande andel i riket ligger på 68,6 procent.
Konjunkturella förändringar är dock inte en fullständig förklaringsfaktor till de båda kurvornas skilda utveckling. Den faktor som tydligast påverkat inflödet till de utsatta grupperna i länet de senaste åren är det stora positiva flyttnettot från omvärlden till Sverige.
Arbetsförmedlingens utökade uppdrag kring utrikesfödda och dess etablering tillsammans
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med stora migrationsflöden har gjort att fler nyanlända utrikes födda personer allt snabbbare återfinns hos myndigheten och ställer sig till arbetsmarknadens förfogande, vilket då
också ger utslag i ökade arbetslöshetssiffror för gruppen.
En annan faktor som kan nämnas är de senaste årens arbetskraftsutbudsstimulerande politik. Införandet av jobbskatteavdraget, men framförallt förändrade regler i sjukförsäkringssystemet, har inneburit att myndigheten tillförts nya grupper av arbetssökande där
individerna många gånger tillhör någon av de ovan nämnda grupperna. Till detta bör också
nämnas att det varje år finns ungdomar som inte avslutar sina gymnasiestudier eller tar
examen utan fullständiga gymnasiebetyg.39 Detta har förändrat arbetslöshetens struktur
och gruppen arbetssökande är mer komplex idag jämfört med vad den var tidigare.
Slutsatsen som kan dras av att titta på siffrorna och diagrammet ovan är att en konjunkturuppgång först gynnar dem med starkare ställning på arbetsmarknaden men att det efter
en viss fördröjning även ger utdelning för dem med en svagare position (se nedgången i
kurvan under slutet av 2013 och inledningen av 2014). För att en förbättring hos gruppen
utsatta ska få en riktigt märkbar påverkan på arbetslöshetsnivån krävs dock längre perioder
av god konjunktur och stark arbetsmarknad. En av de viktigaste uppgifterna för arbetsmarknadspolitiken är nu också dess största utmaning i och med den kraftiga ökningen av
grupper med utsatt ställning, det vill säga att även framöver stärka de individer som står
långt ifrån arbetsmarknaden och öka deras möjligheter att komma ut i arbete (läs mer i
avsnittet: Utmaningar på länets arbetsmarknad).
Inskrivna arbetslösa 16-64 år fördelade på enskilda grupper, Kronobergs län,
januari 2004-oktober 2015. Observera att en person kan ingå i flera grupper
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För att tydligare belysa sammansättningen av den ovan aggregerade gruppen med utsatt
ställning på arbetsmarknaden så har arbetslöshetens utveckling för respektive undergrupp
deltats upp i diagrammet ovan. Sedan 2008 är det gruppen utomeuropeiskt födda som har

Enligt statistik från Skolverket fullföljde 73,7 procent av länets alla gymnasieungdomar sin utbildning med en godkänd examen inom tre år efter sin gymnasiestart (start läsåret 2011/2012).
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ökat mest i antal följt av personer med högst förgymnasial utbildning. En och samma person kan emellertid räknas in i flera av de ovanstående grupperna i diagrammet och mellan
just grupperna högst förgymnasialt utbildade och utomeuropeiskt födda är denna dubbelräkning särskilt stor. Drygt 52 procent av de utomeuropeiskt födda arbetslösa hade vid slutet av oktober i år en högst förgymnasial utbildning och hela 63 procent av de arbetslösa
med högst förgymnasial utbildning ingick också i gruppen utomeuropeiskt födda.
I och med den senaste tidens stora migrationsflöden så är gruppen utomeuropeiskt födda
numera också den största enskilda gruppen bland de fyra och är även den grupp som ökat
mest det senaste året (+15,7 procent jämfört med oktober 2014). Följs den aktuella trenden
så förväntas gruppen att fortsätta att öka trots att tillväxttakten för gruppen har bromsat in
något i under hösten.40 Även i de övriga tre delgrupperna ökar nu arbetslösheten. Arbetslösheten för personer i gruppen funktionsnedsatta minskade under slutet av 2014 och under de två första månaderna 2015 men har sedan dess uppvisat en ökning. Antalet arbetslösa ökade försiktigt i oktober med 1,9 procent. Kurvan för inskrivna äldre (55-64 år) har
alltjämt legat relativt stabilt under de senaste fem åren men med en viss förbättring från
slutet av 2014 som höll i sig i början av 2015, men som allt eftersom mattats av. I juni 2015
förbyttes dock gruppens försiktiga minskning av arbetslösheten till en mycket svag ökning
(+0,45 procent jämfört med för ett år sedan).
För att sammanfatta så har arbetslösheten i Kronobergs län sjunkit under en längre period
(från hösten 2013) men förbättringen har bromsat in och antalet inskrivna arbetslösa i länet har nu trendmässigt börjat stiga igen allt sedan början av våren 2015. Inbromsningen
kan nästan uteslutande härledas till en ökning av antalet personer i grupper som har en
utsatt ställning på länets arbetsmarknad och i synnerhet till en ökning i delgruppen utomeuropeiskt födda. För att illustrera: I oktober 2015 låg den relativa arbetslösheten för inrikes födda i åldrarna 25-64 år (ungdomsarbetslösheten ej beaktad) på 3,5 procent, en
minskning med 0,1 procentenhet. Motsvarande siffra för utrikesfödda var 26,4 procent, en
ökning med 1,6 procentenheter, där nästan hela ökningen faller på utomeuropeiskt födda.
En fortsatt mycket stor invandring, som bara på några månader efter sommaren ökat betydligt mer än någon kunnat förutse41, i kombination med ett relativt litet utrymme i möjligheterna att minska arbetslösheten bland inrikes födda, får till följd att arbetslösheten nu
bedöms öka något under 2016. Det är en revidering av prognosen som lades i våras där
bedömningen var att i takt med att konjunkturen förstärks och sysselsättningen ökar så
förväntades även arbetslösheten falla något under 2016, om än marginellt. Det som motverkar denna nedgång av arbetslösheten, trots att sysselsättningsprognosen för länet har
reviderats upp, är alltså att antalet utrikesfödda personer som ställer sig till arbetsmarknadens förfogande förväntas stiga kraftigt under prognosperioden.

Inbromsningen i tillväxttakten kan till stor del förklaras av ett högt och jämt inflöde under en längre
tid vilket fått de senaste jämförelsetalen att minska.
41 Se Migrationsverkets, Verksamhets- och utgiftsprognos, Prognos 5(p5-15) 22 oktober
40
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Utmaningar på länets arbetsmarknad
I takt med att konjunkturen förstärks i länet förväntas även efterfrågan på arbetskraft att
stiga. En god och fungerande matchning mellan arbetsgivare och arbetstagare är då en förutsättning för att den framtida sysselsättningsökningen ska kunna infrias men också vara
uthållig över tid. I höstens undersökning framkommer dock att den upplevda bristen på
arbetskraft med rätt kompetens har ökat bland länets arbetsgivare och speciellt hög är den
inom länets offentliga tjänstesektor. Samtidigt ligger länets arbetslöshet kvar på en relativt
hög nivå och både andelen och antalet arbetslösa i länet som har en utsatt ställning på arbetsmarknaden ökar. Dessa situationer, där bristen på utbildad och erfaren arbetskraft tilltar samtidigt som andelen arbetslösa som har det svårare att snabbt finna ett arbete stiger,
är två viktiga, och nära relaterade, arbetspolitiska utmaningar som länet står inför. Dessa
utmaningar är i mångt och mycket av strukturell karaktär i den meningen att för att kunna
lösa dem så krävs långsiktiga insatser och samarbeten mellan flera av länets aktörer, både
inom det offentliga som det privata. En del av utmaningen ligger i att utforma insatserna
så att de på längre sikt både kommer vara jobbskapande, genom att minimera eller helt
eliminera de hinder som finns för den framtida kompetensförsörjningen länet, samt
minska den strukturella arbetslösheten genom att vara anpassade så de underlättar för dem
som står något längre ifrån eller riskerar att slås ut från arbetsmarknaden.

Allt fler arbetslösa med utsatt ställning på länets
arbetsmarknad
Under de senaste åren har det skett ett stort tillskott av arbetssökande på arbetsmarknaden. Av dessa har en del funnit ett arbete relativt snabbt men det har också medfört att
det blivit fler som skrivits in som arbetslösa inom grupper med en utsatt ställning på arbetsmarknaden. Som tidigare nämnts i rapporten har Arbetsförmedlingen identifierat ett
antal grupper som i genomsnitt bedöms ha en något längre väg till att komma ut i arbete.42
Andelen arbetslösa med en utsatt ställning på länets arbetsmarknad har stigit från att utgöra strax under femtio procent av samtliga inskrivna arbetslösa under 2009 till att i oktober i år utgöra 72 procent. Denna andelsiffra förväntas stiga ytterligare fram mot slutet av
2016. Bakom bedömningen till den framtida ökningen av personer med en utsatta ställning
ligger ett antagande om en fortsatt hög nettoinvandring och då främst en ökning i asylinvandring.43 Det är dock svårt att exakt bedöma nettoinvandringens storlek och vilka effekter den får på antalet inskrivna arbetslösa hos Arbetsförmedlingen. Klart är dock att denna
ökning av personer som ofta har långa tider av arbetslöshet bakom sig och som står något
längre ifrån arbetsmarknaden kommer att ställa omfattande krav på kvalificerade och långsiktiga arbetsmarknadsinsatser. För Arbetsförmedlingen kommer det medför stora påfrestningar, både personal- och resursmässigt.
Den delgrupp som växer allra snabbast just nu är utrikesfödda arbetssökande och då i synnerhet personer med utomeuropeisk bakgrund. Att arbetslösheten ökar i denna grupp beror dock snarare på ett fortsatt stort inflöde på grund av en stor invandring, vilket i sin tur
42
43

Se avsnittet, Arbetslösa med en svagare ställning på länets arbetsmarknad ökar
Se Migrationsverkets, Verksamhets- och utgiftsprognos, Prognos 5(p5-15) 22 oktober
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medför ett stort inflöde till etableringsuppdraget, än att arbetsmarknadssituationen för
gruppen har försämrats. En annan anledning till att arbetslösheten för gruppen ökar är att
det tar en viss tid innan en nytillträdd på arbetsmarknaden är fast etablerad. Inom gruppen
utomeuropeiskt arbetslösa finns dock också många personer som har en relativt låg utbildningsnivå och något som inte fungerat fullt tillfredställande är integrationen av korttidsutbildade på arbetsmarknaden. Instrumenten i integrationsprocessen gällande personer med
en lägre utbildningsnivå behöver därför ses över och effektiva utbildningsvägar måste
skapas för att gruppen inte ska hamna i ett mer permanent utanförskap. Denna grupp kräver ofta också en något ”bredare palett” av insatser som till exempel förutom grundläggande utbildning också validering av befintliga kompetenser och inte minst stöd när det
gäller det svenska språket. Här är det viktigt att, som tidigare nämnts, många olika aktörer
jobbar långsiktigt tillsammans för att hitta en hållbar lösning över tid. Det bör dock nämnas
att i ett läge där den inrikes födda delen av arbetskraften och sysselsättningen minskar, på
grund av en negativ befolkningsutveckling, så är det ett gott tecken på att delar av integrationen fungerar. Ett av dessa positiva tecken är att arbetskraftsdeltagandet för gruppen utrikesfödda ökat väsentligt, vilket indikerar att man, som ett första steg, ställer sig till arbetsmarknadens förfogande i större utsträckning än tidigare. Ovan nämnda insatser är därför extra betydelsefulla för att gruppen också ska kunna ta det andra viktiga steget ut i
sysselsättning.
Den andra snabbaste växande delgruppen av de fyra är personer med en lägre utbildningsnivå eller personer som helt saknar en grundläggande utbildning (högst förgymnasialt utbildade). Vid slutet av oktober i år hade 2 890 personer, eller nästan 37 procent av de inskrivna arbetslösa i Kronobergs län en högst förgymnasial utbildning. Under det senaste
decenniet har denna andel ökat med nästan 10 procentenheter och antalet har gått upp
med nästan 1 500 personer. Gruppen förgymnasialt utbildade tenderar också att vara överrepresenterade bland dem med något längre arbetslöshetstider. I oktober hade nästan
1 700 personer av samtliga inskrivna arbetslösa i Kronoberg varit utan arbete i mer än 24
månader. Nästan 45 procent av dessa var endast förgymnasialt utbildade, vilket kan sättas
i relation till ovan nämnda siffra där förgymnasialt utbildade utgjorde 37 procent av samtliga arbetslösa. För denna grupp av arbetslösa, som i viss mån kan betraktas som icke
matchningsbara på arbetsmarknaden, krävs därför nya vägar till arbete via det reguljära
utbildningssystemet. Det kommer här krävas omfattande insatser när det gäller att höja
utbildningsnivån för de arbetslösa personer som saknar en gymnasieutbildning. Dessa insatser skulle med fördel kunna utformas och genomföras som grundutbildningar vilka sedan efterföljs av anslutande yrkesutbildningar som uppfyller kraven på den arbetskraft som
efterfrågas inom näringslivet. Alternativet för dessa personer är annars en fortsatt rundgång inom arbetsförmedlingssystemet, med ännu längre tider i arbetslöshet som följd, då
verktygen för att lösa deras situation inte fullt ut finns inom arbetsmarknadspolitiken.
Av de 2 890 arbetslösa personer med en högst förgymnasial utbildningsnivå var 560 ungdomar (18-24 år). Det är därför extra bekymrande att endast 74 procent av alla gymnasi-
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eungdomar i Kronobergs län erhållit ett slutbetyg från gymnasiet tre år efter sin gymnasiestart.44 Det är förstås att föredra, såväl för individen som för samhället, att denna problematik bemöts och löses så tidigt som möjligt istället för att hanteras när personen når arbetsmarknaden. Det är dock fortfarande viktigt att det finns vägar in till arbetsmarknaden
även om man inte färdigställt gymnasieutbildningen. Arbetsförmedlingen har därför fått
två nya arbetsmarknadspolitiska insatser för att stötta gruppen unga som står längre ifrån
arbetsmarknaden, och som inte sällan heller varken har arbetslivserfarenhet eller en gymnasieutbildning. De så kallade utbildningskontrakten och traineejobben är därför utformade så att personen i olika grad kan kombinera studier med till exempel arbete. Förutom
dessa insatser så spelar arbetsförmedlingen en viktig roll i att som expertmyndighet informera om den utveckling och de krav som ställs av och på arbetsmarknaden. Att sprida informationen och motivera unga att fullfölja sin gymnasieutbildning är dock en utmaning
för hela samhället och ett delmål i att eliminera ett av de ovan nämnda hinder för länets
kompetensförsörjning.
En annan grupp som har det tufft på arbetsmarknaden och där en stor del av gruppen också
har långa tider i arbetslöshet (nästan 59 procent har varit arbetslösa i mer än ett år) är
personer med funktionsnedsättning. Gruppen visade emellertid på en trendmässig minskning från första kvartalet 2014 fram till i början av 2015. Denna minskning har nu avtagit
och antalet personer tenderar att öka igen.45 Arbetsförmedlingen har en uppsättning verktyg och insatser för att stärka de funktionsnedsattas möjligheter på arbetsmarknaden. Genom dessa olika former av anställningar med bland annat lönesubventioner så ökar möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att konkurrera på arbetsmarknaden. En
ökning av dessa insatser tillsammans med att länets arbetsgivare får information om och
ställer sig välvilliga till att anställa är viktiga beståndsdelar för att påskynda vägen till arbete
för personer i denna grupp.
Gruppen äldre har generellt sett en mycket stark ställning på arbetsmarknaden, men de
som blir arbetslösa kan ha det svårt att snabbt komma tillbaka i en varaktig sysselsättning.
Många av de äldre arbetslösa har också långa tider av arbetslöshet bakom sig, mer än hälften (52 procent) hade i oktober i år varit arbetslösa längre än ett år. I det fallet då äldre blir
arbetslösa genom strukturrationaliseringar kan vägen tillbaka till ett arbete bli både lång
och svår då det kan krävas omfattande utbildnings- och omställningsinsatser för att komma
ut i arbete igen. Förutom utbildning kan en annan väg in till ett arbete ske via en subventionerad anställning som till exempel ett nystartsjobb. Den totala arbetslösheten för gruppen minskade i början av året, även för de med mycket långa tider i arbetslöshet. Men sedan
april i år har denna fallande kurva planat ut och antalet arbetslösa äldre har sedan dess inte
rört sig nämnvärt (en mycket svag ökning med 0,2 % eller 3 personer).

Enligt statistik från Skolverket fullföljde 73,7 procent av länets alla gymnasieungdomar sin utbildning med en godkänd examen inom tre år efter sin gymnasiestart (start läsåret 2011/2012).
45 I oktober 2015 ökade antalet personer i gruppen med 1,9 procent jämfört med motsvarande månad
2014, vilket var den åttonde månaden i rad som gruppens arbetslöshet ökade.
44

44

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Kronobergs län

Oroande bristproblematik, främst inom offentlig sektor
Trots att ett stort antal personer är arbetslösa i Kronoberg så tenderar fortfarande länets
arbetsgivare ge uttryck för en brist på kompetent arbetskraft inom vissa yrkesområden.
I höstens undersökning framkommer att bristen har ökat jämfört med för ett år sedan, både
inom det privata näringslivet som inom den offentliga tjänstesektorn. Nu anger drygt 29
procent av arbetsgivarna inom det privata näringslivet att de inte hittat den kompetens som
efterfrågas och bland de offentliga arbetsgivarna är rekryteringsproblemen betydligt
mycket högre, då hela 53,4 procent uppgav att de hade upplevt brist på arbetskraft vid rekrytering.46 Arbetskraftsförsörjningen är en viktig förutsättning för regionens tillväxt och
välfärdsutveckling och brist på rätt utbildad arbetskraft utgör inte bara ett hinder vid rekrytering utan hämmar även i förlängningen länets långsiktiga sysselsättningsutveckling.
Brist på vissa enskilda yrkeskategorier, företrädesvis inom den offentliga sektorn, kan
också ses som särskilt viktigt att komma tillrätta med för att delar av samhällets grundfunktioner ska fungera. Exempel på sådana bristyrken är bland annat sjukvårdspersonal,
såsom specialistutbildade sjuksköterskor och läkare, eller olika grupper av pedagogisk personal.
Arbetet med att förstärka arbetslösas position på arbetsmarknaden är, som tidigare
nämnts, en fortsatt mycket viktig uppgift för att minska den strukturella arbetslösheten i
länet men också för att upprätthålla en god tillgång på efterfrågad arbetskraft. Rekryteringsproblemen inom många yrken är dock ofta kopplat till brist på högre utbildad arbetskraft.47 Denna bristproblematik kan dock inte lösas enbart inom ramen för arbetsmarknadspolitiken, utan stöd behövs även från andra politikområden så som utbildnings- och
näringspolitiken. Det behövs alltså riktade och väl igenomtänkta utbildnings- och vägledningsinsatser för att långsiktigt öka länets arbetskrafts- och kompetensförsörjning. Dessa
insatser bör utformas i samspel mellan arbetsgivarna och samtliga utbildningsaktörer (alla
från den kommunala gymnasie- och vuxenutbildningen till universitets- och yrkeshögskolan samt Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutbildningar).
I ett andra steg så behöver man också säkerställa att fler personer väljer de utbildningar
som är gångbara på arbetsmarknaden. Även här har samtliga av länets aktörer, som till
exempel studie- och yrkesvägledarna, länets arbetsgivare, utbildningsaktörerna och Arbetsförmedlingen, ett ansvar att fylla. Både vad det gäller att sprida information om vilka
behov och kompetenser som är efterfrågade på arbetsmarknaden och till att agera opinionsbildare. Som expertmyndighet på arbetsmarknadsområdet är Arbetsförmedlingens
uppgift här att samla in, bearbeta och öka kunskapen om arbetsmarknadens kommande
behov.
En annan viktig del på vägen till att minimera länets bristproblematik är att, i dagens stora
migrationsflöden, ta tillvara på den kompetens som kommer in till landet. En stor grupp
av dessa personer har, som beskrivits tidigare, en mycket lång väg att gå utbildningsmässigt
men det finns också ett stort antal individer som har en högre utbildningsnivå eller gedigen
46 För mer information om vilka yrken och kompetenser som efterfrågas inom de offentliga tjänsterna,
se avsnittet Brist och Överskottyrken
47 För mer information om vilka yrken och kompetenser, se avsnittet Brist och Överskottyrken
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yrkeserfarenhet. För att få dessa personer att snabbt komma ut i sysselsättning behövs väl
fungerande valideringsprocesser för att fastställa deras kompetenser eller avgöra vad de
kan behöva komplettera för att bli gångbara på arbetsmarknaden.
En viktig förutsättning för Arbetsförmedlingens del i matchningsarbetet är att det också
skapas goda kontakter med länets arbetsgivare. En god branschkunskap tillsammans med
väl fungerande arbetsgivarnätverk behövs för att tillsätta de lediga platserna, men är också
viktigt för att finna arbete till de personer som inte fullt ut har de kompetenser som arbetsmarknaden efterfrågar.
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Bilagor
Bilaga 1. Metod och urval
Historia och syfte
Arbetsförmedlingen har gjort prognoser sedan 1960-talet. Den nuvarande metodiken infördes i mitten av 1990-talet. Samtidigt infördes ett enhetligt intervjuformulär. Sedan dess
har intervjuformuläret utvecklats och antalet frågor har blivit fler.
Syftet med prognosarbetet är att ge Arbetsförmedlingen detaljerad kunskap om läget och
framtidsutsikterna på arbetsmarknaden, vilket är viktigt för förmedlingens arbete med
vägledning. Prognosarbetet stödjer 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 och 21 regionala prognoser två gånger per år, i juni och december.

Metod och undersökningens genomförande
Arbetsförmedlingens prognoser baseras på intervjuer med ett mycket stort antal privata
och offentliga arbetsgivare. Intervjuerna görs av arbetsförmedlare och svaren inhämtas genom samtal 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 för sin verksamhet samt om eventuell övertalighet.
Uppgifterna inhämtas under sekretesskydd enligt SFS 2009:400 (Offentlighets- och sekretesslagen) 28 kap 12§. Arbetsgivarna har ingen juridiskt bindande skyldighet att delta i Arbetsförmedlingens undersökning.
Resultaten av intervjuundersökningen utgör den viktigaste källan till prognosbedömningarna. En analys och sannolikhetsbedömning av svaren görs dock även med hjälp av annan
statistik och med hänsyn till andra faktorer som påverkar utvecklingen på arbetsmarknaden.

Urval och svarsfrekvenser
Urvalet av privata arbetsställen48 dras från Statistiska centralbyråns (SCB) företagsregister.
Från och med 2013 innehåller urvalet endast arbetsställen med fem eller fler anställda. För
arbetsställen med minst 100 anställda är undersökningen en totalundersökning. Urvalet är

48

Med arbetsställe avses ett företags lokala arbetsplats.
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stratifierat utifrån näringsgren, arbetsställets storlek och län. Samma urval används normalt vid två prognostillfällen innan det byts ut.
För att vara en urvalsundersökning är antalet intervjuade arbetsställen stort vilket gör att
tillförlitligheten totalt sett bedöms som god. I den senaste undersökningen ingick 465 arbetsställen inom det privata näringslivet och svarsfrekvensen blev 73 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.
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Bilaga 2. Definitioner
Arbetsförmedlingens konjunkturindikator för näringslivet
Arbetsförmedlingens konjunkturindikator visar arbetsgivarnas bedömningar av hur efterfrågeläget kommer att utvecklas under de kommande 6 månaderna. Indikatorn bygger på
underlag från Arbetsförmedlingens intervjuundersökning och presenteras för det privata
näringslivet. Värdet 100 motsvarar det historiska genomsnittet, och indikerar därmed ett
normalt förväntningsläge 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.

Nettotal
Nettotalen är ett mått på arbetsgivarnas förväntningsläge. Talen beräknas som den andel
arbetsställen som bedömer att efterfrågan på deras varor och tjänster kommer att öka minus den andel arbetsställen som bedömer att efterfrågan kommer att minska.

Inskrivna arbetslösa
Inskrivna arbetslösa är summan av öppet arbetslösa och deltagare i program med aktivitetsstöd. Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik.
Den officiella arbetslöshetsstatistiken 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. Arbetslöshetens sammansättning
Inskrivna arbetslösa 16-64 år som andel av registerbaserad arbetskraft i respektive grupp, genomsnitt av kv 2 och kv 3 2015, 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

10,0

9,3

10,6

17,2

4,9

4,3

35,5

19,6

6,8

9,2

Lessebo

13,9

12,8

14,7

21,6

7,3

5,5

47,5

27,8

9,2

12,6

Tingsryd

7,6

7,3

7,7

13,8

4,2

4,1

32,0

18,3

4,8

7,1

Alvesta

9,1

8,6

9,6

17,8

4,5

4,2

32,8

24,1

5,7

6,6

Älmhult

4,9

4,3

5,5

10,8

3,3

2,7

15,8

12,1

3,8

3,9

Markaryd

9,0

9,2

8,7

15,0

5,8

4,8

26,8

18,1

5,8

9,2

Växjö

8,7

8,0

9,4

13,7

6,2

4,5

27,7

27,9

7,9

5,1

Ljungby

6,1

6,3

5,9

9,7

4,1

3,7

18,5

15,9

4,8

4,5

Kronobergs län

8,3

7,8

8,7

13,8

5,2

4,2

27,5

22,3

6,4

5,6

Riket

7,6

7,1

8,1

12,9

6,0

4,7

21,1

20,1

6,7

5,0

Kommun

Källa: SCB (RAMS) och Arbetsförmedlingen

Omslagsbild: Johnér bildbyrå

Fakta om prognosen
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 Ronnie Kihlman, 010-487 68 40.
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 juni 2016.
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