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Förord 

Regionförbundet södra Småland fick 1 januari 2010 i uppdrag av näringsdepartementet att etablera 
kompetensplattformar (dnr 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 ta fram kunskapsunderlag 
och behovsanalyser för länet, i syfte att ge en gemensam problemförståelse för de utmaningar vi står 
inför. 
 
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.  
 
Under hösten 2010 och våren 2011 anordnades en rad workshops med tematiska fördjupningar Vård 
och Omsorg, Data/IT och Teknik och Industri. Att det blev 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 kompletterades underlagen från workshoparna med 
statistiska underlag och publicerades som tre tematiska fördjupningar under hösten 2011. 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. 
 
Kompetensbehovet i södra Småland 2012 är tänkt att användas som ett diskussionsunderlag och stöd 
för det fortsatta arbetet med kompetensförsörjningsfrågor i regionen. 
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1. Inledning 

Kronoberg har trots senare års oroliga finansläge seglat upp som en av landets främsta 
tillväxtregioner, under början av 2011 var det åter bra fart i företag och verksamheter. Hösten 2011 och 
våren 2012 rådde åter osäkerhet på den internationella finansmarknaden, vilket ökade oron inför 
framtiden. Parallellt med detta står en annan utmaning inför dörren – vi har inte tillräckligt med 
kompetens i regionen för att kunna svara upp mot den potentiella tillväxten. Det råder idag en stor 
mismatch 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. 
Problem med kompetensglapp finns både i det privata näringslivet och i den offentliga sektorn. 
 
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 genom att byta arbetsgivare. En annan 
sida av samma mynt kan vara att företagen försöker bli så konkurrenskraftiga som möjligt vilket 
kräver 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. 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 
för dåliga på att ta vara på deras kunskaper och kompetenser eller för att deras kompetensprofiler inte 
stämmer överens med de behov som finns på arbetsmarknaden. Hur tar vi vara på resurserna på bästa 
sätt? 

1.1 Syfte 

Inom ramen för kompetensplattformsuppdraget har Regionförbundet södra Småland i uppgift att 
genomföra en analys av kompetensbehovet på kort och lång sikt inom näringsliv och offentlig sektor i 
regionen. Syftet är att på ett bättre sätt kunna matcha arbetsmarknadens behov med det 
utbildningsutbud som finns i regionen. 

                                                             

 

1 Kompetensbehovet i södra Småland 2010 
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1.2 Metod 

Rapporten är delvis sammanställd från sekundärdata i form av statistik och prognoser från 
Arbetsförmedlingen och andra nationella myndigheter, Svenskt näringsliv och olika regioner i landet. 
Detta material har kompletterats med information från de workshopar och konferenser som anordnats 
angående framtidens kompetensbehov under 2010-2011 och egna bearbetningar av statistik från SCB. 
 
När det gäller kompetensbehov i framtiden är det alltid svårt att förutse vilka nya branscher, yrken 
eller kompetenser som kommer att utvecklas och efterfrågas då till exempel den tekniska utvecklingen 
går fort fram. Branscher som vård och omsorg samt utbildning, är något lättare att förutspå då dessa 
till stor del bygger på den demografiska utvecklingen och därmed måste dimensioneras utifrån den. 
Prognoser har en viss grad av osäkerhet men kan fungera som en vägledning. 
 
I rapporten presenteras statistik till viss del på yrkesnivå (SSYK), då vi anser att det ger en mer 
rättvisande bild i sammanhanget än redovisning på branschkod (SNI).  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 återfinns i flera olika branscher. Yrkesregistret har ingen koppling 
till branschkodning enligt SNI, då den senare anger arbetsställets branschtillhörighet. Indelningen till 
den här rapporten har gjorts utifrån en bedömning av vilka yrken som anses höra hemma inom en viss 
bransch. 
 
Den data på yrkesnivå som presenteras 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. 
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. 

1.2.1 Begrepp och definitioner 

Begreppsanvändningen kan ibland ställa till en del problem när det gäller prognoser oavsett vilken 
metod man väljer att arbeta med. Till exempel så kan de definitioner som finns när det gäller yrke 
enligt Standard för svensk yrkesklassificering, SSYK, ibland skilja sig från de begrepp eller betydelser 
som används ute i arbetslivet där det ofta finns flera benämningar på samma/närliggande yrken och 
där människor inom samma tjänst sköter varierande arbetsuppgifter som kan förknippas med olika 
yrkesbenämningar. Vi har därför valt att definiera några av de begrepp som används i rapporten för att 
det inte skall råda någon oklarhet om vad som menas. 
 
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 
                                                             

 

2 http://www.scb.se/statistik/_publikationer/OV9999_1998A01_BR_X70%c3%96P9803.pdf 
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högskola och arbetsmarknadsutbildningar. För en djupare studie se kapitlet om utbildningslandskapet 
i länet. Med eftergymnasial utbildning avses i den här rapporten även yrkeshögskoleutbildning. 
 
Kompetens – definierar vi som 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 
det vill säga 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 definieras som förmågan att hantera 
nya situationer och arbetsuppgifter som uppstår på grund av förändringar av innehåll och arbetssätt 
osv.3 Internationell eller interkulturell kompetens blir också allt viktigare och handlar om att kunna 
agera i andra kulturer samt förstå och tala olika språk.4 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.5 
 
FA-regioner – Tillväxtverkets indelning av Sverige i 72 funktionella arbetsmarknadsregioner baseras 
på pendlingsströmmar och fångar på så sätt upp verkligheten på ett annorlunda sätt än 
kommungränserna, som i många fall är mer administrativa än funktionella. Kronobergs län är indelat i 
tre FA-regioner. Älmhult som består av Älmhults kommun och Osby kommun, Ljungby som består av 
Ljungby kommun och Markaryds kommun och slutligen Växjö som består av Växjö kommun, Alvesta 
kommun, Lessebo kommun, Tingsryds kommun och Uppvidinge kommun.6 

  

                                                             

 

3 Thång, Ohlsson, Holmer (2010) 

4 Högskolan på Gotland (2008) 

5 Företagens kompetensbehov 

6 Tillväxtanalys (2010:06) 
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2. Regional tillväxt – hinder och möjligheter 

Global finanskris och kraftsamling i regionen 
Alla regioner möts av en lång rad hinder och möjligheter under arbetet mot regional utveckling och 
tillväxt. Under hösten 2008 drabbades Kronobergs län hårt av lågkonjunkturen, vilket resulterade i att 
länets olika aktörer från såväl det privata näringslivet som den offentliga sektorn samlades och lät en 
gemensam vision och agenda för länets tillväxt ta form. Det gemensamma arbetet resulterade bland 
annat i ett nytt regionalt utvecklingsprogram (RUP) som har målet att uppnå en hållbar regional 
utveckling. Utvecklingsarbetet är indelat i fyra olika områden: kompetens- och arbetskraftsförsörjning, 
förnyelse och dynamik, infrastruktur och kommunikation samt livskraft. De olika delarna berör bland 
annat hur regionen skall arbeta med några av de hinder och möjligheter, såsom befolkningsutveckling, 
generationsväxling, strukturomvandling, ungdomsarbetslöshet och integration, som är viktiga 
aspekter att ta hänsyn till när det gäller länets kompetens- och arbetskraftsförsörjning. 
 
Hösten 2010 och våren 2011 tog ekonomin åter fart efter krisen och många arbetsgivare började 
uppleva svårigheter med att hitta personal med rätt kompetens. Många företag angav bristen på rätt 
kompetens som det största hindret för utveckling.  
 
Fördjupad förståelse 
Under 2011 genomförde länen i Småland och Blekinge tillsammans med OECD en så kallad territorial 
review, som granskade de fyra länens styrkor och svagheter. Studien visar att regionen står inför stora 
utmaningar för att kunna behålla den konkurrenskraft som finns idag. Ett sätt att möta denna 
utmaning är att förflytta sig mot en starkare kunskapsekonomi, vilket kommer att kräva medarbetare 
med annan utbildnings- och kompetensprofil. En stor del av regionens företag måste bli mer 
kunskapsintensiva eller hitta andra konkurrensfördelar gentemot andra marknader. Världen blir allt 
mindre och globalisering är ett faktum. Den kompetensbrist vi upplever i södra Småland är på intet 
sätt unik för den här regionen utan är snarare en realitet för stora delar av västvärlden. Detta innebär 
att vi måste ta oss tid att lyfta blicken och se vad som pågår runt omkring oss. Hur hanterar andra 
regioner och länder en liknande problematik – finns det något vi kan lära? 

Några av de nyckelfrågor för regionerna som lyftes i studien har en stark koppling till 
kompetensförsörjning och sysselsättning.7 
 

• Regionernas starka specialisering i mellan- och lågteknikindustrier är en stor utmaning inför 
framtiden. För att kunna behålla dagens konkurrenskraft krävs en förflyttning längs 
värdekedjan mot mer kunskapsintensiva verksamheter. 
 

• Det finns ett stort behov av att minska andelen lågutbildade arbetstagare på den regionala 
arbetsmarknaden och öka andelen högutbildade. Trots att de fyra länen har universitet är det 
svårt att behålla och attrahera högutbildade individer till regionen. Det krävs därför troligen 

                                                             

 

7 OECD Territorial Review – Småland, Öland and Blekinge 
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en förtätning av den befintliga arbetsmarknaden och en ökad tillgänglighet till en större 
arbetsmarknadsregion. 

 
Utsatta grupper 
Långa tider i arbetslöshet för de arbetssökande och upplevd brist på kompetent arbetskraft för 
arbetsgivarna är ett reellt problem i länet. Av de totalt 7 600 individer som i oktober 2011 var inskrivna 
vid Arbetsförmedlingarna i Kronoberg hade över 63 % varit utan arbete i mer än ett år. Andelen 
människor som går långa tider utan arbete tenderar att öka, särskilt bland de mest utsatta grupperna.8 

2.1 Befolkning 

Några av de största utmaningarna för södra Småland är en åldrande befolkning, stor 
ungdomsarbetslöshet som kan leda till att allt fler unga väljer att lämna länet och en stor del 
utrikesfödda som av olika anledningar inte integrerats på arbetsmarknaden. 
 
Sverige hade under 1900-talet tre befolkningstoppar: den första på 1940-talet, nästa på 1960-talet och 
den tredje omkring 1990.9Dessa toppar stämmer även för Kronoberg och detta innebär att vi just nu är 
inne i en stor generationsväxling när 40-talisterna skall fasas ut och 90-talisterna skall göra entré på 
arbetsmarknaden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Källa: SCB 
 

                                                             

 

8 Arbetsförmedlingen Ura 2012:1 

9 Arbetsförmedlingen Ura 2010:1 
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Kronoberg hade i december 2011 en befolkning på 184 654 personer, men likt många andra mindre 
regioner så skiljer sig könsfördelningen från den för riket. I länet totalt utgör kvinnor en minoritet med 
49,5 procent av befolkningen, mot rikets 50,2 procent. Fördelningen mellan män och kvinnor är 
ojämn om vi ser till respektive kommun i länet, med lägst andel kvinnor i Uppvidinge.10 OECD-studien 
visade att Kronoberg likt många andra små län har särskilt svårt att behålla och attrahera unga 
välutbildade kvinnor. 
 

Andelen personer i yrkesaktiv ålder minskar framöver och en större andel av befolkningen kommer 
ligga utanför spannet 18-64 år och kommer därmed att behöva försörjas av den mindre andel av 
befolkningen som finns på arbetsmarknaden.11 Det finns flera problem då ungdomar gör sitt inträde på 
arbetsmarknaden allt senare och de äldre sitt utträde allt tidigare. Det finns utöver detta en stor andel 
av människor i arbetsför ålder som står utanför arbetsmarknaden av olika anledningar. Detta leder till 
en ökad försörjningsbörda och många kommuner kommer ställas inför stora påfrestningar. 
 
Försörjningskvoten totalt sett kommer att öka i och med att hela den stora 40-talistgenerationen 
passerar 65 års ålder 2015. Kvoten hålls också uppe på grund av att de födelsekullar som ”ersätter” 40-
talisterna på arbetsmarknaden är betydligt mindre. Bilden nedan visar fördelningen mellan yngre och 
äldre som utgör försörjningskvoten.  

Källa: SCB 
 
Kronoberg är ett av Sveriges industritätaste län och de så kallade varuproducerande kommunerna, 
kommuner med bruksorter eller andra industriintensiva orter, har under senare år förlorat allt mer av 
sitt befolkningsunderlag och utvecklingen ser inte ut att vända. På längre sikt är Uppvidinge den 

                                                             

 
10 Arbetsförmedlingen Ura 2010:1 
11 Arbetsförmedlingen Ura 2010:1 
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kommun i Sverige som tappat mest, totalt 30 procent av befolkningen sedan 1950. Den största 
anledningen till befolkningsminskningen är strukturrationaliseringar inom industrin.12 

2.2 Pendling 

Att det förekommer pendling mellan i stort sett alla länets kommuner är en positiv faktor och en styrka 
för länets arbetsmarknad. I många andra regioner är den största orten helt dominerande och har i 
princip ingen utpendling men drar till sig nästan all pendling från kringliggande kommuner. I 
Kronoberg är pendlingsrelationerna goda mellan flera grannkommuner, framför allt där 
kommunikationerna/infrastrukturen är väl utvecklad. Kranskommunerna har därtill pendling till 
kringliggande kommuner i andra län. Jämför man med den tid som många pendlar i storstäderna så 
kan man i en region som södra Småland ta sig relativt långt för att arbeta på samma tid som en 
pendling tar för kortare avstånd i storstadsregionerna. Detta leder till att det finns en större 
arbetsmarknad med fler möjligheter än man kanske tror vid en första anblick. De mindre 
kommunerna kan attrahera människor som både vill ha närheten till naturen och lugnet och en bred 
arbetsmarknad inom räckhåll. 
 

Källa: SCB 

Den största andelen pendlare till länet består av personer sysselsatta inom tillverkningsindustri och 
handel. Den största ökningen totalt sedan år 2000 har dock skett inom handeln och hälso- och 
sjukvård. Ser man till könsfördelningen så sker den största inpendlingen för män inom 
tillverkningsindustrin, därefter är det ett stort hopp ner till handel och företagstjänster. För kvinnliga 
pendlare är spridningen mellan branscher mer jämnt fördelad, men störst är den inom handel, hälso- 
och sjukvård och tillverkningsindustri. Störst antal manliga inpendlare finner vi i åldersgruppen 35-44 
år, medan det för kvinnor är flest i åldern 25-34 år. Totalt sett är inpendlingen till länet störst för 
åldersgruppen 25-34, tätt följd av 35-44 år. Detta är med andra ord en målgrupp som regionen skulle 
vilja få att flytta hit istället, för att på sikt säkra befolkningsutveckling och kompetensförsörjningen i 
länet. 

                                                             

 
12 Arbetsförmedlingen Ura 2010:1 

Förvärvsarbetande 16+ år pendlare över kommungräns efter bostadskommun, kön, tid och 
arbetsställekommun 2010. 

 Arbetsställekommun       
Bostadskommun Uppvidinge Lessebo Tingsryd Alvesta Älmhult Markaryd Växjö Ljungby 
Uppvidinge 3267 58 5 10 1 0 547 2 
Lessebo 85 1998 60 26 7 1 985 13 
Tingsryd 3 70 4100 45 39 0 752 10 
Alvesta 18 13 53 5294 174 3 2704 185 
Älmhult 6 2 41 89 6356 133 225 187 
Markaryd 0 0 1 5 104 3349 38 255 
Växjö 547 361 430 1551 371 12 33446 276 
Ljungby 2 1 8 107 180 175 505 11429 
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2.3 Generationsväxling och strukturomvandling 

I Kronoberg var totalt 22 116 förvärvsarbetande personer 55 år eller äldre 2010, och förväntas alltså till 
stor del ha gått i pension till år 2020. De utgör drygt 24 % av dagens förvärvsarbetande. 
 
 
 
Förvärvsarbetande 16+ år med arbetsplats i regionen (RAMS) efter region, arbetsställets sektortillhörighet, 
tid, ålder och kön, 2010. 
 16-54 år 55- år andel 55- år totalt 

  Statlig förvaltning 1937 980 33,6% 2917 
  Statliga affärsverk 5 3 37,5% 8 
  Primärkommunal förvaltning 12894 4982 27,9% 17876 
  Landsting 3807 1734 31,3% 5541 
  Övriga offentliga institutioner 9 3 25,0% 12 
  Aktiebolag ej offentligt ägda 40780 9469 18,8% 50249 
  Övriga företag, ej offentligt ägda 4526 2947 39,4% 7473 
  Statligt ägda företag och organisationer 2218 729 24,7% 2947 
  Kommunalt ägda företag och organisationer 857 334 28,0% 1191 
  Övriga organisationer 2105 935 30,8% 3040 
  Summa 69138 22116 24,2% 91254 

Källa: Arbetsförmedlingen Ura 2010:1 

Figuren visar att ur ett nationellt perspektiv förväntas Växjö ha små pensionsavgångar fram till 2015, 
Uppvidinge, Alvesta, Ljungby och Älmhult förväntas ha medelstora avgångar medan Lessebo, 
Markaryd och Tingsryd förväntas ha stora avgångar. 

Källa: Arbetsförmedlingen 
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Utträdet från arbetsmarknaden kommer dock inte att innebära en växling rakt av då alla avgångar inte 
kommer att ersättas med någon ny med samma kompetens eller ersättas överhuvudtaget. 
Strukturomvandlingen är tydligast inom näringar som jord och skogsbruk samt inom tillverkning. Vid 
ersättning uppstår problemet att de nyanställda inte har samma kompetensprofil som de äldre. De 
yngre saknar erfarenheten, har en annan utbildningsbakgrund och en annan syn på arbetet. 
Svårigheten att matcha utbud och efterfrågan kan i sin tur leda till en strukturomvandling av 
näringslivet.13 

2.4 Ungdomsarbetslöshet 

Ungdomsarbetslösheten har länge varit hög i Sverige, även under de goda konjunkturåren 2007 och i 
början av 2008 låg ungdomsarbetslösheten runt 20 %. När efterfrågan på arbetskraft går ner blir det 
allt svårare för ungdomar att få jobb då de saknar arbetslivserfarenhet i konkurrens med äldre 
sökande. Svårast har de ungdomar som saknar gymnasieutbildning och allt fler unga avslutar 
grundskolan och gymnasiet med ofullständiga betyg. Det här är något som måste förändras då en del 
arbetsgivare menar att många ungdomar saknar baskompetensen att kunna läsa och skriva på ett 
tillfredsställande sätt. Ungdomar med låg utbildningsnivå är minst flyttningsbenägna och behöver 
integreras på den lokala arbetsmarknaden. 

En hög arbetslöshet bland unga med längre utbildningar leder ofta till att de lämnar regionen för att 
söka arbeten i storstäderna. Det är därför svårt att veta hur det faktiska arbetskraftsutbudet ser ut. 
Inträdet på arbetsmarknaden är också mycket flytande för dagens ungdomar, många tar något år till 
att resa och se sig om i världen medan andra genomgår längre utbildningar vilket leder till ett mycket 
senare inträde på arbetsmarknaden. Ett annat problem är att de ungdomar som valt att stanna i 
regionen och vill göra sitt inträde på arbetsmarknaden saknar den kompetens som efterfrågas för att 
ersätta den arbetskraft som försvinner.14 

Kommun 2012 2008 Placering i Sverige15 
Alvesta 24.5 6.6 82 
Lessebo 30.3 11.6 20 
Ljungby 16.8 5.3 195 
Markaryd 12.9 6.5 237 
Tingsryd 20.3 5.1 144 
Uppvidinge 23.5 5.7 90 
Växjö 20.4 7.4 142 

Älmhult 17.7 4.3 187 
Källa: Arbetsförmedlingen 

Tabellen ovan visar på de stora skillnaderna i regionen gällande ungdomsarbetslösheten, kommunerna 
i den västra delen har klarat sig bättre än övriga regionen. Markaryd har procentuellt sett hälften så 
många arbetslösa ungdomar som Lessebo har. 
                                                             

 

13 Tillväxtanalys (2010) 
14 Tillväxtanalys (2010) 
15 Ju lägre placering desto högre arbetslöshet 
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I ett Europeiskt perspektiv är den svenska ungdomsarbetslösheten (22,2 %) högre än snittet inom EU-
27. Länder som Nederländerna, Österrike och Tyskland har lägst nivåer på 7,5 % upp till 8,5 % medan 
Spanien och Grekland har de absolut högsta nivåerna på 48,3 % respektive 46,6 %.16 

2.5 Integration 

De utrikesfödda är och kommer att bli en allt viktigare resurs på arbetsmarknaden. Är 
invandrargrupperna stora är arbetskraftsdeltagandet ofta förhållandevis lågt, vilket kan bero på många 
nyligen invandrade. Utrikesfödda har ofta lågt arbetskraftsdeltagande, detta gäller särskilt kvinnor.17 

För att kunna svara på kompetensbehovet i länet måste vi bli bättre på att integrera de utrikesfödda på 
länets arbetsmarknad, främst kvinnorna som av olika anledningar står längre ifrån arbetsmarknaden 
än männen, detta är även något som OECD-rapporten starkt visar på. 
 
Antalet arbetslösa utrikesfödda personer i åldern 16-64 år har från juli 2010 till juli 2011 minskat med 
2,2 procent, från 1 931 till 1 889 personer. I juli 2011 var 896 personer långtidsarbetslösa, vilket kan 
jämföras med 830 personer för året innan. Antalet utrikesfödda personer som deltog i ett program 
med aktivitetsstöd i juli har ökat från 857 till 1 030 personer på ett år. Ökningen motsvarar 20,2 
procent. Majoriteten av programdeltagarna återfinns i Jobb- och utvecklingsgarantin och Jobbgaranti 
för ungdomar. Under juli månad 2011 fick 110 utrikesfödda personer arbete, vilket är en minskning 
med 33,3 procent jämfört med samma månad 2010. Antalet utrikesfödda personer som har arbete 
utan stöd har på ett år ökat från 670 till 742 personer. 

Figuren nedan visar en prognos av befolkningstillväxten av utrikesfödda per kommun, 18-84 år under 
perioden 2009-2025.18 Till höger är en förstoring av länet som visar att befolkningstillväxten av 
utrikesfödda är hög i Växjö kommun, Ljungby kommun och Älmhult kommun, medel i Alvesta 
kommun, Markaryd kommun och Tingsryd kommun och låg i Uppvidinge kommun och Lessebo 
kommun. 
 

 

 

 

 

                                                             

 

16 Ekonomifakta.se Andel av arbetskraften, yngre än 25 år, kv 3, 2011 

17 Arbetsförmedlingen Ura 2010:1 

18 Arbetsförmedlingen Ura 2010:1 
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Källa: Arbetsförmedlingen Ura 2010:1 
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3. Beskrivning av arbetslivet i länet 

Kronoberg är ett industritungt län som traditionellt har haft en låg arbetslöshet. Industrin präglas till 
stor del av tillverkningsindustri och underleverantörer till bland annat fordonsindustrin. Offentlig 
verksamhet och privata tjänster är annars de sektorer som sysselsätter flest människor i länet. 
 

 
Tabellen ovan visar fördelningen av förvärvsarbetande per bransch och hur detta har utvecklats under 
perioden 2006-2010. De flesta branscher har ökat i antalet sysselsatta under perioden bortsett från 
handel och tillverkning och utvinning. 
 
Svårigheterna att rekrytera har också blivit allt tydligare. I Arbetsförmedlingens höstprognos 2011 
uppgav inte mindre än 27 % av arbetsgivarna att de hade upplevt brist på kompetent arbetskraft i 
samband med rekrytering de senast sex månaderna. Detta är en ökning med sex procentenheter sedan 
hösten 2010 och den upplevda bristen i länet ligger nu över riksgenomsnittet. Här bör det dock 
poängteras att då det samtidigt finns många inskrivna på Arbetsförmedlingen, så handlar det i 
dagsläget snarare om en matchningsproblematik och kompetensbrist snarare än ren arbetskraftsbrist. 
Detta är en av regionens största utmaningar framöver. 

 
Förvärvsarbetande per bransch 2006-2010 (SNI 2007). Kronobergs län 

Näringsgren 2006 2007 2008 2009 2010 

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske 2 586 2 471 2 627 2 808 2 896 

Tillverkning och utvinning 22 032 22 806 22 182 19 200 19 496 

Energiförsörjning; miljöverksamhet 497 558 531 509 541 

Byggverksamhet 4 893 5 305 5 476 5 354 5 467 

Handel 11 785 11 269 11 434 10 923 10 966 

Transport och magasinering 4 384 4 842 4 870 4 642 4 730 

Hotell- och restaurangverksamhet 1 710 1 848 1 931 1 943 2 109 

Information och kommunikation 2 714 2 806 2 743 2 704 2 683 

Finans- och försäkringsverksamhet 1 246 1 303 1 234 1 234 1 227 

Fastighetsverksamhet 1 038 1 073 1 033 1 112 1 066 

Företagstjänster 6 174 6 631 6 968 6 568 7 060 

Offentlig förvaltning och försvar 3 417 3 375 3 410 3 531 3 604 

Utbildning  8 984 8 935 9 087 8 932 8 970 

Vård och omsorg; sociala tjänster 14 864 15 317 15 170 15 023 15 347 

Kulturella och personliga tjänster 3 167 3 231 3 264 3 298 3 212 

Näringsgren okänd 1 899 1 811 2 030 1 781 1 880 

Totalt 91 390 93 581 93 990 89 562 91 254 

Källa: Statistiska centalbyrån 
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I Arbetsförmedlingens undersökning av det kommande kompetensbehovet under hösten 2011 uppgav 
66 % av företagen inom den privata sektorn att de max kan öka sin kapacitet med 10 % innan de måste 
nyrekrytera (en ökning med 4 % från hösten 2010). Förändringen har varit starkast inom jord och 
skogsbruk samt byggsektorn.19 
 
Figuren nedan visar en tydlig bild av den könssegregerade arbetsmarknad som finns i Kronobergs län. 
Majoriteten av alla sysselsatta kvinnor återfinns inom traditionellt kvinnodominerade branscher 
såsom vård och omsorg, utbildning, serviceyrken och offentlig förvaltning medan männen återfinns 
inom bygg, energiförsörjning, jordbruk tillverkning osv. Finans- och försärkringsverksamhet är den 
bransch som har störst balans mellan förvärvsarbetande män och kvinnor. 
 

Källa: SCB 

3.2 Förväntad utveckling av arbetsmarknaden 

Statistiken i följande avsnitt redovisas på yrkesnivå enligt SSYK 2009. 

3.2.1 Jordbruk, skog och trä 

 Andel 16-54 år Andel 55-64 år Totalt antal sysselsatta 
Jordbruk, skog och trä 72,2% 27,8% 2659 

 

                                                             

 

19 Arbetsförmedlingen (2012)  
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Enligt vår kategorisering av yrken ingår 19 yrken i jordbruk, skog och trä. Flest sysselsatta finns i 
yrkena husdjursuppfödare och husdjursskötare, sågverksoperatörer, förare av jordbruks- och 
skogsmaskiner samt växtodlare och djuruppfödare, blandad drift. Totalt i kategorin finns 2 659 
personer sysselsatta och av dessa är 27,8 % 55 år eller äldre. Sysselsättningen mäts normalt för 
åldersgruppen 16-64 år, men i yrkesstatistiken framgår att det inom denna sektor finns en betydande 
andel över 65 år som inte räknas in i förvärvsarbetande men inte heller har gått i pension eller är 
arbetslösa. Det faktiska antalet sysselsatta inom jordbruks- och skogssektorn är därför troligtvis högre 
än vad statistiken visar. 

Hur framtiden utvecklas beror på hur många nytillskott som kommer inom näringen de närmaste 
åren. En viktig fråga är hur man skall öka attraktionen för näringen bland unga.20 

Hälften av jordbrukets intäkter fastställs idag av världsmarknaden och ytterligare ca 13 procent av 
EU-marknaden, vilket visar att jordbruket i Sverige till hög grad är beroende av vad som händer i 
globalt. För att få lönsamhet i verksamheten pågår sedan en längre period tillbaka en 
strukturomvandling som innebär att jordbruken går från mindre till större enheter och att 
arbetssätten effektiviseras.21 
 

När det gäller skogsbruket och träindustrin ligger utvecklingen i många fall långt efter 
tillverkningsindustrin och stora delar av näringen har relativt låg utbildningsnivå. För att uppnå en 
ökad konkurrenskraft gentemot andra material och andra länder, krävs bland annat en ökad kvalité 
inom exempelvis sågverksindustrin. Om fler tjänster skall genomföras på sågverken kommer det att 
ske en strukturomvandling av näringen och en högre effektivitet i produktionen kommer att krävas. 
Utvecklingen kommer att ställa högre krav på de verksammas kunskaper och kompetenser vilket i sin 
tur kan leda till behov av nya utbildningar.22 
 
I Arbetsförmedlingens prognos för 2012 var skogsägare och lantbrukare optimistiska. Höga mjölk- och 
råvarupriser gör att många ser positivt på framtiden. Sågverksindustrin har en mer negativ bild 
baserad på en minskande efterfrågan vilket kan leda till att råvarupriserna påverkas negativt framöver. 
Trots detta har sektorn i nuläget ett mycket högt kapacitetsutnyttjande och 100 % av de tillfrågande 
verksamheterna kan expandera max 10 % innan de måste nyrekrytera, varav 57 % anser sig inte ha 
någon möjlighet att expandera alls utan att nyrekrytera.23 
 
  Varav boende 

och arbetande 
i länet 

Varav boende 
men ej arbetande 
i länet 
(utpendlare) 

% ut-
pendlande 

Varav arbetande 
men ej boende i 
länet 
(inpendlare) 

% in-
pendlande 

Jordbruk, skog och trä 2261 198 7,4% 200 7,5% 

 

Enligt tabellen ovan finns det få pendlare inom jordbruk, skogsbruk och trä. 
                                                             

 

20 Kompetensbehovet i södra Småland 2010 

21 Arbetsförmedlingen Ura 2010:4 

22 Minnesanteckningar Framtidens trähusfabrik 

23 Arbetsförmedlingen Ura 2012:1 
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Vid Linnéuniversitetet är en av de starka forskningsmiljöerna just skog och trä. I samarbetet finns en 
stor potential att utveckla trä som material, flöden och kvalitet i sågverksindustrin och ett hållbart 
skogsbruk. 

3.2.2 Industri, tillverkning och bygg 

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  
23 226 personer vilket utgör ca 25 % av den totala andelen förvärvsarbetande dag och 
nattbefolkningen i länet enligt yrkesregistret (totalt 92 885 personer). Detta innebär att teknik, 
industri och bygg är en viktig del av länets sysselsättning. Enligt vår kategorisering av yrken i 
yrkesregistret ingår totalt 120 yrken i teknik och industri.  
 
I december 2011 presenterade Arbetsförmedlingen sin höstprognos 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 så har cirka 85 % av de tillfrågade arbetsgivarna uppgett att de 
klarar en produktionsökning på högst 10 % innan man måste nyanställa. 72 % av industriföretagen kan 
inte öka sin produktion med mer än högst 10 %.   
 
 
 

Andel 16-54 år Andel 55-64 år Totalt antal  

Teknik och industri 80,5% 19,5% 23226 

 
När det gäller teknik och industriyrken är 19,5 % 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. 
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Att rekryteringsproblemen ökar och att det är svårt att hitta rätt kompetens till många yrken är ingen 
nyhet.  Arbetsförmedlingens prognos för 2011/2012 visar att en allt större andel arbetsgivare har 
upplevt en brist på arbetskraft det senaste halvåret. Inom bygg och industri gäller 
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.24 
 
Enligt en analys som Tillväxtanalys gjorde under våren 2010 framkom det att det år 2020 kommer 
finnas ett kompetensglapp i FA-regionerna 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. 
 
  Varav boende 

och arbetande 
i länet 

Varav boende 
men ej arbetande 
i länet 
(utpendlare) 

% ut-
pendlande 

Varav arbetande 
men ej boende i 
länet 
(inpendlare) 

% in-
pendlande 

Teknik och industri 18954 1559 6,7% 2713 11,7% 

 
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.25 
 
Tidigare i rapporten har fördelningen mellan män och kvinnor inom olika områden tagits upp och 
industri och bygg har de högsta manliga dominansen. Inom industrin är totalt 80 % av de sysselsatta 
män, inom bygg är siffran 90 %. 
 
Arbetsförmedlingens höstprognos 2011, visade att en stor andel av industriföretagen kände en 
osäkerhet inför framtiden vilket medför en minskad aktivitet som i många fall påverkar 
rekryteringsbehovet negativt. Industriföretag angav även att de skulle komma att skära ner i inhyrd 
personal med cirka 35 % så en avmattning är att vänta under 2012.26 
 
I samband med konjunkturnedgångarna har många industriföretag infört ny teknik i 
rationaliseringssyfte vilket leder till ett behov av färre medarbetare då delar av arbetet tagits över av 
robotar och annan teknik. Införandet av mer avancerad teknik har även medverkat till höjda 

                                                             

 

24 Arbetsförmedlingen 2011 

25 Framtidens kompetensbehov inom Teknik och industri 

26 Arbetsförmedlingen Ura 2012:1 
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kompetenskrav, så trots att det finns många arbetslösa i länet med en bakgrund i industrin så matchar 
deras kompetensprofiler inte de nya kraven. Under hösten 2011 uppgav 27 % av industriföretagen 
kompetensbrist i samband med nyrekryteringar, vilket är en höjning med 9 % sedan hösten 2010. 
Bristtalen är högre inom tillverkningsindustrin (33 %) i jämförelse med övrig industri (18 %). Några av 
de mest efterfrågade kompetenserna var bland annat licenssvetsare, CNC-operatörer med 
programmeringskunskaper, gjutare och plasttekniker.27  
 
Många företag ser på framtiden med en viss oro då intresset för att arbeta inom industrin bland 
ungdomar är fortsatt lågt. Allt färre ungdomar söker sig till teknik- och industriutbildningar trots stora 
satsningar på området. När det gäller den högre utbildningen finns det många som inte har rätt 
behörighet för att kunna söka civilingenjörsutbildningar etc. 
 
Inom byggsektorn har den upplevda bristen på arbetskraft i länet minskat något det senaste året och 
ligger nu under genomsnittet i riket på 35 %. Även här finns en mismatch mellan utbud och 
efterfrågan på kompetens då det finns många unga och lärlingar som är arbetslösa medan 
arbetsgivarna efterfrågar individer med yrkeserfarenhet, yrkesbevis eller specialistkompetenser. 
Återigen handlar det om en kompetensbrist snarare än en arbetskraftsbrist. Bland de yrken som 
efterfrågas mest återfinns betongarbetare, grävmaskinister, VVS-montörer, tak- och golvläggare samt 
murare.28 
 
När det gäller byggbranschen så är den mycket konjunkturkänslig med stora svängningar. Detta kan 
leda till att den kan upplevas som mindre attraktiv att arbeta i och efter längre nedgångar kan det vara 
svårt att rekrytera tillbaka personal som har sökt sig till andra branscher såsom tillverkningsindustrin 
etc.29 En annan trend inom byggbranschen är att en allt större del av arbetskraften kommer från 
utländska underentreprenörer då det är svårt att hitta rätt kompetens på hemmaplan. Personer med 
specifika kunskaper efterfrågas i allt högre grad och branschen ser positivt på lärlingsutbildningar och 
andra typer av utbildningar där det finns en hög andel arbetsförlagd utbildning. Kunskaper om 
energihushållning och miljöanpassat byggande blir allt viktigare då en fastighets livscykelkostnad har 
blivit ett viktigt begrepp. Utvecklingen av industriellt byggande är en annan trend som ställer nya krav 
på personalen.30 
 
Ser man till sektorn som helhet är medarbetarna i produktionen en nyckelgrupp. Alltefter som 
produktionsprocessen utvecklas och automatiseras ställs nya krav på medarbetarna. Det blir allt 
viktigare att majoriteten av medarbetarna har en överblick över hela verksamheten, kan se 
sammanhang, känna ansvar och reagera och snabbt fatta beslut om något sker i produktionen. 
Medarbetarna behöver en bredare kompetens för att kunna se helheten och förstå företagets hela 
affärsprocess, ekonomi och tidsanvändning. Tekniker behöver idag inte bara förstå tekniken utan även 
ha en viss förståelse för ekonomin. Bemötande och social kompetens blir också viktigare då allt fler 

                                                             

 

27 Arbetsförmedlingen Ura 2012:1 

28 Arbetsförmedlingen Ura 2012:1 

29 Ernst & Young 2009 

30 Företagarnas syn på kompetensbehovet 



Kompetensbehovet i södra Småland 2012                                                                         Regionförbundet södra Småland 

 

 

 
 

20 
 
 

 

 

 

 

representerar företaget i möten med kunder. Dessutom är det numera vanligare att arbeta i team och 
arbetsgrupper. Dessa krav har lett till att rekryteringar sällan sker i form av massanställningar, något 
som förr var vanligt inom industrin. Nu har företagen en uttalad strategi för hur man rekryterar och 
medarbetare handplockas för att rätt kompetens skall finnas på rätt plats.31 

3.2.3 Vård och omsorg 

Antalet förvärvsarbetande inom vård och omsorg var vid tiden för mätningen 16 192 personer vilket 
utgör ca 17,4% av den totala andelen förvärvsarbetande (dag- och nattbefolkning) i länet enligt 
yrkesregistret (totalt 92 885 personer). Vi kan inte utläsa i vilken omfattning dessa personer är 
anställda, om de har heltid, deltid eller timanställningar, men de kvalitativa underlagen visar att en 
stor del av undersköterskor, sjukvårdbiträden m fl. har timanställningar. 
 

 Andel 16-54 år Andel 55-64 år Totalt antal  

Vård och omsorg 77,2% 22,8% 16192 

 

Störst andel över 55 år finns inom yrkena avdelningschefer där mer än hälften av alla nuvarande 
chefer förväntas gå i pension de närmaste tio åren. När det gäller övriga hälso- och 
sjukvårdsspecialister förväntas närmare 50% gå i pension och när det gäller receptarier, 
distriktssköterskor och psykologer ligger det på närmare 40%.32 
 
Ser vi till antalet personer som kommer att gå i pension fram till år 2020 är det andra yrkesgrupper 
som utmärker sig. 900 undersköterskor och sjukvårdsbiträden, 660 vårdbiträden och 
personliga assistenter, 370 skötare och vårdare och 200 läkare är idag 55 år eller äldre, och merparten 
förväntas därmed gå i pension inom de kommande tio åren. Totalt inom vård- och omsorgsyrkena är 
22,8 procent av de förvärvsarbetande över 55 år, att jämföras med det totala antalet förvärvsarbetande 
(alla yrken) där andelen är 21,7 procent.33 
 
  Varav boende 

och arbetande 
i länet 

Varav boende 
men ej arbetande 
i länet 
(utpendlare) 

% 
utpendlande 

Varav arbetande 
men ej boende i 
länet 
(inpendlare) 

% 
inpendlande 

Vård och omsorg 14373 711 4,4% 1108 6,8% 

 
Bland den förvärvsarbetande nattbefolkningen i vård- och omsorgsyrkena i Kronoberg, har 14 373 sin 
arbetsplats i länet och 711 pendlar till arbetsplats i annat län. 1 108 personer pendlar från andra län till 
arbete i Kronoberg, varav det stora flertalet från angränsande län. De som i statistiken ej bor i 
angränsande län är troligtvis personer som veckopendlar och/eller har dubbelt boende med 
folkbokföringsadress i annat län. Flest inpendlare sett till antal, finns i yrkena vårdbiträden och 

                                                             

 

31 Företagarnas syn på kompetensbehoven 

32 Framtidens kompetensbehov inom Vård och omsorg 

33 Framtidens kompetensbehov inom Vård och omsorg 
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personliga assistenter, undersköterskor och sjukvårdsbiträden samt skötare och vårdare. Störst andel 
inpendlare sett till andel inom yrkesgruppen finns i yrkena psykologer, apotekare, 
behandlingsassistenter, socialsekreterare och kuratorer.34 
 
När det gäller vård och omsorg är den demografiska utvecklingen en indikator på de kommande 
kompetensbehoven. Vi kan se en förväntad sysselsättningsökning inom vissa områden när 
befolkningen blir allt äldre vilket leder till en ökad efterfrågan på sjukvård, specialistsjukvård och 
äldreomsorg. Det fria vårdvalet har inneburit en etablering av många privata vårdcentraler inom länet 
och efterfrågan bland privata aktörer har ökat något. När det gäller landstingets framtida 
rekryteringsbehov så väntas det främst handla om ersättningsrekryteringar då de nedreviderade 
skatteintäkterna inter ger utrymme till att utöka verksamheterna.35 
 
Utöver de individer som är förvärvsarbetande finns också de som av någon anledning inte är 
verksamma på arbetsmarknaden. Totalt för alla yrken inom vård- och omsorg är 1 166 personer ej 
verksamma, gruppen förtidspensionerade utgör nära hälften, 556 personer. Siffrorna bygger på 
yrkesregistret i kombination med sysselsättning enligt SCB:s Ampak. Gör man en jämförelse totalt sett 
mellan samtliga branscher när det gäller andelen långtidssjukskrivna så är inte mindre än 24 % från 
vård och omsorgssektorn. Här finns således en grupp att arbeta vidare med. Går det att få tillbaka 
några av dessa individer in i arbetslivet? Hur kan man förhindra långtidssjukskrivningar eller 
åtminstone minska andelen?36 

3.2.4 Data/IT 

Här ges en bild av hur det ser ut i länet inom IT baserat på statistiska källor och den rapport som Almi 
Företagspartner Kronoberg har sammanställt i samverkan med Växjö kommun, 
Linnéuniversitetet/IEC och Regionförbundet södra Småland under våren 2011. 
 

 Andel 16-54 år Andel 55-64 år Totalt antal  
Data/IT 89,9% 10,1% 2673 

Antalet förvärvsarbetande inom data/IT var vid tiden för mätningen 2 673 personer vilket utgör ca 
2,9 % av det totala antalet förvärvsarbetande (dag- och nattbefolkning) i vårt län enligt yrkesregistret 
(totalt 92 885 personer). Ser vi istället till den rapport som Almi presenterat så säger man att det finns 
cirka 650 IT-företag med närmare 4 000 anställda och till detta tillkommer uppskattningsvis 1 000 
anställda vid större företag, eller offentliga verksamheters anställda med IT-kompetens.37 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 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 

                                                             

 

34 Framtidens kompetensbehov inom Vård och omsorg 

35 Arbetsförmedlingen Ura 2012:1 

36 Framtidens kompetensbehov inom Vård och omsorg. 

37 Från idé till lönsamt företag 
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olika källor. Almis underlag baseras på information från www.uc.se, www.121.se, www.allabolag.se, 
www.foretagsfakta.se, företagens egna hemsidor och 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.38 
 
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. 
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 att rekrytera 6-10 personer och drygt fem företag anser sig vara i 
behov av att rekrytera mer än tio personer.39 
 
 
  Varav boende 

och arbetande 
i länet 

Varav boende 
men ej arbetande 
i länet 
(utpendlare) 

% 
utpendlande 

Varav arbetande 
men ej boende i 
länet 
(inpendlare) 

% 
inpendlande 

Data/IT 2157 181 6,8% 335 12,5% 

 
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 
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.40 

3.2.5 Privata tjänster/ tjänstesektorn 

Här återfinns de yrken som vi anser främst är representerade på den privata marknaden och som på 
olika sätt berör tjänster. Inom privata tjänster ryms flera olika branscher såsom handel, transport, 
turism, olika typer av företagstjänster osv. Orsaker till en ökning inom sektorn är dels att industrin 
väljer att köpa in allt fler tjänster utifrån snarare än att anställa individer inom vissa 
kompetensområden. Bemanningsföretagen är en liten del av branschen men spelar en viktig roll nu i 

                                                             

 

38 Från idé till lönsamt företag 

39 Från idé till lönsamt företag 

40 Framtidens kompetensbehov inom Data/IT 
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samband med ökade behov av nyrekryteringar då många väljer att inte anställa själva innan 
konjunkturen stabiliserats ytterligare.  
 

 Andel 16-54 år Andel 55-64 år Totalt antal  
Privata tjänster 80,9% 19,1% 15629 

 

I de yrken som enligt kategoriseringen tillhör tjänstesektorn är totalt 15 629 personer sysselsatta. Av 
dessa är 19,1% 55 år eller äldre. Vissa av de yrken som finns i denna kategori har en relativt låg 
medelålder, som exempelvis handel, medan andra typer av yrken har en högre medelålder och en 
större andel sysselsatta som kommer gå i pension de närmaste åren. 
 
Detaljhandeln är en av de branscher som växt mest i landet under senare år och ökade nationellt med 
22 % mellan åren 2000-2006. Problemet med yrken inom handel är att de ofta anses vara 
genomgångsyrken där medarbetarna arbetar under ett par år för att sedan gå vidare. Detta leder till att 
företagen hela tiden måste lära upp ny personal. Inom handel efterfrågas säljare med specifik kunskap 
i allt högre utsträckning och i branschen som helhet finns behov av att höja kompetensen genom 
utbildning och certifiering.41 Kompetenskraven inom handeln är i hög utsträckning baserade på 
individens personlighet och social kompetens snarare än formell utbildning. Det är viktigt att 
medarbetarna har ett intresse av försäljning, är stresståliga, snabba, har ett välutvecklat affärssinne 
och är resultatorienterade. De anställdas bemötande av kunder är en viktig del för företagens 
konkurrenskraft.42 Handeln tror generellt sett på en ökad efterfrågan på arbetskraft, särskilt i samband 
med många nyetableringar av affärscentra etc. 
 
Ett ökat fokus på att utveckla turismen och besöksnäringen påverkar många olika branscher, 
exempelvis hotell och restaurang. Många lokala turismföretag är relativt små medan verksamheter 
som tillhör olika typer av kedjor ofta är lite större. Branschen är dock säsongsbetonad och det kan vara 
svårt att hitta personal under högsäsong.  
 

I den del av näringen som går under benämningen företagstjänster finns både branscher med höga 
krav på formell utbildning såsom advokat och konsultföretag och branscher med låga krav på 
utbildning såsom städbolag och budfirmor.43 Inom bank, finansiella verksamheter och företagstjänster 
är medelåldern högre än i exempelvis handeln, och även om man inte ser så många nyetableringar 
eller ökad sysselsättning så kommer det finnas ett rekryteringsbehov framöver. Administrativa tjänster 
inom ekonomi är den del som förväntas minska mest när det gäller efterfrågan på arbetskraft. Det 
råder ett stort utbud av arbetssökande på området då det finns ett stort antal utbildningar som ger god 
tillgång på nyutbildade utan arbetslivserfarenhet. En annan aspekt som också påverkar 
sysselsättningsgraden är effektiviseringar och strukturförändringar hos företag och offentliga 
verksamheter. 

                                                             

 

41 Ernst & Young (2009) 

42 Företagarnas syn på kompetensbehoven 

43 Arbetsförmedlingen Ura 2010:4 
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Transportbranschen påverkas mycket av hur det går för andra branscher som till exempel handeln och 
industrin. Fler och fler företag erbjuder olika typer av helhetslösningar inom logistiken som 
skräddarsys efter kundens behov. Detta innebär att man behöver kompetenser med olika 
utbildningsnivåer.  
 
  Varav boende 

och arbetande 
i länet 

Varav boende 
men ej arbetande 
i länet 
(utpendlare) 

% ut-
pendlande 

Varav arbetande 
men ej boende i 
länet 
(inpendlare) 

% in-
pendlande 

Tjänstesektorn/privata 
tjänster 

13017 1088 7,0% 1524 9,8% 

 
Tabellen ovan visar att det är en relativt liten andel av de sysselsatta inom privata tjänster som pendlar 
och länet har sammantaget ett positivt pendlingsnetto. 

3.2.6 Offentliga tjänster (inklusive FoU) 

Inom offentliga tjänster återfinns de yrken som främst förekommer inom primärkommunala och 
landstingskommunala verksamheter, statliga förvaltningar och myndigheter. Här återfinns även 
utbildning, trots att viss utbildning anordnas av privata aktörer.  Vård och omsorg ingår ej utan är en 
egen kategori. 
 

 Andel 16-54 år Andel 55-64 år Totalt antal  

Offentliga tjänster 72,4% 27,6% 9083 

 

I de 25 yrken som har kategoriserats som offentliga tjänster är totalt 9 083 personer sysselsatta, varav 
27,6% är 55 år eller äldre. Olika typer av lärare och andra pedagogiska yrken sysselsätter flest 
personer. Störst andel sysselsatta under 54 år finns i yrkena brandmän och kriminalvårdare (>90%) 
medan störst andel över 55 år finns i yrkena speciallärare och högre ämbetsmän och politiker (>50%).  
 
Hur framtiden för offentliga tjänster utvecklas beror i hög grad på politiska beslut och trenden har 
varit att allt fler verksamheter privatiserats även om de fortfarande finansieras av offentliga medel. 
Den höga medelåldern är särskilt tydlig i mindre kommuner och dessa har eller kommer att få stora 
rekryteringsbehov under de närmaste åren. 
 
På samma sätt som det finns en stor obalans mellan män och kvinnor inom industrin och byggsektorn 
så råder en lika stor obalans inom den offentliga sektorn där inte mindre än 80 % av de sysselsatta är 
kvinnor. 
 
Enligt Arbetsförmedlingens höstprognos 2011 har antalet anställda inom offentlig verksamhet ökat 
under de senaste åren. Bedömningen för 2012 och framåt är dock en svag minskning av antalet 
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sysselsatta. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) beräknar att kommunernas ekonomier kommer 
att försvagas under de kommande åren på grund av nedreviderade skatteintäkter och att statsbidragen 
minskar med anledning av den nya gymnasieskolan.44 
 
Inom de kommunala verksamheterna är det i många fall svårt att hitta medarbetare till 
chefspositioner, det kan antingen bero på brist på personer med rätt kompetens eller få sökande till de 
tjänster som lyses ut. Inom utbildningsområdet uppgav arbetsgivare i Arbetsförmedlingens senaste 
prognos svårighet att rekrytera bland annat förskollärare, vårdlärare på gymnasienivå, 
specialpedagoger och lärare inom yrkesämnen.45 
 
  Varav boende 

och arbetande 
i länet 

Varav boende 
men ej arbetande 
i länet 
(utpendlare) 

% 
utpendlande 

Varav arbetande 
men ej boende i 
länet 
(inpendlare) 

% 
inpendlande 

Offentliga tjänster 7655 621 6,8% 807 8,9% 

 

3.2.7 Övrigt ledningsarbete 

I den här kategorin återfinns alla de ledningsfunktioner som finns runt om på arbetsmarknaden inom 
privat och offentlig sektor men där huvudsysslan är ledningsarbete till skillnad från de 
ledningsfunktioner som återfinns inom andra yrkeskategorier. Andelen sysselsatta över 55 år är 
relativt stor och det kan inom vissa sektorer vara svårt att hitta individer med rätt kompetensprofil. 

 Andel 16-54 år Andel 55-64 år Totalt antal  

Övrigt ledningsarbete 72,8% 27,2% 2334 

 

Det är svårt att säga något generellt om den här kategorin då det finns stora interna skillnader mellan 
arbetsplatser, sektorer och hur framtiden prognostiseras. Ser vi till andelen som pendlar bland 
människor med ledningsfunktioner så pendlar en större andel in till länet än tvärtom. Detta kan bero 
på att det anses svårt att attrahera individer med hög utbildning att flytta till regionen. 

  Varav boende 
och arbetande 
i länet 

Varav boende 
men ej arbetande 
i länet 
(utpendlare) 

% ut- 
pendlande 

Varav arbetande 
men ej boende i 
länet 
(inpendlare) 

% in-
pendlande 

Övrigt ledningsarbete 1677 272 11,7% 385 16,5% 

 

                                                             

 

44 Arbetsförmedlingen Ura 2012:1 

45 Arbetsförmedlingen Ura 2012:1 
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3.2.8 Övriga yrken 

Övriga yrken är de yrken i yrkesregistret som är svårplacerade i någon enskild av de ovan redovisade 
kategorierna. Här återfinns till exempel yrken inom transport (olika typer av chaufförer), ekonomi och 
administration, personliga tjänster och hantverksyrken. Många av dessa yrken förekommer inom flera 
av de ovan redovisade kategorierna. Yrken med en låg andel över 55 år är t ex journalister, veterinärer 
och jurister. Yrken med en hög andel över 55 år är t ex taxerings- och socialförsäkringsmän, präster, 
arkitekter och stadsplanerare. Observera att de yrken som redovisas är yrken med fler än 50 
sysselsatta. 

 Andel 16-54 år Andel 55-64 år Totalt antal  

Övriga yrken 76,2% 23,8% 15880 

Uppgift saknas   5209 

 

Det är dock svårt att säga något generellt om den här kategorin som helhet då förutsättningarna skiljer 
sig åt. När det gäller exempelvis yrken inom rekreation, kultur och sport så är dessa branscher 
konjunkturberoende.  Har människor en bättre ekonomisk situation så spenderas i regel mer pengar 
och efterfrågan på arbetskraft ökar, är den ekonomiska situationen den omvända så minskar 
efterfrågan på arbetskraft.46 

  Varav boende 
och arbetande 
i länet 

Varav boende 
men ej arbetande 
i länet 
(utpendlare) 

% ut-
pendlande 

Varav arbetande 
men ej boende i 
länet 
(inpendlare) 

% in-
pendlande 

Övriga yrken 12304 1342 8,5% 2234 14,1% 

Uppgift saknas           

 

  

                                                             

 

46 Kompetensbehovet i södra Småland 2010 
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4. Arbetsmarknadsläget nu och framåt 

Hur arbetskraftsutbudet ser ut skiljer sig från hur många människor som finns i arbetsför ålder. Det är 
också individen som beslutar om man skall arbeta och i så fall hur mycket. Beslutet kan dock påverkas 
av en lång rad olika faktorer främst efterfrågan på arbetskraft, men även hur lönsamt det är att arbeta 
och hur familjesituationen ser ut. Efterfrågan baseras på arbetsgivarens beslut om att anställa, hur 
många som skall anställas, vilken typ av arbetskraft och vilken kompetensprofil som efterfrågas. Under 
senare år har utvecklingen gått mot en högre produktivitet och en teknisk utveckling som kräver mer 
kvalificerad personal. Detta tillsammans med en ökad internationell konkurrens förändrar efterfrågan 
på olika typer av arbetskraft. Länder med ett stort utbud av okvalificerad arbetskraft med låga löner 
konkurrerar ut den typen av produktion i mer industrialiserade länder vilket lett till att länder som 
Sverige fokuserar mer på varor och tjänster som kräver mer kvalificerad arbetskraft än tidigare.47 
 
Företag i hela Sverige upplever större eller mindre problem att hitta rätt kompetens. Företagen i 
Kronoberg har nationellt sett små matchningsproblem enligt figuren nedan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Flera industriföretag upplever att det kan vara svårare att rekrytera spetskompetenser om individerna 
inte har en koppling till regionen sedan tidigare. Det innebär att företagen kan förlora 
affärsmöjligheter eller måste skjuta upp planer på expansion och även en högre arbetsbörda för 
befintlig personal.48 
 
De yrken som varit svårast att rekrytera till har ofta varit specifika för respektive bransch, 
genomgående har många företag dock haft svårt att hitta kompetenta säljare. En av anledningarna kan 
vara att kraven blivit större på specifik kunskap. I övrigt är det mest yrken som kräver 

                                                             

 

47 Tillväxtanalys (2010) 

48 Svenskt Näringsliv, rekryteringsenkät 1 (2010) 
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gymnasieutbildning, yrkeshögskoleutbildningar eller liknande som efterfrågas såsom maskinförare, 
väktare, elektriker, tandsköterskor och it-tekniker.49 
 
Figuren nedan visar prognostiserade förändringar i sysselsättningen mellan åren 2008-2020 uppdelat 
på FA-regioner. FA-regionen Ljungby är den region i länet som kommer att ha den starkaste 
sysselsättningsökningen under perioden med en årlig ökning på mellan 0,5 och 1,35 procent. Därefter 
kommer FA-regionen Älmhult med en årlig sysselsättningsökning på 0-0,5 procent medan FA-
regionen Växjö kommer att ha en negativ sysselsättningsförändring på -0,5 -0 procent under samma 
period. Det innebär att andelen arbetstillfällen i Ljungby kommer bli fler, i Älmhult oförändrat till 
något fler och i Växjö oförändrat till något färre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

 

49 Svenskt Näringsliv, rekryteringsenkät 1 (2010) 
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Tabellen ovan ska utläsas som att under 1 är lika med balans eller överskott på kompetens, ett värde 
över 1 är lika med ett kompetensunderskott och visar på stora problem att hitta tillräcklig kompetens 
regionalt. Dessa regioner måste förlita sig på inpendling eller inflyttning för att klara 
arbetskraftsförsörjningen. 
 
Enligt tabellen nedan kommer FA-region Ljungby ha ett stort kompetensunderskott när det gäller 
eftergymnasial utbildning år 2020, då symbolen visar ett värde på strax över 1,2. Det kommer även att 
råda ett underskott på personer med minst treårig gymnasial utbildning, medan regionen är 
självförsörjande när det gäller personer med utbildning kortare än 3-årigt gymnasium. 
Kompetensunderskottet kan dels bero på stora pensionsavgångar men även på den förväntade 
sysselsättningsökningen som beskrivs ovan.  
 
FA-region Älmhult förväntas vara i balans när det gäller 3-årig gymnasieutbildning eller kortare 
gymnasieutbildning men förväntas ha ett nästan lika stort underskott på eftergymnasialt utbildad 
arbetskraft som Ljungby. Älmhult kommer således att vara fortsatt beroende av en stor inpendling för 
att klara av att försörja arbetsmarknaden med rätt kompetenser. Redan idag ökar antalet 
arbetstillfällen i Älmhults kommun samtidigt som befolkningsunderlaget minskar. Sker inte en 
förändring på sikt kan det finnas en risk att företag flyttar från regionen. 
 
Den tredje och största FA-regionen i länet är Växjö och här förväntas råda en balans och till och med 
ett visst kompetensöverskott gällande samtliga utbildningsnivåer. Till viss del kan det hjälpa de 
angränsande FA-regionerna med kompetensförsörjningen. 
 
Kartan nedan till höger visar att Älmhult och Ljungby kommer ha ett stort behov av eftergymnasialt 
utbildad arbetskraft. Det positiva om man ser till helheten är att flera av de FA-regioner som angränsar 
till dessa båda FA-regioner, har en balans eller ett överskott på eftergymnasialt utbildad arbetskraft 
och eventuellt kan stötta regionerna med inpendlande arbetskraft. 
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Bilden nedan visar kvoten sysselsättning/befolkning år 2020 för olika inriktningar av eftergymnasial 
utbildning. De kategorier som finns representerade här är: 

• Pedagogik 
• Vård 
• Teknik och naturvetenskap 
• Samhällskunskap, ekonomi och humaniora mm. 
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Den senare kategorin fångar in de 
utbildningsinriktningar på eftergymnasial nivå som inte 
täcks in av de övriga tre utbildningskategorierna. I FA-
region Älmhult är det en balans mellan efterfrågan och 
utbud när det gäller vård och pedagogik, men ett klart 
kompetensunderskott inom teknik och naturvetenskap 
samt samhällskunskap mm. Särskilt på den tekniska 
sidan där värdet ligger närmare 1,3. 
 
Även i FA-region Växjö råder en balans när det gäller 
samtliga utbildningsgrupper, särskilt pedagogik och 
samhällkunskap mm., där båda ligger under ett värde på 
0,8. Den tredje och sista FA-regionen i länet, Ljungby, 
ligger sämst till då det förväntas råda ett 
kompetensunderskott på samtliga fyra 
utbildningsinriktningar. Störst är underskottet inom 
vård som ligger på ett värde över 1,2 och 
teknik som ligger på ett värde över 1,3. Detta känns 
särskilt alarmerande då regionen är särskilt 
industritung. Lyckas regionen inte attrahera kompetent 
arbetskraft eller få en ökad inpendling från övriga 
regioner, finns en risk att företagen även här väljer att 
flytta.  
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5. Utbildningslandskapet i södra Småland 

Kunskaps- och kompetensnivån i regionen speglar till viss del konkurrenskraften och möjligheterna 
till utveckling och tillväxt. Befolkningen i Kronobergs län har en lägre utbildningsnivå än riket vad 
gäller andelen individer som endast har en grundskoleutbildning. Andelen individer som bara har 
grundskoleutbildning är högre än för riket i övrigt. Andelen med eftergymnasial utbildning är lägre än 
för riket. Länet intar dock en mittposition bland samtliga län eftersom vissa kommuner drar upp 
snittet. Länets utbildningsnivå är delvis en spegling av näringsstrukturen och den könssegregerade 
arbetsmarknaden. Inom industrin har det varit möjligt att bli anställd utan eftergymnasial utbildning, 
medan det inom skola, vård och omsorg ofta har krävts högre utbildning. I de kommuner i länet där 
industrin har en särskilt framträdande position är också utbildningsnivån särskilt låg.50 

Kompetenskraven är dock på väg att förändras och högre utbildning och mer kompetens kommer att 
krävas för många yrken. 
 
Många företag har en hög kostnadspress vilket gör att möjligheterna att lägga tid och resurser på att 
omskola, inskola eller utbilda personal blir allt mindre. Detta innebär att företagen behöver hitta 
medarbetare med rätt utbildning, egenskaper och erfarenheter som snabbt kan bli produktiva och 
bidra till företagets utveckling och konkurrenskraft. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Eftersom utbildningsnivån i Kronobergs län är förhållandevis låg så är en av våra viktigaste 
utmaningar att få eleverna att fullfölja sina gymnasiestudier och även utbilda sig eftergymnasialt. 
Yrkeshögskoleutbildningarna är viktiga i regionen och möter snabbt efterfrågan från arbetslivet, 
närmare nio av tio studenter går direkt ut i arbete efter avslutad yrkeshögskoleutbildning.  
Gymnasieskolan har genomgått stora förändringar de senaste åren och nu handlar anpassningen om 
att möta mindre elevkullar och att attrahera ungdomar att söka de utbildningar som efterfrågas i 
regionen, bland annat inom vård och omsorg och teknik och industri. Regionen finns med i satsningar 
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kring både Teknikcollege/Gotech och Vård- och omsorgscollege. Likväl är Lärcentra Kronoberg och 
SFI-utbildningarna en viktig del för att utveckla alla kompetenser och det livslånga lärandet. 
Linnéuniversitetet har funnits sedan jan 2010 och är Sveriges nyaste universitet. Linnéuniversitetet är 
en sammanslagning av Högskolan i Kalmar och Växjö universitet och omfattar idag ca 42 000 
studerande. För mer information om Kronobergs utbildningslandskap se bilaga 1. 
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6. Europeisk utblick 

Många av länderna inom EU har drabbats hårt under senare års finansiella kris. För att bygga en 
hållbar framtid har man dock valt att lyfta blicken och tagit fram Europa 2020-strategin51. Strategin 
handlar om fler arbetstillfällen och bättre livskvalité och fokuserar på en smart och hållbar tillväxt för 
alla med flera nya jobb och en tydligare riktning för samhällsutvecklingen. 

EU-kommissionen har tagit fram fem tydliga mål för 2020. Det är dessa mål som avgör vilka 
prioriteringar som kommer att göras och styr processen. Målen gäller sysselsättning, forskning och 
innovation, klimatförändringar och energi, utbildning och fattigdomsbekämpning. Två av de fem 
målen har en direkt koppling till sysselsättning och utbildning: 

• 75 % av befolkningen i åldrarna 20–64 ska ha ett arbete. 
• Den andel ungdomar som slutar skolan i förtid ska vara under 10 %, och minst 40 % av den 

yngre generationen ska ha avslutad högre utbildning. 
 
Kommissionen har tagit fram sju huvudinitiativ som ska påskynda framstegen inom varje prioriterat 
område. De initiativ som är av störst intresse utifrån utbildning och sysselsättning är följande 

• ”Innovationsunionen” ska förbättra de grundläggande villkoren och tillgången till finansiering 
för forskning och innovation så att innovativa idéer kan omvandlas till produkter och tjänster 
som skapar tillväxt och arbetstillfällen. 

• ”Unga på väg” ska stärka utbildningssystemens resultat och underlätta ungdomarnas inträde 
på arbetsmarknaden.  

• ”En agenda för ny kompetens och nya arbetstillfällen” ska modernisera arbetsmarknaderna 
och ge människor ökad egenmakt genom kompetensutveckling under hela livet i syfte att öka 
deltagandet på arbetsmarknaden och bättre anpassa tillgången och efterfrågan på 
arbetsmarknaden, inbegripet genom arbetskraftens rörlighet. 

 
Utöver detta finns det flera andra initiativ på europeisk nivå som påverkar vårt arbete på hemmaplan. 
I slutet av 2006 antog Rådet och Europaparlamentet Kommissionens förslag om en europeisk 
referensram för nyckelkompetenser för livslångt lärande. I referensramen fastställdes för första 
gången vilka nyckelkompetenser europeiska medborgare anses behöva för att uppfylla sin personliga 
potential, integreras i samhället och på arbetsmarknaden. Referensramen omfattar åtta 
nyckelkompetenser:52 

• Kommunikation på modersmålet 
• Kommunikation på främmande språk 
• Matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens 
• Digital kompetens 
• Lära att lära 

                                                             

 

51 http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_SV_ACT_part1_v1.pdf (Meddelande från Kommissionen - Europa 2020 En strategi för 

smart och hållbar tillväxt för alla) 

52 Nyckelkompetenser för livslångt lärande - en referensram 

http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_SV_ACT_part1_v1.pdf
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• Social och medborgerlig kompetens 
• Initiativförmåga och företagaranda 
• Kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer. 
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7. Specifika satsningar – projekt 

Utifrån de utmaningar länet ställs inför görs många specifika satsningar i form av projekt. Några av de 
projekt som drivs i regionen handlar om ungdomar som avbryter sina gymnasiestudier (Plug-in), 
vägledarna som nyckelpersoner för att få ungdomarna att göra välgrundade val utifrån 
arbetsmarknadens behov (studie- och yrkesvägledning i förändring) samt förbättra och utveckla Yh-
utbildningarna i länet (Yrkeshögskola Kronoberg, för utveckling, mervärde och tillväxt). För mer 
information om aktuella projekt inom kompetensförsörjningsområdet se 
kompetensförsörjningsbloggen på www.kompetenskronoberg.se. 

7.1 Plug-in 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har initierat ett samverkansprojekt mellan SKL och fem 
intresserade regionförbund i syfte att minska utbildningsavbrotten i gymnasieskolan. Finansiering 
sker till hälften med ESF-medel genom en upphandling inom socialfonden. Regionförbundet södra 
Småland tillsammans med Regionförbundet i Kalmar, totalt 20 kommuner, ingår som en regional part 
och medfinansierar den andra halvan av projektet. I princip samtliga elever i grundskolan går vidare 
till gymnasiestudier. Tyvärr fullföljer inte alla. Drygt 60 % fullföljer utbildningen på tre år med 
grundläggande behörighet. Efter fyra år är andelen med grundläggande behörighet ca 68 %. Ytterligare 
knappt 8 % genomgår gymnasiet men erhåller ingen grundläggande behörighet53. En stor grupp 
ungdomar lämnar alltså gymnasieskolan utan fullständig gymnasieutbildning. Ofullständig 
gymnasieutbildning påverkar framtida anställningsbarhet både på ett individuellt och samhälleligt 
plan. Detta är ett problem i hela Europa: EU-kommissionen tog i början på 2011 ett initiativ till en 
aktionsplan för att minska avhoppen.54 Den regionala satsningen i södra Småland och Kalmar län 
prioriterar följande tre frågor: 

• Utveckling av och erfarenhetsutbyte om det kommunala informationsansvaret 
• Nya pedagogiska metoder för att möta elever som hoppat av eller riskerar avhopp 
• Sektorsamverkan där andra kompetenser involveras i arbetet 

Projektet pågår fram till sommaren 2014.  

För mer information se: http://kompetenskronoberg.se/projekt-2/plug-in/. 

7.2 Studie- och yrkesvägledning i förändring 

Projektet ”Studie- och yrkesvägledning i förändring” beviljades medel från den Europeiska 
Socialfonden och syftar till att höja kompetensen hos regionens studie- och yrkesvägledare (SYV), i 
linje med de nya krav och förväntningar som finns på deras yrkesroll. SYV har idag en förändrad 

                                                             

 

53 Skolverkets officiella statistik för gymnasieskolan, http://www.skolverket.se/statistik-och-

analys/2.1862/2.4391/2.4395/betyg-och-studieresultat-i-gymnasieskolan-lasar-2010-11-1.163454, Tabell 8E 

54 http://ec.europa.eu/education/news/news2768_en.htm 

http://www.kompetenskronoberg.se/
http://kompetenskronoberg.se/projekt-2/plug-in/
http://kompetenskronoberg.se/projekt-2/plug-in/
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arbetssituation med bl.a. nya läroplaner och en gränsöverskridande arbetsmarknad. Krav på SYV från 
det omgivande samhället att vägleda utifrån arbetsmarknadens efterfrågan skapar också 
förändringsbehov. 

I projektet deltar hela Småland och Öarna samt Blekinge län och det berör ca 300 SYV från 
grundskolan – universitetet och både privata och offentliga vägledare. Även arbetsförmedlingens 
vägledare är involverade. Projektet kommer att genomföra utbildningsinsatser som motsvarar 
målgruppens behov, som nu under våren 2012 har kartlagts under den s.k. mobiliseringsfasen. 
Utveckla modeller för nätverkande och samverkan med näringslivet är en annan viktig del i projektet, 
samt att utbilda och uppdatera vägledare om såväl regionens som den europeiska arbetsmarknaden. 
Särskild vikt läggs vid strategisk påverkan, där projektet ingår i ett större sammanhang inom ramen 
för regionförbundens uppdrag kring kompetensplattformar. Projektet omfattar knappt 5 milj. kronor 
för kompetensutveckling. Projektet startar arbetet januari 2012 och avslutas januari 2014.  

För mer information se: http://kompetenskronoberg.se/projekt-2/studie-och-yrkesvagledare/.  

7.3 Yrkeshögskola Kronoberg för utveckling mervärde och tillväxt 

Yrkeshögskoleutbildningarna är en viktig del av utbildningslandskapet i länet för att möta 
arbetsmarknadens efterfrågan. KY och numera Yh-utbildningarna har länge varit framgångsrika i 
regionen.  Under hösten 2011 skrevs ett samverkansavtal mellan alla utbildningsanordnare i länet 
samt Linnéuniversitetet och Regionförbundet södra Småland. Avtalet ska utveckla 
yrkeshögskoleutbildningarna i regionen och tillsammans med arbetslivet stärka och utveckla 
samverkansområdet till en attraktiv yrkesutbildningsregion.  

Utifrån samverkansavtalet har ett projekt initierats vars övergripande mål är att arbeta långsiktigt med 
marknadsföring till allmänhet, politiker och studenter eftersom Yh-utbildningar fortfarande är en 
ganska anonym utbildningsform. Vidare ska man gemensamt utveckla kvalitetsarbetet i Yh-
utbildningarna, både vad det gäller ansökningar men också kvalitén i utbildningarna och 
kompetensutveckling gentemot LIA (Lärande i arbetet) – handledare. En viktig del av projektet är 
samarbetet med näringsliv, Linnéuniversitetet samt fördjupad kontakt med Yh-myndigheten. 
Projektet stöds av alla kommuner och Landstinget Kronoberg som också är medfinansiärer. 
Projektet beviljades 2012-03-14 och pågår till 2014-12-31.  

För mer information se: http://kompetenskronoberg.se/projekt-2/yrkeshogskola/.  

7.4 Framtid Kronoberg 

Framtid Kronoberg är ett ESF-projekt som riktar sig till arbetssökande ungdomar 16-29 år. Projektet 
fokuserar på utanförskapsgrupper: ungdomar som saknar gymnasiekompetens, långtidsarbetslösa, 
långtidssjukskrivna, ungdomar med funktionsnedsättning, samt ungdomar med invandrarbakgrund m 
fl. Samverkar i projektet gör länets åtta kommuner, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. 
Målsättningen är att minska ungdomsarbetslösheten, stärka ungas kompetens, öka inträdet på 
arbetsmarknaden för långtidssjukskrivna samt att öka samverkan i länet.  

http://kompetenskronoberg.se/projekt-2/studie-och-yrkesvagledare/
http://kompetenskronoberg.se/projekt-2/yrkeshogskola/
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7.5 Kompetensutveckling för besöksnäringen 

Besöksnäringen är numera en av södra Smålands basnäringar. Som ett led i den utvecklingsprocess 
som länets besöksnäring står inför, driver Regionförbundet södra Småland projektet 
Kompetensutveckling för besöksnäringen i södra Småland. Regionförbundet är projektägare men 
arbetet sker i nära samarbete med Destination Småland och länets åtta kommuner. Budgeten ligger på 
drygt 3,7 miljoner och finansieringen kommer från Europeiska Socialfonden. Pengarna satsas främst 
på kompetensutveckling i form av bättre kunskaper inom områden som affärsutveckling, 
datorkunskap, marknadsföring, språk, ekonomi, livsmedel, värdskap, ledarskap och 
destinationsutveckling. 

För mer information se: http://kompetenskronoberg.se/category/projekt/besoksnaring/.  

7.6 Förstudie till studentmedarbetare i region södra Småland 

Grunden till befintliga studentmedarbetarsystem är att högskolestudenter ska ges möjlighet att arbeta 
med uppgifter som är relaterade till deras studieområde under studietiden. 
Studentmedarbetarsystemet ligger vid sidan av studierna och är lönegrundande. Studenter får genom 
studentmedarbetarskapet relevant arbetsliverfarenhet och möjlighet att etablera ett kontaktnät inom 
arbetslivet redan innan studierna har avslutats. Under ett halvår kommer Regionförbundet södra 
Småland att undersöka vilka förutsättningar och vilket intresse som finns i regionen för att starta ett 
studentmedarbetarsystem. Förhoppningen är att skapa ett system som är anpassat efter regionens 
förutsättningar i syfte att göra såväl regionens studenter som företag mer attraktiva ur 
konkurrenssynpunkt. 

För mer information se: http://kompetenskronoberg.se/projekt-2/studentmedarbetare/.  

7.7 TvärdraG 

Kronobergs läns Regionala forum har lyft fram kompetensförsörjning och attraktionskraft som 
prioriterade frågor. Nu har ett projekt startat med syfte att skapa regional tillväxt genom att attrahera 
fler inflyttare med efterfrågade kompetenser. Södra Småland ska ses som en attraktiv region med goda 
möjligheter till sysselsättning och hög livskvalitet. Projektet ska även utveckla samverkan mellan 
länets kommuner och näringslivet och öka stoltheten för regionen bland företag och invånare.  

För mer information se: http://tvardrag.wordpress.com/.  

7.8 GoTech 

2008 bestämde sig några av Växjös största teknikföretag att det var dags att gå från ord till handling 
för att skapa ett ökat intresse hos ungdomar för teknik och industri. Resultatet blev den ekonomiska 
föreningen GoTech som ska öka intresset för en yrkeskarriär inom ett teknikföretag. GoTech har 
arbetet på bred front med en mängd olika typer av aktiviteter som riktar sig till olika målgrupper. Det 
resulterat i bland annat teknikklubb efter skolan för barn mellan 7 och 12 år, peppkakshustävlingar, 
stipendier, studiebesök, inspirationsdagar till olika typer av samverkan med alla utbildningsnivåer, 

http://kompetenskronoberg.se/category/projekt/besoksnaring/
http://kompetenskronoberg.se/projekt-2/studentmedarbetare/
http://kompetenskronoberg.se/projekt-2/studentmedarbetare/
http://tvardrag.wordpress.com/
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från gymnasiet, Yrkeshögskoleutbildning till universitetet och vuxenutbildningen. Och insatserna gör 
skillnad. GoTech har fått mycket positiv respons från alla håll och kanter, inte minst från media. På det 
industritekniskaprogrammet på Kungsmadskolan hösten 2011 kunde man se ett tydligt trendbrott – 
från två elever till nitton inom loppet av ett år.  

För mer information se: www.gotech.nu.  

7.9 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 är ett 
ingenjörsmässigt angreppssätt till informations- och kunskapshantering. IEC fokuserar främst på 
pragmatiska lösningar inom en rad olika ämnen. Dessa organisationer har i sina roller som 
initiativtagare, grundare och initiala finansiärer haft en avgörande betydelse för tillkomsten av IEC: 
Linnéuniversitetet, Almi Kronoberg, Växjö kommun, Regionförbundet Södra Småland, 
Regionförbundet i Kalmar län, Kalmar Science Park, Videum Science Park. Satsningen stöds av 
Europeiska Unionen. 

För mer information se: http://lnu.se/forskargrupper/information-engineering-center-iec. 

7.10 Trampolinen 

Trampolinen är ett koncept som drivs av Sydsvenska industri- och handelskammaren för samverkan 
mellan skolan och det lokala näringslivet som syftar till att öka förståelsen mellan skola och näringsliv. 
Målet är att inspirera och förbereda eleverna inför sina framtida studieval och yrkesliv. I projektet 
”adopterar” ett företag en högstadieklass i årskurs sju och följer klassen till årskurs nio. Kontakterna 
sker enligt en framarbetad metod där företaget besöker skolan en gång varje höst och eleverna 
företaget en gång varje vår. Flera skolor runt om i länet har valt att engagera sig och det finns 
möjlighet för fler att ansluta.  

För mer information se: www.handelskammaren.com/paaverkan/trampolinen/.  

7.11 Ung Företagsamhet 

Ung Företagsamhet är inget nytt fenomen, det har funnits i Sverige i drygt trettio år, men det växer sig 
allt starkare från år till år. Ung Företagsamhet vill ge skolungdomar insikter i näringslivets och 
arbetslivets villkor. Detta sker genom att ungdomarna under sakkunnig ledning bildar miniföretag, i 
vilka man tillverkar och marknadsför verkliga produkter eller tjänster. I Kronoberg har Ung 
Företagsamhet funnits sedan 1993 då man började ge ungdomar i gymnasiet möjligheten att upptäcka 
sin egen kreativitet och företagsamhet genom att under ett läsår få starta, driva och avveckla ett UF-
företag. Under föregående läsår drev 553 ungdomar fördelat på 187 UF-företag i Kronoberg egna 

http://www.gotech.nu/
http://lnu.se/forskargrupper/information-engineering-center-iec
http://www.handelskammaren.com/paaverkan/trampolinen/
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företag. Arbetet utvecklas ständigt och den senaste satsningen är ett pilotprojekt med koncept för 
grundskolan. Verksamhetsåret når sin höjdpunkt i mars månad då UF-företagen presenterar sina 
företagskoncept på Dag X och får tävla om att representera Kronoberg på SM i UF-företagande. Under 
våren 2012 vann ett UF-företag från Kronoberg första pris för Bästa UF-företag, produktutveckling och 
andra pris för bästa affärsplan. Statistik visar att övning ger färdighet och att det är betydligt fler 
personer med UF-bakgrund som startar företag i unga år jämfört med befolkningen i övrigt. 

För mer information se: www.ungforetagsamhet.se/kronoberg eller www.dagx.nu. 

7.12 Regional samverkan för hållbar tillväxt (Regsam) 

RegSam vill skapa förutsättningar för samverkan, stärka konkurrenskraften och uppnå hållbar tillväxt 
i Linnéregionen genom ömsesidigt utbyte av Linnéuniversitetets och näringslivets/offentlig sektors 
resurser. Det ska uppnås genom att fler studenter stannar i regionen genom anställning eller eget 
företagande, att möjligheten att nå fler förstärks och att det är mer kvalité i samverkansarbetet mellan 
akademi och företag/organisationer. Projekts syfte är också att ligga i linje med de intentioner som 
anges i program och strategier för regional tillväxt. Projektet har tre huvudområden: 

• En hållbar region 
• Företagsnära relationer 
• Studenterna – framtida företagare  

http://www.ungforetagsamhet.se/kronoberg
http://www.dagx.nu/
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8. Slutsatser 

Integrera alla på arbetsmarknaden 

För att klara av den framtida efterfrågan på arbetskraft måste regionen hitta sätt att integrera de 
grupper som fortfarande har ett lågt arbetskraftsdeltagande och attrahera nya invånare med 
efterfrågad utbildning och kompetens.  

I samband med alla de förändringar som sker inom olika branscher, särskilt inom industrin, så finns 
det många människor vars kompetenser inte längre efterfrågas, särskilt bland dem som saknar 
gymnasial utbildning. För att klara arbetskraftsförsörjningen måste alla grupper integreras på 
arbetsmarknaden och vi måste ta vara på de resurser som finns tillgängliga. Strukturarbetslösheten 
måste begränsas. Här spelar utbildningssystemet och samverkan mellan utbildning och 
arbetsmarknad en viktig roll. Ett gemensamt arbete för att minska risken för återvändsgränder i 
utbildningssystemet och ett större fokus på det livslånga lärandet är centralt. 

Öka intresset för matematik, naturvetenskap och teknik 

Det finns ett minskat intresse för tekniska och naturvetenskapliga utbildningar bland ungdomar i 
stort. Detta sker samtidigt som industrins efterfrågan på kompetent personal ökar. Det är viktigt att 
tidigt väcka intresse för matematik, naturvetenskap och teknik. En central uppgift för både förskolan 
och grundskolan är lägga en god grund för dessa ämnen, som sedan kan fördjupas inom 
gymnasieskolan. Det är nödvändigt att stimulera till kompetensutveckling för verksamma lärare på 
olika nivåer och öka rekryteringen till lärarutbildningen med inriktning på dessa ämnen. 

Attrahera nya invånare, behålla studenter och öka inpendlingen 

Bilden av arbetsmarknadsläget nu och framåt visar att regionen kommer att behöva hjälp utifrån för 
att kunna klara av arbetskraftförsörjningen på sikt, antingen genom en fortsatt stor inpendling från 
närliggande län eller genom att få fler att vilja bosätta sig i regionen. En väg kan vara att få 
Kronobergare som flyttat från länet att återvända. Vi kan även behöva öka inflyttningen från andra 
länder. Finns det inte en god tillgänglighet på arbetskraft så finns det risk att nya företag inte kommer 
att vilja etablera sig i regionen och risken är att befintliga företag flyttar till regioner där det är lättare 
att hitta rätt arbetskraft.  

Efterfrågan på eftergymnasialt utbildad arbetskraft förväntas bli allt större. Regionen behöver arbeta 
för att Linnéuniversitetets studenter ska stanna kvar efter avslutad examen. Många av de 
internationella studenterna på Linnéuniversitetet har under senare år visat intresse av att stanna kvar i 
länet och arbeta. Ett problem var dock, fram till för drygt ett år sedan, att många inte hade rätt att lära 
sig svenska via till exempel Sfi. Samtidigt kräver de flesta arbetsgivare att man behärskar svenska i tal 
och skrift. Systemet har lättats upp men det finns fortfarande mycket kvar att göra.  

Marknadsföra branscher 

Flera av de branscher där det kommer att behövas mest arbetskraft de närmaste åren har svårt att 
attrahera ungdomar. Antalet sökande till utbildningar inom teknik, vård och omsorg på gymnasial 
nivå har sjunkit under de senaste åren, samtidigt som behoven inom näringen ökar. Det kommer 
därför att behövas mer marknadsföring för att få unga att bli intresserade av att arbeta i dessa 
branscher. Goda exempel som GoTech, Teknikcollege och Vård och omsorgscollege har börjat ta form 
under senare år, men det behöver göras ännu mer. 
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En översikt när det gäller andelen förvärvsarbetande som är 55 år eller äldre (2009) visar att tre 
branschområden ligger under snittet för samtliga yrken, medan övriga branschområden ligger över 
snittet. Den låga andelen äldre inom IT-yrken påverkar snittsiffran betydligt. 

Översikt andel över 55 år 

 

Samverkan 

Samverkan mellan utbildning och arbetsmarknad är ett ständigt återkommande tema och ett av de 
områden som regionen måste arbeta vidare med. Kontakterna är viktiga inom alla utbildningsnivåer, 
bland de lägre för att visa vad arbetet inom olika branscher faktiskt innebär och i de högre för att få ett 
utbyte av olika typer av kunskap och kompetenser. Utbildningsanordnare måste få veta vad som 
efterfrågas i dagsläget och på sikt, medan arbetsmarknaden måste veta vilka utbildningar som finns 
och nå de som genomgått utbildningarna. Det är även viktigt med en ökad samverkan mellan 
utbildningsanordnare så att de kan komplettera varandra när det gäller utbildningsutbudet.  

Flera av de projekt som presenterades i kapitel 7 är direkta resultat av de behov som lyftets i samband 
med den tidigare kompetensrapporten och de efterföljande aktiviteter som skett inom ramen för 
Kompetensplattformsarbetet, Regionalt forum och andra forum. De visar att om vi har en gemensam 
problemförståelse och vilja att förändra så är det mesta möjligt. Men även om vi kommit en bit på väg 
så finns det mycket kvar att göra.  
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Figurförteckning 

1. Åldersfördelning Kronoberg 1990-2020 (SCB) 
2. Demografisk försörjningskvot Kronoberg 1970-2020 (SCB) 
3. Förvärvsarbetande pendlare, kommuner i Kronoberg 2010 (SCB) 
4. Förvärvsarbetande dagbefolkning Kronoberg efter sektor 2010 (SCB) 
5. Pensionsavgångar, riket, 2009-2015 (Arbetsförmedlingen) 
6. Ungdomsarbetslöshet Kronoberg 2008 och 2012 (Arbetsförmedlingen) 
7. Befolkningstillväxt, utrikesfödda, riket och kommuner 2009-2025 (Arbetsförmedlingen) 
8. Förvärvsarbetande per bransch (SNI 2007), Kronoberg 2006-2010 (SCB) 
9. Förvärvsarbetande per bransch (SNI 2007) och kön, Kronoberg 2010 (SCB) 
10. Antal sysselsatta och andel efter ålder 2009 inom jordbruk, skog och trä (SSYK 2009), 

Kronoberg (SCB) 
11. Pendlare sysselsatta inom jordbruk, skog och trä (SSYK 2009), Kronoberg (SCB) 
12. Antal sysselsatta och andel efter ålder 2009 inom industri, tillverkning och bygg (SSYK 2009), 

Kronoberg (SCB) 
13. Pendlare sysselsatta inom industri, tillverkning och bygg (SSYK 2009), Kronoberg (SCB) 
14. Antal sysselsatta och andel efter ålder 2009 inom vård och omsorg (SSYK 2009), Kronoberg 

(SCB) 
15. Pendlare sysselsatta inom vård och omsorg (SSYK 2009), Kronoberg (SCB) 
16. Antal sysselsatta och andel efter ålder 2009 inom data/IT (SSYK 2009), Kronoberg (SCB) 
17. Pendlare sysselsatta inom data/IT (SSYK 2009), Kronoberg (SCB) 
18. Antal sysselsatta och andel efter ålder 2009 inom privata tjänster/tjänstesektorn (SSYK 

2009), Kronoberg (SCB) 
19. Pendlare sysselsatta inom privata tjänster/tjänstesektorn (SSYK 2009), Kronoberg (SCB) 
20. Antal sysselsatta och andel efter ålder 2009 inom offentliga tjänster (SSYK 2009), Kronoberg 

(SCB) 
21. Pendlare sysselsatta inom offentliga tjänster (SSYK 2009), Kronoberg (SCB) 
22. Antal sysselsatta och andel efter ålder 2009 inom övrigt ledningsarbete (SSYK 2009), 

Kronoberg (SCB) 
23. Pendlare sysselsatta inom övrigt ledningsarbete (SSYK 2009), Kronoberg (SCB) 
24. Antal sysselsatta och andel efter ålder 2009 inom övriga yrken (SSYK 2009), Kronoberg (SCB) 
25. Pendlare sysselsatta inom övriga yrken (SSYK 2009), Kronoberg (SCB) 
26. Andel rekryterande företag som haft svårighet att hitta rätt kompetens, samtliga län, 2009 och 

2010 (Regionförbundet Uppsala) 
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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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