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Inledning 

Kronoberg har trots finanskrisen under senare år seglat upp som en av landets främsta tillväxtregioner 
och det är återigen bra fart i företag och verksamheter efter svackan som följde i finanskrisens spår. Än 
går det dock inte att andas ut. Nästa utmaning står inför dörren: det finns inte tillräckligt med 
kompetens i regionen för att kunna svara upp mot den potentiella tillväxten. Det råder i dag en stor 
miss-match mellan den kompetens som arbetslivet efterfrågar och den kompetens som finns 
tillgänglig. Detta är inget unikt för regionen, 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. Under senare år har allt större fokus lagts vid exempelvis utveckling av företagstjänster, 
besöksnäringen och så vidare men vi får aldrig glömma att det trots allt är industrin som är den stora 
basnäringen och står för en stor del av försörjningsbördan. 

När det gäller industrin så var Kronoberg en av de regioner som drabbades absolut hårdast under 
krisen och många företag stod mer eller mindre stilla och fick varsla stora delar av sin personal. Det är 
viktigt att hålla detta i åtanke då stora delar av den här rapporten är baserad på SCBs statistik, den 
mest aktuella är från 2009 då krisen var som djupast så de siffror som presenteras är inte helt 
representativa för hur sysselsättningen ser ut idag. Det vi kan dra som lärdomar från krisen är att 
industrin i länet är oerhört konjunkturkänslig och när det återigen är fart i företagen så är det redan 
svårt att hitta människor med rätt kompetenser. Senaste veckorna har vi sett att företagen återigen blir 
mer försiktiga då det är stor turbulens på exportmarknaden och ekonomierna i många länder är 
instabila i dagsläget. 

Under krisen var det många företag som passade på att se över sin produktion, effektiviserade osv 
vilket ledde till en viss strukturomvandling och arbetsuppgifterna blev mer komplexa och 
kompetenskrävande än tidigare vilket lett till att vissa av de individer som tidigare arbetat inom 
industrin inte längre har de rätta kompetensprofilen. 

För att klara denna utmaning måste privata och offentliga aktörer samverka för att informera 
ungdomar med flera 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. Föreningen GoTech i Växjö, som bildats av industriföretag och syftar till att öka intresset för 
en yrkeskarriär inom ett teknikföretag, är ett av de riktigt goda exempel som finns på att det faktiskt 
går att uppnå en förändring om man arbetar målmedvetet och samverkar mellan skola och näringsliv. 
Under hösten 2010 hade Industritekniska programmet på Kungsmadskolan i Växjö så få ansökningar 
att programmet aldrig startade. Inför hösten 2011 har vi dock sett ett stort trendbrott med inte mindre 
än 19 elever som startat på programmet med ett genomsnittligt meritvärde på 140 poäng. Tyvärr är 
detta inte ett generellt trendbrott då det Industritekniska programmet i andra delar av länet hade så få 
ansökningar att de inte kunnat starta. 

Det är inte bara kraven på arbetsmarknaden som har förändrats, utan människors sätt att agera 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 
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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 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 teknik, industri och bygg. 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. 

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. 

  

                                                             

 

1 Kompetensbehovet i södra Småland 2010 
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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 grupp 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 valt att ta fram statistik från SCB via vårt nya 
statistikverktyg MONA – detta material har sedan 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 samnyttjas 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 teknik och industri.  

Datan 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 
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, därför 
redovisas dag- och nattbefolkningen sammantaget. 

                                                             

 

2 http://www.scb.se/statistik/_publikationer/OV9999_1998A01_BR_X70%c3%96P9803.pdf  
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Metoddiskussion 

Det finns en hel del problem med prognosarbete som är svåra att komma ifrån. Ett 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 begreppsförvirring 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 

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 

                                                             

 

3 Thång, Ohlsson, Holmer (2010) 

4 Kompetensbehovet i södra Småland 2010 

5 Kompetensbehovet i södra Småland 2010 

6 Kompetensbehovet södra Småland 2010 
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Statistik 

I det här kapitlet kommer vi försöka ge en bild av hur det ser ut i länet inom teknik och industri, 
inklusive bygg baserat på statistiska källor samt från rapporter från Arbetsförmedlingen publicerade 
under våren 2011.  

Antal förvärvsarbetande inom teknik och industri 

De statistiska uppgifterna som presenteras är från 2009, det vill säga det år då länet var som mest 
drabbat under den senaste finanskrisen. Antalet förvärvsarbetande inom teknik och industri var vid 
tiden för mätningen 23226 personer vilket utgör ca 25 % av den totala andelen förvärvsarbetande dag- 
och nattbefolkningen i vårt län enligt yrkesregistret (totalt 92 885 personer). Detta innebär att teknik 
och industri är en viktig del av länets sysselsättning.  

Då många i samband med tidigare rapporter velat kunna följa specifika yrkesgrupper har vi valt att 
presentera yrkena på en detaljerad nivå. Enligt vår kategorisering av yrken i yrkesregistret ingår totalt 
120 yrken i teknik och industri. I tabellerna nedan redovisas yrken med 50 eller fler sysselsatta. 
Tabeller med samtliga yrken redovisas i bilagorna till rapporten. 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. Samtliga yrken redovisas i 
bilaga. 

YRKE SSYK4 Total   YRKE SSYK4 Total 

Teknik och industri, totalt 23226

8211 Verktygsmaskinoperatörer 2131 2149 Övriga civilingenjörer m.fl. 209

9320 Handpaketerare och andra fabriksarbetare 
1125

1312 Chefer för mindre företag inom 
tillverkning, el0, värme0 och 
vattenförsörjning m.m. 206

8240 Maskinoperatörer, trävaruindustri 
1030

2142 Civilingenjörer m.fl., bygg och 
anläggning 192

3115 Maskiningenjörer och maskintekniker 1029 7322 Glashyttearbetare m.fl. 189

8283 Montörer, metall0, gummi0 och plastprodukter 1001 3113 Elingenjörer och eltekniker 188

7123 Byggnadsträarbetare, inredningssnickare m.fl. 998 8160 Driftmaskinister m.fl. 186

3119 Övriga ingenjörer och tekniker 925 7242 Tele0 och elektronikreparatörer m.fl. 176
7231 Motorfordonsmekaniker och 
motorfordonsreparatörer 825

1235 Inköps0 och distributionschefer 
176

7212 Svetsare och gasskärare 782 8144 Processoperatörer, papper 173

8290 Övriga maskinoperatörer och montörer 
674

9150 Renhållnings0 och 
återvinningsarbetare 166

8281 Fordonsmontörer m.fl. 631 7121 Murare m.fl. 142

9190 Övriga servicearbetare 614 8284 Montörer, träprodukter m.m. 128
7233 Maskinmekaniker, maskinmontörer och 
maskinreparatörer 585

7222 Verktygsmakare m.fl. 
125

8232 Maskinoperatörer, plastindustri 
485

8271 Maskinoperatörer, kött0 och 
fiskberedning 124

7136 Installationselektriker 478 1313 Chefer för mindre byggföretag 119

7135 VVS-montörer m.fl. 452 1223 Driftchefer inom byggverksamhet 104
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8223 Maskinoperatörer, ytbehandling 
442

7214 Stålkonstruktionsmontörer och 
grovplåtslagare 100

3112 Byggnadsingenjörer och byggnadstekniker 417 7132 Golvläggare 99

7124 Anläggningsarbetare 405 7221 Smeder 99

7241 Elmontörer och elreparatörer 
330

2144 Civilingenjörer m.fl., elektronik och 
teleteknik 93

8332 Anläggningsmaskinförare m.fl. 330 8278 Maskinoperatörer, bryggeri m.m. 93

8334 Truckförare 309 7421 Möbelsnickare m.fl. 90

8251 Maskinoperatörer, tryckeri 308 7211 Gjutare 84

7141 Målare 295 8252 Maskinoperatörer, bokbinderi 73

8282 Montörer, el- och teleutrustning 278 7224 Slipare m.fl. 68
1222 Driftchefer inom tillverkning, el0, värme0 och 
vattenförsörjning m.m. 262

8125 Gjuterioperatörer 
66

7122 Betongarbetare 
255

7143 Skorstensfejare och 
saneringsarbetare 61

7213 Tunnplåtslagare 245 8143 Processoperatörer, pappersmassa 57
3114 Ingenjörer och tekniker inom elektronik och 
teleteknik 238

7139 Övriga byggnadshantverkare 
56

2145 Civilingenjörer m.fl., maskin 
233

9310 Grovarbetare inom bygg och 
anläggning 52

7129 Övriga byggnads0 och anläggningsarbetare 223 7311 Finmekaniker 51

7142 Lackerare 214 7131 Takmontörer 50
Källa: MONA Kronoberg/SCB. 

Tabell 1 redovisar antalet förvärvsarbetande efter yrke 2009. Yrkestillhörigheten 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. Industrin är mansdominerad och nästa fyra femtedelar av de sysselsatta är män. 

I juni 2011 presenterade Arbetsförmedlingen sin senaste prognos och i den redovisades bland annat 
företagens kapacitetsutnyttjande, det vill säga hur mycket produktionen kan öka innan de måste 
nyanställa. Kapacitetsutnyttjandet är en viktig indikator när det gäller den kommande efterfrågan på 
arbetskraft. När det gäller byggsektorn samt industri så har cirka 70% av de tillfrågade arbetsgivarna 
uppgett att man klarar en produktionsökning på högst 10% innan man måste nyanställa. 45% av 
industriföretag kan inte öka sin produktion med mer än högst 5% och 56% av byggföretagen kan inte 
öka sin produktion alls utan att nyanställa. 7 

Generationsväxlingen och de kommande 
kompetensbehoven  

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.  
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Tabellen nedan visar att teknik och industriyrken har en andel på 19,5% som 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: 

- chefer för mindre företag inom tillverkning, el, värme och vattenförsörjning m.m. 
- civilingenjörer m.fl., bygg och anläggning 
- driftmaskinister m.fl. 
- processoperatörer pappersmassa 
- gjuterioperatörer 
- slipare m.fl 
- möbelsnickare m.fl. 
- chefer för mindre byggföretag, 
- civilingenjörer m.fl., elektronik och teleteknik,  
- tele-och elektronikreparatörer m.fl. 
- driftmaskinister m.fl. 
- övriga servicearbetare 

I samtliga dessa yrken är minst en fjärdedel av de sysselsatta 55 år eller äldre. 

Ser vi istället till antalet individer som förväntas gå i pension under samma period så är 
yrkesfördelningen lite annorlunda. 335 verktygsmaskinoperatörer, 218 maskiningenjörer och 
maskintekniker, 216 byggnadsträarbetare och inredningssnickare och 191 maskinoperatörer inom 
trävaruindustrin kommer att gå i pension till år 2020. 

Tabell 2: Andel yngre/äldre än 55 år per yrke 2009. Samtliga yrken redovisas i bilaga. 
 

YRKE SSYK4 

Andel upp 
till 54 år 

Andel 55 
år eller 
äldre YRKE SSYK4 

Andel upp 
till 54 år 

Andel 55 
år eller 
äldre 

Teknik och industri, totalt 80,5% 19,5%

8211 Verktygsmaskinoperatörer 84,3% 15,7% 2149 Övriga civilingenjörer m.fl. 83,3% 16,7%

9320 Handpaketerare och andra 
fabriksarbetare 

85,5% 14,5%

1312 Chefer för mindre företag 
inom tillverkning, el, värme och 
vattenförsörjning m.m. 71,4% 28,6%

8240 Maskinoperatörer, trävaruindustri 
81,5% 18,5%

2142 Civilingenjörer m.fl., bygg 
och anläggning 70,3% 29,7%

3115 Maskiningenjörer och maskintekniker 78,8% 21,2% 7322 Glashyttearbetare m.fl. 75,7% 24,3%
8283 Montörer, metall0, gummi0 och 
plastprodukter 82,0% 18,0%

3113 Elingenjörer och 
eltekniker 78,7% 21,3%

7123 Byggnadsträarbetare, inredningssnickare 
m.fl. 78,4% 21,6% 8160 Driftmaskinister m.fl. 70,4% 29,6%

3119 Övriga ingenjörer och tekniker 
79,5% 20,5%

7242 Tele0 och 
elektronikreparatörer m.fl. 72,7% 27,3%

7231 Motorfordonsmekaniker och 
motorfordonsreparatörer 81,6% 18,4%

1235 Inköps0 och 
distributionschefer 76,7% 23,3%

7212 Svetsare och gasskärare 
82,2% 17,8%

8144 Processoperatörer, 
papper 82,7% 17,3%

8290 Övriga maskinoperatörer och montörer 
83,5% 16,5%

9150 Renhållnings0 och 
återvinningsarbetare 76,5% 23,5%

8281 Fordonsmontörer m.fl. 83,8% 16,2% 7121 Murare m.fl. 87,3% 12,7%

9190 Övriga servicearbetare 
69,1% 30,9%

8284 Montörer, träprodukter 
m.m. 85,9% 14,1%

7233 Maskinmekaniker, maskinmontörer och 80,9% 19,1% 7222 Verktygsmakare m.fl. 76,8% 23,2%
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maskinreparatörer 

8232 Maskinoperatörer, plastindustri 
82,1% 17,9%

8271 Maskinoperatörer, kött0 
och fiskberedning 84,7% 15,3%

7136 Installationselektriker 
85,4% 14,6%

1313 Chefer för mindre 
byggföretag 67,2% 32,8%

7135 VVS-montörer m.fl. 
82,3% 17,7%

1223 Driftchefer inom 
byggverksamhet 73,1% 26,9%

8223 Maskinoperatörer, ytbehandling 
84,8% 15,2%

7214 Stålkonstruktionsmontörer 
och grovplåtslagare 85,0% 15,0%

3112 Byggnadsingenjörer och 
byggnadstekniker 77,9% 22,1% 7132 Golvläggare 81,8% 18,2%
7124 Anläggningsarbetare 76,8% 23,2% 7221 Smeder 81,8% 18,2%

7241 Elmontörer och elreparatörer 
80,6% 19,4%

2144 Civilingenjörer m.fl., 
elektronik och teleteknik 68,8% 31,2%

8332 Anläggningsmaskinförare m.fl. 
82,7% 17,3%

8278 Maskinoperatörer, 
bryggeri m.m. 88,2% 11,8%

8334 Truckförare 81,2% 18,8% 7421 Möbelsnickare m.fl. 71,1% 28,9%
8251 Maskinoperatörer, tryckeri 75,6% 24,4% 7211 Gjutare 83,3% 16,7%

7141 Målare 
78,3% 21,7%

8252 Maskinoperatörer, 
bokbinderi 78,1% 21,9%

8282 Montörer, el- och teleutrustning 76,6% 23,4% 7224 Slipare m.fl. 69,1% 30,9%
1222 Driftchefer inom tillverkning, el0, värme0 
och vattenförsörjning m.m. 76,7% 23,3% 8125 Gjuterioperatörer 74,2% 25,8%

7122 Betongarbetare 
79,6% 20,4%

7143 Skorstensfejare och 
saneringsarbetare 82,0% 18,0%

7213 Tunnplåtslagare 
85,7% 14,3%

8143 Processoperatörer, 
pappersmassa 66,7% 33,3%

3114 Ingenjörer och tekniker inom elektronik 
och teleteknik 79,4% 20,6%

7139 Övriga 
byggnadshantverkare 83,9% 16,1%

2145 Civilingenjörer m.fl., maskin 
80,3% 19,7%

9310 Grovarbetare inom bygg 
och anläggning 86,5% 13,5%

7129 Övriga byggnads0 och 
anläggningsarbetare 84,3% 15,7% 7311 Finmekaniker 84,3% 15,7%
7142 Lackerare 87,4% 12,6% 7131 Takmontörer 84,0% 16,0%

Källa: MONA Kronoberg/SCB. 

Att rekryteringsproblemen ökar och att det är svårt att hitta rätt kompetens till många yrken är ingen 
nyhet. I Arbetsförmedlingens prognos för 2011/2012 lyfter man fram att en allt större andel 
arbetsgivare har upplevt en brist på arbetskraft det senaste halvåret. Inom bygg och industri handlar 
det främst om CNC-operatörer med programmeringskunskaper, kantpressare, licenssvetsare, 
byggingenjörer och betongarbetare. Det bör här poängteras att Kronoberg historiskt redovisar högre 
bristtal än riket när det gäller yrken inom framförallt industrin.8 

För mer information per yrke se Arbetsförmedlingens vägledningstjänst Yrkeskompassen på 
www.arbetsformedlingen.se där totalt cirka 200 yrken presenteras utifrån arbetsmarknadsläge och 
framtidsutsikter. Av dessa yrken återfinns en stor andel inom teknik, industri och bygg. 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. 
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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 antalet per yrke som är arbetslösa, 
förtidspensionerade eller långtidssjukskrivna. Endast yrken med 10 eller fler individer ej verksamma 
redovisas.  

 
Tabell 3: Antal personer som är öppet arbetslösa, i arbetsmarknadspolitiska åtgärder, 
förtidspensionerade eller långtidssjukskrivna efter yrke 2009. 
 
9320 Handpaketerare och andra fabriksarbetare 241

8211 Verktygsmaskinoperatörer 195

9190 Övriga servicearbetare 150

8281 Fordonsmontörer m.fl. 123

8290 Övriga maskinoperatörer och montörer 123
8283 Montörer, metall-, gummi- och 
plastprodukter 104

7212 Svetsare och gasskärare 99

8240 Maskinoperatörer, trävaruindustri 87

8232 Maskinoperatörer, plastindustri 59

8223 Maskinoperatörer, ytbehandling 46

7322 Glashyttearbetare m.fl. 43

7122 Betongarbetare 40
7123 Byggnadsträarbetare, inredningssnickare 
m.fl. 40

8282 Montörer, el- och teleutrustning 32

9150 Renhållnings- och återvinningsarbetare 31

7142 Lackerare 26
7231 Motorfordonsmekaniker och 
motorfordonsreparatörer 26

8334 Truckförare 26

7129 Övriga byggnads- och anläggningsarbetare 24

8284 Montörer, träprodukter m.m. 22

7224 Slipare m.fl. 21

7121 Murare m.fl. 20

7141 Målare 19

7211 Gjutare 18

7241 Elmontörer och elreparatörer 18

8125 Gjuterioperatörer 18
7233 Maskinmekaniker, maskinmontörer och 
maskinreparatörer 17

8144 Processoperatörer, papper 17

3115 Maskiningenjörer och maskintekniker 14

7222 Verktygsmakare m.fl. 14

8278 Maskinoperatörer, bryggeri m.m. 13

3119 Övriga ingenjörer och tekniker 12

7124 Anläggningsarbetare 12
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7242 Tele- och elektronikreparatörer m.fl. 12

8123 Värmebehandlingsoperatörer 11

8252 Maskinoperatörer, bokbinderi 11

7135 VVS-montörer m.fl. 10

7221 Smeder 10

8251 Maskinoperatörer, tryckeri 10
Källa: MONA Kronoberg/SCB. 

Totalt för alla yrken inom teknik och industri är 1 983 individer ej verksamma enligt kategorierna 
ovan. 831 av dessa är öppet arbetslösa (25,9% av den totala andelen) och 512 är i 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder (22% av den totala andelen). Här vill vi än en gång påpeka att 
tidpunkten för mätningen var 2009 och siffrorna är till stor del påverkade av krisen.  

Utlandsfödda inom teknik och industri 

Tabell 4: Andel utlandsfödda efter yrke 2009. Yrken med färre än 10 utlandsfödda 
individer redovisas ej. 
Yrke Andel utlandsfödda 

8123 Värmebehandlingsoperatörer 47,6%

8125 Gjuterioperatörer 45,4%

7211 Gjutare 37,9%

7224 Slipare m.fl. 37,7%

8271 Maskinoperatörer, kött- och fiskberedning 29,8%

8278 Maskinoperatörer, bryggeri m.m. 29,4%

9190 Övriga servicearbetare 27,3%

8231 Maskinoperatörer, gummiindustri 26,9%

7214 Stålkonstruktionsmontörer och grovplåtslagare 26,7%

7122 Betongarbetare 26,4%

8253 Maskinoperatörer, pappersvaruindustri 25,7%

8232 Maskinoperatörer, plastindustri 25,5%

7212 Svetsare och gasskärare 25,4%

8211 Verktygsmaskinoperatörer 22,9%

8283 Montörer, metall-, gummi- och plastprodukter 22,6%

8290 Övriga maskinoperatörer och montörer 22,5%

8212 Maskinoperatörer, sten-, cement- och betongvaror 22,4%

8223 Maskinoperatörer, ytbehandling 21,3%

8274 Maskinoperatörer, bageri och konfektyrindustri 21,2%

8263 Symaskinoperatörer 20,9%

8284 Montörer, träprodukter m.m. 20,0%

8144 Processoperatörer, papper 19,4%

8130 Processoperatörer, glas och keramiska produkter 18,9%

9320 Handpaketerare och andra fabriksarbetare 18,4%

8240 Maskinoperatörer, trävaruindustri 17,1%

8252 Maskinoperatörer, bokbinderi 16,9%

7142 Lackerare 16,9%

8282 Montörer, el- och teleutrustning 16,8%

8143 Processoperatörer, pappersmassa 15,7%
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8281 Fordonsmontörer m.fl. 13,7%

9150 Renhållnings- och återvinningsarbetare 13,6%

7222 Verktygsmakare m.fl. 12,0%

7322 Glashyttearbetare m.fl. 11,7%

7221 Smeder 11,2%

8334 Truckförare 11,0%

7241 Elmontörer och elreparatörer 10,5%

7421 Möbelsnickare m.fl. 10,3%

7141 Målare 9,9%

8251 Maskinoperatörer, tryckeri 9,8%

7233 Maskinmekaniker, maskinmontörer och maskinreparatörer 9,4%

7242 Tele- och elektronikreparatörer m.fl. 9,2%

7231 Motorfordonsmekaniker och motorfordonsreparatörer 9,2%

7121 Murare m.fl. 9,0%

3115 Maskiningenjörer och maskintekniker 8,7%

7129 Övriga byggnads- och anläggningsarbetare 8,4%

3119 Övriga ingenjörer och tekniker 8,2%

2149 Övriga civilingenjörer m.fl. 7,7%

2145 Civilingenjörer m.fl., maskin 7,6%

7135 VVS-montörer m.fl. 7,2%

7213 Tunnplåtslagare 7,1%

3113 Elingenjörer och eltekniker 6,3%

7123 Byggnadsträarbetare, inredningssnickare m.fl. 6,1%

8160 Driftmaskinister m.fl. 5,8%
1312 Chefer för mindre företag inom tillverkning, el-, värme- och 
vattenförsörjning m.m. 5,7%

2142 Civilingenjörer m.fl., bygg och anläggning 5,4%

3112 Byggnadsingenjörer och byggnadstekniker 5,2%

7124 Anläggningsarbetare 4,6%

3114 Ingenjörer och tekniker inom elektronik och teleteknik 4,0%

7136 Installationselektriker 3,9%

8332 Anläggningsmaskinförare m.fl. 3,3%

Totalt alla industriyrken 14,7%
Källa: MONA Kronoberg/SCB. 

Inom teknik- och industriyrkena är totalt 14,7% av individerna utlandsfödda, varav 2% i annat 
nordiskt land. Inom vissa yrken är andelen utlandsfödda betydligt högre än genomsnittet, vilket 
tabellen visar.  Det gäller framförallt olika typer av maskinoperatörer och montörer. Inom ingenjörs- 
och teknikeryrken är andelen utlandsfödda lägre än genomsnittet.  
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Pendling 

Av den förvärvsarbetande nattbefolkningen inom teknik och industri i länet har 18 954 personer sin 
arbetsplats i länet och 1 559 personer pendlar till arbete i annat län. 2 713 personer pendlar från annat 
län till arbete i Kronoberg. Merparten av inpendlarna kommer från angränsande län. Kronoberg har 
därmed ett positivt pendlingsnetto för teknik- och industriyrken med 1 154 personer. 

Flest inpendlare sett till antal finns i yrkena verktygsmaskinoperatörer, övriga ingenjörer och tekniker, 
handpaketerare och andra fabriksarbetare samt maskiningenjörer och maskintekniker. 

Störst andel inpendlare sett till andel inom yrket finns i yrkena takmontörer, övriga 
byggnadshantverkare, maskinoperatörer ytbehandling och civilingenjörer m fl. inriktning maskin. 
Observera att här bara redovisas yrken med totalt minst 50 förvärvsarbetande. 

Utbildningsnivåer och kompetensglapp 

Tabell 5: Utbildningsnivå totalt teknik- och industriyrken 2009, procent. 
Folkskola 

och 
grundskola Gymnasial

Eftergymnasial 
<3 år 

Eftergymnasial 
>3 år Forskarutbildning 

Uppgift 
saknas 

Ingår ej i 
utbildningsregistret

Teknik och Industri, 
total 24,0% 56,0% 8,6% 5,5% 0,2% 0,5% 5,2%

Källa: MONA Kronoberg/SCB. 

Inom teknik- och industriyrkena har majoriteten gymnasial utbildning som högsta avslutade 
utbildningsnivå, men en förhållandevis stor andel har enbart grundskoleutbildning. Drygt 14% har 
eftergymnasial utbildning. I hela befolkningen i länet (25-64 år) har 15,7% grundskoleutbildning, 
48,5% gymnasieutbildning och 23,6% eftergymnasial utbildning (exkl. forskarutbildning) som högsta 
avslutade utbildning.  
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Tabell 6: Sysselsättning/befolkning år 2020 för olika inriktningar av eftergymnasial 
utbildning (Tillväxtanalys, 2010) 

 
Gymnasieutbildningarna inom teknik- och 
industri är i stora delar yrkesutbildningar eller 
utbildningar med tydligt yrkesförberedande 
fokus. Inom ingenjörs- och teknikeryrken är 
andelen med eftergymnasial utbildning hög, 
medan den är låg inom operatörs- och 
montöryrken samt inom yrken med 
hantverksinriktning. 

Enligt en analys som Tillväxtanalys gjorde under 
våren 2010 framkom det att det år 2020 kommer 
finnas ett kompetensglapp i Ljungby och 
Markaryd samt i Älmhult mellan det behov som 
finns av eftergymnasial kompetens inom teknik, 
industri och naturvetenskap och det utbud av 
kompetenser som förväntas finnas om 
utvecklingen fortsätter i samma riktning som 
idag. Figuren nedan skall utläsas som att värden 
mellan 0,8-1,0 är lika med balans mellan 
efterfrågan och utbud av kompetens, ligger 
värdena över 1,0 råder det å andra sidan ett 
kompetensunderskott. Ljungby står för den 
funktionella arbetsmarknadsregionen (FA-region) 
för Ljungby och Markaryd, Älmhult står för 
Älmhult och Osby och Växjö står för övriga fem 
kommuner i länet. Det kommer dock enligt 
prognosen råda balans FA-regionen Växjö. 
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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 Teknik och industri den 20 januari 2011.  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 sextio 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. 

Kompetensförsörjningsfrågorna i länet på kort och lång 
sikt 

Det är först och främst viktigt att skapa förutsättningar för de individer på företagen som vill 
vidareutbilda sig. Det finns alltför många hinder i dagsläget, till exempel rädslan för familjens 
försörjning under studietiden. Cheferna måste bli mer flexibla och öppna för att låta de anställda gå 
utbildningar som behövs i verksamheten. Många gånger ser man kortsiktigt och vill inte avvara 
kompetenta medarbetare i den dagliga verksamheten men ibland kan det var bättre att låta dem gå en 
utbildning för att sedan komma tillbaka till företaget än att de blir understimulerade och säger upp sig. 
Synen på relationen mellan arbete och utbildning måste förändras. Traditionellt ser vi att individer 
antingen har en 100 % anställning, eller så är man studerande eller arbetslös, det finns behov av att 
skapa flexiblare lösningar som ökar förutsättningarna för att vara anställd och studera samtidigt. 
Intern kompetensförsörjning är också viktig för att göra den egna personalstyrka flexibel. Detta är 
särskilt viktigt för mindre företag för att kunna anpassa sig till förändringar. Yrkeshögskoleutbildning 
kan vara en väg till att vidareutbilda egen personal. Den anställde kan då få två dagars teoretisk 
utbildning och resten i form av lärande i arbete (LIA) på arbetsplatsen. 

Hur olika verksamheter arbetar med kompetensförsörjningsfrågorna skiljer sig mycket åt. Företag a 
använder sig bland annat av Arbetsförmedlingen och deras coacher på ett medvetet sätt för att nå 
personer som i dagsläget står utanför arbetsmarknaden för att få in dem i samband med montering 
och likande arbetsuppgifter. Man arbetar mycket som ett idrottslag, arbetet är ett lagarbete och man 
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ser mer till personen och potentialen än till kompetensen. När det gäller rekryteringen av ingenjörer är 
man mycket hårdare och alla måste börja i produktionen för att få en helhetsförståelse. Företag b har i 
dagsläget mycket sökande när det gäller tjänster för tekniker men det är brist på kompetenta 
ingenjörer. Företaget har en hög utvecklingstakt och försöker nu kartlägga vilka kompetenser som 
behövs i framtiden – arbetar mycket med kompetensstrategier. Kommun a har svårt att hitta tekniker 
etc. till samhällsplaneringen. För näringslivet i kommunen är kompetensförsörjning den viktigaste 
frågan. Kommunen arbetar aktivt med utanförskap för at kartlägga ungdomar inom 
socialförsörjningen och försöka hitta arbetsgivare till dem. Arbetsgivarna skall ha en plan att kunna 
anställa inom sex månader. 

När det gäller nyrekryteringar så nämnde några av de större företagen som till exempel IKEA att man 
inte möter några större problem i dagsläget då företaget anses vara en attraktiv arbetsgivare som 
många, framförallt unga människor gärna vill arbeta hos. På ett sätt är dock lokaliseringen i Älmhult 
ett problem genom den relativt smala arbetsmarknad som finns i kommunen. Med hänsyn till den 
stora inpendling som sker till IKEA är bra, täta och fungerande förbindelser en förutsättning för att 
företaget skall kunna tillgodose sitt behov av arbetskraft. Det är därför viktigt att ha ett kontinuerligt 
arbete med frågor som attraktivitet och infrastruktur för att klara den framtida 
kompetensförsörjningen. 

Det är viktigt att ha ett fungerande samspel mellan olika aktörer både i och utanför regionen, vi får inte 
stirra oss blinda på kommun eller länsgränser – arbetsmarknaderna är större än så. Kommunal eller 
annan offentlig sektor som arbetsgivare inom teknikområdet diskuteras i princip aldrig. Här måste 
man bli mycket mer synlig både gentemot studerande och utbildningsanordnare, men också gentemot 
andra aktörer på marknaden. I Älmhults kommun har man satsningar på trainees, att ungdomar för 
att träffa yrkesverksamma som kan berätta (både privat och offentligt). 

På lång sikt handlar det framförallt om en ökad samverkan med näringsliv och skola på alla nivåer, vi 
måste börja redan på förskola och fortsätta hela vägen upp till högskolan. Det är viktigt att möta 
ungdomarna/våra potentiella medarbetar på den nivå som de befinner sig i just nu. När det gäller det 
lägre åldrarna handlar det om att leka teknik, skapa roliga moment kring teknik i såväl skolan som på 
fritiden. Ge dem möjlighet att prova på och få en förståelse för vad det handlar om. Det centrala är att 
få ungdomar till att söka sig till den här typen av utbildningar och så småningom yrken.  

Det verkar oerhört svårt att få svar på frågan om hur studenter fattar sina beslut om utbildning och 
yrkesval. Det verkar som om många studenter har korta beslutsprocesser. Det är därför viktigt att man 
som arbetsgivare finns med i olika sammanhang och visar upp sig och arbetar strategiskt och 
långsiktigt med marknadsföring och bearbetning. Det måste finnas en stor delaktighet hos företagen 
och att det är goda företrädare från företagen som ger en rättvis och positiv bild av vad det innebär att 
arbeta inom industrin på alla nivåer.  Imagen som arbetsgivare är mycket viktigt. Upplevs man av 
såväl arbetstagare som potentiella medarbetare som en attraktiv arbetsgivare är det lättare att 
rekrytera. Chefen/ledaren för verksamheten har en oerhört central roll i detta arbete. Här trodde 
gruppen också att tidigare elever/studenter spelar en viktig roll – att de berättar om sina val och vad 
det inneburit för dem. Viktigt för många elever och studenter att de skall kunna identifiera sig med 
dem de möter. 

En grupp diskuterade vikten att få in individer i verksamheten så tidigt som möjligt. Det är förvisso 
enkla sysslor till en början men individerna får en förståelse för arbetsplatsen och yrket och en känsla 
av att de kan utvecklas. Det bör därför finnas en tydlig trapputveckling vid nyrekrytering. Ett företag 
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berättade att frågan om hur nyanställda känner att de kan bidra och utvecklas är så pass viktig så att 
det påverkar vilka uppdrag man väljer att ta sig an, det måste finnas delar som alla kan göra. 

En långsiktig samhällsutveckling är också viktig då det påverkar helhetsbilden. För att locka folk 
behövs paketering samt att få intressenten att köpa paketet. Medias bild av industrin spelar här en 
viktig roll. 

Mycket av rekryteringen sker på traditionellt vis det vill säga genom Arbetsförmedlingen, sidor på 
webben där arbetssökande kan skapa profiler. Kontakter och tips internt på arbetsplatsen men även 
externt genom LIA, annan praktik och samverkan med skolan. Viktigt att använda praktikanter och 
andra studenter för att tipsa kompisar och locka dem till arbetsplatsen. Inhyrda konsulter från företag 
man samarbetar med utgör en viktig del i kompetensförsörjningen för många av industriföretagen i 
regionen. 

Hur ser kompetensbehovet ut och hur kan det tillgodoses 

En av grupperna konstaterade att det generellt är svårt att se utvecklingstendenser och 
kompetensbehov på längre sikt. De menade att flera arbetsgivare saknar en probleminsikt, de har 
troligtvis uppmärksammat frågan om det framtida kompetensbehovet men de ser ingen anledning till 
oro då behovet endast är någon eller några personer till det egna företaget. Man saknar en helhetsbild 
och en förståelse för den totala bristsituationen. Kompetenser som ändå framstår som tydliga 
bristområden i regionen kortsiktigt men även på längre sikt är svetsare, tekniker, högskoleingenjörer, 
It-tekniker, och något som ofta glöms bort men som lyftes på förmiddagen – ingenjörer med 
kunskaper i kommunal teknik. 

En bred kompetens behövs i fler fall än vad som vanligtvis framgår av diskussionen och när det gäller 
de mindre företagen så är flexibilitet och ”rätt person” viktigare än rätt kompetens. Livslångt lärande 
är en viktig del av att anpassa och utveckla kompetensen hos medarbetare. Företagen kan inte förvänta 
sig att hitta kompetensprofiler som stämmer till hundra procent mot behovet. Utbildning på 
arbetsplatsen för nyanställda, vidareutbildning av redan befintlig personal och så vidare är viktigt och 
här finns en stor utvecklingspotential för ökad matchning. 

En grupp diskuterade hur den svenska arbetsmarknaden på många sätt ser annorlunda ut än andra 
länders arbetsmarknader. Vi har till exempel inte så hierarkiska strukturer och fasta yrkesroller som i 
andra delar av världen. En svensk maskiningenjör är inte bara en maskiningenjör utan kan också lite 
annat som exempelvis el och energi. Olika satsningar och nya investeringar kan komma till genom 
detta, eftersom företaget bär på många olika kompetenser inom en grupp. Satsningar som kanske inte 
hade blivit av om man hade haft fastare yrkesroller. Det kan däremot vara svårt att hitta och sätta 
samman dessa olika kompetenser för att få till den optimala blandningen – våga ta in det oväntade 
som kan bidra med nya perspektiv och ny kunskap/kompetens. Den kompetens som många gånger 
efterfrågas men som är svår att definiera handlar om förhållningssätt och problemlösningsförmåga 
hos den enskilda individen. 

I Älmhult råder det i dagsläget en balans inom de flesta områden men på sina håll börjar företagen 
redan känna av kompetensbristen och man vet inte hur frågan skall lösas. Inom en tre-årsperiod tror 
man sig få stora problem på de flesta områden med att hitta rätt kompetens till företagen. Ett första 
steg är att göra en riktig inventering av vilka kompetenser som kommer att behövas och sedan ta fram 
en strategisk plan för hur frågan skall hanteras. 
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Yrkeskunnande är viktigt. Ibland är nyutbildade för teoretiska och breda, det finns behov av smalare 
inriktningar och yrkeskompetenser. Ett sätt att hantera detta är att skapa fler inriktningar som bättre 
svarar mot faktiska behov. Skolor som arbetar entreprenörsinriktat är ofta framgångsrika. De 
studerande lär sig söka kompetenser, vem som är duktig på vad för att uppgiften skall lösas. Viktigt att 
lära sig att lära, hitta egna sätt för att förstå och skapa medvetenhet kring att det finns olika sätt. Dessa 
typer av kompetenser är viktiga när de studerande sedan skall ut i arbetslivet. 

Företag har sällan tid att sätta sig in i vad olika utbildningar betyder och vad olika examina innebär. 
Det behövs någon form av förenkling och tydliggörande för att undvika att personer som skulle kunna 
vara intressanta för företaget sållas bort i ansökningsprocessen. Nyutexaminerade från universitet och 
högskolor måste bli bättre på att berätta vad de kan och hur de konkret kan bidra till företagen, många 
gånger blir beskrivningarna alltför abstrakta och teoretiska. 

En grupp diskuterade frågan om regelsystemet för vidareutbildning/omskolning och validering. Beror 
det relativt låga antalet som valideras på svårighet, okunskap om möjligheterna och/eller brist på 
motivation? Gruppen ansåg att möjligheten till validering och att kunna komplettera ämneskunskaper 
är en utvecklingsmöjlighet för att öka den tekniska kompetensen i regionen. Vilken roll tar 
utbildningsanordnare och arbetsgivare för att informera, lyfta och driva frågan? Kan detta leda till att 
öka andelen individer med behörighet för att välja tekniska utbildningar på eftergymnasial nivå? 

En långsiktig och regelbunden dialog behövs mellan arbetsgivare och utbildningsanordnare på alla 
nivåer. Signaler om det kommande behovet är mycket viktiga för att kunna förbättra matchningen 
mellan den kompetens som utbildas och den som efterfrågas. Linnéuniversitetet signalerar att det går 
att anpassa delar av utbildningsinnehållet efter det behov som finns på arbetsmarknaden om 
signalerna från arbetsgivarna pekar åt samma håll och är tydliga. Yrkeshögskolan är annars den typ av 
utbildning som skall vara lättast att anpassa efter arbetsmarknadens behov men här finns det ett 
problem med kontinuiteten på grund av osäkerheten i verksamheten. Trots att en utbildning kan vara 
både efterfrågad och väl fungerande kan den läggas ned på grund av utebliven finansiering från staten 
och i dagsläget finns inga andra finansieringsalternativ. 

Flera exempel på samverkan mellan skola näringsliv lyftes – ett exempel var Teknikcollege som är en 
form av kvalitetscertifiering som flertalet gymnasieskolor i länet idag är anslutna till genom 
Teknikcollege Kronoberg. Näringslivets medverkan och engagemang är här en avgörande faktor för 
certifieringen. Yrkeshögskolan har ett arbetssätt som innebär att näringslivets engagemang är helt 
avgörande för verksamheten. Utmaningen här är att få till stånd ett ännu bättre samarbete mellan 
utbildningarna och företagen men också mellan de medverkande företagen. Linnéuniversitet arbetar 
med en förnyad ansökan om att få starta civilingenjörsutbildning. I detta arbete, och om/när 
utbildningen sedan startar är en ökad öppenhet mellan universitet och näringsliv av yttersta vikt. 

Utbildningssystemet är i ständig förändring och det pratas ofta om att undvika inlåsningseffekter. 
Trots detta så blir gymnasieprogrammen genom GY11 mer uppdelade i studieförberedande och 
yrkesförberedande. I de yrkesförberedande programmen har man inte automatisk behörighet till 
högskolan även om alla studerande har möjligheten att genom tillval bli behöriga. Är 
utbildningsanordnarna inte tydliga med den möjligheten är risken stor att duktiga och ambitiösa 
elever endast väljer studieförberedande utbildningar för att därigenom hålla flera dörrar öppna. 

Flera grupper nämnde behov av det fjärde året på gymnasiet som har funnits tidigare och som nu 
prövas på vissa gymnasieskolor i landet. Yrkeshögskolan har tagit upp frågan om ett sådant år skall 
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erbjudas inom yrkeshögskolans ram men det har hittills inte fått något gehör hos Myndigheten för 
yrkeshögskolan, vilket gör att man inte kommer framåt i frågan. 

Av de studerande som väljer att läsa någon YH-utbildning med inriktning teknik, så har nio av tio ett 
arbete direkt efter avslutad utbildning, problemet är dock att attrahera studerande. Ekonomin gör att 
utbildningarna inte går ihop när det är för få studerande på varje utbildning. Underskottet kan vara 
upp till 300 000 kronor per utbildning. Inom YH-utbildningarna är många av de studerande något 
äldre, en stor del av utbildningen utgår från lärande i arbete (LIA) för att koppla de teoretiska 
kunskaperna till praktiken. Det är dock många gånger svårt att hitta LIA-platser företagen har 
antingen för mycket eller för lite att göra – därför tackar de nej till att ta emot studenterna. Det kan 
också uppstå problem att hitta LIA-platser om de studerande är invandrare som kommit till Sverige 
sent och har begränsade kunskaper i svenska. Företagen svarade här med att anledningen till att de 
många gånger får säga nej är för att det finns ett maxantal praktikanter som man kan ta emot per 
arbetsplats och det är många olika utbildningsaktörer som ringer och vill ha tillgång till dessa platser, 
behov av koordinering. 

Både under förmiddagens föreläsningar och under eftermiddagens diskussioner återkom man till hur 
viktigt det är med matematiken i skolan. Både på gymnasiet och på universitetet är matten 
grundläggande. Idag upplevs kunskaperna i ämnet för dåliga av många arbetsgivare och det är för 
stora skillnader i kunskaper beroende på vilken skola ungdomarna kommer ifrån. Mattestop – de 
svagaste eleverna är de som avgör i vilken takt undervisningen sker – de duktiga får inte alltid 
utvecklas efter sin förmåga. I Ljungby har man tagit fram en mattebok tillsammans med företagen för 
att få realistiska uppgifter, i ett försök att göra matten roligare och mer relevant för de studerande. 
Internationellt har matematik mycket högre status – hur når vi dit? Matematiken är grunden till det 
mesta inom teknik och industri. Har du en förståelse för beräkning, logik och problemlösning i 
grunden så går specialiseringarna att göra internt, har du inte den grundkompetensen är det en lång 
väg att gå för att bli framgångsrik. 

Nätverk och mentorskap både inom den egna verksamheten men också mellan olika företag är viktigt 
då dessa skapar kontakter, stärker det lilla företaget och skapar en trygghet i såväl uppgång som 
nedgång. Många mindre företag behöver utbildning i hur de kan göra sig själva till bättre arbetsgivare, 
hur man strategiskt skall arbeta med personalfrågor osv. Man kan inte som företag lägga över ansvaret 
på någon annan. Alla måste arbeta tillsammans och ta ansvar för olika delar. Flera grupper nämnde 
den här typen av mötesplatser/forum som en viktig arena att arbeta vidare med så att vi kan gå från 
ord till handling. 

Samverkansmöjligheter för att säkra 
kompetensförsörjningen 

Det är helt avgörande att företagen är delaktiga och med i hela processen med att säkra 
kompetensförsörjningen. I en av grupperna lyftes synpunkter kring att många företag vill ha en 
lösning serverad men inte vill vara med och bidra. Ska vi klara utmaningarna framöver så måste alla 
vara mer delaktiga och se till att man har en uppdaterad världsbild av hur trendkurvorna pekar. Detta 
verkar saknas hos den stora massan idag. Ett gemensamt engagemang och ansvar är en nyckelfaktor. 

En grupp diskuterade hur statusen kan höjas för utbildningarna och ett förslag var att skapa 
meningsfullhet och sammanhang för det arbete som görs i utbildningarna. Förr så tillverkade man för 
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industrin under utbildningstiden men idag så slängs produkterna. Kan man koppla studiemoment till 
skarp produktion? 

Några av deltagarna i en grupp medverkade vid motsvarande workshop om framtidens 
kompetensbehov inom IT och där pratade man om ett nytt kluster som är på gång, IEC – Information 
Engineering System, med initiativtagare som Linnéuniversitetet, Växjö kommun och Almi. En av 
fokusfrågorna för nätverket är bland annat kompetensförsörjningen. Detta arbetssätt skulle kunna 
vara intressant för teknikinriktade och teknikintensiva företag. 

För den framtida långsiktiga rekryteringen av tekniker och ingenjörer framhölls i flera grupper vikten 
av gemensamma insatser för att påverka attityder till och intresset för teknik, matematik och 
naturkunskap. Olika insatser som gjorts lyftes som goda exempel – GoTech, Teknikcollege, Ung 
Företagsamhet i Grundskolan, Grrl Tech prova-på-projekt för tjejer, lokala samarbeten mellan skola 
och näringsliv m.fl. men det finns mycket mer att göra och det bör göras i bred samverkan. Ett bättre 
samarbete med Ung Företagsamhet, många UF-företag är tjänsteföretag och när det handlar om 
produkter så är det ofta export, här finns en stor potential för samverkan kring produktutveckling. 

En grupp diskuterade vikten av att uppmuntra och stimulera elever som är duktiga för att de ska få 
möjlighet att utvecklas. Ett utvecklat samarbete mellan olika utbildningsnivåer, till exempel 
möjligheten för att högstadieelever skall få läsa gymnasiematte snarare än att sitta ostimulerade och 
därigenom tappa intresset för ämnet. Det görs redan idag på många skolor men är i dagsläget 
beroende av eldsjälar snarare än ett tydligt system. Andra möjligheter skulle kunna vara mentorskap 
mellan utbildningsnivåer eller liknande. 

Vi måste också arbeta gemensamt med frågor som: hur får vi studerande till utbildningarna inom 
teknik och industri, hur får vi de som utbildas i regionen att stanna kvar och arbeta? Kopplingen 
mellan företag och de studerande under utbildningen är central för att kunna visa upp vad som finns 
här, vilka kompetenser som efterfrågas och vilka utvecklingsmöjligheter som finns. Hur och var når 
man dem som är gymnasieutbildade och yrkesverksamma men ännu inte bestämt vad man vill göra i 
yrkeslivet? 

Ett gemensamt arbete i regionen med potentiella hemvändare behövs. Många ungdomar lämnar 
regionen efter gymnasie eller högskolestudierna och det behöver inte i sig vara negativt om de sedan 
upplever att det är attraktivt att återvända. Gemensamt kan företag och kommunerna arbeta för att 
skapa en attraktivitet för återvändare genom att marknadsföra variationen på arbetstillfällen, bra 
boende, skola, service osv som kan bli avgörande för många unga när det är dags att bilda familj och 
bli mer permanent boende på en ort. 

Gemensam marknadsföring av utbildningarna vid Linnéuniversitetet – hjälps övriga utbildningsnivåer 
och företagen åt ökar attraktiviteten. En förutsättning för detta då Linnéuniversitetet traditionellt sätt 
inte varit något tekniskt lärosäte är att man måste hitta sina styrkeområden och nischa dem. Lyckas 
man identifiera konkurrensfördelarna gentemot exempelvis KTH och Chalmers är det lättare för lärare 
och studievägledare på gymnasiet att rekommendera Lnu framför någon annan skola. 

Satsning på tillväxtföretagen i regionen var en av de frågor som diskuterades – gemensamt se hur vi 
kan stötta de företag som kan och vill växa och utvecklas. Administrativt stöd saknas och vi värdesätter 
inte specialisterna. Vi kan inte välja mellan djup eller bredd vi behöver både och. Vi behöver 
djupet/spetsen för att kunna få bredden – har vi bara en bredd är risken att vi blir en i mängden. 
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Infrastrukturen är en fråga vi måste arbeta gemensamt med för att arbetskraften skall kunna röra sig 
såväl inom länet som från angränsande län och in. Vi kommer inte klara oss på egen hand med 
kompetensförsörjningsfrågan, oerhört viktigt för en ort att det finns goda pendlingsmöjligheter om 
företagen skall kunna attrahera extern kompetens. 

De största utmaningarna  

Teknik är eftersatt som ämne på mellanstadiet. Det finns få utbildade lärare, eleverna får alltför sällan 
det antal timmar de är berättigade till samt att tekniken de får ta del av inte motsvarar deras syn på 
teknik. Sker en förändring här kan den leda till en förändring i attityderna till teknikämnet. De 
politiska nämnderna borde ta sitt ansvar och se över detta samt ställa krav på skolor och rektorer. 

Kommunikationen med ungdomar måste ske på deras hemmaarenor, företag och potentiella 
medarbetar rör sig i olika kommunikationskanaler i dagsläget. Sociala medier måste användas av fler, 
även de små företagen måste lära sig att synas i nya kanaler. 

Vi måste lyfta blicken och arbeta på större marknader, det enskilda företaget eller den enskilda 
kommunen kan inte påverka i någon större grad, men går vi samma på regional nivå blir vi lite 
starkare. Det räcker inte att prata om nationell arbetskraft vi måste prata mer om internationell 
rekrytering, hur ska vi få de begåvade och kompetenta individerna att komma till Sverige?  

Det kommer att vara relativt lätt att få arbete framöver – hur ska företagen/verksamheterna profilera 
sig för att attrahera rätt kompetens? Företagen måste bli bättre på att tydligt tala om vad man behöver 
och vad man kan erbjuda. 

Finansieringen är en central fråga för att kunna starta utbildningar. Förslag från en av grupperna till 
arbetsgivare i regionen. Anställ nu och möjliggör att 50% av arbetstiden går till utbildning – på så sätt 
blir det en naturlig matchning mellan studier och arbetsliv.  

Arbetsmarknadens regelverk kan sätta käppar i hjulet för goda initiativ såsom lärlingsplatser etc. 

Många både yngre och äldre personer i dagens samhälle har en felaktig bild av hur det är att arbeta 
inom industrin. Denna bild är ett stort hinder som är svårt att bryta igenom. Hur kan företagen nå 
ungdomar och deras föräldrar? Grupper av företag som går samman och bjuder in till 
informationsmöten? 

Studievägledare, lärare och föräldrar viktiga mottagare att nå med information om 
teknikutbildningarna i regionen och det framtida behovet av kompetensen. Det är många av dessa som 
aldrig har satt sin fot i industrin och därför har en felaktig uppfattning. Det är viktigt att möta dessa 
kategorier och börja möta yrkesgrupper som studievägledare och lärare redan under 
grundutbildningen genom information och studiebesök. 

En stor risk är att företag och beslutsfattare inte tar trendkurvor, prognoser och varningssignaler på 
tillräckligt stort allvar och svarar med alltför små åtgärder. Varför saknas politiken när framtidens 
kompetensbehov diskuteras?! Genom den här typen av aktiviteter och forum skapar vi en gemensam 
problembild men hur går vi från diskussion till att utforma en plan med konkreta aktiviteter som 
genomförs och följs upp? 
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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 

När det gäller nationella gymnasieprogram inom teknik och industri, inklusive bygg så finns det en rad 
olika utbildningsprogram som både är yrkesförberedande och studieförberedande. Här presenteras 
det utbud som finns, men beroende på söktryck och likande är det inte säkert att alla skolor startat 
utbildningar under hösten 2011. För mer information kontakta respektive skola och utbildning. 
Texterna om utbildningsprogrammen kommer från skolverket.se. 

Bygg- och anläggningsprogrammet som är till för elever som vill arbeta med att bygga, underhålla 
och göra ombyggnationer av hus och anläggningar. I Kronoberg finns det möjlighet att läsa Bygg- och 
anläggningsprogrammet på sju skolor. 

- Allbo Lärcenter/Alvesta Gymnasium (Alvesta) 
- Haganässkolan (Älmhult) 
- Kungsmadskolan (Växjö) 
- Sunnerbogymnasiet (Ljungby) 
- Uppvidinge gymnasieskola (Uppvidinge) 
- Växjö Fria Fordonsgymnasium (Växjö) 
- Växjö Praktiska Gymnasium (Växjö) 

För mer information om Bygg- och anläggningsprogrammet se: 
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/gymnasieutbildning/2.2953/2.3021/2.3024 

El- och energiprogrammet är ett yrkesprogram som vänder sig till elever som vill arbeta med 
elinstallationer, system för automatiserad produktion, energi-, miljö- och vattenteknik eller datorer 
och kommunikation. I Kronoberg finns möjlighet att läsa El- och energiprogrammet på sex skolor. 

- Haganässkolan (Älmhult) 
- John Bauergymnasiet (Växjö) 
- Kunskapscentrum Markaryd (Markaryd) 
- Sunnerbogymnasiet (Ljungby) 
- Teknikum (Växjö) 
- Växjö Praktiska Gymnasium (Växjö) 

För mer information om El- och energiprogrammet se: 
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/gymnasieutbildning/2.2953/2.3021/2.3026 
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Fordons- och transportprogrammet vänder sig till elever som vill arbeta med olika fordon och 
transporter eller med godshantering. I Kronoberg finns möjlighet att läsa Fordons- och 
transportprogrammet på fem skolor. 

- Allbo Lärcenter/Alvesta Gymnasium (Alvesta) 
- Kungsmadskolan (Växjö) 
- Sunnerbogymnasiet (Ljungby) 
- Växjö Fria Fordonsgymnasium (Växjö) 
- Växjö Praktiska Gymnasium (Växjö) 

För mer information om Fordons- och transportprogrammet se: 
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/gymnasieutbildning/2.2953/2.3021/2.3028 

Industritekniska programmet leder till ett tekniskt avancerat yrke. Programmet vänder sig till elever 
som vill arbeta med t.ex. produktframställning, driftsäkerhet, underhåll och svetsning inom teknisk 
industri. I Kronoberg finns möjlighet att läsa Industritekniska programmet på sex skolor. 

- Haganässkolan (Älmhult) 
- Kungsmadskolan (Växjö) 
- Sunnerbogymnasiet (Ljungby) 
- Uppvidinge gymnasium (Uppvidinge) 
- Wasaskolan (Tingsryd) 
- Växjö Praktiska Gymnasium (Växjö) 

För mer information om Industritekniska programmet se: 
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/gymnasieutbildning/2.2953/2.3021/2.3033 

Naturvetenskapsprogrammet är ett studieförberedande program. Utbildningen lägger grunden för 
fortsatta studier inom naturvetenskap, matematik och teknik men programmet förbereder också för 
fortsatta studier inom andra vetenskapliga områden. I Kronoberg finns möjligheten att läsa 
Naturvetenskapsprogrammet på åtta skolor. 

- Haganässkolan (Älmhult) 
- Katedralskolan (Växjö) 
- Kunskapscentrum i Markaryd (Markaryd) 
- ProCivitas Privata Gymnasium (Växjö) 
- Sunnerbogymnasiet (Ljungby) 
- Teknikum (Växjö) 
- Uppvidinge Gymnasium (Uppvidinge) 
- Växjö Fria Gymnasium (Växjö) 

För mer information om Naturvetenskapsprogrammet se: 
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/gymnasieutbildning/2.2953/2.3021/2.3036 

Teknikprogrammet vänder sig till elever som vill arbeta med teknik och tekniska processer. 
Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier i teknik och naturvetenskap på högskolan. I 
Kronoberg finns möjligheten att läsa Teknikprogrammet på sex skolor. 

- Haganässkolan (Älmhult) 
- John Bauergymnasiet (Växjö) 
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- Skanskagymnasiet (Växjö) 
- Sunnerbogymnasiet (Ljungby) 
- Teknikum (Växjö) 
- Wasaskolan (Tingsryd) 

För mer information om Teknikprogrammet se: 
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/gymnasieutbildning/2.2953/2.3021/2.3039 

VVS- och fastighetsprogrammet är inriktat mot installation, service och underhåll av energitekniska 
anläggningar och system i fastigheter. Samtidigt ligger fokus på mötet med andra människor i 
yrkesutövningen. I Kronoberg finns möjligheten att läsa VVS- och fastighetsprogrammet på tre skolor. 

- Kunskapscentrum Markaryd (Markaryd) 
- Teknikum (Växjö) 
- Växjö Praktiska Gymnasium (Växjö) 

För mer information om VVS-och fastighetsprogrammet se: 
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/gymnasieutbildning/2.2953/2.3021/2.3040  

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

Teknikcollege 

Teknikcollege är ett samlingsbegrepp för ett antal utbildningar på gymnasial och eftergymnasial nivå 
med en teknisk inriktning. Teknikcollege som kvalitetsstämpel visar att flera kommuner och 
utbildningsanordnare har gått samman med industrin i en region för att utveckla utbildningar utifrån 
de krav industrin ställer. Utbildningsanordnare som har blivit godkända som Teknikcollege erbjuder 
utbildningar som ska attraherar ungdomar och vuxna samtidigt som befintliga resurser utnyttjas så 
effektivt som möjligt. Företagen har en mycket viktig roll i konceptet med Teknikcollege då de är 
aktiva i så väl val av inriktning, utformning och den löpande verksamhetens genomförande genom att 
bland annat tillhandahålla praktikplatser. I Kronoberg är följande program certifierade: 

- Industriprogrammet på Kungsmadskolan, Wasaskolan och Åseda Gymnasium 
- Teknikprogrammet på Teknikum, Wasaskolan och Åseda Gymnasium 
- Elprogrammet på Teknikum 
- Produktionsteknik som KY-utbildning i Växjö 

För mer information se: http://teknikcollege.se/ eller http://www.gotech.nu/ 

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 
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utbildningsprogram och enstaka kurser. I Kronobergs län finns det möjlighet att läsa Yrkesvux 
utbildningar inom ramen för Teknik och industri i följande kommuner. 

- Alvesta kommun – för mer information se http://www.alvesta.se/Barn--Utbildning/Allbo-
Larcenter/Utbildningar/Yrkesvux-Industri/ 

- Ljungby Kommun – för mer information se 
http://www.sunnerbogymnasiet.se/default.asp?groupid=2004112132558163 

- Tingsryd – för mer information se http://www.larcenter.tingsryd.se/ 
- Växjö - för mer information se  http://vaxjo.se/Barn--Utbildning/Utbildningar-for-

vuxna/Gymnasial-vuxenutbildning/Yrkesutbildningar/ 
- Älmhult – för mer information se 

http://haganasvuxenutbildning.se/index.php?option=com_content&view=article&id=180&It
emid=111 

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 sex utbildningar inom Teknik och industri. 

- Kvalificerade yrkesutbildningar (KY) 
- Kvalificerad servicetekniker för tunga fordon (Ljungby) 
- Styrning av intelligenta hus (Växjö) 

Yrkeshögskoleutbildningar (YH) 

- Drift- och servicetekniker (Ljungby) 
- IWS – International Welding Specialist (Ljungby) 
- Produktionstekniker (Växjö) 
- Produktionsutvecklare (Ljungby) 

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

I vår region har vi bara 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. 

Bioenergiteknik 

- Energi och miljö – inriktning bioenergiteknik, högskoleingenjör, 180 högskolepoäng 
(grundnivå) 

- Bioenergiteknik, masterprogram, 120 högskolepoäng (avancerad nivå) 

Byggteknik 

- Byggteknik, högskoleingenjör, 180 högskolepoäng (grundnivå) 
- Byggnadsutformning, 180 högskolepoäng (grundnivå) 
- Byggteknik, magisterprogram, 60 högskolepoäng (avancerad nivå) 

Maskinteknik 

- Maskinteknik, inriktning produktutveckling eller produktionsutveckling, högskoleingenjör, 
180 högskolepoäng (grundnivå) 

- Industriell ekonomi, högskoleingenjör, 180 högskolepoäng (grundnivå) 
- Magister i maskinteknik/Master in mechanical engineering (avancerad nivå) 

Systemekonomi 

- Industriell ekonomi, högskoleingenjör, 180 högskolepoäng (grundnivå) 
- Modernt ledarskap och industriell styrning, 180 högskolepoäng (grundnivå) 
- Livscykelaspekter på industriella system, masterprogram, 120 högskolepoäng (avancerad 

nivå) 

Utöver dessa utbildningsprogram finns ett brett utbud av 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 länet just nu? 

Civilingenjörsutbildningar på Linnéuniversitetet? 

Linnéuniversitetet ansökte 2009 om tillstånd att utfärda civilingenjörsexamen och i juni 2010 
meddelade Högskoleverket (HSV) avslag på universitetets ansökan. I bedömargruppens 
sammanfattande slutsatser sägs dock: ”... bedömer vi det vara möjligt att universitetet kan utarbeta 
en ny ansökan som innehåller program som på ett bättre sätt möter det regionala näringslivets 
behov av kompetens, attraherar studenter och som på ett bättre sätt utnyttjar universitetets 
lärarkompetens”. Med detta som bakgrund beslöt fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik att 
på rektors uppdrag utarbeta en ny, fokuserad ansökan om examensrätt för civilingenjörer vid 
Linnéuniversitetet att översändas till HSV senast 2011-10-15. 

Planerad programstart för civilingenjörsprogrammen i ansökan är ht 2013. 

I samband med ansökan har ett omfattande arbete genomförts i form av intervjuer vid ett antal av 
regionens kommuner och teknikbaserade företag/företagsgrupper som Södra, IKEA, Atlas Copco, 
Alstom, Sustainable Sweden, Kährs, Volvo CE och Combitech. Rekrytering av tekniskt avancerad 
personal utgör idag ett stort problem och såväl företag som kommuner ser examinationsrätt för 
civilingenjörer vid Linnéuniversitetet som en fråga av mycket stor strategisk betydelse. Det finns ett 
övergripande behov av att stärka Växjö-/Kalmarregionens profil och attraktivitet som en 
sammanhållen teknikregion inom utbildning och näringsliv. Regionens näringsliv är till väsentlig del 
teknikbaserat med ett antal globalt verksamma och ledande företag inom tillverkningsindustrin. Detta 
framgår även tydligt i ”Regionstudie Kalmar/Kronoberg”, som genomfördes 2011 inom ramen för KIS-
projektet (Kunskap och Innovation i Småland) med Linnéuniversitetet, Regionförbundet Södra 
Småland och Regionförbundet i Kalmar Län som uppdragsgivare.  

Ansökan fokuserar på två civilingenjörsprogram: 

Skogen och dess produkter (med bas i nuvarande Skogs- och träteknik) 

samt 

Byggteknik inriktning konstruktion 

Båda programmen har sin geografiska hemvist i Växjö med status som forskningsämnen vid 
Linnéuniversitetet och med basen i redan etablerade högskoleingenjörsprogram. Skogen och dess 
produkter har sitt forskningsfokus på kedjan skog - trä - träprodukter med materialkunskap, 
produktutveckling, produktionsmetoder, ekonomi och marknadsaspekter som kärnområden.  

Byggteknik har, med rötter i forskning kring skog och träteknik, utvecklat en forskargrupp med 
inriktning mot konstruktion, beräkningsteknik och träbyggnadsteknik. 

Kunskap om materialet trä är på avancerad nivå ett gemensamt kompetensområde för Skogen och 
dess produkter och Byggteknik inriktning konstruktion. Båda programmen har starka nätverk med 
näringslivet inom såväl forskning, utveckling som utbildning. Linnéuniversitetet har t ex inom 
träbyggnadsområdet slutit ett samverkansavtal med Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP), med 
områdena bioenergiteknik och fordonsteknik som övriga samverkansområden.  
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Det valda utbildningskonceptet bygger på ingenjörsutbildningar i två steg. Vid ansökningstillfället 
väljer studenten antingen det 5-åriga civilingenjörsprogrammet eller det 3-åriga 
högskoleingenjörsprogrammet, som under de tre inledande åren är i stort sett identiska, men har 
fortfarande möjlighet att under utbildningens gång ändra examensmålet mellan de 3- respektive 5-
åriga ingenjörsutbildningarna. 

För mer information kontakta institutionen för teknik vid Linnéuniversitetet. 
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Analys och slutsatser 

Efter att ha studerat såväl statistiken som de mer kvalitativa underlagen anser vi oss kunna dra några 
slutsatser inom området Vård och omsorg och om de möjligheter och utmaningar som vi ser i relation 
till kompetensförsörjningsfrågorna. 

Den ökande kompetensbristen är tydlig i både de statistiska underlagen och i de mera kvalitativa 
underlagen baserade på gruppdiskussioner som i de diskussioner som ständigt förs runt omkring i 
samhället. Det gäller dels att ersätta dem som kommer att gå i pension och dels för att kunna leva upp 
till den tillväxtpotential som finns i många av länets företag. Det kommande behovet är således stort 
men intresset från människor att söka sig till yrken inom teknik, industri och bygg är alltför lågt, 
särskilt bland ungdomar. Vi måste arbeta på bred front för att hitta den kompetens som behövs för att 
ha en fortsatt stark och konkurrenskraftig industriregion. 

Vi måste bli bättre på att arbeta med strategisk kompetensutveckling och hitta mer flexibla lösningar 
för att redan anställda individer skall kunna studera och arbeta och därigenom få en ökad kompetens. 
Det finns många människor runt om i länets företag som har en potential att vidareutvecklas och 
därigenom skapa ett mervärde för företaget. Många arbetsgivare har dock så små marginaler när det 
gäller kapacitetsutnyttjandet att det kan leda till att man har svårt att undvara personalen från 
produktionen för att erbjuda dem kompetensutveckling. 

Utvecklade kompetenser och förbättrad utbildning har varit ett återkommande tema där framförallt 
matematiken stått i fokus. Många arbetsgivare upplever att nyutexaminerade elever/studenter är 
alltför svaga när det gäller matematik och lyfter behovet av en förbättrad undervisning. 
Teknikundervisningen är ett annat exempel som lyfts fram som ett utvecklingsområde. 
Yrkeskunnande anses också vara lägre än önskat då många utbildningar upplevs som alltför teoretiska 
och abstrakta av arbetsgivare. 

Ökad samverkan mellan skola och näringsliv är en ständigt återkommande punkt som är oerhört 
viktig för att visa ungdomar och andra studerande vad arbete inom teknik, industri och bygg faktiskt 
innebär. Samverkan är också oerhört viktig för att kunna hålla en hög kvalité i utbildningarna – 
särskilt de mer yrkesförberedande så att de studerandes kunskaper matchar det behov som finns på 
arbetsmarknaden. Det finns flera goda exempel på samverkan som gett resultat i länet och dessa måste 
vi lyfta och växla upp så att de inte bara blir lokala företeelser – ett exempel på detta är GoTech i Växjö 
där företagens engagemang och kraftsamling fått flera konkreta resultat. 

Inom flera yrkesgrupper finns en andel utlandsfödda representerade men vi måste bli bättre på att ta 
vara på den här resursen inom flera områden. En gemensam utmaning är att hitta vägar för att 
snabbare integrera nyanlända på arbetsmarknaden och snabba på språkinlärningen som enligt många 
arbetsgivare är en förutsättning på de flesta arbetsplatser i länet. 

Pendlingen visar att vi inte kommer att klara oss själva i länet utan måste attrahera kompetens utifrån 
och ett sätt är genom god infrastruktur. Förbättrade pendlingsmöjligheter ökar rörligheten men det 
räcker inte, vi måste också arbeta på såväl arbetsgivares och arbetstagares attityder till pendling. 

En av de mest centrala frågorna att arbeta med är bilden av yrken inom teknik och industri som många 
gånger är förlegad och felaktig. Media spelar här en avgörande roll och rapporteringen hur det ser ut i 
exempelvis industrin och hur arbetsmarknaden ser ut. Industrin är konjunkturkänslig det kan vi inte 
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komma ifrån men bilden som presenteras måste bli mer nyanserad, media kan inte bara rapportera 
om varsel och nedläggningar utan måste också visa på allt positivt som händer. Konkurrenskraften i 
våra företag, nyanställningar och nyetableringar, tillväxttakten och potentialen som finns i regionen 
osv. 

Verksamheter inom teknik, industri och bygg, såväl privata som offentliga är vår basnäring i regionen 
och vi måste kunna attrahera kompetens för att vara en fortsatt stark region och det är ett gemensamt 
ansvar. Arbetsgivare måste bli bättre på att synliggöra och förutse kompetensbehoven och samverka 
med utbildningarna i länet. Utbildningsanordnarna måste bli ännu bättre på att utbilda med hög 
kvalité i en nära samverkan/dialog med arbetslivet. Politiken och alla stödfunktioner som finns runt 
om näringslivet och de tekniska verksamheterna på den offentliga sidan måste hjälpa till för att skapa 
bättre förutsättningar, koordinera och administrera för att underlätta. Arbetar vi tillsammans mot ett 
gemensamt mål och en gemensam vision för länet så ökar våra möjligheter att attrahera den 
kompetens vi behöver och fortsätta utvecklas och ta plats som en av de starkaste tillväxtregionerna i 
landet. 
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Bilaga 

Space-Time Research 

Region Södra Småland Sysselsättning 2009 

Table 1 

Yrke by Ålder 

 for Personer, Förvärvsarbetande 

  
16 år - 54 

år 
55 år - 64 

år 
Total 

Andel upp 
till 54 år 

Andel 55 år 
eller äldre 

Industri, tillverkning, verkstad, total 
18706 4520 23226 80,5% 19,5% 

8211 Verktygsmaskinoperatörer 
1796 335 2131 84,3% 15,7% 

9320 Handpaketerare och andra 
fabriksarbetare 962 163 1125 85,5% 14,5% 

8240 Maskinoperatörer, trävaruindustri 
839 191 1030 81,5% 18,5% 

3115 Maskiningenjörer och maskintekniker 
811 218 1029 78,8% 21,2% 

8283 Montörer, metall-, gummi- och 
plastprodukter 821 180 1001 82,0% 18,0% 
7123 Byggnadsträarbetare, 
inredningssnickare m.fl. 782 216 998 78,4% 21,6% 

3119 Övriga ingenjörer och tekniker 
735 190 925 79,5% 20,5% 

7231 Motorfordonsmekaniker och 
motorfordonsreparatörer 673 152 825 81,6% 18,4% 

7212 Svetsare och gasskärare 
643 139 782 82,2% 17,8% 

8290 Övriga maskinoperatörer och montörer 
563 111 674 83,5% 16,5% 

8281 Fordonsmontörer m.fl. 
529 102 631 83,8% 16,2% 

9190 Övriga servicearbetare 
424 190 614 69,1% 30,9% 

7233 Maskinmekaniker, maskinmontörer och 
maskinreparatörer 473 112 585 80,9% 19,1% 

8232 Maskinoperatörer, plastindustri 
398 87 485 82,1% 17,9% 

7136 Installationselektriker 
408 70 478 85,4% 14,6% 

7135 VVS-montörer m.fl. 
372 80 452 82,3% 17,7% 

8223 Maskinoperatörer, ytbehandling 
375 67 442 84,8% 15,2% 

3112 Byggnadsingenjörer och 
byggnadstekniker 325 92 417 77,9% 22,1% 

7124 Anläggningsarbetare 
311 94 405 76,8% 23,2% 

7241 Elmontörer och elreparatörer 
266 64 330 80,6% 19,4% 

8332 Anläggningsmaskinförare m.fl. 
273 57 330 82,7% 17,3% 

8334 Truckförare 
251 58 309 81,2% 18,8% 

8251 Maskinoperatörer, tryckeri 
233 75 308 75,6% 24,4% 
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16 år - 54 

år 
55 år - 64 

år 
Total 

Andel upp 
till 54 år 

Andel 55 år 
eller äldre 

7141 Målare 
231 64 295 78,3% 21,7% 

8282 Montörer, el- och teleutrustning 
213 65 278 76,6% 23,4% 

1222 Driftchefer inom tillverkning, el-, värme- 
och vattenförsörjning m.m. 201 61 262 76,7% 23,3% 

7122 Betongarbetare 
203 52 255 79,6% 20,4% 

7213 Tunnplåtslagare 
210 35 245 85,7% 14,3% 

3114 Ingenjörer och tekniker inom elektronik 
och teleteknik 189 49 238 79,4% 20,6% 

2145 Civilingenjörer m.fl., maskin 
187 46 233 80,3% 19,7% 

7129 Övriga byggnads- och 
anläggningsarbetare 188 35 223 84,3% 15,7% 

7142 Lackerare 
187 27 214 87,4% 12,6% 

2149 Övriga civilingenjörer m.fl. 
174 35 209 83,3% 16,7% 

1312 Chefer för mindre företag inom 
tillverkning, el-, värme- och vattenförsörjning 
m.m. 147 59 206 71,4% 28,6% 
2142 Civilingenjörer m.fl., bygg och 
anläggning 135 57 192 70,3% 29,7% 

7322 Glashyttearbetare m.fl. 
143 46 189 75,7% 24,3% 

3113 Elingenjörer och eltekniker 
148 40 188 78,7% 21,3% 

8160 Driftmaskinister m.fl. 
131 55 186 70,4% 29,6% 

7242 Tele- och elektronikreparatörer m.fl. 
128 48 176 72,7% 27,3% 

1235 Inköps- och distributionschefer 
135 41 176 76,7% 23,3% 

8144 Processoperatörer, papper 
143 30 173 82,7% 17,3% 

9150 Renhållnings- och återvinningsarbetare 
127 39 166 76,5% 23,5% 

7121 Murare m.fl. 
124 18 142 87,3% 12,7% 

8284 Montörer, träprodukter m.m. 
110 18 128 85,9% 14,1% 

7222 Verktygsmakare m.fl. 
96 29 125 76,8% 23,2% 

8271 Maskinoperatörer, kött- och 
fiskberedning 105 19 124 84,7% 15,3% 

1313 Chefer för mindre byggföretag 
80 39 119 67,2% 32,8% 

1223 Driftchefer inom byggverksamhet 
76 28 104 73,1% 26,9% 

7214 Stålkonstruktionsmontörer och 
grovplåtslagare 85 15 100 85,0% 15,0% 

7132 Golvläggare 
81 18 99 81,8% 18,2% 

7221 Smeder 
81 18 99 81,8% 18,2% 

2144 Civilingenjörer m.fl., elektronik och 
teleteknik 64 29 93 68,8% 31,2% 

8278 Maskinoperatörer, bryggeri m.m. 
82 11 93 88,2% 11,8% 
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16 år - 54 

år 
55 år - 64 

år 
Total 

Andel upp 
till 54 år 

Andel 55 år 
eller äldre 

7421 Möbelsnickare m.fl. 
64 26 90 71,1% 28,9% 

7211 Gjutare 
70 14 84 83,3% 16,7% 

8252 Maskinoperatörer, bokbinderi 
57 16 73 78,1% 21,9% 

7224 Slipare m.fl. 
47 21 68 69,1% 30,9% 

8125 Gjuterioperatörer 
49 17 66 74,2% 25,8% 

7143 Skorstensfejare och saneringsarbetare 
50 11 61 82,0% 18,0% 

8143 Processoperatörer, pappersmassa 
38 19 57 66,7% 33,3% 

7139 Övriga byggnadshantverkare 
47 9 56 83,9% 16,1% 

9310 Grovarbetare inom bygg och anläggning 
45 7 52 86,5% 13,5% 

7311 Finmekaniker 
43 8 51 84,3% 15,7% 

7131 Takmontörer 
42 8 50 84,0% 16,0% 

8253 Maskinoperatörer, pappersvaruindustri 
37 9 46 80,4% 19,6% 

8121 Ugnsoperatörer m.fl. 
42 4 46 91,3% 8,7% 

2143 Civilingenjörer m.fl., elkraft 
32 13 45 71,1% 28,9% 

7435 Tapetserare 
32 13 45 71,1% 28,9% 

7223 Verktygsuppsättare 
40 3 43 93,0% 7,0% 

7134 Glasmästare 
37 5 42 88,1% 11,9% 

7324 Dekorationsmålare 
33 8 41 80,5% 19,5% 

7133 Isoleringsmontörer 
30 10 40 75,0% 25,0% 

8263 Symaskinoperatörer 
18 16 34 52,9% 47,1% 

8229 Övriga maskinoperatörer, kemisk-
teknisk industri 25 9 34 73,5% 26,5% 
8130 Processoperatörer, glas och keramiska 
produkter 28 5 33 84,8% 15,2% 
8274 Maskinoperatörer, bageri och 
konfektyrindustri 32 1 33 97,0% 3,0% 

8231 Maskinoperatörer, gummiindustri 
24 5 29 82,8% 17,2% 

7243 Distributionselektriker 
17 11 28 60,7% 39,3% 

8212 Maskinoperatörer, sten-, cement- och 
betongvaror 20 8 28 71,4% 28,6% 

7112 Stenhuggare m.fl. 
19 6 25 76,0% 24,0% 

8123 Värmebehandlingsoperatörer 
21 3 24 87,5% 12,5% 

3116 Kemiingenjörer och kemitekniker 
16 6 22 72,7% 27,3% 

7411 Slaktare, styckare m.fl. 
17 3 20 85,0% 15,0% 
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16 år - 54 

år 
55 år - 64 

år 
Total 

Andel upp 
till 54 år 

Andel 55 år 
eller äldre 

3117 Ingenjörer och tekniker inom gruvteknik 
och metallurgi 15 4 19 78,9% 21,1% 
8269 Övriga maskinoperatörer, textil-, skinn- 
och läderindustri 7 11 18 38,9% 61,1% 

8333 Kranförare m.fl. 
13 5 18 72,2% 27,8% 

2146 Civilingenjörer m.fl., kemi 
12 5 17 70,6% 29,4% 

7111 Gruv- och bergarbetare 
14 3 17 82,4% 17,6% 

8264 Maskinoperatörer, blekning, färgning 
och tvättning 12 3 15 80,0% 20,0% 

8142 Processoperatörer, träfiberindustri 
9 4 13 69,2% 30,8% 

8112 Brunnsborrare m.fl. 
11 2 13 84,6% 15,4% 

8170 Industrirobotoperatörer 
12 1 13 92,3% 7,7% 

8265 Maskinoperatörer, skoindustri m.m. 
10 1 11 90,9% 9,1% 

8111 Operatörer, stenkross- och 
malmförädlingsanläggning 6 3 9 66,7% 33,3% 

7323 Glasgravörer 
3 4 7 42,9% 57,1% 

8285 Montörer, papp- och textilprodukter 
m.m. 5 2 7 71,4% 28,6% 

8340 Däckspersonal 
5 2 7 71,4% 28,6% 

7442 Skomakare m.fl. 
4 1 5 80,0% 20,0% 

8124 Tråddragare m.fl. 
4 1 5 80,0% 20,0% 

8272 Maskinoperatörer, mejeri 
5 0 5 100,0% 0,0% 

8275 Maskinoperatörer, frukt- och 
grönsaksberedning 3 1 4 75,0% 25,0% 

8150 Processoperatörer, kemisk basindustri 
4 0 4 100,0% 0,0% 

7313 Guld- och silversmeder 
1 2 3 33,3% 66,7% 

8224 Maskinoperatörer, fotografiska 
produkter 2 1 3 66,7% 33,3% 

7232 Flygmekaniker och flygreparatörer 
3 0 3 100,0% 0,0% 

8222 Maskinoperatörer, ammunitions- och 
sprängämnesindustri 3 0 3 100,0% 0,0% 
2147 Civilingenjörer m.fl., gruvteknik och 
metallurgi 2 0 2 100,0% 0,0% 

7216 Dykare 
0 1 1 0,0% 100,0% 

7441 Garvare och skinnberedare 
1 0 1 100,0% 0,0% 

8262 Maskinoperatörer, vävning och stickning 
1 0 1 100,0% 0,0% 

7215 Riggare och kabelsplitsare 
0 0 0

7312 Musikinstrumentmakare m.fl. 
0 0 0

7321 Drejare m.fl. 
0 0 0
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16 år - 54 

år 
55 år - 64 

år 
Total 

Andel upp 
till 54 år 

Andel 55 år 
eller äldre 

7422 Korgmakare och borstbindare 
0 0 0

8122 Valsverksoperatörer 
0 0 0

8221 Maskinoperatörer, läkemedelsindustri 
och hygienteknisk industri 0 0 0

8261 Maskinoperatörer, garnberedning 
0 0 0

8273 Maskinoperatörer, kvarnindustri 
0 0 0

8276 Maskinoperatörer, sockerindustri 
0 0 0

8277 Maskinoperatörer, te-, kaffe- och 
kakaoberedning 0 0 0

8279 Maskinoperatörer, tobaksindustri 
0 0 0     
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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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