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Förord 

Rapporten Kompetensbehovet i södra Småland 2010 är första steget i ett kontinuerligt arbete 
med kompetensförsörjningsfrågor på Regionförbundet södra Småland och skall ses som ett 
diskussionsunderlag och inte en färdig produkt. Syftet med rapporten är att väcka frågor om 
kompetens- och arbetskraftförsörjningsbehovet i länet, vilka hinder och möjligheter förväntas vi 
möta i framtiden och hur skall vi arbeta tillsammans för att nå en hållbar utveckling i regionen?  
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1 Inledning 

Många människor i Kronobergslän drabbades hårt i samband med den förändrade situationen på 
arbetsmarknaden efter finanskrisen 2008. Krisen drabbade de traditionella industrinäringarna 
hårdast, vilket blev mycket tydligt i Kronoberg, även benämnt som region södra Småland. Trots 
en ny situation för länet, med en allt större arbetslöshet och därmed mycket ledig arbetskraft 
upplever många företag att det är svårare att hitta rätt kompetenser idag än innan krisen.1 En 
ständigt återkommande fråga i allt fler sammanhang är hur olika regioner/företag skall klara 
kompetensförsörjningen framöver. Beroende på i vilka sammanhang diskussionerna förs så ser 
frågeställningarna lite olika ut men ämnet är detsamma: Hur hittar vi rätt personal med rätt 
kompetens framöver? Vilka kompetenser kommer egentligen att behövas? Vilken utbildning skall 
man satsa på för att vara så attraktiv som möjligt på arbetsmarknaden? Hur skall utbildningarna 
anpassas efter arbetsmarknadens behov och hur ser behoven egentligen ut? 

Människors sätt att agera på arbetsmarknaden har förändrats under de senaste decennierna och 
inget tyder på att dessa trender är på väg att förändras. Allt fler känner behov av att byta 
arbetsuppgifter med jämna mellanrum, antingen på samma arbetsplats eller hitta en ny. Allt färre 
är därmed trogna sin arbetsgivare utan kan tänka sig att byta om en attraktivare möjlighet dyker 
upp. En annan sida av samma mynt kan vara att företagen försöker bli så konkurrenskraftiga som 
möjligt och måste då ha en 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 ökar.2 Arbetsgivarna måste hela tiden hitta nya förmåner 
eller erbjudanden som lockar till sig de medarbetare man vill ha.  

Richard Florida beskriver en annan aspekt av samma fenomen, idag konkurrerar man snarare om 
arbetskraften än om företagen dvs. förr flyttade människorna till företagen och platsen med allt 
vad den innebär var underordnat möjligheten att få jobbet. Idag flyttar människor i allt högre 
utsträckning till en plats som erbjuder allt det man letar efter: spännande jobb med möjligheter 
att kunna byta om det skulle behövas, ett rikt utbud av fritidsaktiviteter, bra boende och skolor 
etc. Detta leder i sin tur att jobben/företagen flyttar dit där människorna samlas. Den här trenden 
ställer nya krav på mindre orter och regioner såsom Kronoberg med mycket landsbygd och 
glesbygd. Hur attraherar mindre orter rätt människor med rätt kompetenser och vad är 
egentligen rätt kompetenser? Kronoberg är ett av tre län vars företag uppger att anledning till att 
det är svårt att rekrytera rätt personal har att göra med att personer med rätt kompetens inte 
anser regionen vara tillräckligt attraktiv för att söka sig till.3 

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 

                                                             

1 Svenskt näringsliv, rekryteringsenkät 1 
2 Svenskt näringsliv, rekryteringsenkät 2 
3 Svenskt näringsliv, rekryteringsenkät 1 
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försvinner med människorna som lämnar arbetsmarknaden? Till detta kommer en allt större 
grupp med människor från olika länder som står utanför arbetsmarknaden, antingen för att vi i 
dagsläget är alltför dåliga på att ta vara på de kunskaper och kompetenser som de besitter eller 
för att deras kompetensprofiler inte stämmer överens med de behov som finns på 
arbetsmarknaden. Hur tar vi vara på resurserna på bästa sätt? 

Människan har alltid haft ett behov av att försöka sia om framtiden för att kunna förbereda sig på 
det som komma skall och behovet av prognoser har inte minskat utan är snarare större än 
någonsin. Dessvärre är prognoser alltid svåra att ställa, särskilt i samband med omfattande 
strukturomvandling och stora förändringar i arbetslivet. För att kunna göra prognoser måste man 
ha en djup och ingående kunskap om det som skall prognostiseras och det är svårt att veta vilka 
företeelser som påverkar utvecklingen. Behovet av prognoser handlar dock inte endast om viljan 
att veta hur framtiden kommer att te sig, utan fungerar också som underlag för investeringar och 
satsningar och felsatsningar kan bli mycket dyrbara.4  

När det gäller prognoser av kompetensförsörjningsfrågor finns det många olika aktörer som 
genomför dessa med lite olika fokus och tidsperspektiv. Regionförbundet södra Småland har fått i 
uppdrag av regeringen att etablera kompetensplattformar för samverkan inom 
kompetensförsörjning och utbildningsplanering på kort och lång sikt. Inom ramen för uppdraget 
ska Regionförbundet även ta fram kunskapsunderlag och behovsanalyser som förhåller sig till 
funktionella arbetsmarknadsregioner. Arbetet skall dels bedrivas i samverkan med lokala och 
regionala aktörer men även vara länsöverskridande och Södra Småland samverkar här främst 
med Blekinge, Jönköping län och Kalmar län. Beskrivningen av uppdraget för oss in på syftet 
med rapporten. 

1.1 Syfte 

Inom ramen för projektet Yrkeshögskola Småland och det nya uppdraget som beskrivs ovan 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 och då inte 
endast utifrån Yrkeshögskoleutbildningar utan sett till hela utbildningslandskapet. 

Syftet med den här rapporten har inte varit att göra en ny djupgående prognos av 
kompetensförsörjningsbehovet i länet utan snarare att göra en sammanställning/kartläggning av 
andra aktörers prognoser. Detta för att dels se om de ger en samstämmig bild eller om de skiljer 
sig åt och dels för att dra nytta av det ambitiösa arbete som redan gjorts. Bilden från dessa 
rapporter och prognoser kommer att kompletteras med statistiskt material samt en beskrivning 
av utbildningslandskapet i länet för att ge en bild av regionens framtidsutsikter. 
Utbildningslandskapet ger en bild av hur det ser ut just nu (början av hösten 2010) men 

                                                             

4 Thång, Ohlsson, Holmer (2010) 
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landskapet är i ständig förändring, på grund av detta kommer vi presentera länkar som där du 
som läsare kan gå in och få en uppdaterad bild. 

Vi vill poängtera att rapporten skall ses som ett diskussionsunderlag och inte en färdig produkt. 
Den skall kompletteras med bland annat en konferens där aktörer från arbetsmarknaden får 
möjlighet att reagera på resultaten och se om de känner igen sig i den bild som rapporten målar 
upp eller om verkligheten pekar i en annan riktning. Arbetet med kompetensförsörjningsfrågor 
kommer sedan att ske kontinuerligt på Regionförbundet södra Småland. Det statistiska 
råmaterialet som rapporten delvis bygger på kommer att finnas tillgängligt på Regionförbundet 
södra Smålands hemsida www.rfss.se. Kompetensförsörjningsområdet är i ständig förändring, 
vilket motiverar till ett långsiktigt och kontinuerligt arbete utan egentligt slut. 

1.2 Metod 

Metoden bakom rapporten har varit att ta del av sekundärdata i form av sammanställningar av 
befintlig statistik och prognoser från olika aktörer såsom Arbetsförmedlingen och andra 
nationella myndigheter, Svenskt näringsliv samt olika regioner runt om i landet. 
Sekundärmaterialet har hjälpt till att skapa en bild av hur kompetens och arbetskraftsbehovet ser 
ut såväl nationellt som regionalt (indelat efter län eller FA-regioner). Olika rapporter har jämförts 
för att se vilka tendenser som återkommer i flera prognoser och vilka trender som är mer 
regionalt förankrade. 

För att komplettera den nationella bilden med regionala siffror har ett relativt omfattande 
statistiskt råmaterial tagit fram av Länsstyrelsen via SCB och med stöd av rAps5. Materialet har 
sedan bearbetats och analyserats av utredare på Regionförbundet södra Småland för att få en 
tydligare regional bild. Vi har valt att analysera materialet ur ett länsperspektiv (ev. FA-regioner) 
snarare än att dyka ner i respektive kommun. Finns intresse för att göra djupare analyser finns 
råmaterialet tillgängligt på regionförbundets hemsida www.rfss.se. 

Nedan följer ett par definitioner som är viktiga för förståelsen av rapporten och därefter en 
metoddiskussion som tar upp några problem med det valda tillvägagångssättet. 

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 med begreppen. 
                                                             

5 rAps är ett statistiskt verktyg för regional planering, för mer information se https://www.h.scb.se/raps/ 
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Utbildning – när vi skriver om utbildning handlar det om formell utbildning i någon form, från 
grundskola till forskarutbildning, här inkluderas således allt från Yrkeshögskoleutbildningar till 
högskola och arbetsmarknadsutbildningar. För en djupare studie se kapitlet om 
utbildningsutbudet i länet. 

Kompetens – med kompetens att tillämpa kunskaper och färdigheter på det sätt som krävs för 
att utföra en specifik arbetsuppgift. Det finns olika typer av kompetenser till exempel social 
kompetens som handlar om förmågan att samarbeta och kommunicera med andra människor och 
upprätthålla olika typer av relationer. Yrkesmässig kompetens beskriver vilka kunskaper och 
färdigheter som en person har eller bör ha för att kunna utföra en specifik arbetsuppgift eller 
inneha ett specifikt yrke, dessa färdigheter och kunskaper kan antingen komma från formell 
utbildning eller erfarenheter och kunskaper som inte är dokumenterade. Strategisk kompetens 
handlar om förmågan att hantera nya situationer och arbetsuppgifter som uppstår på grund av 
förändringar av innehåll och arbetssätt osv.6 Internationell eller interkulturell kompetens blir 
också allt viktigare och handlar om att kunna agera i andra kulturer samt förstå och tala olika 
språk.7 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.8 

FA-regioner – Tillväxtverkets indelning av Sverige i 72 funktionella arbetsmarknadsregioner 
som baseras på pendlingsströmmar mellan kommuner 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.9 

1.2.2 Metoddiskussion 

Det finns en hel del svårigheterna med prognosarbete som är svåra att komma ifrån. En av dem 
är att det i samtliga prognosmetoder är svårt att fånga in hela kontexten och dynamiken som 
påverkar arbetslivet och därmed kompetensförsörjningen.10 Det finns en lång rad olika krafter 
som driver, påverkar och förändrar utvecklingen i arbetslivet i stort och mer specifikt inom olika 
branscher, verksamheter och organisationer. 

När olika typer av prognoser av kompetensbehov skall jämföras och kartläggas uppstår ett annat 
problem. Olika aktörer/prognoser har olika fokus på prognosarbetet utifrån exempelvis yrken 
                                                             

6 Thång, Ohlsson, Holmer (2010) 
7 Högskolan på Gotland (2008) 
8 Företagens kompetensbehov 
9 Tillväxtanalys (2010:06) 
10 Thång, Ohlsson, Holmer (2010) 
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eller arbetsområden medan andra fokuserar på utbildningsval eller kompetenser som är mycket 
bredare än bara formell utbildning. En del prognoser blickar långt fram i tiden medan andra har 
mycket mer närliggande perspektiv. Det prognoserna dock har gemensamt är att alla siar om det 
väntade och det oväntade i framtiden. 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 framåt. När det gäller branscher 
som vård och omsorg samt utbildning är det något lättare att förutspå framtiden då dessa till stor 
del bygger på den demografiska utvecklingen och därmed måste dimensioneras utifrån den. Det 
svåraste är att förutse yrken som inte ens existerar i dagsläget. Det är viktigt att hålla i minnet att 
en prognos är per definition osäker men kan fungera som en vägledning. 

Ett annat problem med prognoser för regionala kompetensförsörjningsfrågor är att många av de 
långsiktiga prognoserna baseras på nationell statistik och saknar en regional dimension på 
samma gång som det egentligen inte finns någon nationell arbetsmarknad.11 Detta leder till att vi i 
de flesta fallen får tolka det nationella resultatet och försöka sätta in dem i vår regionala kontext. 

Att arbeta med statistik är inte helt oproblematiskt, förändringar av mätmetoder eller indelningar 
kan ge brutna trender och försvåra prognosarbetet. Statistiken är rena tal som ibland visar stora 
avvikelser som är svåra att förklara om man inte har kompletterande information, siffrorna 
förklarar inte heller orsak och verkan och kan därmed vara svårtolkade. Utifrån statistiska 
underlag är det lätt att dra fel slutsatser då siffrorna talar sitt tydliga språk medan det egentliga 
sambandet saknas. 

                                                             

11 Axelsson, Lindell (2009) 
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2 Regional tillväxt – hinder och möjligheter 

Alla regioner möts av en lång rad hinder och möjligheter under arbetet med att uppnå regional 
utveckling och tillväxt. Under hösten 2008 drabbades Kronobergs län hårt av lågkonjunkturen 
men krisen förde även med sig något gott och det var bland annat att länets olika aktörer från 
såväl det privata näringslivet som den offentliga sektorn samlades och en gemensam vision och 
agenda för länet växte fram. 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 och livskraft. De olika delarna berör 
bland annat hur regionen skall arbeta med några av de hinder och möjligheter såsom befolkning, 
generationsväxling/strukturomvandling, ungdomsarbetslöshet och integration som är viktiga 
aspekter att ta hänsyn till när det gäller länets kompetens- och arbetskraftsförsörjning. 

2.1 Befolkning 

Några av de största utmaningarna för oss här i södra Småland är en åldrande befolkning, stor 
ungdomsarbetslöshet som kan leda till att allt fler unga väljer att lämna länet samt en stor del 
utrikesfödda som av olika anledningar inte integrerats på arbetsmarknaden.  

Sverige har under 1900-talet haft tre befolkningstoppar den första på 1940-talet, nästa på 1960-
talet och den tredje omkring 1990.12 Dessa 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 komma in på arbetsmarknaden. 

Ett läns befolkningsutveckling styrs dels av flyttning över läns- och riksgränser men även av var i 
landet invandrarna väljer att bosätta sig. Tabellen nedan visar att under de senaste åren har 
Kronoberg haft det största invandringsöverskottet i Sverige.13 

                                                             

12 Arbetsförmedlingen Ura 2010:1 
13 Arbetsförmedlingen Ura 2010:1 
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Figur1 Länens invandraröverskott, promille av befolkningen 2000 – 2009 

 

 

Kronoberg hade i december 2009 en befolkning på 183 162 personer, men likt många andra 
mindre regioner så skiljer sig könsfördelningen från den för riket, i länet totalt är kvinnor en 
minoritet 49,6 procent mot riket på 50,2 procent. Fram till 1990-talet var dock könsfördelningen 
i länet ganska jämn.14 Fördelningen mellan män och kvinnor är ojämn om vi ser till respektive 
kommun i länet med lägst andel kvinnor i Uppvidinge.15  

Ser vi istället till det inrikes flyttningsnettot i Sverige så ligger Kronoberg bland de län som tappar 
mest, Norrbotten och Västernorrland ligger dock sämre till (se figuren nedan).16 En utveckling 
som sker trots att vi har ett universitet som drar många unga människor till länet för att studera, 
dessvärre är det många som lämnar länet efter avslutade studier. 

                                                             

14 För med information om befolkningsstruktur etc se Bilder av södra Småland. 
15 Arbetsförmedlingen Ura 2010:1 
16 Arbetsförmedlingen Ura 2010:1 
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Figur 2 Länens inrikes flyttningsöverskott, promille av befolkningen 2000-2009 

 

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.17 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.  

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 kommun i Sverige som tappat mest, totalt 30 procent av befolkningen sedan 
1950, den största anledningen till befolkningsminskningen är strukturrationaliseringar inom 
industrin.18 

 

                                                             

17 Arbetsförmedlingen Ura 2010:1 
18 Arbetsförmedlingen Ura 2010:1 
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2.2 Pendling 

Tabell 1 Pendlingen inom länet år 2008 

   

Bostadskommun Arbetsställe kommun           
  Alvesta Lessebo Ljungby Markaryd Tingsryd Uppvidinge Växjö Älmhult 

Alvesta 5 617 24 168 6 52 24 2 698 184 

Lessebo 26 2 181 7 1 60 101 978 6 

Ljungby 114 7 12 131 187 3 0 424 191 

Markaryd 3 1 289 3 495 0 0 33 103 

Tingsryd 41 84 5 3 4 374 5 739 23 

Uppvidinge 7 37 3 0 0 3 536 567 2 

Växjö 1 649 352 265 14 427 547 34 123 373 

Älmhult 84 4 179 149 43 4 213 6 472 

Källa: SCB 

Tabellen ovan visar att det finns pendlingsrelationer mellan nästan samtliga kommuner i länet. 
Det är endast mellan Uppvidinge och Markaryd som det helt saknas pendling som är förklarligt 
av de stora geografiska avstånden. För samtliga kommuner utom Markaryd är Växjö den största 
pendlingskommunen. Markaryds kommun har istället störst pendling till Ljungby kommun inom 
länet och till andra kommuner i angränsande län. Avståndet är naturligtvis av stor betydelse, 
liksom möjligheterna till snabb och smidig kollektivtrafik och bra vägförbindelser. Boende i Växjö 
pendlar i första hand till Alvesta, men också i relativt stor omfattning till Uppvidinge och 
Tingsryd.  

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 också kommunikationerna/infrastrukturen är väl utvecklad. Kranskommunerna har 
därtill pendlingsrelationer med 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. 

När det gäller pendlingen till länet består till antalet den största andelen pendlare av personer 
sysselsatta inom tillverkningsindustrin och handeln. Den största ökningen totalt sedan år 2000 
har dock skett inom handeln och hälso- och sjukvård. Ser man till könsfördelningen av vilka som 
pendlar 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 
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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 pendla för att på sikt säkra befolkningsutveckling och kompetensförsörjningen i länet. 

2.3 Generationsväxling och strukturomvandling 

I Kronoberg var totalt 22 313 personer 55 år eller äldre år 2008 och förväntas gå i pension senast 
2020. Tabellen nedan visar förvärvsarbetande 16+ år med arbetsplats i regionen efter 
arbetsställets sektortillhörighet och ålder i Kronoberg 2008. Procentsatsen visar andelen som 
förväntas gå i pension senast år 2020. 

Tabell 2 Förvärvsarbetande 16+ år med arbetsplats i regionen efter arbetsställets sektortillhörighet och 
ålder i Kronoberg 2008. 

 16-54 55- 16 - 

  Statlig förvaltning 2044 1030 (33,5procent) 3074 

  Statliga affärsverk 5 1 (16,7procent) 6 

  Primärkommunal förvaltning 13457 5048 (27,3procent) 18505 

  Landsting 3909 1635 (29,5procent) 5544 

  Övriga offentliga institutioner 10 3 (23 procent) 13 

  Aktiebolag ej offentligt ägda 42815 9642 (18,4procent) 52457 

  Övriga företag, ej offentligt ägda 4338 2919 (40,2procent) 7257 

  Statligt ägda företag och organisationer 2296 751 (24,6procent) 3047 

  Kommunalt ägda företag och organisationer 800 341 (29,9procent) 1141 

  Övriga organisationer 2003 943 (32procent) 2946 

Källa: SCB 
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Figur 2 Andelen av befolkningen som går i pension nationellt fram till år 2015 . Till höger är en förstoring 
av läget i Kronoberg. 

 

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. 

Utträdet från arbetsmarknaden kommer dock inte att innebära en växling rakt av då inte alla 
avgångar kommer att ersättas med någon ny med samma kompetens eller ersättas 
överhuvudtaget. Strukturomvandlingen är tydligast inom näringar som jord och skogsbruk samt 
inom tillverkning. När det gäller de tjänster som skall ersättas uppstår problemet att de yngre 
som skall ersätta de äldre 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.19 

                                                             

19 Tillväxtanalys (2010) 
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2.4 Ungdomsarbetslöshet 

När det gäller ungdomsarbetslösheten så var även den mycket hög i samband med den senaste 
lågkonjunkturen, men enligt Arbetsförmedlingen ser man nu en ljusning. Många unga står dock 
fortfarande utanför arbetsmarknaden i dagsläget och många unga kommer att stå utanför 
arbetsmarknaden även i framtiden om inte något radikalt görs.  

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. 20  Tabellen nedan visar att drygt 18 procent av de arbetssökande ungdomarna i 
Kronobergs län saknar gymnasieutbildning, men visar också hur vi ligger till jämfört med riket. 
Dessa ungdomar har svårast att komma in och hålla sig kvar på arbetsmarknaden.  

Figur 4 Andelen arbetssökande ungdomar som saknar gymnasieutbildning 

 

Nationellt sett var Individuella programmet det populäraste programmet på gymnasiet under 
läsåret 2007/200821 och andelen elever som går på Individuella programmet är högt även i 
Kronobergs län. Det här är något som måste förändras då många företag menar att många 
ungdomar saknar baskompetensen som innebär att kunna läsa och skriva på ett tillfredsställande 
sätt. De ungdomar med låg utbildningsnivå är de som är minst flyttningsbenägna och som 
behöver integreras på den lokala arbetsmarknaden. 

                                                             

20 Arbetsförmedlingen Ura 2010:4 
21 SCB Trender och prognoser (2008) 
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En hög arbetslöshet bland unga med längre utbildningar leder ofta till att de lämnar regionen för 
att söka arbeten i storstäderna eller likande, 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.22 

I juli 2010 var 972 ungdomar i åldern 18-24 år arbetslösa i Kronbergs län. Detta är en marginell 
minskning jämfört med för juli 2009, då 987 ungdomar var arbetslösa. Långtidsarbetslösheten 
bland ungdomar har minskat det senaste året, från 137 till 105 ungdomar. Antalet personer i 
program med aktivitetsstöd har ökat från 886 till 1 118 personer på ett år. Majoriteten av 
ungdomarna deltog i det arbetsmarknadspolitiska programmet Jobbgaranti för ungdomar.23  

Under juli månad 2010 fick 219 ungdomar jobb, vilket är 68 fler ungdomar jämfört med samma 
månad under 2009, ökningen motsvarar 45 procent. Antalet ungdomar som har arbete utan stöd 
har på ett år ökat från 644 till 733 personer.  

Andelen arbetslösa ungdomar i relation till befolkningen 18-24 år var 5,5 procent i Kronobergs 
län i juli 2010. Detta är en något lägre andel än för riket som helhet, vars andel var 5,7 procent. 
Lessebo kommun hade den högsta andelen arbetslösa ungdomar på 8,1 procent i juli medan 
Ljungby hade den lägsta andelen arbetslösa ungdomar, motsvarande 4,6 procent. 

2.5 Integration 

De utrikesfödda är och kommer att bli en allt viktigare resurs på arbetsmarknaden. Är 
invandrargrupperna stora är arbetskraftsdeltagandet ofta förhållandevis lågt, detta kan bero på 
många nyligen invandrade. Utrikesfödda har ofta lågt arbetskraftsdeltagande, detta gäller särskilt 
kvinnor.24 

 

 

 

                                                                                                                                 
Källa: SCB 

Andelen och det faktiska antalet utrikesfödda kommer att öka under de kommande åren och 
ökningen förväntas vara högre i Kronoberg än den är i riket som helhet där uppgången beräknas 
ligga på 28,3 procent.  Ökningen förväntas vara som störst de närmaste åren för att sedan minska 
                                                             

22 Tillväxtanalys (2010) 
23 Arbetsförmedlingen 
24 Arbetsförmedlingen Ura 2010:1 

 Förvärvsarbetande befolkning 20-64 år (bosatt i länet),(2008): 

- Födda i Sverige = 85,44 procent 
- Födda i annat nordiskt land = 68,71 procent 
- Födda i utomnordiskt land = 58,95 procent 
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något.25 För att kunna svara på kompetensbehovet i länet måste vi bli bättre på att integrera de 
utrikesfödda på länets arbetsmarknad, detta gäller främst kvinnorna som av olika anledningar 
står längre ifrån arbetsmarknaden än männen. 

Antalet arbetslösa utrikesfödda personer i åldern 16-64 år har från juli 2009 till juli 2010 ökat 
marginellt, från 1 875 till 1 931 personer. I juli 2010 var 830 personer långtidsarbetslösa, vilket 
kan jämföras med 731 personer för året innan. Antalet utrikesfödda personer som deltog i ett 
program med aktivitetsstöd i juli har ökat från 543 till 857 personer på ett år. Ökningen 
motsvarar 57,8 procent. Majoriteten av programdeltagarna återfinns i Jobb- och 
utvecklingsgarantin och Jobbgaranti för ungdomar. Under juli månad 2010 fick 165 utrikesfödda 
personer arbete, vilket motsvarar en ökning med 26,9 procent jämfört med samma månad 
föregående år. Antalet utrikesfödda personer som har arbete utan stöd har på ett år ökat från 645 
till 670 personer. 26   

Figuren nedan visar en prognos av befolkningstillväxten av utrikesfödda per kommun, 18-84 år 
under perioden 2009-2025.27 Till höger är en förstoring av länet som visar att i Kronoberg är 
befolkningstillväxten av utrikesfödda 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. 

                                                             

25 Arbetsförmedlingen Ura 2010:1 
26 Arbetsförmedlingen 
27 Arbetsförmedlingen Ura 2010:1 



KOMPETENSBEHOVET I SÖDRA SMÅLAND 2010 
 

 

| Regionförbundet södra Småland |   19 

 

Figur5 Prognos av befolkningstillväxten av utrikesfödda per kommun, 18-84 år under perioden 2009-
2025 

 

Källa: Arbetsförmedlingen Ura 2010:1 

 
 
I december 2010 får Arbetsförmedlingen ett nytt uppdrag som följd av etableringsreformen. 
Samtliga kontor skall erbjuda etableringsinsatser för utrikesfödda som har fått uppehållstillstånd 
i Sverige. Reformen innebär att Arbetsförmedlingen kommer att ha ansvarar för att Sfi, 
samhällsorientering och arbetsförberedande insatser blir delar i etableringsplanen för den 
enskilde individen. Ansvariga för leveransen av Sfi och samhällsorientering är respektive 
kommun. Arbetsförmedlingen skall ha etableringssamtal med den nyanlände för att bland annat 
se vilka kompetenser personen ifråga besitter, var dessa kompetenser är mest efterfrågade etc. 
Därefter skall en etableringsplan tas fram som revideras efter hand och de nyanlände skall få en 
etableringslots som skall stödja individen under processen med att hitta ett jobb.28 

                                                             

28  Lagen om etableringsinsatser – försöksverksamheten jämfört med reformen, juli 2010 
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3 Arbetsmarknadsläget nu och framåt 

Hur arbetskraftsutbudet ser ut skiljer sig från hur många människor som finns i arbetsför ålder. 
Det är många gånger individens beslut att ta 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 arbete samt 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 har gjort att efterfrågan på olika typer av arbetskraft har 
förändrats. 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.29 

Trots lågkonjunktur med många varsel och svåra tider för företagen i allmänhet så har många 
företag försökt att rekrytera under det senaste halvåret enligt en rapport från Svenskt näringsliv. 
Vartannat företag med över fem anställda i Sverige har försökt rekrytera under lågkonjunkturen 
och det är något vi ofta glömmer bort när all fokus läggs på varsel och konkurser. Trots hårda 
tider så finns det en viss cirkulation på arbetsmarknaden då en del medarbetare slutar, några 
pensioneras och andra tar tjänstledigt och nya rekryteringar blir ett måste.  Många av dessa 
företag anser det dock vara svårt att hitta personal med rätt kompetenser trots många personer 
med rätt utbildningsbakgrund.30  

Företag i hela Sverige upplever större eller mindre problem att hitta rätt. Företagen i Kronoberg 
har nationellt sett små matchningsproblem mellan efterfrågan på arbetskraft och utbudet av rätt 
kompetens enligt figuren nedan. 

                                                             

29 Tillväxtanalys (2010) 
30 Svensktnäringsliv, rekryteringsenkät 1 
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Figur 6 Andelen av rekryterande företag som haft svårigheter att hitta rätt kompetens kvartal 4-2009 till 
kvartal 1-2010 

 

Källa: Regionförbundet Uppsala län (2010) 

Flera industriföretag upplever att det kan vara svårare att rekrytera spetskompetenser om 
individerna inte har en koppling till regionen sedan tidigare. Att företagen har svårt att hitta rätt 
kompetens innebär att det kan förlora affärsmöjligheter eller måste skjuta upp planer på 
expansion, det innebär också en högre arbetsbörda för befintlig personal.31  

De yrken som varit svårast att rekrytera 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 gymnasieutbildning eller yrkeshögskoleutbildningar eller liknande som efterfrågas 
såsom maskinförare, väktare, elektriker, tandsköterskor och it-tekniker.32 

3.1 Beskrivning av arbetslivet i länet 

Arbetsmarknaden kan grovt delas in i två delar; dels basföretagen som bidrar till en 
välfungerande region och dels tillväxtföretagen som leder utvecklingen i regionen framåt. Bland 
basföretag ingår utbildning, omsorg, infrastruktur, handel, logistik, transporter och en hel del av 
de kommunala funktionerna. Tillväxtföretagen kännetecknas ofta av att finnas i så kallade 
omogna branscher och har stort fokus på innovation och utveckling.33 

                                                             

31 Svensktnäringsliv, rekryteringsenkät 1 
32 Svenskt Näringsliv, rekryteringsenkät 1 
33 Ernst & Young (2009) 
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Kronoberg är ett industritungt län som traditionellt sett 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. 

Nedan följer en bild av de indelningar av branscher vi valt att arbeta med i rapporten: 

Figur 7 Förvärvsarbetande dagbefolkning över 16 år i Kronoberg län 2008, i procent 

 

Källa: SCB 

Det är viktigt att poängtera att grupperna är inte viktade mot varandra utan det finns olika stort 
antal branscher inom de olika grupperingarna. Inom exemplvis privata tjänster ingår ett stort 
antal branscher. De absoluta antalet sysselsatta för respektive gruppering såg år 2008 ut på 
följande sätt         (den totala antalet sysselsatta var då 187 980): 

- Jordbruk, skog och trä: 10 414 
- Industri, tillverkning, verkstad: 52 634 
- Privata tjänster: 58 884 
- Vård och omsorg: 30 520 
- Offentliga tjänster: 25 244 
- Övriga inkl. okänd: 10 284 
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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. 
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Figur 8 Prognostiserad förändringar i sysselsättningen mellan åren 2008-2020 uppdelat på FA-regioner. 

 

Källa: Tillväxtanalys (2010) 
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Figur 9 Kvoten sysselsättning/befolkning år 2020 uppdelat på FA-regioner för olika utbildningsnivåer 
(vänster) samt en karta över kvoten sysselsättning/befolkning för eftergymnasial utbildning (höger). 

 

Källa: Tillväxtanalys (2010) 
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Tabellen till vänster ovan skall 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 ovan 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 kan även bero 
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 av 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 risk att företag flyttar från regionen om det blir för svårt 
att få tag på kompetent arbetskraft. 

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 hjälpa de 
angränsande FA-regionerna med kompetensförsörjningen. 

Kartan ovan 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 FA-
regionerna som angränsar till dessa båda FA-regioner har en balans eller ett överskott på 
eftergymnasialt utbildad arbetskraft och kan eventuellt stötta regionerna med inpendlande 
arbetskraft. 

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. 

Den senare kategorin fångar in alla de utbildningsinriktningar på eftergymnasial nivå som inte 
täcks in av de övriga tre utbildningskategorierna. 

Börjar vi med FA-region Älmhult så råder det en balans mellan efterfrågan och utbud när det 
gäller vård och pedagogik medan när det gäller teknik och naturvetenskap samt samhällskunskap 
mm råder ett klart kompetensunderskott. Särskilt på den tekniska sidan där värdet ligger 
närmare 1,3. 
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Figur 10 Sysselsättning/befolkning år 2020 för olika inriktningar av eftergymnasial utbildning. 

I FA-region Växjö råder även här en balans när det 
gäller samtliga utbildningsgrupper, särskilt när det 
gäller pedagogik och samhällkunskap mm. där 
båda ligger under ett värde på 0,8. 

Den tredje och sista FA-regionen i länet 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 Ljungby som FA-region är 
särskilt industritungt. Lyckas regionen inte 
attrahera kompetent arbetskraft eller få en ökad 
inpendling från övriga regioner finns en risk att 
företagen även här väljer att flytta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Källa: Tillväxtanalys (2010) 
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3.2 Förväntad utveckling av arbetsmarknaden 

För att underlätta läsningen har vi valt att dela in arbetsmarknaden i sex grupperingar av 
branscher. Dessa presenterades i föregående avsnitt. Nedan återfinns information om förväntade 
pensionsavgångar, förväntad utveckling av branscherna samt kort information om bristyrken på 
nationell nivå. 

3.2.1 Jordbruk, skog och trä34 

Enligt nationella siffror är cirka fyra av tio av de sysselsatta inom sektorn är anställda, övriga är 
egna företagare eller medhjälpande familjemedlemmar. 35  
 
Tabell 3 Utvecklingen förvärvsarbetande inom jordbruk, skog och trä, 16+ (dagbefolkning) efter ålder och 
kön i Kronoberg under perioden 2000-2008. 

  2000 2008 Förändring 00-08 

  16-54       

    Män 6368 5634   

    Kvinnor 1694 1432   

    Män och kvinnor 8062 7066 -996

  55-       

    Män 1928 2706   

    Kvinnor 520 642   

    Män och kvinnor 2448 3348 900

  Samtliga 16+ år       

    Män 8296 8340   

    Kvinnor 2214 2074   

    Män och kvinnor 10510 10414 -96

Källa: SCB 

Detta innebär att antalet sysselsatta under perioden 2000-2008 har förändrats med -96 personer 
(-0,9 procent). Tabellen visar på en tydlig åldersförskjutning mellan åren där flera av dem som 
befann sig i åldern 16-54  år 2000 nu finns med i åldersgruppen 55 +. På samma gång är antalet 
yngre som kommer in i näringen färre vilket leder till en minskning av antalet sysselsatta under 
perioden. Medelåldern inom jord och skogsbruk är hög och 32 procent av de sysselsatta inom 
näringen kommer att nå pensionsåldern senast 2020. Hur framtiden kommer att utvecklas är 
beroende på hur många nytillskott inom näringen som kommer de närmaste åren och en viktig 
fråga är hur man skall öka attraktionen för näringen bland unga. 

                                                             

34 Här återfinns de yrkestillhörigheter som har branschkoderna 1-5 samt 20-21, dvs., jordbruk, skogsbruk, träindustri, 
sågverk och hyvlerier mm. 
35 Arbetsförmedlingen Ura 2010:4 
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Hälften av jordbrukets intäkter fastställs idag av världsmarknaden, ytterligare ca 13 procent av 
EU-marknaden vilket visar att jordbruket i Sverige till hög grad är beroende av vad som händer i 
resten av världen. För att få lönsamhet i verksamheten pågår sedan en längre period tillbaka en 
strukturomvandling som innebär att jordbruken går från mindre till större enheter samt att 
arbetssätten effektiviseras.36 

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 kunna 
uppnå en ökad konkurrenskraft dels gentemot andra material och dels gentemot andra länder 
krävs bland annat en ökad kvalité inom exempelvis sågverksindustrin. En strukturomvandling av 
näringen kommer ske om fler tjänster skall genomföras på sågverken och en högre effektivitet i 
produktionen kommer att krävas. Utvecklingen kommer att ställa allt högre krav på de 
verksammas kunskaper och kompetenser vilket i sin tur kan leda till behov av nya utbildningar.37 

Vid Linnéuniversitetet är en av de starka forskningsmiljöerna just Skog och trä vilket kan leda till 
en utveckling om näringen och akademin utvecklar samarbetet ytterligare. Här finns en stor 
potential dels när det gäller att utveckla kvalitéer av trä som material, flöden och kvalitet i 
sågverksindustrin och utvecklingen av hållbart skogsbruk. 

3.2.1 Industri, tillverkning, verkstad och bygg38 

Det var främst tillverknings-, verkstads och byggindustrin som drabbades hårt under finanskrisen 
som tog sin början i slutet av 2008. Det innebär att siffrorna nedan endast delvis täcker in de 
varsel och personalneddragningar som blev en följd av krisen.  
 

                                                             

36 Arbetsförmedlingen Ura 2010:4 
37 Minnesanteckningar Framtidens Trähusfabrik 
38 Här återfinns de yrkestillhörigheter som har branschkoderna 10-45, dvs., all typ av industri, el-, gas- och värmeverk, 
vattenverk och byggbranschen. 
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Tabell 4 Förvärvsarbetande inom industri, tillverkning, verkstad och bygg, 16+ (dagbefolkning) efter 
ålder och kön i Kronoberg under perioden 2000-2008. 

  2000 2008 Förändring 00-08 

  16-54       

    Män 31146 33454   

    Kvinnor 8458 8466   

    Män och kvinnor 39604 41920 2316

  55-       

    Män 6338 8762   

    Kvinnor 1516 1952   

    Män och kvinnor 7854 10714 2860

  Samtliga 16+ år       

    Män 37484 42216   

    Kvinnor 9974 10418   

    Män och kvinnor 47458 52634 5176

Källa: SCB 
 
Tabellen visar att antalet sysselsatta under perioden 2000-2008 har förändrats med 5 176 
personer (10,9 procent). En annan viktig aspekt att lyfta är att 19,8 procent av de sysselsatta var  
55 år eller äldre år 2008 vilket innebär att dessa med största sannolikhet kommer att gå i pension 
innan 2020. Industrin befinner sig nu i en återhämtningsfas, även om man ännu inte nått upp i 
normalläget och särskilt här i Kronoberg ser företagen på framtiden med tillförsikt.39 

I samband med lågkonjunkturerna sker en rad strukturförändringar, företagen ser över sina 
organisationer vilket ofta resulterar i personalneddragningar. Andra förändringar är att rutiner 
ändras och ny teknik införs för att effektivisera verksamheten vilket leder till att 
kompetenskraven förändras. En del av de tidigare anställda får därför svårt att få tillbaka sina 
arbeten när konjunkturen vänder.  Just nu upplever företagen i Kronoberg minst brist på 
arbetskraft i jämförelsen med riket i övrigt, med endast 4 procent som anser det vara svårt att 
hittar rätt kompetenser. Företagen i Kronoberg står väl rustade och det kommer att dröja innan 
flertalet företag behöver investera.40  

När det gäller byggbranschen så är den mycket konjunkturkänslig med stora svängningar. Detta 
kan leda till att den kan upplevas vara 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.41 En annan trend inom byggbranschen är att allt större del av 
arbetskraften kommer från utländska underentreprenörer då det är svårt att hitta rätt kompetens 

                                                             

39 Arbetsförmedlingen Ura 2010:4 
40 Arbetsförmedlingen Ura 2010:4 
41 Ernst & Young (2009) 
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på hemmaplan. Personer med specifika kunskaper efterfrågas i allt högre grad och branschen ser 
positivt på lärlingsutbildningar samt 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 inom byggande. 
Utvecklingen av industriellt byggande är en annan trend inom byggbranschen som ställer nya 
krav på personalen.42 

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 industri utbildningar 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.   

I Kronoberg är tillverkningsindustrin en av de vanligaste industribranscherna och så ser det även 
ut jämfört med riket i stort. Se tabellen nedan som beskriver andelen sysselsatta inom 
tillverkning av den totala sysselsättningen43.  

Figur 11 Andelen sysselsatta inom tillverkning av den totala sysselsättningen 

 

Inom industrin förväntas de största matchningsproblemen finns med brister inom vissa 
yrkeskategorier och många arbetslösa inom andra. Detta beror på att många av de som tidigare 
arbetat inom industrin inte längre har rätt kompetensprofil och efterfrågas därför inte längre. 
Samtidigt råder det brist inom andra yrkesgrupper eller på människor med en annan kompetens. 
Yrkesgrupper där det råder störst brist nationellt år 2010:  

                                                             

42 Företagarnas syn på kompetensbehoven 
43 Arbetsförmedlingen Ura 2010:4 
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- civilingenjörer elkraft 
- byggnadsplåtslagare 
- VVS-ingenjörer 
- civilingenjörer bygg och anläggning 
- lastbilsmekaniker 
- styckare 
- elingenjörer och eltekniker 
- glasmästare och glastekniker 
- anläggningsarbetare.  

 
På längre sikt (5-10 år) förväntas en stor brist på olika typer av ingenjörer och tekniker och inom 
en rad byggyrken. En av anledningarna är det bristande intresset bland ungdomar att söka sig till 
dessa branscher.44 

Ser man till sektorn som helhet är medarbetarna i produktionen en nyckelgrupp och 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 
måste ha en viss förståelse för ekonomin. Bemötande och social kompetens blir också allt 
viktigare inom hela sektorn då allt fler möter kunden och därmed representerare företaget samt 
arbetssättet att arbeta i team eller olika typer av arbetsgrupper snarare är en regel än ett 
undantag i dagens industri. Dessa krav har lett till att rekryteringar sällan sker i 
massanställningar något som förr var vanligt inom industrin utan företagen har en uttalad 
strategi för hur man rekryterar medarbetare därför handplockas dessa för att rätt kompetens 
skall komma på rätt plats. 45 

                                                             

44 Arbetsförmedlingen. Var finns jobben 2010? 
45 Företagarnas syn på kompetensbehoven. 
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3.2.3 Vård och omsorg46  

Tabell 5 Andelen förvärvsarbetande inom vård och omsorg 16+ (dagbefolkning) efter ålder och kön i 
Kronoberg under perioden 2000-2008 

  2000 2008 Förändring 00-08 

  16-54       

    Män 3230 3350   

    Kvinnor 22714 19406   

    Män och kvinnor 25944 22756 - 3188

  55-       

    Män 718 1352   

    Kvinnor 4994 6412   

    Män och kvinnor 5712 7764 2052

  Samtliga 16+ år       

    Män 3948 4702   

    Kvinnor 27708 25818   

    Män och kvinnor 31656 30520 -1136

Källa: SCB 

Tabellen visar att antalet sysselsatta under perioden 2000-2008 har minskat med -1 136 personer       
(-3,5 procent) Den stora minskningen beror framförallt på att barnomsorgen flyttats från denna 
branschkod till utbildning och i den här rapporten ingår utbildning i offentliga tjänster. 2008 var 
ca 25 procent av de sysselsatta 55 år eller äldre, vilket innebär att de kommer att ha gått i pension 
före 2020. 

Inom vård och omsorg kommer det att krävas en ökad sysselsättning på grund av den 
demografiska utvecklingen. Befolkningen blir allt äldre vilket leder till en ökad efterfrågan på 
sjukvård, specialistsjukvård och äldreomsorg. Branschen upplever redan en brist på arbetskraft 
särskilt då det gäller specialistsjuksköterskor, läkare, tandläkare osv. Nya typer av kompetenser 
kommer att efterfrågas i allt högre grad såsom internationell kompetens, det vill säga att kunna 
bemöta människor från olika kulturer och kunna förstå och prata fler språk än tidigare. Yrken där 
det år 2010 råder stor brist nationellt på sökande: 

- läkare 
- operationssjuksköterskor 
- sjuksköterskor in psykiatrisk vård 
- röntgensjuksköterskor 
- sjuksköterskor inom akutsjukvård 
- distriktssköterskor 

                                                             

46 Här återfinns de yrkestillhörigheter som har branschkod 85 dvs., hälso-, sjukvård olika typer av boenden etc. 
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- geriatriksjuksköterskor 
- tandläkare 
- barnsjuksköterskor.47 

3.2.4 Privata tjänster48 

Privata tjänster växer stadigt och nationellt sett är 45 procent av den totala arbetskraften 
sysselsatta inom sektorn. 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 om de ligger utanför. Bemanningsföretagen 
är en liten del av branschen men spelar en viktig roll nu i samband med ökade behov av 
nyrekryteringar inom till exempel industrin då många väljer att inte anställa själva till en början 
innan konjunkturen stabiliserats ytterligare.49 

Tabell 6 Andelen förvärvsarbetande inom privata tjänster, 16+ (dagbefolkning) efter ålder och kön i 
Kronoberg under perioden 2000-2008 

  2000 2008 Förändring 00-08 

  16-54       

    Män 26560 26854   

    Kvinnor 17996 20224   

    Män och kvinnor 44556 47078 2522

  55-       

    Män 5324 7638   

    Kvinnor 3164 4168   

    Män och kvinnor 8488 11806 3318

  Samtliga 16+ år       

    Män 31884 34492   

    Kvinnor 21160 24392   

    Män och kvinnor 53044 58884 5840

Källa: SCB 

Tabellen visar att antalet sysselsatta under perioden 2000-2008 har ökat med 5 840 personer (11 
procent). En annan viktig aspekt att lyfta är att ca 20 procent av de sysselsatta var 55 år eller äldre 
år 2008 vilket innebär att dessa med största sannolikhet kommer att gå i pension innan 2020. 
Åldersfördelningen skiljer sig dock åt bland olika branscher inom sektorn. 

                                                             

47 Arbetsförmedlingen. Var finns jobben 2010 
48 Här återfinns de yrkestillhörigheter som har branschkod 50-72+74 dvs., handel, hotell och restaurang, telekom, 
transport, infrastruktur, försäkringsbolag, uthyrning, datakonsulter och andra företagstjänster 
49 Arbetsförmedlingen Ura 2010:4 
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Detaljhandeln är en av de branscher som växt mest i landet under senare år och ökade nationellt 
med 22 procent 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 till 
andra yrken, detta leder till att företagen hela tiden måste lära upp ny personal. Inom handel 
efterfrågas säljare med specifik kunskap i allt högre utsträckning och branschen som helhet finns 
behov av att höja kompetensen genom utbildning och certifiering.50 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 och har ett välutvecklat affärssinne och är resultatorienterade. De anställdas 
bemötande av kunder är en viktig del för företagens konkurrenskraft.51 Handeln tror generellt sett 
på en ökad efterfrågan på arbetskraft särskilt i samband med många nyetableringar av 
affärscentras 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. Bland annat 
meriterade kockar och kallskänkor är ett bristyrke.52 

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.53 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 kommer att minska 
mest när det gäller efterfrågan på arbetskraft. Det råder ett stort utbud av arbetssökande på 
området då det finns ett stort antal utbildningar på området som ger god tillgång på nyutbildade 
utan arbetslivserfarenhet. En annan aspekt som också påverkar sysselsättningsgraden är de 
effektiviseringar och strukturförändringar hos såväl företag som offentliga verksamheter.54 

Transportbranschen är en bransch som 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. Den största bristen kommer dock ligga på 
lastbilschaufförer.55  Yrken där det år 2010 råder störst brist på sökande nationellt:  

 
                                                             

50 Ernst &Young (2009) 

51 Företagarnas syn på kompetensbehoven 

52 Arbetsförmedlingen Ura 2010:4 

53 Företagarnas syn på kompetensbehoven 

54 Arbetsförmedlingen. Var finns jobben 2010? 

55 Arbetsförmedlingen Ura 2010:4 
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- redovisningsekonomer 
- systemvetare och programmerare 
- kvalificerade kockar56 

3.2.5 Offentliga tjänster (inklusive FoU)57 

Inom offentliga tjänster återfinns primärkommunala och landstingskommunala verksamheter, 
statliga förvaltningar och myndigheter, vi har även valt att lägga in utbildning under det här 
stycket trots att viss utbildning anordnas av privata aktörer. Vi har dock valt att lyfta ut vård och 
omsorg under ett eget avsnitt så de sysselsatta finns inte med här.  
 
Tabell 7 Andelen förvärvsarbetande inom offentliga tjänster, 16+ (dagbefolkning) efter ålder och kön i 
Kronoberg under perioden 2000-2008 

  2000 2008 Förändring 00-08 

  16-54       

    Män 5130 4792   

    Kvinnor 8900 12720   

    Män och kvinnor 14030 17512 3482

  55-       

    Män 1854 2608   

    Kvinnor 2874 5124   

    Män och kvinnor 4728 7732 3004

  Samtliga 16+ år       

    Män 6984 7400   

    Kvinnor 11774 17844   

    Män och kvinnor 18758 25244 6486

Källa SCB 

Tabellen ovan visar att antalet sysselsatta under perioden 2000-2008 har ökat med 6 486 
personer (34,5 procent). En del av ökningen beror framförallt på att all personal i barnomsorgen 
flyttats från vård och omsorg till branschkoden för utbildning och i den här rapporten ingår 
utbildning i offentliga tjänster. En annan viktig aspekt att lyfta som påverkar sysselsättningen är 
universitetets expansion under åren 2000-2008.  

Medelåldern inom den här sektorn är hög och cirka 30 procent av de sysselsatta inom näringen 
kommer att nå pensionsåldern senast 2020. Hur framtiden kommer att utvecklas påverkas i hög 
grad av politiska beslut och trenden de senaste åren har varit att allt fler verksamheter 

                                                             

56 Arbetsförmedlingen. Var finns jobben 2010? 

57 Här återfinns de yrkestillhörigheter som har branschkod 73+75-90, exklusive 85 dvs. forskning och utveckling, offentlig 
förvaltning, utbildning, reningsverk, avfallsanläggningar etc. 
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privatiseras även om verksamheterna fortfarande finansieras av offentliga medel. Den höga 
medelåldern är särskilt tydlig i mindre kommuner som har eller kommer få stora 
rekryteringsbehov under de närmaste åren. 

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 kompetenser eller få 
sökande till de tjänster som lyses ut. Yrken där det år 2010 råder brist nationellt:  

- gymnasielärare i yrkesämnen  
- specialpedagoger.58 

3.2.6 Övriga yrken59  

Det här är ett område som är svårt att bedöma då majoriteten av de sysselsatta finns under 
branschkoden okänd. Vanligtvis är detta enmansföretag eller företag med få anställda. Detta 
leder till att företagen försvinner samtidigt som den enskilde individen når pensionsålder eller 
väljer att avveckla företaget. 

När det gäller rekreation, kultur och sport så är dessa branscher konjunkturberoende, har 
människor en bättre ekonomisk situation så spenderas i regel mer pengar på det här området och 
efterfrågan ökar. 
 
Tabell 8 Andelen förvärvsarbetande inom övriga yrken, 16+ (dagbefolkning) efter ålder och kön i 
Kronoberg under perioden 2000-2008 

  2000 2008 Förändring 00-08 

  16-54       

    Män 2354 2410   

    Kvinnor 3554 4612   

    Män och kvinnor 5908 7022 1114

  55-       

    Män 948 1580   

    Kvinnor 898 1682   

    Män och kvinnor 1846 3262 1416

  Samtliga 16+ år       

    Män 3302 3990   

    Kvinnor 4452 6294   

    Män och kvinnor 7754 10284 2530

Källa: SCB 
                                                             

58 Arbetsförmedlingen. Var finns jobben 2010? 

59 Övrigt innehåller Övriga inkl. okänt innehåller branschkoderna 0 (okänd) samt 91-99; intresseorganisationer, enheter 
för rekreation, kultur och sport, annan serviceverksamhet mm. 
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Tabellen visar att antalet sysselsatta under perioden 2000-2008 har förändrats med 2 530 
personer (32,6 procent), 32 procent av de sysselsatta kommer att nå pensionsåldern innan år 
2020. 

3.3 Bristyrken 

Ser vi istället till bristyrken där det kommer att behövas mycket personal de närmaste åren så 
visar rapporten att när det gäller Kronobergs län så kommer det framöver att uppstå brister inom 
de flesta näringar och branscher på grund av stora pensionsavgångar men störst efterfrågan anser 
vi finns inom Vård och omsorg samt inom Industrin men även inom exempelvis handel och den 
offentliga sektorn,  kommer efterfrågan vara stor. 
 
Efterfrågan är stor på såväl gymnasial- som eftergymnasial utbildad arbetskraft . När det gäller 
gymnasialt utbildad arbetskraft handlar det främst mot olika yrkesutbildningar inom industri, 
bygg, el, lantbrukare och vård- och omsorgspersonal osv. Inom många av dessa 
utbildningsinriktningar är söktrycket lågt och en ökad samverkan mellan skola och näringsliv 
krävs för att förändra attityder bland unga. Många goda försök görs och strategiska samarbeten 
utvecklas men det räcker inte. 
 
När det gäller efterfrågan på eftergymnasial kompetens handlar det främst om yrken inom vården 
som förväntas ha stora pensionsavgångar Efterfrågan är även stor inom industrin där olika typer 
av ingenjörer etc. efterfrågas. När det gäller pedagogik är det yrkeslärare på gymnasial nivå den 
lärargrupp som det är störst brist på medan det är bland grundskolelärarna som 
pensionsavgångarna är som störst. 
 
Efterfrågan minskar på generell kompetens och ökar på mer specifik kompetens – det kommer 
att bli allt viktigare för det flesta yrkesgrupper att både ha bredd och djup. Bredden för att kunna 
vara flexibel och förstå helheten, djupet för att bli mer konkurrenskraftig. 
 
Flera av de yrken som förväntas ha stora pensionsavgångar procentuellt har specifika 
utbildningar – några som kräver mycket praktisk kunskap såsom konsthantverkare i trä, textil 
och läder, garvare, skinnberedare och skomakare samt skräddare, tapetserare etc. Andra har 
långa och specifika utbildningar med mycket teori såsom präster, jurister och specialister inom 
sjuk och hälsovården. Vilka krav på utbildningar och nivåer skiljer sig således och kan gälla allt 
från lärlingsutbildningar till långa teoretiska utbildningar som juristutbildningen. 
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Tabell 9 Andelen sysselsatta över 55 år (2008) som förväntas gå i pension senast år 2020 i procent 

Kronobergs län  Avgångar i procent 

  733 konsthantverkare i trä, textil, läder m.m. 75 

  112 chefstjänstemän i intresseorganisationer 57 

  111 högre ämbetsmän och politiker 50 

  744 garvare, skinnberedare och skomakare 50 

  414 biblioteksassistenter m.fl. 47 

  246 präster 43 

  234 speciallärare 41 

  344 tull-, taxerings- och socialförsäkringstjänstemän 39 

  121 verkställande direktörer, verkschefer m.fl. 36 

  242 jurister 36 

  247 administratörer i offentlig förvaltning 36 

  914 tidningsdistributörer, vaktmästare m.fl. 36 

  314 piloter, fartygsbefäl m.fl. 35 

  324 biomedicinska analytiker 35 

  826 maskinoperatörer, textil-, skinn- och läderindustri 35 

  743 skräddare, tillskärare, tapetserare m.fl. 34 

  211 fysiker, kemister m.fl. 33 

  232 gymnasielärare m.fl. 32 

  614 skogsbrukare 32 

  816 driftmaskinister m.fl. 32 

  222 hälso- och sjukvårdsspecialister 31 

  315 säkerhets- och kvalitetsinspektörer 31 

  342 agenter, förmedlare m.fl. 31 

  412 bokförings- och redovisningsassistenter 31 

  919 övriga servicearbetare 31 

  243 arkivarier, bibliotekarier m.fl. 30 
Källa: SCB 
 
Tabellen 10 ovan visar hur många sysselsatta i regionen som var över 55 år (2008) och som 
förväntas gå i pension senast år 2020. De yrkeskategorier som har högst andel pensionsavgångar 
i procent är dock inte desamma som har flest antal pensionsavgångar som visas i tabell 11 nedan. 
Att de båda tabellerna skiljer sig åt beror på att när det gäller de yrken med flest 
pensionsavgångar i procent så visas även de yrken där antalet personer är mindre totalt sett vilket 
innebär att en person ger större skillnader procentuellt. Exempelvis så är det bland 
chefstjänstemän i intresseorganisationer totalt fjorton personer, varav tio är män och fyra 
kvinnor. Av dessa kommer sju män och en kvinna gå i pension vilket visar 70 procent bland 
männen och 25 procent bland kvinnorna, vilket ger totalt 57 procent av hela yrkesgruppen. Enligt 
tabellerna kommer det att bli en efterfrågan på chefer inom olika områden och på olika nivåer, 
även om de inte nödvändigtvis är så många till antalet. 
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Ser vi istället till antalet individer som kommer att gå i pension och var de är sysselsatta så finns 
majoriteten bland vård- och omsorgspersonal med hela 2339 personer, detta är dock endast 21 
procent av antalet sysselsatta totalt. Lägger vi till övriga kategorier på listan inom området vård 
och omsorg så närmar vi oss 3000 pensionsavgångar inom tre yrkesgrupper. Avgångarna 
kommer även bli stora för de yrken som vi kategoriserat som privata tjänster. 
 
Tabell 10 Antalet sysselsatta över 55 år (2008) som förväntas gå i pension senast år 2020 

07 Kronobergs län Antal personer 

  513 vård- och omsorgspersonal 2339 

  341 säljare, inköpare, mäklare m.fl. 788 

  311 ingenjörer och tekniker 584 

  832 fordonsförare 578 

  522 försäljare, detaljhandel; demonstratörer m.fl. 534 

  233 grundskollärare 512 

  713 byggnadshantverkare 477 

  419 övrig kontorspersonal 463 

  122 drift- och verksamhetschefer 430 

  412 bokförings- och redovisningsassistenter 412 

  131 chefer för mindre företag och enheter 391 

  232 gymnasielärare m.fl. 386 

  712 byggnads- och anläggningsarbetare 375 

  828 montörer 374 

  343 redovisningsekonomer, administrativa assistenter m.fl. 362 
  241 företagsekonomer, marknadsförare och 
personaltjänstemän 360 

  821 maskinoperatörer, metall- och mineralbehandling 350 

  912 städare m.fl. 339 

  413 lager- och transportassistenter 320 

  323 sjuksköterskor 319 

  913 köks- och restaurangbiträden 304 

  123 chefer för särskilda funktioner 301 

  331 förskollärare och fritidspedagoger 298 

  222 hälso- och sjukvårdsspecialister 228 

  247 administratörer i offentlig förvaltning 217 

  721 gjutare, svetsare, plåtslagare m.fl. 215 
Källa: SCB 
 
Vi vill med de båda tabeller visa på problematiken med statistiken – vi måste hela tiden se till 
statistiken egentligen visar.  Bilden kan bli mycket olika beroende på ur vilket perspektiv vi väljer 
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att se verkligheten. Oavsett om vi använder procent eller faktiskt antal så är det många människor 
som kommer att ersättas de närmaste åren. Som nämndes i kapitlet om generationsväxlingen så 
kommer troligtvis inte alla tjänster att ersättas rakt av utan vissa kommer att försvinna andra 
tillkomma eller förändras. 

4 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 som helhet både vad det gäller andelen individer som endast har en 
grundskoleutbildning som är högre än för riket och andelen med eftergymnasial utbildning är 
lägre än för riket. Länet intar dock en mittposition bland samtliga län eftersom vissa län drar upp 
snittet. Länets utbildningsnivå är delvis en spegling av näringsstrukturen och den 
könssegregerade arbetsmarknaden som råder. 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.60 Kompetenskraven är dock på väg att förändras inom många 
branscher och högre utbildning och kompetens kommer att krävas för många yrken. 
 
Tabell 13 Utbildningsnivåerna totalt sett för samtliga förvärvsarbetande 16+ år (dagbefolkning) i 
Kronoberg har ökat enligt tabellen nedan mellan åren 2000 och 2008. 

  Antal Procent 

Gymnasie 892 1,4 

Eftergymnasial mindre än tre år  2015 18,3 

Eftergymnasial tre år eller mer 6493 63,5 
Källa: SCB 

Trenden visar således på en ökad utbildningsnivå i länet. Antalet med respektive högsta avslutade 
utbildning. 

Många företag befinner sig i en tillvaro med en hög kostnadspress vilket leder till att 
möjligheterna till 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.61 
 
Det här kapitlet kommer att behandla utbildning och utbildningsnivåer men även försöka ge en 
bild av det rådande utbildningslandskapet i länet, det är inte helt enkelt då det är i ständig 

                                                             

60 Bilder av Småland 
61 Svenskt näringsliv: Rekryteringsenkät 2 
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förändring. Vi har därför valt att lägga till länkar under varje utbildningsform för att du som 
läsare skall kunna hålla dig uppdaterad. Det finns idag många olika utbildningsformer och 
utbildningsanordnare i länet men samverkan och kommunikationen emellan dessa är många 
gånger bristfällig. Vi hoppas att den här översiktliga bilden av länets utbildningslandskap kan 
bidra till att minska avståndet och öppna upp för samverkan mellan olika utbildningsformer och 
anordnare. 

4.1 Utbildningsnivåer – över och underutbildning 

När det gäller utbildning så finns det såväl nationellt som regionalt en bild av att många 
människor är överutbildade och att en alltför stor tilltro sätts till den formella utbildningen. Med 
överutbildning menas högre utbildning än vad arbetsuppgifterna kräver och med 
underutbildning menas lägre utbildning än vad arbetsuppgifterna kräver. Enligt en rapport som 
TCO publicerade under 2009 så är bilden om att svenskar är överutbildade felaktig. Det finns en 
liten grupp som kan anses vara överutbildade i förhållande till sitt nuvarande jobb men det är 
snarare undantaget än regeln.62 Det bör dock poängteras att resultatet av hur många människor 
som är överutbildade respektive underutbildade skiljer sig åt beroende på mätmetoder och 
definitioner. Intressant att poängtera är att över- och underutbildningen oftast handlar om 
gymnasieutbildning och inte om högskole- eller forskarutbildning. 

Enligt TCO:s rapport63 är den bästa skattningen att ca 7 procent av de sysselsatta på 
arbetsmarknaden är överutbildade i förhållande till det nuvarande arbetet. Ser vi till 
utbildningsnivåerna nationellt så är kvinnor och utrikesfödda personer i högre grad 
överutbildade än män, då de traditionella systemen ibland har svårt att ta vara på dessa 
kunskaper och resurser. När det gäller den bästa skattningen av underutbildade i förhållande till 
det nuvarande arbetet är siffran något högre, 20 procent. Underutbildning är därmed ett större 
problem än överutbildning och till detta bör läggas att av dem som står utanför arbetsmarknaden 
så saknar många rätt kunskaper/kompetenser för att kunna ta de lediga arbeten som finns. Ser vi 
till underutbildning nationellt så är män i högre grad underutbildade än kvinnor. 

I början av yrkeskarriären är det många som har arbeten som de är överkvalificerade för då de 
många gånger besitter den formella kompetensen men saknar praktisk erfarenhet – dessa 
personer gör ofta en intern karriär eller byter efter en kortare period till ett mer kvalificerat 
arbete hos en annan arbetsgivare. Risken med att vara överutbildad minskar således med antalet 
år på nuvarande arbetsplats eller inom den specifika yrkeskategorin. 

Under perioden 2000-2008 har andelen arbeten med låg utbildningsnivå minskat samtidigt som 
andelen arbeten med hög utbildningsnivå ökat – trenden visar därmed på växande 
utbildningskrav från arbetsmarknaden. 

                                                             

62 Persdotter (2009) 
63 Persdotter (2009) 
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Orsakerna till över- respektive underutbildning kan vara många, några exempel är begränsade 
lokala arbetsmarknader, individens aktuella familjesituation, diskriminering etc. När det gäller 
diskriminering visar TCO:s rapport att en person som är född utomlands är risken dubbelt så stor 
för överutbildning än för en person som är född i Sverige.64 

4.2 Gymnasieutbildningar  

Den svenska gymnasieskolan håller för närvarande på att reformeras. Från och med läsåret 
2011/12 införs en ny gymnasieskola. I Kronoberg finns 23 gymnasieskolor fördelat på 11 orter 
varav majoriteten finns i Växjö, med 55 utbildningsprogram med olika inriktningar på olika 
skolor. Några av skolorna är friskolor medan majoriteten är kommunala. 

Det finns några utbildningsprogram som är studieförberedande utan någon arbetsförlagd 
utbildning (APU).  Dessa är estetiska programmet, naturvetenskapliga programmet, 
samhällsvetenskapliga programmet och teknikprogrammet. Samtliga program har olika 
inriktningar där den studerande själv kan välja inriktning efter intresseområde. 

Övriga nationella utbildningsprogram har någon form av APU, där teori och praktik knyts ihop, 
men omfattningen på APU:n varierar från program till program. Det finns gymnasieprogram som 
är mer tydligt inriktade på att vara yrkesförberedande utbildningar som exempelvis: bageri & 
konditori, bygg, lantbruk, fordon, el, industri, frisör och omvårdnad. 

Det finns även lärlingsutbildningar på sju av skolorna i länet: John Bauergymnasiet, Växjö Fria 
Fordonsgymnasiet, Växjö Praktiska Gymnasium, Kungsmadskolan, Teknikum, Wasaskolan och 
Uppvidinge Gymnasium. Lärlingsutbildningar ges inom bland annat entreprenörskap, industri, 
el, energi, fordon, handel & administration, hotell & restaurang, IT, vård och omsorg osv. 

Utbudet är således stort för ungdomarna i länet och konkurrensen börjar hårdna mellan de olika 
skolorna. 

För mer information se: www.gymnasium.kronoberg.se 

4.3 Teknikcollege 

Teknikcollege är ett samlingsbegrepp för ett antal utbildningar på gymnasial och eftergymnasial 
nivå med en teknisk inriktning. Teknikcollege som kvalitetsstämpel visar att flera kommuner och 
utbildningsanordnare har gått samman med industrin i en region för att utveckla utbildningar 
utifrån de krav industrin ställer. Utbildningsanordnare som har blivit godkända som 
Teknikcollege erbjuder utbildningar som ska attraherar ungdomar och vuxna samtidigt som 
befintliga resurser utnyttjas så effektivt som möjligt. Dessvärre var söktrycket överlag mycket lågt 
inför hösten 2010. Företagen har en mycket viktig roll i konceptet med Teknikcollege då de är 

                                                             

64 Persdotter (2009) 
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aktiva i så väl val av inriktning, utformning och den löpande verksamhetens genomförande 
genom att bland annat tillhandahålla praktikplatser. 

I Kronoberg är följande program certifierade:  

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

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

4.4 Lärcenter 

Lärcenter fungerar som en nod för utbildningar av olika slag på hemmaplan, det kan handla om 
allt från SFI (svenska för invandrare) till YH-utbildningar och högskoleutbildningar på distans. 
Målgruppen är de som vill studera vidare i någon form men inte vill flytta för att till exempel gå 
en högskoleutbildning. Telebildtekniken är en nyckelfaktor som gör att de studerande kan följa 
med på föreläsningar och seminarier som ges på andra orter runt om i landet på samma 
premisser som dem som sitter i föreläsningssalen. På ett lärcenter kan individen få hjälp med 
vägledning, stöd i studierna, tillgång till internet och annan teknik samt möjligheten att träffa 
andra som studerar på liknande villkor. 

I Kronoberg finns sex lärcenter : Alvesta, Lessebo, Ljungby, Uppvidinge, Tingsryd och Älmhult. 
Samtliga är med i samarbetet Lärcenter Kronoberg. 

För mer information se: www.larcenterkronoberg.se 

4.5 Vuxenutbildning 

Komvux och vuxenutbildning fokuserar på grundläggande och gymnasial vuxenutbildning. 
Komvux och vuxenutbildning har en egen läroplan, och syftar till att ge utbildning till de vuxna 
som saknar kunskaper motsvarande grundskolan eller gymnasieskolan. I huvudsak är det tänkt 
att komvux och vuxenutbildning ska komplettera ofärdiga gymnasieutbildningar men kan även 
vara ett sätt för vuxna som saknar en gymnasieutbildning att läsa in den i sin helhet. 

För mer information om vuxenutbildning se respektive kommuns hemsida. 

4.6 Arbetsmarknadsutbildningar 

Arbetsmarknadsutbildningar är yrkesinriktade utbildningar som syftar till att underlätta för den 
enskilde att få eller behålla ett arbete och ska motverka att brist på arbetskraft uppstår på 
arbetsmarknaden. Målgruppen är främst de som har varit arbetssökande under en längre period 
och således även deltar i antingen jobbgarantin för ungdomar eller jobb och utvecklingsgarantin. 
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Det är den prioriteringsordning som gäller i dagsläget men utifrån utvecklingen i konjunkturen 
kan den snabbt ändras. 
 
Utbildningar finns främst inom industri, bygg och till viss del inom vårdområdet 
(undersköterska). Utöver detta finns t ex storhushåll, utbildningar av mer vägledande karaktär, 
utbildningar speciellt för funktionshindrade (med t ex extra utredande insatser). Som 
arbetssökande finns det möjlighet att ta del av alla de arbetsmarknadsutbildningar som finns 
uppköpta i hela Sverige jämfört med före 2008 då det i de flesta fallen endast var tillgängligt i 
respektive län. 
 
För mer information se: www.arbetsförmedlingen.se 

4.7 Yrkeshögskolan/ Kvalificerade yrkesutbildning 

Yrkeshögskolan är en eftergymnasial utbildning som skall vara flexibel och svara upp mot 
arbetsmarknadens behov.  Inom yrkeshögskolan finns två utbildningsformer: 
Yrkeshögskoleutbildning (Yh-utbildning) och Kvalificerad yrkesutbildning (KY-utbildning).  
 
KY-utbildningarna kan sägas vara Yh-utbildningarnas föregångare. KY-utbildningar har funnits 
sedan mitten av 1990-talet medan de första Yh-utbildningarna startade hösten 2009 efter att den 
nya yrkeshögskolan etablerats. KY-utbildningarna håller på att fasas ut och i framtiden kommer 
alla utbildningar inom yrkeshögskolan att vara Yh-utbildningar, men under en övergångsperiod 
(som längst till 2013) kommer båda utbildningsformerna att finnas. 
 
KY-utbildningar och Yh-utbildningar är likvärdiga och håller samma kvalitet. Däremot styrs KY- 
och Yh-utbildningar av olika lagar och förordningar och de skiljer sig därför åt till exempel när 
det gäller poängsystem och examensbeteckningar. 

I Kronoberg finns just nu sju KY-utbildningar varav tre i Växjö, tre i Ljungby och en i Älmhult. 

- Barnundersköterska för vård av sjuka barn och nyfödda 
- Inredare med säljkompetens 
- Kvalificerade servicetekniker för tunga fordon 2 st. 
- Service Management för Tunga fordon 
- Styrning av intelligenta hus 

Det finns även 25 YH-utbildningar som är beviljade och den 15 september 2010 är det dags att 
skicka in nya ansökningar om att få anordna flera utbildningar. Dagens 25 utbildningar är 
fördelade på följande sätt: 

- 2 st. inom data/IT (Växjö) 
- 7 st. inom ekonomi, administration och försäljning (4 i Alvesta, 1 i Ljungby och 2 i Växjö) 
- 1 st. inom hälso- och sjukvård samt socialt arbete (Växjö) 
- 4 st. inom journalistik och information (Växjö) 
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- 11 st. inom teknik och tillverkning (7 i Ljungby, 1 i Uppvidinge och 3 i Växjö)  

För mer information se: www.yhsmaland.se eller www.yhmyndigheten.se 

4.8 Folkhögskolor och studieförbund 

Folkhögskolorna vänder sig till alla som vill studera och är över 18 år. Folkhögskolan har ett 
varierat utbud av kursinriktningar och kurser på flera olika nivåer. En del studerande kan läsa 
Allmän kurs för att komplettera luckor från grundskolan eller gymnasiet. Några läser särskilda 
kurser för att få tid och möjlighet att fokusera på ett intresse och utvecklas inom det. Andra läser 
kurser som utbildar för ett visst yrke. 

I Kronoberg finns tre folkhögskolor i dagsläget:  

- Grimslövsfolkhögskola, fokus på friskvård och hälsa 
- Markaryds folkhögskola, inriktning mot kultur, fritid och hälsa 
- S:t Sigfrids folkhögskola, inriktning på musik och konst 

För mer information se: www.folkhogskola.nu 

Studieförbund är organisationer som ägnar sig på folkbildning i olika former. Det kan vara allt 
från längre kurser i språk till studiecirklar, projekt och seminarier.  

I Kronoberg finns en lång rad med studieförbund men några av de största och mest kända är: 
ABF, Bilda, Folkuniversitetet, NBV, Medborgarskolan, Sensus och Studiefrämjandet. 

För mer information om respektive studieförbunds kursutbud och inriktning besök deras 
respektive hemsidor. 

4.9 Universitet/Högskola 

Linnéuniversitetet 

1 januari 2010 slog Linnéuniversitetet upp portarna för nya studenter. Linnéuniversitetet är en 
sammanslagning av Högskolan i Kalmar och Växjö universitet och finns sedan årsskiftet på två 
campus. Inför vårterminen 2010 räknade man med 31000 studenter (alla typer inräknande även 
distans, fristående kortare kurser etc.). Universitetsutbildningar ges på tre olika nivåer; 
grundnivå (avslutas med en kandidatexamen), avancerad nivå (avslutas med en magister/master 
examen) och forskarnivå (avslutas med en doktorsexamen). Samtliga kurser och program på 
universitetet är indelade efter dessa nivåer. 

I Kalmar är man starkast på forskning inom naturvetenskap och har en välkänd Sjöfartshögskola. 
I Växjö är humaniora och samhällsvetenskap (inklusive ekonomi) starka forskningsområden, 
liksom forskning med koppling till skog och trä. På universitetet bedrivs undervisning i ett 100-



KOMPETENSBEHOVET I SÖDRA SMÅLAND 2010 
 

 

| Regionförbundet södra Småland |   47 

 

tal ämnen varav 67 är examensämnen. Det finns totalt 138 utbildningsprogram på fem fakulteter 
och tolv olika institutioner. 

Fakulteter vid Linnéuniversitetet: 

- Ekonomi och design 
- Humaniora och samhällsvetenskap 
- Hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap 
- Naturvetenskap och teknik 
- Utbildningsvetenskap 

 Utöver dessa utbildningar finns en polisutbildning och ett institut för fortbildning av 
journalister. 

För mer information se: www.lnu.se 

CIL – Centrum för informationslogistik 
 
CIL har funnits i Ljungby sedan 2001 och bygger på ett samarbete mellan universitet & högskola, 
näringsliv och offentlig sektor. Verksamheten är resultatet av ett nära samarbete mellan 
Linnéuniversitetet, Internationella Handelshögskolan i Jönköping, Högskolan i Halmstad och 
regionens näringsliv och offentliga sektor. Studenterna läser hela sin utbildning i Ljungby men 
får sin examen från Linnéuniversitetet. CIL erbjuder utbildningar i informationslogistik, 
försäljning och produktionsutveckling. 
 
För mer information se: www.cil.se 
 

4.10 Övrig utbildning 
 
Utöver ovanstående utbildningsformer finns en lång rad andra utbildningsaktörer och företag 
som ger utbildningar i olika former, det kan handla om allt från privata utbildningar till fort och 
vidare utbildning inom ramen för en specifik arbetsplats. 
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5 Potentiella tillväxtområden? 

Ser vi till tillväxtområden i regionen är det svårt att se några trender utifrån det underlag som 
majoriteten av rapporten baseras på. Vänder vi istället blicken till vilka stora projekt som har fått 
längre finansiering i regionen under de senaste åren så växer en bild sakta fram. Den här bilden 
fokuserar inte på specifika yrken men på potentiella tillväxtområden och kan ge en vägledning till 
vad som regionen har valt att satsat på och vilka kompetenser som kan tänkas efterfrågas. Flera 
av projekten förväntas leda till nya arbetstillfällen och tillväxt i regionen. Ligger dessa områden i 
linje med de kompetensbehov som finns eller kan projekten föda nya behov på nya områden? 
Satsas projektfinansieringen på rätt områden eller behöver man tänka nytt ur ett bredare 
perspektiv? 

Fokus på material utveckling och material i nya tillämpningar – inom projektet 
Dynamik i Småländska Kluster arbetar såväl Aluminiumriket Sverige och Linnéuniversitetet med 
materialutveckling. Aluminiumriket Sverige fokuserar på aluminium i nya tillämpningar inom 
tunga fordonsindustrin samt utveckling av limning och tejpning som metod. Linnéuniversitetet 
arbetar med trä som material dels utveckling av nya sätt att bearbeta materialet så det får högre 
toleransnivåer och dels inom trähusindustrin för att se hur materialanvändningen kan 
effektiviseras och materialets kvalité öka bland annat genom samverkan med sågverk och 
husföretag. Glafo driver ett annat projekt om polering av glas med vattenskärningsteknik som 
också handlar om materialutveckling och metoder. Glafo driver även projektet Glas och Trä i 
samverkan. Många företag är bra på glas, och många företag är bra på trä. Men fler kan bli bättre 
på att kombinera materialen. 

Kreativa näringar – inom ramen för kreativa näringar finns tre spännande projekt som 
Regionförbundet södra Småland arbetar med och som väckt intresset och möjligheterna för 
näringen ytterligare. Det är dels Delta Garden som arbetar med olika målgruppers möjligheter att 
använda den nya tekniken för att kommunicera och därigenom bli mer konkurrenskraftig. Dels 
KRUT som stöttar och lyfter fram de företag som finns inom näringen för att synliggöra dem för 
att därigenom utveckla dels näringen och dels samverkan mellan den kreativa näringen och den 
mer traditionella industrin etc. Creative Growth som arbetar med små och medelstora företag för 
att lyfta dessa i som en ny sektor, den kreativa sektorn. 

Leverantörsutveckling – i rapporten har det tidigare nämnts att länet är ett industritätt län 
med många underleverantörer till bland andra tunga fordon företag. Tunga fordon fokuserat på 
att lyfta den här gruppen för att se vilka krav som finns hos beställarna och vilka möjligheter 
leverantörerna har att leva upp till dessa krav och därigenom utvecklas och bli mer 
konkurrenskraftiga. Här ligger ett stort fokus på logistik och systemlösningar. 
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Hållbar region på en internationell arena - skapa nya marknader för regionens näringsliv 
samt att attrahera investeringar till regionen, projektet fokuserar på den kinesiska marknaden. 
Här finns utvecklingspotential för medverkande företag och nya kompetenser kan komma att 
behövas som internationell/interkulturell kompetens. 
 
Infrastruktur - En rad offentliga aktörer i Småland med Växjö kommun i spetsen finansierar 
tågstationer i Lammhult, Stockaryd och Moheda, för att göra det lättare för människor att pendla 
till sina jobb. Här är det kanske inte projektet i sig som leder till så många nya arbetstillfällen 
förutom under just byggnationen men resultatet ökar möjligheterna till pendling som rapporten 
visat vara en viktig faktor för kompetensförsörjningen i länet. Pågatåg Nordost syftar till att 
förtäta tågtrafiken på befintliga järnvägar genom utbyggnad av det lokala Pågatågssystemet. 
Sydnet arbetar med bredbandsutbyggnaden i länet. 
 
Entreprenörskap – När det gäller entreprenörskap finns det en lång rad av aktörer som 
arbetar med och stimulerar till entreprenörskap. Det relativt nya Inkubatorn i Kronobergs 
verksamhet hjälper nya företag att växa och utvecklas genom stöd och coaching i bland annat ett 
projekt tillsammans med flera andra regioners inkubatorer. Bland andra Almi Företagspartner 
stöttar entreprenörer med sitt arbete med innovationsrådgivning med mera inom ramen för 
projektet Våga Vinna Växa. När det gäller studenter vid Linnéuniversitetet så driver Drivhuset en 
del av universitetets projekt Kunskap och Innovation i Småland för att stimulera fler studenter att 
bli entreprenörer eller intraprenörer. I gymnasieskolan och i grundskolan så är det Ung 
Företagsamhet som driver olika typer av projekt för att utveckla en ta-sig-för anda hos den yngre 
delen av vårt läns befolkning. 
 
Design – Designregion Småland är ett av de projekt som arbetar med bland annat med 
möjligheterna för utveckling genom att använda design mer inom olika områden, här är bland 
annat Möbelriket och Glasriket involverade. 
 
Besöksnäringen - Destination Småland är en av alla aktörer som arbetar med att utveckla 
besöksnäringen i länet, gemensam marknadsföring och arbete med att lyfta och stötta företag 
inom besöksnäringen för att bli mer konkurrenskraftiga. Det här är en fråga som också lyfts allt 
oftare ute i de olika kommunerna i länet. Ett stort kompetensförsörjningsprojekt är på gång 
tillsammans med en rad andra organisationer för att lyfta kompetensnivån inom näringen. Även 
politiken i regionen har tagit beslut om att satsa på näringen som helhet och har avsatt pengar till 
Destination Smålands arbete vilket bör leda till flera arbetstillfällen. 
 
Miljö – Växjö är känd som Europas grönaste stad men det är inte bara Växjö som är grönt utan 
det finns mycket intressant inom ramen för miljö och miljöteknik i hela länet. Fokus på det här 
arbetet sker bland annat inom ramen för Klimatcentrum. Profilen för den internationella 
satsningen nämnt ovan är miljöteknik och flera av de traditionella industrierna, 
trähusbyggnationer etc. har stort fokus på miljö och miljöteknik som anses ha ett stort 
utvecklingspotential. 
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Det här är bara ett par axplock av allt som sker i regionen och som förväntas leda till nya 
arbetstillfällen som i många fall kommer ställa krav på nya kompetenser än vad vi traditionellt är 
vana vid i länet. Syftet är inte att lyfta fram vissa organisationer specifikt utan visa på vad vi som 
region väljer att fokusera på.  
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6 Analys och slutsatser 

Vi vill än en gång poängtera att det här arbetet skall ses som en start och ett diskussionsunderlag 
snarare än en prognos då den bland annat saknar input direkt från näringslivet i regionen. Vi 
anser den dock ge oss en rad punkter som vi måste fokusera på och arbeta vidare med 
tillsammans för att kunna stå oss i konkurrensen med andra regioner om arbetskraften och de 
kompetenser som vi är i störst behov med. 

För att klara av den framtida efter frågan på arbetskraft måste vi hitta sätt att integrera 
utrikesfödda på arbetsmarknaden i högre utsträckning än vad som görs idag. Detta blir särskilt 
viktigt när det gäller utrikesfödda kvinnor vars delaktighet på arbetsmarknaden är mycket låg. 
Inom gruppen av utrikesfödda finns människor med stor variation på utbildningsnivå och andra 
kompetens på samma sätt som det finns bland svenska medborgare. Frågan är dock om vi inte är 
sämre på att ta vara på de resurser som finns bland utrikesfödda medborgare. 

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 vi skall klara arbetskraftsförsörjningen måste alla grupper 
integreras på arbetsmarknaden och vi måste ta vara på de resurser som finns tillgängliga. 
Strukturarbetslösheten måste således begränsas, här spelar utbildningssystemet och samverkan 
mellan utbildning och arbetsmarknad en viktig roll. 

Bilden av arbetsmarknadsläget nu och framåt återkommer hela tiden till att vi 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. 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 blir förväntas bli allt större i länet trots detta 
lyckas vi inte bibehålla de studenter som examineras ut från Linnéuniversitetet. Bland de 
internationella studenterna som finns vid Linnéuniversitetet under år 2010 har en stor del av 
studenterna visat intresse av att stanna kvar i länet och arbeta. Här uppstår dock ett stort 
problem trots att många har motsvarande kompetenser som efterfrågas av företagen och det är 
språket. Gruppen med så kallade free movers, studenter som kommer till Sverige utanför 
utbytesprogrammen, har inte rätt till att lära sig svenska via till exempel Sfi. Samtidigt kräver de 
flesta arbetsgivare att för att få ett arbete i Sverige måste de behärska svenska i tal och skrift, så 
här behöver åtgärder sättas in. Det gäller även att attrahera svenska studenter vid 
Linnéuniversitetet att stanna efter avslutad examen.  
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Av de branscher där det kommer att behövas mest arbetskraft de närmaste åren på grund av 
antingen ökad sysselsättning eller stora pensionsavgångar finns det flera som har svårt att 
attrahera ungdomar. Antalet ungdomar som är intresserade av till exempel tekniska utbildningar 
och utbildningar inom vård och omsorg på gymnasial nivå har sjunkit under de senaste åren 
samtidigt som behoven inom näringen ökar. Det kommer därför behövas en mer attraktiv 
marknadsföring av branscher för att lyckas attrahera unga att bli intresserade av att arbeta i dessa 
branscher. 

Samverkan mellan utbildning och arbetsmarknaden är ett ständigt återkommande tema som 
även vi ser som ett av de områden som regionen måste arbeta vidare på. Kontakterna är viktiga 
inom alla utbildningsnivåer, bland de lägre för att visa vad arbetet inom olika branscher fraktiskt 
innebär och i de övre 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. Vi anser det även vara viktigt med en ökad samverkan mellan 
utbildningsanordnare för att se till att den efterfrågade kompetensen utbildas på rätt nivå och att 
man inte konkurrerar alltför mycket med varandra utan ser till regionen som helhet. 
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