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Inledning 

Kronoberg har trots finanskrisen under senare år seglat upp som en av landets främsta tillväxtregioner 

och vi har efter finanskrisen åter bra fart i våra företag och verksamheter. Vi kan dock inte andas ut 

riktigt än, nästa kris står inför dörren – vi har inte tillräckligt med kompetens i regionen för att kunna 

svara upp mot vår potentiella tillväxt. Det råder idag en stor mismatch mellan den kompetens som 

arbetslivet efterfrågar och den kompetens som finns tillgänglig, detta är inget unikt för vår region utan 

blir ett allt större problem i hela Europa. Kronobergs näringsliv präglas av en stark 

tillverkningsindustri, en stor offentlig sektor och företagstjänster såsom IT är på stark frammarsch, 

men tillväxten dämpas på grund av svårigheter att rekrytera rätt kompetens. 

När det gäller Data/IT handlar det inte främst om kompetensförsörjningsproblem utifrån 

generationsväxlingen utan på grund av tillväxten inom branschen.  De kompetenser som tidigare 

endast efterfrågades av rena IT-företag är idag viktiga för många andra typer av verksamheter vilket 

innebär att alltfler individer med en väl utvecklad IT- kompetens behövs av en allt bredare marknad 

samtidigt som vi har en alltför låg återväxt då få ungdomar söker utbildningarna inom området. För 

att klara denna utmaning måste privata och offentliga aktörer samverka för att informera ungdomar 

om den framtida arbetsmarknaden och hjälpa dem göra välgrundade val. Vi kan aldrig tvinga våra 

ungdomar in i branscher eller yrken de inte vill men vi kan informera om var behoven finns, vilka 

kompetenser som efter frågas och vilka karriärvägar som finns och hur man når till dessa. 

 

I Kronoberg finns många företag som är inom IT-branschen eller som på andra sätt är i stort behov av 

den kompetensen inom data/IT. Under början av 2000-talet var många av dessa företag samlade i 

klustret Internet City, det fanns under samma period även ett annat nätverk som fokuserade på web 

services. Med åren dalade intresset för nätverken och under de senaste fyra-fem åren har det inte 

funnits något samlat kluster eller nätverk för IT-branschen i regionen. Under 2010 började dock ett 

nytt intresse spira bland såväl företagen själva som bland omgivande aktörer och klustret IEC bildades 

(läs mer i kapitlet ”Vad är på gång i regionen just nu?”). Initiativtagare till klustret är bland andra 

Linnéuniversitet, Almi Företagspartner Kronoberg AB och Växjö kommun.  Almi har under våren 2011 

sammanställt en rapport om läget i regionen som vi kommer att hänvisa till senare i rapporten. 

 

Människors sätt att agera på arbetsmarknaden har förändrats under de senaste decennierna och inget 

tyder på att dessa trender är på väg att förändras. Allt fler känner behov av att byta arbetsuppgifter 

med jämna mellanrum, antingen på samma arbetsplats eller hitta en ny. Allt färre är därmed trogna 

sin arbetsgivare utan kan tänka sig att byta om en attraktivare möjlighet dyker upp. En annan sida av 

samma mynt kan vara att företagen försöker bli så konkurrenskraftiga som möjligt och måste då ha en 
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stor flexibilitet i organisationen för att snabbt kunna ställa om och möta kundens behov. Det här leder 

till att projektanställningar, visstidsanställningar och anställningar via bemanningsföretag blir allt 

vanligare. Arbetsgivarna måste hela tiden hitta nya förmåner eller erbjudanden som lockar till sig de 

medarbetare man vill ha.1 

I Sverige står vi idag inför stora generationsväxlingar med 40-talister som skall lämna 

arbetsmarknaden och 90-talister som knackar på dörren. Kompetensprofilerna på dem som lämnar 

och dem som tillkommer ser olika ut vilket i sin tur leder till en strukturomvandling som påverkar 

många branscher däribland vården. Hur tar man vara på de kompetenser som behövs så att de inte 

försvinner med människorna som lämnar arbetsmarknaden? Till detta kommer en allt större grupp 

med människor från olika länder som står utanför arbetsmarknaden, antingen för att vi i dagsläget är 

alltför dåliga på att ta vara på de kunskaper och kompetenser som de besitter eller för att deras 

kompetensprofiler inte stämmer överens med de behov som finns på arbetsmarknaden. Hur tar vi vara 

på resurserna på bästa sätt? 

Regionförbundets uppdrag kring 

kompetensförsörjningsfrågor 

Regionförbundet södra Småland fick 1 januari 2010 i uppdrag av näringsdepartementet att etablera 

kompetensplattformar (diarienummer 10/0125) för samverkan inom kompetensförsörjning och 

utbildningsplanering på kort och lång sikt. Bakgrunden till uppdraget var att det inte funnits någon 

sammanhållande funktion som arbetar med kompetensförsörjning sedan Länsarbetsnämnderna lades 

ner. 

Inom ramen för arbetet med kompetensplattformar ska Regionförbundet södra Småland ta fram 

kunskapsunderlag och behovsanalyser för så kallade funktionella arbetsmarknadsregioner. Under 

hösten 2010 publicerade Regionförbundet en analys av ” Kompetensbehovet i södra Småland 2010”. 

Analysen var baserad på statistik och sekundärdata men har blivit väl mottagen i länet och lett till att 

en gemensam problemförståelse för de utmaningar vi står inför inom kompetensförsörjningsområdet i 

Kronoberg har tagit form. 

                                                             

 

1 Kompetensbehovet i södra Småland 2010 



Framtidens kompetensbehov – Data/IT                                                                            Regionförbundet södra Småland 

 

 

 

	  

4 

 

 

	

	

Utöver analysarbetet har en referensgrupp för frågorna bildats, kallad Kompetensforum södra 

Småland med aktörer från Arbetsförmedlingen, branschorganisationer, fackliga organisationer, 

utbildningsaktörer och offentliga aktörer. Totalt finns cirka tjugo aktörer representerade och intresset 

är stort från fler att engagera sig. Gruppen träffas vid fyra tillfällen per år och har valt att vara operativ 

för att kunna kraftsamla inför de kommande utmaningar som regionen står inför. Utöver detta 

kommer ytterligare en grupp med direktrepresentation från näringslivet bildas under hösten 2011 som 

stöd och bollplank för arbetet med kompetensplattformen. 

Tematisk fördjupning 

Under hösten 2010 och våren 2011 anordnades en rad workshops med tematiska fördjupningar Vård 

och Omsorg, Data/IT och Teknik och Industri.  Att det blivit just dessa tematiska fördjupningar beror 

på ett visat intresse och initiativtagande från branscherna att medverka och kraftsamla. För att dela 

med oss av den information som framkommit och komplettera denna med statistiska underlag för att 

nå ut till en bredare text har vi valt att publicera dessa rapporter med tematiska fördjupningar. Det är 

viktigt att poängtera att underlagen från workshoparna är subjektiva och speglar deltagarnas 

erfarenheter, perspektiv och upplevelser vilket kan spegla hela branschens behov men det kan även 

vara så att det endast speglar den enskilda verksamhetens behov. 

 

 

 

Rapporten är skriven av Diana Unander-Nordle och statistiken är framtagen och bearbetad av Annika 

Sandström.  
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Metod 

Metoden bakom rapporten har dels varit att ta del av sekundärdata i form av sammanställningar av 

befintlig statistik och prognoser från olika aktörer såsom Arbetsförmedlingen och andra nationella 

myndigheter, Svenskt näringsliv samt olika regioner runt om i landet. Mycket av materialet finns med 

från analysen Kompetensbehovet i södra Småland 2010 som publicerades i september 2010. Detta 

material har sedan kompletterats med information från den workshop som hölls angående framtidens 

kompetensbehov inom vård och omsorg den 22 september 2010, diskussioner kring arbetet med Vård 

och omsorgscollege samt andra typer av dialog med berörda parter under hösten 2010 och våren 2011. 

 

För att komplettera dessa perspektiv och bilder har vi tagit fram statistik från SCB via vårt nya 

statistikverktyg MONA. Detta material har bearbetats och analyserats av vår samordnare för analys 

och uppföljning. MONA-systemet innebär kortfattat ett antal databaser innehållande individbaserad 

data över befolkningen i länet. Databaserna är sekretesskyddade och det krävs en särskild, avgränsad 

funktion/tjänst i organisationen för att få nyttja dem. Systemet samutnyttjas i länet av kommunerna, 

landstinget, länsstyrelsen och regionförbundet.  Den stora fördelen med systemet, jämfört med 

offentliga statistikdatabaser, är att det går att korstabulera valfria variabler, och på så sätt få fram ny 

information. Vi kan till exempel se hur stor andel inom en viss yrkesgrupp som inte är verksamma på 

arbetsmarknaden och på vilket sätt (sjukskrivna, förtidspensionerade, arbetslösa etc.) och koppla detta 

till variabler som kön, ålder, utbildningsnivå och födelseland. I de tematiska rapporterna har vi valt att 

presentera först och främst övergripande statistik på yrkesnivå. Vi har valt att helt gå ifrån redovisning 

på branschkod (SNI), eftersom vi tror att yrkesnivån ger en mer rättvisande bild i sammanhanget. Det 

gäller dock att vara medveten om att även yrkesregistret2 har sina brister, det finns till exempel yrken 

som inte specifikt hör hemma i en viss bransch, utan kan återfinnas i flera olika branscher. I de 

tematiska rapporterna har vi gjort en indelning utifrån vilka yrken vi anser huvudsakligen hör hemma 

inom respektive vård och omsorg, data/IT samt teknik och industri.  

 

Den data som presenteras i kapitlet Statistik är hämtad ur en sysselsättningsdatabas för Kronoberg i 

MONA-systemet. Populationen i sysselsättningsdatabasen är boende och/eller arbetande i Kronobergs 

län. Vi får alltså med hela arbetskraften i länet, inklusive inpendlare. Av denna anledning skiljer sig vår 

                                                             

 

2 http://www.scb.se/statistik/_publikationer/OV9999_1998A01_BR_X70%c3%96P9803.pdf  
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data, till exempel när det gäller antalet arbetslösa, från AMV:s statistik, eftersom den är beräknad 

utifrån befolkningsunderlaget (lika med boende) i länet. Sysselsättningsdatabasen, liksom SCB:s 

sysselsättningsstatistik i övrigt, har två års eftersläpning. Det år som redovisas här är således 2009. 

Tabellerna i statistikkapitlet redovisar uppgifter om de som bor och/eller arbetar i Kronobergs län. En 

del av denna arbetskraft pendlar in till eller ut från länet. Statistiken är tänkt att ge en bild av utbudet 

av arbetskraft inom de tematiska områdena samt mer i detalj inom respektive yrkeskategori, därav 

redovisas dag- och nattbefolkningen sammantaget. 

Metoddiskussion 

Det finns en hel del problem med prognosarbete som är svåra att komma ifrån. En av dem är att det i 

samtliga prognosmetoder är svårt att fånga in hela kontexten och dynamiken som påverkar arbetslivet 

och därmed kompetensförsörjningen.3 Det finns en lång rad olika krafter som driver, påverkar och 

förändrar utvecklingen i arbetslivet i stort och mer specifikt inom olika branscher, verksamheter och 

organisationer. 

 

Att arbeta med statistik är inte helt oproblematiskt, förändringar av mätmetoder eller indelningar kan 

ge brutna trender och försvåra prognosarbetet. Statistiken är rena tal som ibland visar stora avvikelser 

som är svåra att förklara om man inte har kompletterande information, siffrorna förklarar inte heller 

orsak och verkan och kan därmed vara svårtolkade. Utifrån statistiska underlag är det lätt att dra fel 

slutsatser då siffrorna talar sitt tydliga språk medan det egentliga sambandet saknas.4 

 

För att undvika begrepps förvirring har vi valt att definiera två begrepp som används frekvent i 

rapporten. 

 

Utbildning – när vi skriver om utbildning handlar det om formell utbildning i någon form, från 

grundskola till forskarutbildning, här inkluderas således allt från Yrkeshögskoleutbildningar till 

högskola och arbetsmarknadsutbildningar. För en djupare studie se kapitlet om utbildningslandskapet 

i länet.5 

                                                             

 

3 Thång, Ohlsson, Holmer (2010) 

4 Kompetensbehovet i södra Småland 2010 

5 Kompetensbehovet i södra Småland 2010 
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Kompetens – med kompetens menas att tillämpa kunskaper och färdigheter på det sätt som krävs 

för att utföra en specifik arbetsuppgift. Det finns olika typer av kompetenser till exempel social 

kompetens som handlar om förmågan att samarbeta och kommunicera med andra människor och 

upprätthålla olika typer av relationer. Yrkesmässig kompetens beskriver vilka kunskaper och 

färdigheter som en person har eller bör ha för att kunna utföra en specifik arbetsuppgift eller inneha 

ett specifikt yrke, dessa färdigheter och kunskaper kan antingen komma från formell utbildning eller 

erfarenheter och kunskaper som inte är dokumenterade. Strategisk kompetens handlar om förmågan 

att hantera nya situationer och arbetsuppgifter som uppstår på grund av förändringar av innehåll och 

arbetssätt osv. Internationell eller interkulturell kompetens blir också allt viktigare och handlar om att 

kunna agera i andra kulturer samt förstå och tala olika språk. Analytisk kompetens innebär att 

självständigt kunna lösa problem och tänka kritiskt. Entreprenörskompetens innebär att kunna 

identifiera möjligheter, vara kreativ och kunna gå från ord till handling samt kunna starta och driva 

verksamheter framåt och ha förmågan att engagera andra. Ytterligare en kompetens som blir allt mer 

efter frågad är ledarkompetens, vilken innebär att kunna organisera och leda människor i projekt eller 

verksamheter för att nå uppsatta mål.6  

                                                             

 

6 Kompetensbehovet södra Småland 2010 
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Statistik 

I det här kapitlet ges en bild av hur det ser ut i länet inom IT baserat på statistiska källor samt den 

rapport som Almi Företagspartner Kronoberg har sammanställt i samverkan med Växjö kommun, 

Linnéuniversitetet/IEC och Regionförbundet södra Småland under 2011. 

Antal förvärvsarbetande inom data/IT 

Antalet förvärvsarbetande inom data/IT var vid tiden för mätningen 2673 personer vilket utgör ca 

2,9% av det totala antalet förvärvsarbetande (dag- och nattbefolkning) i vårt län enligt yrkesregistret 

(totalt 92 885 personer). Då många i samband med tidigare rapporter velat kunna följa specifika 

yrkesgrupper presenteras yrkena på en detaljerad nivå. Statistiken medger inte att utläsa i vilken 

omfattning dessa personer är anställda, om de har heltid, deltid eller timanställningar 

Tabell 1: Antal förvärvsarbetande 2009 per yrke enl. SSYK.  

YRKE SSYK4 TOTALT 

1236 IT-chefer 45

2131 Systemerare och programmerare 1073

2139 Övriga dataspecialister 475

3121 Datatekniker 1035

3122 Dataoperatörer 45

Totalt IT 2673
Källa: MONA Kronoberg/SCB. 

Yrkestillhörigheten i yrkesregistret bestäms av individens arbetsuppgifter vid mättidpunkten (se mer 

om SSYK på www.scb.se). Ledningsarbete klassificeras i olika nivåer beroende på ansvar. Chefer på 

mellannivå klassificeras i regel i övriga yrkesområden. 

Ser vi istället till den rapport som Almi presenterat så säger man att det finns cirka 650 IT-företag med 

närmare 4000 anställda och till detta tillkommer uppskattningsvis 1000 anställda vid större företag, 

eller offentliga verksamheters anställda med IT-kompetens.7 Anledningen till att siffrorna skiljer sig så 

markant åt kan delvis bero på att vårt statistiska material endast ser till sysselsatta vars huvudsakliga 

arbetsuppgifter stämmer överens med kraven för yrkestillhörighet, baserat på yrkesregistret, medan 

                                                             

 

7 Från idé till lönsamt företag 
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Almis studie har ett branschfokus och visar på hur många individer som totalt arbetar på IT-företag, 

andra yrkestillhörigheter inräknade. Underlagen är också baserade på olika källor. Almis underlag 

baseras på information från www.uc.se, www.121.se, www.allabolag.se, www.foretagsfakta.se , 

företagens egna hemsidor samt en enkät som besvarades av 77 företag. 

Almis rapport visar att av de cirka 650 IT-företag som finns i regionen så är majoriteten relativt små, 

endast 13% av företagen har mer än sex anställda. Då är inte andra verksamheter med stora IT-

avdelningar inräknade. Av det totala antalet IT-företag uppskattar man att cirka 400 företag är aktiva.8 

Generationsväxlingen och kommande kompetensbehov  

Det är alltid svårt att prognostisera de framtida behoven inom ett visst yrke eller en bransch men 

genom att studera antalet sysselsatta som är 55 år eller äldre kan man få en indikation på var de 

kommande behoven kommer vara som störst. En pensionsavgång innebär dock inte alltid en 

nyanställning då efterfrågan, strukturer och arbetsuppgifter förändras över tid.  

Tabellen nedan visar att IT-yrkena avviker från övriga branscher genom att ha en betydligt större 

andel yngre verksamma. Bara 10% är över 55 år, att jämföra med det totala antalet förvärvsarbetande 

(alla yrken) där andelen är 21,7%. Ser vi till vilka av yrkeskategorierna där den högsta procentuella 

andelen individer går i pension fram till år 2020 så är det främst IT-chefer och dataspecialister. 

Tabell 2: Andel yngre/äldre än 55 år per yrke 2009. 

YRKE SSYK4 
Andel upp 
till 54 år 

Andel 55 år 
eller äldre 

1236 IT-chefer 80,0% 20,0%

2131 Systemerare och programmerare 89,4% 10,6%

2139 Övriga dataspecialister 86,7% 13,3%

3121 Datatekniker 92,0% 8,0%

3122 Dataoperatörer 95,6% 4,4%

IT,Total 89,9% 10,1%
Källa: MONA Kronoberg/SCB. 

För mer information per yrke se Arbetsförmedlingens vägledningstjänst Yrkeskompassen på 

www.arbetsformedlingen.se där totalt cirka 200 yrken presenteras utifrån arbetsmarknadsläge och 

                                                             

 

8 Från idé till lönsamt företag 
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framtidsutsikter. Av dessa är cirka 10 yrken inom data/IT. Här kan man utöver informationen om 

arbetsmarknadsläget och framtiden ta del av information om vad yrket innebär, vilka utbildningar 

som krävs, vad som är viktigt att tänka på i valet av yrke samt vilka liknande yrken som finns. 

Almi har gjort en lista på vilka speciella kompetensområden och nischer som finns hos IT-företagen i 

regionen9: 

- Utveckling av ekonomi-, löne- och administrationsprogram 

- Spelutveckling 

- Program för skolsektorn 

- Dokumenthanteringssystem 

- Införande och anpassning av affärssystem 

- Inköpssystem 

- Elektronik- och systemlösningar för tunga fordon/transportörer 

- Hårdvaruhantering 

- Utveckling av skräddarsydda lösningar på webben/mobila 

Enligt Almis rapport så kommer en stor andel av företagen ha rekryteringsbehov inom de närmaste tre 

åren. Drygt 30 av de responderande företagen anser sig behöva rekrytera 1-5 personer, drygt tio 

företag anser sig vara i behov av rekrytera 6-10 personer och drygt fem företag anser sig vara i behov 

av att rekrytera mer än tio personer.10 

Arbetslöshet, förtidspensioneringar och 

långtidssjukskrivningar 

Utöver de individer som är förvärvsarbetande finns också de som av någon anledning inte är 

verksamma på arbetsmarknaden. Tabell 3 redovisar samlat andelen per yrke som vid mätpunkten var 

arbetslösa, förtidspensionerade eller långtidssjukskrivna. 

                                                             

 

9 Från idé till lönsamt företag 

10 Från idé till lönsamt företag 
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Tabell 3: Andel verksamma inom yrket som är öppet arbetslösa, i 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder, förtidspensionerade eller långtidssjukskrivna efter 

yrke 2009. 

Yrke 
Andel ej 
verksamma

1236 IT-chefer 0%
2131 Systemerare och 
programmerare 1,6%

2139 Övriga dataspecialister 0,8%

3121 Datatekniker 2,9%

3122 Dataoperatörer 5,8%

IT,Total 2,0%
Källa: MONA Kronoberg/SCB. 

Totalt inom IT-yrkena var endast en liten andel ej verksamma enligt kategorierna ovan, och då måste 

det påpekas att detta var under den djupaste krisen. Sammanlagt var 40 personer öppet arbetslösa 

eller i program, 9 långtidssjukskrivna och 9 förtidspensionerade. 

Utlandsfödda inom IT 

Tabell 4: Andel utlandsfödda efter yrke 2009. Yrken med färre än 5 utlandsfödda 

individer redovisas ej. 

Yrke 
Andel 
utlandsfödda 

1236 IT-chefer -
2131 Systemerare och 
programmerare 10,7%

2139 Övriga dataspecialister 8,8%

3121 Datatekniker 7,2%

3122 Dataoperatörer 13,0%

IT,Total 9,0%
Källa: MONA Kronoberg/SCB. 

Totalt inom IT-yrkena är 9% utlandsfödda, vilket är lägre än i befolkningen (17% 16-64 år). Av de 

utlandsfödda inom IT-yrkena är 19,5% födda i ett annat nordiskt land. 
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Utbildningsnivåer och kompetensglapp 

Tabell 5: Utbildningsnivå totalt data/IT-yrken 2009, procent. 

Folkskola och 
grundskola 

Gymnasial 
Eftergymnasial 

<3 år 
Eftergymnasial 

3- år 
Forskarutbildning 

Uppgift 
saknas 

Ingår ej i 
utbildningsregistret 

IT,Total 2,7% 34,6% 29,7% 31,4% 0,3% 0,7% 0,7%
Källa: MONA Kronoberg/SCB. 

Inom IT-yrkena har 61% eftergymnasial utbildning, vilket är betydligt högre än genomsnittet i 

befolkningen. Störst andel med eftergymnasial utbildning finns i yrkena övriga dataspecialister 

(76,4%) samt systemerare och programmerare (75,8%). 

En av frågorna i Almis enkät som besvarades av 77 företag berörde kompetens kopplat till 

utbildningsnivå och här visade det sig att de flesta utbildningsnivåer är efterfrågade, företagen kunde i 

enkäten välja mer än en utbildningsnivå.11 

- Närmare 30 företag efterfrågar kompetenser som motsvarar gymnasienivå 

- Drygt 20 företag efterfrågar kompetenser som motsvarar Yrkeshögskolenivå 

- 40 företag efterfrågade högskoleingenjörer 

- Drygt 15 företag efterfrågade civilingenjörer 

- Drygt 20 företag valde att inte besvara frågan alls. 

De efterfrågade inriktningarna på kompetensen är enligt studien12 telekom, programutveckling, 

systemdesign, IT Teknik, datalogi, medieteknik & design, animation/ljud/media, 

informationshantering och säkerhet. 

Pendling 

Av den förvärvsarbetande nattbefolkningen inom data/ IT-yrken i Kronobergs län har 2 157 personer 

sin arbetsplats i länet och 181 pendlar till arbete i annat län. 335 personer pendlar från andra län till 

arbete i Kronoberg, varav 264 från angränsande län. Av de verksamma inom respektive yrke är 

andelen som pendlar in till länet högst för övriga dataspecialister (20,2%), därefter systemerare och 

                                                             

 

11 Från idé till lönsamt företag 

12 Från idé till lönsamt företag 
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programmerare (12,6%). Detta innebär att företagen i regionen är i stort behov av kompetenser som 

finns utanför länet för att klara kompetensbehovet. 

 

Av de 2 673 förvärvsarbetande i yrkesregistret har 181 personer sin arbetsplats utanför länet. Detta ger 

Kronoberg ett positivt pendlingsnetto för den här kategorin med 154 personer. 
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Kvalitativa underlag 

Underlaget i det här kapitlet är baserat på de minnesanteckningar som togs i samband med 

workshopen Framtidens kompetensbehov inom IT den 3 december 2010.  Det är viktigt att poängtera 

att underlaget i det här kapitlet är baserat på deltagarnas subjektiva åsikter baserat på erfarenhet och 

upplevelse, snarare än kvantitativ fakta. Deltagarna på workshopen var totalt cirka trettio personer 

med olika yrkesfunktioner, det var allt från PA-specialister och chefer, ombudsmän från facket till 

utbildningsanordnare, representationen kom från såväl privata som offentliga aktörer. Workshopens 

andra hälft bestod av gruppdiskussioner där deltagarna delades in i fyra olika grupper. Fördelningen 

baserades på att deltagarna möta människor i olika yrkesroller för att få ta del av olika perspektiv på 

samma frågeställningar samt dela med sig av erfarenheter av arbetet i vardagen. Regionförbundet 

södra Småland försökte få till en blandning mellan privata och offentliga arbetsgivare samt 

utbildningsanordnare på olika nivåer. Frågorna som diskuterades följer i sin helhet nedan; 

- Hur arbetar ni med personal och kompetensförsörjningsfrågor på kort och lång sikt? 

- Vilka är era kompetensbehov och hur kan de tillgodoses? 

- Hur kan vi arbeta gemensamt för att säkra kompetensförsörjningen i framtiden? 

- Vilka ser ni som de största utmaningarna framöver? 

 

Nedan följer en sammanfattning av vad de olika grupperna diskuterade, då fler grupper diskuterade 

liknande frågor har vi valt att inte presentera gruppdiskussionerna gruppvis. Några av grupperna valde 

att diskutera fråga för fråga medan andra hade mer övergripande diskussioner men vi har valt att 

fördela svaren under respektive rubrik. 

Kompetensförsörjningen i länet på kort och lång sikt 

När det gäller företagens arbete med kompetensförsörjningsfrågor är företag A ett gott exempel. Man 

arbetar med behovsinventeringar och medarbetarsamtal, vilket ger en bild av befintlig kompetens och 

behoven av kompetensutveckling på kort sikt. 

Gruppen konstaterade emellertid att företagen generellt har svårt att se utvecklingstendenser och 

kompetensbehov på längre sikt. Detta är ett mindre problem i storstadsområdena där det finns en 

större kritisk massa av kompetenta personer i området, vilket gör att man lättare hittar rätt kompetens 

även utan långsiktig planering. För flera av IT-företagen i vår region är detta däremot ett uppenbart 

problem. 

När det gäller att hitta rätt kompetens på kort sikt handlar det många gånger om att man som 

arbetsgivare tar kontakt med någon i sitt nätverk och undersöka om man via dessa kan hitta någon 
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lämplig person. När det gäller att hitta rätt kompetens på lång sikt efterfrågade en av grupperna ett 

större, aktivt nätverk/ forum för företagen där man kan hjälpas åt att hitta rätt kompetenser, föra 

dialog med utbildningsanordnare osv och gemensamt kunna jämna ut ”konjunktursvackorna”. 

Att olika företag/verksamheter arbetar på olika sätt blev mycket tydligt i en av grupperna där man gick 

in mer på djupet i frågan. Kommun a berättade att man främst kompetens försörjer genom YH-

utbildningar samt med hjälp av intern kompetensutveckling med externhjälp. Företag B berättade att 

man rekryterar sina behov av seniorkonsulter, har egen kompetensutveckling, har en intern 

traineeutbildning och drar nytta av sin globala arena. Företag C har också egen kompetensutveckling 

av sin personal, tar in praktikanter från Linnéuniversitetet. Samma företag har också mycket 

testbänksutbildning dvs. nya tekniska lösningar som inte finns med i utbildningssammanhang utan 

man kör mun mot mun-metoden och lär av varandra. Företag D bygger kompetensen hos sina 

medarbetare och fortsätter kompetensutveckla sin personal kontinuerligt. Detta är drivkraften för att 

kunna behålla sin personal i kombination med att de hela tiden känner att de har intressanta 

arbetsuppgifter/arbeten. Ett bonussystem har skapats som morot för att stimulera till fortsatt 

kompetensutveckling. Företaget har inom ramen för en intern utbildningsplattform ett 

kompetensnätverk med två veckors utbildning där bland annat teamwork ingår som en viktig del. 

Det är snabba puckar som gäller inom IT konsultbranschen och man möter redan idag stora 

rekryteringsproblem, särskilt när det gäller seniora konsulter. Företag B köpte för bara ett år sedan 

upp ett företag i Ukraina där man arbetar med grundläggande mjukvaruutveckling. Om man inte 

hittar kompetensen på hemmaplan så får man leta utomlands. Några av de kunder som man främst 

arbetar med idag kommer man kunna behålla så länge man håller rätt kompetensnivå men om det 

fortsätter vara svårt att hitta rätt kompetens så kommer dessa kunder att vända sig mot andra 

marknader i andra länder. Många förfrågningar från kunder handlar om rena utvecklare inom 

exempel share-point och php etc. Det är en växande och levande industri med stor utvecklings- och 

tillväxtpotential men det gäller att hitta kompetenta medarbetare. 

Hur ser kompetensbehovet ut och hur kan det tillgodoses 

De kompetensbehov företagen har framöver, är i nuläget svåra att identifiera. Det kan emellertid 

konstateras att IT i högre utsträckning än idag måste integreras i andra befintliga utbildningar, t.ex. 

ekonom-, personalvetare- och lärarutbildningar. Företagen har en tydlig bild av att 

utbildningssystemet i många stycken släpar efter i utvecklingen inom IT-området. En av 

utbildningsanordnarna inom YH påpekade ett intressant faktum i sammanhanget - många som går IT-

utbildningar inom Yrkeshögskolan har redan en akademisk utbildning inom detta område. 
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Det vore önskvärt att det gavs möjlighet för universitet och högskolor att i högre grad utforma längre 

utbildningar där de studerande har en flexibilitet i inriktningen under utbildningarnas senare delar. 

Detta skulle ge ökade möjligheter att anpassa utbildningarna efter den mycket snabba utveckling som 

sker på IT-området. 

Etablering av civilingenjörsutbildning på Linnéuniversitetet är ett självklart önskemål. Det tar 

emellertid lång tid att etablera en sådan utbildningsform och ”leveranstiden” från idag fram till färdig 

ingenjör är mycket lång. 

När det gäller mer specifikt vilka typer av kompetenser som efterfrågas så nämndes bland annat 

inriktning mot webbutveckling, systemutvecklare, programmerare. IT-kompetenser på civilingenjörs 

nivå eller motsvarande då mycket av utvecklingen som sker inom företagen är komplex och kräver en 

hög kompetensnivå. Dock är det i slutänden kundens efterfrågan som styr behovet på kompetens. 

Viktigt att visa ungdomar och andra att IT-branschen är en stabil bransch idag så att de vågar välja den 

här vägen, visa att det finns ett stort behov av kompetenta medarbetare och visa på den stabilitet som 

finns idag – att man har gått från en luftbubbla till en mogen marknad. Många ungdomar och 

framförallt föräldrar som har förutfattade meningar om branschen och därför inte vågar välja den 

inriktningen trots att intresset kanske finns. 

Samverkansmöjligheter för att säkra 

kompetensförsörjningen 

Näringslivets representation i regionens IT-utbildningar på olika nivåer är viktig. Det kan handla om 

allt från gästföreläsningar och till medverkande i programråd och liknande. Genom dessa kontakter 

kan vi gemensamt få till en bättre matchning mellan företagens behov av kompetenser och det innehåll 

som utbildningarna har. Denna samverkan leder i sin tur till att de studerande är mer anställningsbara 

efter avslutad utbildning. Utbildningsväsendet behöver fler företag som är beredda att ta emot 

praktikanter och företagen önskar framför allt längre praktikperioder för att öka möjligheterna att 

skapa ett lärande samarbete med praktikanterna och skolan. Här bör man kunna mötas i ett 

konstruktivt samarbete. 

Samverkan skola näringsliv är alltid ett återkommande ämne men några av företagen visade på en 

trötthet på grund av avsaknad av samordning mellan olika utbildningsaktörer. Alla ringer och vill ha 

praktikplatser, exjobb, intervjuer osv. Som företag bör man ta fram en strategi för hur man skall arbeta 

med den här typen av samverkan och våga prioritera så att man ger rätt bild av företaget till dem som 

man tar emot och att det är kvalité i samverkan annars riskerar den att göra mer skada än nytta. 

Utbildningsanordnarna lyfter å sin sida att det behövs mer långsiktighet i relationerna så att de som 
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utbildare kan lägga mer fokus på kvalitetsarbetet och innehållet i utbildningarna än på att sälja in 

samverkansmöjligheter till företagen och leta praktikplatser etc  gång på gång. 

Trendspaning är viktigt i arbetet med att försöka sia om framtiden. Det politiska spelet på såväl 

nationell som europeisk nivå är viktigt. Här återkom gruppen till nätverkstanken och om man skall ha 

både arbetsgivare/anställda och studenter som medlemmar i nätverket då man tillsammans kan få en 

god bild av framtiden. Unga människor är ofta mycket duktiga på att ta till sig nya trender och se in i 

framtiden och rör sig i andra forum än de som är lite äldre och etablerade på arbetsmarknaden. Ett 

initiativ, Information and Engineering Center, har nu tagits av bl.a. Linnéuniversitetet. Detta är ett bra 

initiativ som kan vara startpunkt för ett samlat arbete med medverkan av såväl näringsliv och 

universitet som offentliga organ. Det är emellertid viktigt att man skapar resurser för att driva ett 

konstruktivt utvecklingsarbete. 

I dagsläget är företagen i regionen beroende av inflyttning/inpendling av ingenjörer med rätt 

kompetens för att kunna tillgodose sina behov. Regionens befolkningsstruktur och – utveckling är ett 

långsiktigt problem som måste lösas genom att länets attraktivitet för boende och arbete höjs. En idé 

om ett samlat arbete i regionen med syfte att attrahera f.d. kronobergare att flytta tillbaka lyftes i 

gruppen. Detta kan vara ett sätt att bidra till ett ökat arbetskraftsutbud i regionen. En viktig del i ett 

sådant arbete är dock att medflyttande också kan erbjudas en intressant arbetsmarknad och goda 

utbildningsmöjligheter. 

En idé som fördes fram var en kartläggning av IT-sektorn. Vi måste få en bild av hur många människor 

i regionen som arbetar med IT, hur många företag det finns och vilka kluster och styrkeområden som 

finns. Ett sådant arbete kan gärna göras i ett samarbete inom Småland och Blekinge. 

Det finns många internationella studenter vid Linnéuniversitetet som läser olika typer av 

datavetenskapliga utbildningar på master nivå och som vill stanna kvar i regionen efter avslutade 

studier. Det är dock inte helt enkelt för företagen att anställa dessa studenter då många helt saknar 

kunskaper i svenska och de flesta yrkesroller kräver svenska i mötet med kunden. Hur kan vi här 

arbeta gemensamt? Kan kommunen hjälpa till med specialinriktad undervisning i svenska med 

inriktning IT? Skulle företagen kunna ställa upp som mentorer till dessa studenter för att lära dem lite 

mer om svenska arbetsplatser, affärskultur, sociala normer, förståelse för normer etc. som krävs för att 

underlätta etableringen? 

De största utmaningarna  

Den absolut största utmaningen vi står inför är att få flera att läsa tekniska ämnen på gymnasiet. För 

att tillgodose näringslivets krav och behov av kompetenta medarbetare måste teknikintresset börja 

redan på grundskolenivå. Parallellt måste Linnéuniversitet aktivt arbeta för att starta kvalificerade 
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tekniska utbildningar som attraherar de bästa studenterna. (ex. civilingenjörsutbildningar). I dagsläget 

ratas dock industrin av många unga när de ska välja karriärväg osv? Hur kan företagen ta en aktivare 

roll och visa vad arbetet egentligen handlar om, vad arbetar man med, vilka karriärvägar finns osv… 

för att klara av den här utmaningen måste utbildningsanordnare, företag och samhället i stort 

samverka annars kommer vi aldrig klara det. Viktigt att företagen ser hela utbildningslandskapet och 

vilka möjligheter som finns på olika utbildningsnivåer så att man inte stirrar sig blind på en 

utbildningsform, exempelvis universitetsstudier. 

Behovet av högutbildade och andra kategorier av tekniskt kunniga människor är och kommer fortsätta 

vara en avgörande faktor för företagen. Risken är överhängande att bristen på rätt kompetens kommer 

att påverka etableringar på både kort och lång sikt (3-10 år). 

En grupp diskuterade frågan varför inte de studenter som studerar vid Linnéuniversitetet (och övriga 

utbildningsformer) vill stanna i regionen efter avslutad examen? Attraktiviteten, visa upp vårt 

näringsliv och arbeta med till exempel praktik etc. Företagen måste vara beredda att ta emot alla 

studenter under deras studietid och inte bara plocka russinen ur kakan. De som studenter som inte är 

bäst akademiskt kan höja sig mycket med hjälp av rätt stöd och motivation från ett praktikföretag eller 

liknande. 

Ytterligare en utmaning är att skapa ett aktivt nätverk med en engagerad koordinator och engagerade 

medlemmar som driver arbetet framåt. Det finns behov av att ses både i större samlingar och att 

kunna mötas i mindre arbetsgrupper. 

Vi får när vi diskuterar utmaningar inte glömma att lyfta blicken. Svårigheten att hitta rätt kompetens 

är inget unikt för Kronoberg eller Sverige, det ser likadant ut i hela Västeuropa. Det händer oerhört 

mycket i andra världsdelar just nu och vi måste se till att vi är med i den utvecklingen, både genom att 

ta vara på den kompetens som utbildas där men vi får inte luta oss tillbaka och bli för bekväma för då 

blir vi snabbt omsprungna.  

Inom IT-branschen måste man bli bättre på att tydliggöra yrkesrollerna och arbeta med 

profileringsarbete i högre utsträckning både mot kunder och potentiella medarbetare. Idag upplevs IT 

branschen som oerhört bred och komplex men det kan bli mycket tydligare om man kan blir bättre på 

att specificera vad man gör, vilka kompetenser som krävs osv. Blir detta tydligare så vet kunderna vad 

de kan förvänta sig och potentiella medarbetare vet vad de skall satsa på för att nå dit de vill. 
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Utbildningslandskapet 

Det är svårt att ge en tydlig bild av hur utbildningslandskapet ser ut i en region då utbudet av 

utbildningar är i ständig förändring. Vi har dock försökt ge er en bild av hur det ser ut inför 

höstterminen 2011 men hoppas att du som läsare har överseende med att förändringar kan ske och vi 

har därför valt att lägga till länkar till utbildningsanordnare och samlingssidor för information för att 

du som läsare skall kunna hålla dig uppdaterad. 

Gymnasieutbildningar 

Det finns inga rena data/IT utbildningar på gymnasienivå men man kan hitta inriktningar inom andra 

gymnasieprogram. Ett exempel är El- och energiprogrammet som är ett yrkesprogram som ger eleven 

en grundläggande yrkesutbildning. I Kronoberg finns inriktningar mot data/IT på följande skolor;  

- John Bauer, Växjö med inriktning Dator- och kommunikationsteknik/IT, data och support  

- Kunskapscentrum, Markaryd med inr. Automation och dator- och kommunikationsteknik. 

- Sunnerbo gymnasiet, Ljungby med inriktning Dator- och kommunikationsteknik 

- Teknikum, Växjö med inriktning Dator- och kommunikationsteknik 

För mer information om El- och energiprogrammet se: 

http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/gymnasieutbildning/2.1254/2.1258 

Ett annat exempel är Teknikprogrammet som är ett högskoleförberedande program där den 

studerande får lära sig att arbeta med teknikutveckling - från idé till färdig produkt. 

- Haganässkolan, Älmhult med inriktning Informations- och medieteknik samt design och 

produktutveckling 

- Sunnerbogymnasiet, Ljungby med inriktning Teknikvetenskap samt design och 

produktutveckling 

- Teknikum, Växjö med inriktning Informations- och medieteknik, design och 

produktutveckling samt Samhällsbyggande och miljö 

- Wasaskolan, Tingsryd med inriktning Produktionsteknik 

För mer information om Teknikprogrammet se: 

http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/gymnasieutbildning/2.2953/2.3021/2.3039 

För mer information om dessa utbildningar se: http://gymnasium.kronoberg.se/ 
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Vuxenutbildning 

Vuxenutbildning handlar om det livslånga och livsvida lärandet. De utbildningar som finns inom 

vuxenutbildningen utgår från individens, arbetsmarknadens och samhällets behov. I vuxnas lärande 

ingår såväl undervisning och vägledning som handledning och stöd i individens kunskapssökande 

samt bedömning och validering av den kunskap individen har. Inom ramen för vuxenutbildning finns 

dels mer grundläggande utbildningar på grundskole- och gymnasial nivå för den som behöver 

komplettera en utbildning eller liknande och dels yrkesprogram. Yrkesprogrammen ger individen 

möjlighet till kompetensutveckling eller omskolning och det finns möjlighet att läsa hela 

utbildningsprogram och enstaka kurser. 

I Kronobergs län finns det inte möjlighet att läsa Yrkesvux utbildningar inom ramen för data/IT, det 

finns dock i flera kommuner möjligheter att läsa enstaka kurser i data/It. 

För mer information se respektive kommuns hemsida. 

Yrkeshögskola/Kvalificerade yrkesutbildningar 

Yrkeshögskolan är en eftergymnasial utbildning som skall vara flexibel och svara upp mot 

arbetsmarknadens behov. Inom yrkeshögskolan finns två utbildningsformer: Yrkeshögskoleutbildning 

(Yh-utbildning) och Kvalificerad yrkesutbildning (KY-utbildning). 

 

KY-utbildningarna kan sägas vara Yh-utbildningarnas föregångare. KY-utbildningar har funnits sedan 

mitten av 1990-talet medan de första Yh-utbildningarna startade hösten 2009 efter att den nya 

yrkeshögskolan etablerats. KY-utbildningarna håller på att fasas ut och i framtiden kommer alla 

utbildningar inom yrkeshögskolan att vara Yh-utbildningar, men under en övergångsperiod (som 

längst till 2013) kommer båda utbildningsformerna att finnas. 

 

KY-utbildningar och Yh-utbildningar är likvärdiga och håller samma kvalitet. Däremot styrs KY och 

Yh-utbildningar av olika lagar och förordningar och de skiljer sig därför åt till exempel när det gäller 

poängsystem och examensbeteckningar. 

 

I Kronoberg finns idag 1 utbildning inom data/ IT. 

- System- och nätverksadministratör, 400 YH-poäng (Växjö) 

 

För mer information se: www.yhsmaland.se eller www.yhmyndigheten.se 
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Universitet/Högskola 

I vår region har vi ett universitet, Linneuniversitetet som slog upp sina portar den 1 januari 2010 efter 

en fusion av Högskolan i Kalmar och Växjö universitet. De datavetenskapliga utbildningarna är en 

viktig del av det utbildningsutbud som finns på universitetet. Nedan följer en lista med de utbildningar 

som för tillfället är aktuella i Växjö. 

Program på grundnivå: 

- Datateknik, högskoleingenjör, 180 högskolepoäng 

- Nätverkssäkerhet, 180 högskolepoäng 

- Programvaruteknik, 180 högskolepoäng 

- Systemvetarprogrammet inriktning affärs- och verksamhetsutveckling, 180 högskolepoäng 

- Informationslogistik, 180 högskolepoäng (programmet ges på CIL i Ljungby) 

- Interaktiva digitala medier, 180 högskolepoäng 

Program på avancerad nivå: 

- Programvaruteknik, 60 högskolepoäng 

- Programvaruteknik, 120 högskolepoäng 

- Informationssystem, 60 högskolepoäng 

- Informationssystem, 120 högskolepoäng 

- Informationslogistik, 60 högskolepoäng (programmet ges på CIL i Ljungby) 

- Sociala medier och webbteknologier, 120 högskolepoäng 

Utöver dessa utbildningsprogram finns ett brett utbud av kurser på grund- och avancerad nivå i 

datavetenskap, informatik och medieteknik samt kurser och utbildning på forskarnivå. För mer 

information se: www.lnu.se 

Arbetsmarknadsutbildningar 

Arbetsmarknadsutbildningar är yrkesinriktade utbildningar som syftar till att underlätta för den 

enskilde att få eller behålla ett arbete och ska motverka att brist på arbetskraft uppstår på 

arbetsmarknaden. Målgruppen är främst de som har varit arbetssökande under en längre period och 

således även deltar i antingen jobbgarantin för ungdomar eller jobb och utvecklingsgarantin. Det är 

den prioriteringsordning som gäller i dagsläget men utifrån utvecklingen i konjunkturen kan den 

snabbt ändras.  För mer information om aktuella arbetsmarknadsutbildningar se: 

www.arbetsformedlingen.se  
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Vad är på gång i regionen just nu? 

Information Engineering Center - IEC 

Under hösten 2010 tog Linnéuniversitetet tillsammans med Växjö kommun och Almi Företagspartner 

i Kronoberg AB initiativ till att skapa Information Engineering Center (IEC). IEC är ett icke 

vinstdrivande kluster med medlemmar från näringslivet, akademin och offentlig sektor. 

Medlemmarna arbetar tillsammans med frågor som rör utbildning, forskning & utveckling och 

kunskapsutbyte inom fältet Information Engineering. Inom detta område erbjuder IEC sina 

medlemmar att på ett kostnadseffektivt sätt få tillgång till kompetens och kompetensutveckling. 

Medlemmar får möjlighet att knyta nya affärskontakter, medverka i forskningsprojekt och att ta del av 

forskningsresultat. För medlemmar från akademin finns möjligheter att förankra kurser samt 

forskningsprojekt som härrör från verkliga fall och problem.  

Information Engineering beskriver sig som är ett ingenjörsmässigt angreppssätt till informations- och 

kunskapshantering. IEC fokuserar främst på pragmatiska lösningar av problem inom nedanstående 

ämnen. Det finns intressegrupper inom varje område som företagen kan anmäla intresse till och som 

leds av en professor vid Linnéunviersitetet. 

- Informations(-system-)kvalitet (leds av Prof. Welf Löwe) 

- Informationslogistik (leds av Prof. Anita Mirijamdotter) 

- Informationssäkerhet bl.a., kryptering (leds av Prof. Andrei Khrenikov) 

- Informationsvisualisering (leds av Prof. Andreas Kerren) 

- Multimedial- och mobil information (leds av Prof. Marcelo Milrad) 

- Hälsoinformationssystem (leds av Prof. Göran Petersson) 

- Industriella Informations- och Analyssystem (leds av Prof. Basim Al-Najjar) 

- Kunskapsutveckling och kunskapsdelning (leds av Prof. Rune Gustavsson) 

- Informationsfusion (leds av Prof. Sven Nordebo) 

- Science data mining and processing (leds av Prof. Willem Baan) 

IEC har hittills haft en rad olika träffar med olika teman allt från diskussioner kring ett nytt 

masterprogram på Linnéuniversitetet, till feedback på en YH-utbildning Växjö Yrkeshögskola ansöker 

om hösten 2011 till information om den studie som Almi genomförde under våren 2011. Cirka 60 

företag var vid halvårsskiftet medlemmar i IEC och den mötesplats som länge efterfrågats börjar sakta 

formera. För att kunna ta nästa steg har IEC lämnat in en ansökan till för att få strukturfondsmedel 

från EU till att utveckla nätverket och dess verksamhet.  
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Analys och slutsatser 

Såväl statistik, enkätsvar som dialogerna i samband med workshopen Framtidens kompetensbehov 

inom IT, pekar ut samma områden som viktiga att arbeta vidare med för att bli en stark IT-region och 

klara kompetensförsörjningen. Behovet av mötesplats, nätverk och kluster är nu på god väg att 

formeras via IEC. Branschen klarar inte att kunna föra en konstruktiv dialog med 

utbildningsanordnarna om man inte samlar sig. Inte heller klarar företagen att på egen hand attrahera 

den kompetens som behövs till regionen, men går man samman och de mindre företagen får draghjälp 

och stöd av de större så finns det goda förutsättningar att komma någon vart. 

Flera av företagen påpekade att man framförallt är i behov av seniora konsulter, specialister osv 

snarare än nyutexaminerade och här kan företagen tillsammans med den kommunala sidan 

gemensamt arbeta för återflyttning och nyinflyttning till regionen av attraktiv kompetens. Det finns 

flera förslag och aktiviteter på gång i länet som kan länkas samman för att nå målet med att visa upp 

de attraktiva värden som finns i vår region. Räcker inte detta, och företagen åtminstone tills vidare 

måste förlita sig på inpendlande arbetskraft, så finns det en styrka i att gå samman och försöka 

påverka Regionförbundet södra Småland och andra aktörer om att skapa en förbättrad infrastruktur 

som underlättar pendlingen. Flera företag nämnde under workshopen efterfrågan på medflyttarservice 

för dem som rekryteras. Hur många av företagen vet vad som redan finns eller visar kommunerna sitt 

intresse för den här typen av service? 

En av de ständigt återkommande utmaningarna är hur vi når den nya generationen medarbetare och 

entreprenörer. God samverkan mellan skola och näringsliv är ett sätt. Dels genom att medverka i 

ordinarie undervisning genom gästföreläsningar, studiebesök, praktik och examensarbeten och så 

vidare. Dels genom en regelbunden och nära dialog med utbildningsanordnarna om det kommande 

behovet kopplat till innehållet i undervisningen. 

Sist men inte minst, när det gäller chefsnivåer och specialistfunktioner så är andelen utlandsfödda 

relativt låg eller obefintlig inom data/IT. Under workshopen diskuterades den här problematiken och 

någon beskrev det som svårt att ta in människor som inte har tillräckliga kunskaper i svenska, då 

många av de yrkesroller som finns inom data/IT har mycket kundkontakter. Jämför vi då detta med 

vård och omsorgsyrken, där till exempel nära 32% av läkarna och 23% av tandläkarna  i länet är 

utlandsfödda, yrkesroller som högst påtagligt har en nära kundkontakt, måste slutsatsen bli att 

data/IT-företagarna kan lära av vård och omsorg när det gäller att överbrygga språkproblematik. Kan 

detta kanske lösa delar av kompetensförsörjningsproblematiken? 
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Arbetsförmedlingen – www.arbetsformedlingen.se 
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Ljungby kommun – www.ljungby.se 

Markaryd kommun – www.markaryd.se 

Skolverket – www.skolverket.se 

Statistiska Centralbyrån - www.scb.se 

Tingsryds kommun – www.tingsryd.se 

Uppvidinge kommun – www.uppvidinge.se 

Växjö kommun – www.vaxjo.se 

YH-myndigheten- www.yhmyndigheten.se 

YH Småland www.yhsmaland.se  
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Tabellförteckning: 

Tabell 1: Antal förvärvsarbetande 2009 per yrke enl. SSYK. 

Tabell 2: Andel yngre/äldre än 55 år per yrke 2009 

Tabell 3: Andel verksamma inom yrket som är öppet arbetslösa, i arbetsmarknadspolitiska åtgärder, 

förtidspensionerade eller långtidssjukskrivna efter yrke 2009. 

Tabell 4: Andel utlandsfödda efter yrke 2009. Yrken m. färre än 5 utlandsfödda individer redovisas ej. 

Tabell 5: Utbildningsnivå totalt data/IT-yrken 2009, procent. 



Regionförbundet södra Småland 
är en gemensam organisation för kommunerna och landstinget i 

Kronobergs län. Vi är ett nav för regional utveckling med det övergripande 
uppdraget att ta tillvara länets möjligheter och främja dess utveckling. 

Vår vision är ett gott liv i södra Småland.
www.rfss.se
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