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Sammanfattning 

Syftet med den regionala kompetensförsörjningsstrategin för Kronobergs län 2015-2025 är att samla 

det regionala kompetensförsörjningsarbetet. Det övergripande målet är att arbetsgivare i Kronobergs 

län skall ha tillgång till rätt kompetens. I strategin uttrycker regionens aktörer gemensamma mål och 

prioriteringar, vilka kan användas som vägledning för samhandling kring utbildning, 

kompetensförsörjning och arbetsmarknad. Den regionala kompetensförsörjningsstrategin är en 

understrategi till den regionala utvecklingsstrategin för Kronobergs län 2015-2025 (RUS) och 

kompletteras med en handlingsplan. Samordning mellan kompetensförsörjningsstrategin och 

kommunernas strategier och prioriteringar eftersträvas. 

Den regionala kompetensförsörjningsstrategin består av fyra prioriteringar med målsättningar och 

utpekade områden för samhandling; 

Kompetenshöjning av sysselsatta 

Mål: 

 Öka andelen arbetstagare som deltar aktivt och kontinuerligt i kompetensutvecklingsinsatser 

 Öka andelen arbetsgivare som deltar i och tar till vara arbetstagares kompetensutveckling 

Områden för samhandling;  

 Utforma flexibla utbildningssystem för ett livslångt lärande 

 Förbättra förutsättningarna för arbetstagares kompetensutveckling 

Övergångar mellan utbildning och arbetsliv 

Mål: 

 Öka andelen personer som arbetar inom områden där deras kompetens matchar behoven 

 Skapa en mer balanserad arbetsmarknad (ålder, kön och etnicitet) 

Områden för samhandling 

 Stärka studie- och yrkesvägledning för ett livslångt lärande, ett delat ansvar 

 Stärka samverkan mellan utbildning och arbetsliv för en förbättrad matchning 

 Öka intresset för branscher med stora framtida kompetensbehov 

 Stärka yrkesutbildningarna på alla utbildningsnivåer 

 

Ungas etablering på arbetsmarknaden 

Mål 

 Öka andelen flickor och pojkar med behörighet till gymnasiet 

 Öka andelen flickor och pojkar som fullföljer gymnasiet inom 4 år 

 Öka andelen unga kvinnor och män i sysselsättning 
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Områden för samhandling: 

 Arbeta för att fler flickor och pojkar avslutar gymnasieskolan med fullständiga betyg 

 Identifiera och arbeta med ungdomar som inte är etablerade på arbetsmarknaden eller 

återfinns i studier 

Utrikesfödda kvinnor och män som resurs för den framtida kompetensförsörjningen. 

Mål 

 Öka andelen utrikesfödda kvinnor och män i sysselsättning 

 Öka andelen arbetsgivare som rekryterar utrikesfödda kvinnor och män. 

 Öka andel utrikesfödda kvinnor och män med minst gymnasial utbildning 

 Öka andel utrikesfödda kvinnor och män med eftergymnasial utbildning 

Områden för samhandling 

 Korta etableringstiden för utrikesfödda  

 Öka integrationen genom flexiblare språkutveckling  

 Öka dialogen med arbetsgivare 
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Inledning 

Den regionala kompetensförsörjningsstrategin har tre delar: 

 Inledningen klargör syftet och ger en bakgrund till strategin, dess avgränsningar och relation 

till andra strategier.  

 Prioriteringarna är själva kärnan i strategin. De är fyra till antalet utan inbördes hierarki eller 

ordning.  Varje prioritering innehåller följande avsnitt:  

o målbild (planerade resultat och indikatorer som stöd för uppföljning) 

o möjligheter (pekar på utvecklingsområden etc.) 

o områden för samhandling (för genomförandet av strategin) 

 Genomförande av den regionala kompetensförsörjningsstrategin klargör vad vi ska arbeta 

med och på vilket sätt för att nå de gemensamt uppsatta målen. 

Syfte 

Syftet med kompetensförsörjningsstrategin är att samla regionens aktörer i ett arbete med 

gemensamma mål för den regionala kompetensförsörjningen. Strategin är vägledande för regional 

samhandling för att få flera arbetsgivare att hitta rätt kompetens genom matchning och etablering 

och kompletteras med en handlingsplan.  

Avgränsningar 

En strategi handlar om att våga välja och välja bort. Den omfattar därför inte allt arbete som sker 

inom utbildning, kompetensförsörjnings och arbetsmarknadsområdet. Fokus ligger på;  

 Områden som länets aktörer är rådiga över 

 Målsättningar som kräver samhandling 

Kortsiktigt handlar kompetensförsörjning om att ha tillgång till kompetens som kan matchas mot 

arbetslivet idag. Ett mer långsiktigt perspektiv handlar om att bygga den kompetens som arbetslivet 

efterfrågar i framtiden. Det är främst i det senare perspektivet den regionala 

kompetensförsörjningsstrategin tar sin utgångspunkt i med sikte på 2025. 

Relationen till andra strategier 

Gröna Kronoberg 2025 (RUS) lyfter bland annat vikten av livslångt lärande och humankapitalets 

betydelse för regionen. På regional nivå är kompetensförsörjningsstrategin en av flera 

understrategier som är knutna till RUS. Varje understrategi går på djupet inom sitt område och de 

samspelar med varandra för att nå de övergripande målen. Samspelet mellan RUS och 

understrategierna innebär att frågor om utbildning, kompetensförsörjning och arbetsmarknad kan 

återfinnas i andra understrategier än kompetensförsörjningsstrategin. Om så är fallet har de inte 

prioriterats i kompetensförsörjningsstrategin i syfte att få en så effektiv helhet som möjligt. För mer 

information om andra strategier som kompletterar kompetensförsörjningsstrategin se bilaga 1.  
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Utgångspunkter för kompetensförsörjningsstrategin 

Den regionala kompetensförsörjningsstrategin genomsyras av följande utgångspunkter; 

 Tidiga insatser - Tidiga insatser är en sammansättning av proaktiva insatser, dessa ska vara 

hälsofrämjande, förebyggande och skapa bästa möjliga utveckling för individen. Exakt vilken 

typ av insats, och vilken målgrupp den vänder sig till, ser olika ut beroende på vilken 

prioritering som avses.  

 Jämställdhetsintegrering - Flickor och pojkar, kvinnor och män ska ha samma förutsättningar 

att utbildas, arbeta och utvecklas och få tillgång till samhällets resurser. Det innebär att ett 

jämställdhetsperspektiv införlivas i allt beslutsfattande, på alla nivåer och i alla steg av en 

process, av de aktörer som normalt sett deltar i beslutsfattandet. Inom 

kompetensförsörjningsområdet kan särskilda insatser till exempel behövas för att öka 

pojkars studieresultat eller för att minska flickors upplevelse av stress i skolan. 

 Samhandling - Kompetensförsörjningsstrategin fokuserar på områden som inte täcks upp av 

organisationers ordinarie arbete och där intressenterna tillsammans kan hitta kreativa 

lösningar för medborgarnas bästa. Arbetet utgår från samma arbetssätt som RUS gör det vill 

säga med utgångspunkt i den så kallade samhandlingstrappan.1 

Dessa utgångspunkter utgör så kallade horisontella kriterier, det vill säga förhållningssätt att arbeta 

utifrån och perspektiv som alltid bör finnas med, oavsett prioriteringsområde.  

För mer information om vilka utmaningar som den regionala kompetensförsörjningsstrategin 

bemöter se rapporten Nulägesanalys och prognos i Kronobergs län 2015  

  

                                                                 
1 Gröna Kronoberg 2015-2025 sid 9-10 
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Prioriteringar 

Det övergripande målet för kompetensförsörjningsstrategin är att: 

 Arbetsgivare i Kronobergs län skall ha tillgång till rätt kompetens. 

Prioritering: Kompetenshöjning av sysselsatta    

Mål2 

 Ökad andel arbetstagare som deltar aktivt och kontinuerligt i kompetensutvecklingsinsatser 

 Ökad andel arbetsgivare som deltar i och tar till vara arbetstagares kompetensutveckling  

Möjligheter 

Utmaningar i Kronobergs län handlar om att främja en dynamisk arbetsmarknad där nya arbeten kan 

växa fram och där rörligheten mellan arbeten främjar både individens anställningsbarhet och 

kunskapsspridning mellan arbetsställen. Studier visar att när människor byter jobb ökar 

produktiviteten då den nya medarbetaren medför ny kunskap som denne tillägnat sig tidigare. Vidare 

kan en hög andel jobbytare visa på en god matchning och att individer som blivit av med sitt jobb, 

genom exempelvis varsel, kunnat ta sig vidare till ett annat. 

För att möta utmaningarna och arbeta strategiskt med kompetensförsörjning handlar det inte bara 

om att nyutbilda människor utan också om att lyfta och kompetenshöja de kvinnor och män som 

redan finns i sysselsättning. Det kan dels handla om att följa med i den tekniska utvecklingen men 

också om att kompetensutvecklas inom det specifika arbetsområde där en är verksam. Det finns en 

ökad efterfrågan på specialistkompetenser i olika former. Specialistkompetenser är något som måste 

byggas ur ett långsiktigt perspektiv då de handlar om ett växelspel mellan arbetslivserfarenhet och 

utbildning inom ett specifikt område. På kort sikt kan arbetsgivare försöka rekrytera 

specialistkompetenserna utifrån, men ur ett mer hållbart perspektiv är det något som måste byggas 

genom kompetenshöjning av de egna medarbetarna. 

På strukturell nivå är möjligheterna till strategisk kompetensutveckling nära kopplad till resurser och 

möjligheten/viljan att kunna frigöra individer från kärnverksamheten för kompetensutveckling, 

särskilt om insatsen ger långsiktiga snarare än direkta resultat. Organiseringen av det formella 

utbildningssystemet är i de flesta fall inte uppbyggt på ett sätt som möjliggör för sysselsatta att 

vidareutbilda sig om inte arbetsgivare beställer uppdragsutbildningar. Detta håller dock på att 

förändras och flera nationella initiativ har tagits för att utforma flexiblare lösningar.  

Ett verktyg som är viktigt för prioriteringen är validering. I det här fallet handlar det främst om att 

främja validering för att se vilka typer av kompetenser som individen besitter samt vilka 

kompletteringar som den kan behöva. Det är svårt för många arbetsgivare att lyfta blicken och se vad 

                                                                 

2 Indikatorer och kommentarer återfinns i bilaga 4 
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det är för typ av kompetenser som kommer att behövas inom verksamheten på sikt, vilket försvårar 

den strategiska kompetensutvecklingen, här kan det behövas stöd från andra parter såsom 

universitetet genom forskning. En ökad samhandling kan här innebära en stor utvecklingspotential. 

Tidigare satsningar visar att strategisk kompetensutveckling dels höjer kompetensen hos den 

prioriterade yrkesgruppen men också kan innebära höjd status på yrket. Exempel här är tidigare 

satsningar på studie- och yrkesvägledare, handledarutbildningar för individer inom vård och omsorg 

samt satsningar inom industrin, som höjt och synliggjort kompetensen hos medarbetarna. 

Områden för samhandling 

Utforma flexibla utbildningssystem för ett livslångt lärande 

För att underlätta för en mer strategisk kompetensutveckling och förbättrade förutsättningar att höja 

kompetensen hos redan sysselsatta individer behövs ett mer flexibelt utbildningssystem. I 

Kronobergs län skall det gå att kombinera studier med arbete. Det kräver en välfungerande 

infrastruktur för livslångt lärande som även är tillgänglig för individer i sysselsättning. De strategiska 

vägvalen handlar dels om att arbeta för en ökad tillgänglighet för gymnasial vuxenutbildning, och då 

särskilt yrkesutbildningar, för att öka matchningen på arbetsmarknaden och öppna upp för vuxna till 

karriärväxling och omskolning. Dels att arbeta för att det eftergymnasiala utbildningssystemet på 

både yrkeshögskole- och universitetsnivå får ett mer flexibelt upplägg för att möjliggöra för redan 

sysselsatta att läsa upp sin kompetens samtidigt som man innehar en annan sysselsättning.  

 

Förbättra förutsättningarna för arbetstagares kompetensutveckling 

Det finns olika motivationsnivåer hos såväl arbetsgivare som arbetstagare att arbeta med 

kompetensutveckling. Här behövs olika typer av insatser för att stötta båda parter och hitta 

incitament för att arbeta mer strategiskt med kompetensutveckling. Det strategiska vägvalet handlar 

om att genom samhandling mellan flera arbetsgivare skapa utbildningar regionalt för att kunna lyfta 

olika yrkesgrupper. Det handlar också om att öka arbetsgivares förmåga att skapa 

kompetensutvecklingsplaner på såväl verksamhets- som individnivå och att arbetstagare, såväl 

kvinnor som män, ges förutsättningar för kompetensutveckling och vid behov yrkes- eller 

branschbyten.  
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Prioritering: Övergångar mellan utbildning och arbetsliv  

Mål3  

 Öka andelen personer som arbetar inom områden där deras kompetens matchar behoven 

 Skapa en mer balanserad arbetsmarknad (ålder, kön, etnicitet)  

Möjligheter 

Många branscher vittnar om att det finns flera bristyrken, inte minst inom vård och omsorg och inom 

utbildningssektorn, där efterfrågan förväntas öka i och med stora pensionsavgångar och det redan 

idag är akut kompetensbrist inom ett flertal områden. Andra branscher med stora behov är IT-

sektorn och även industri där efterfrågan på flera yrken är stor, allt från civilingenjörer till svetsare, 

träarbetare och plåtslagare. Intresset för dessa branscher är lågt bland unga och det finns ett 

kunskapsglapp hos många unga om det arbetsliv som väntar. Många unga har låg kunskap om hur 

arbetsmarknaden ser ut, vilka branscher och yrken som finns, vad olika utbildningar kan leda till för 

jobb. Detta försvåras av att yrken förändras, försvinner och tillkommer i allt högre takt.  

Arbetsmarknaden i Kronobergs län är könssegregerad och ungdomars val av utbildning följer 

traditionella könsmönster, vilket konserverar strukturerna. Länets näringsliv är starkt präglat av 

tillverkningsindustri, vilken av tradition är mansdominerad. Länets kvinnor dominerar däremot i den 

offentliga sektorn, framförallt inom vård och omsorg. Ett sätt att skapa en bättre balans på 

arbetsmarknaden är att aktivt arbeta med utbildningsanordnare, studie- och yrkesvägledare och 

arbetsgivare för att främja otraditionella val till utbildning. 

Ur ett regionalt perspektiv är det av stor betydelse att skapa en infrastruktur, från grundskola till 

eftergymnasiala studier, som säkrar den framtida kompetensförsörjningen. Även samverkan mellan 

det offentliga, akademi och arbetslivet är nödvändigt för att säkerställa att de olika parterna stärker 

varandra och på sikt länets konkurrensförmåga. 

För att minska steget mellan utbildning och arbetsliv är det centralt att hitta ingångar och platser för 

arbetsplatsförlagt lärande (grundskola, gymnasieskolans yrkesprogram, gymnasiesärskolan, inom 

vuxenutbildningens yrkesförberedande program, yrkeshögskoleutbildningar och inom högskolan). 

Det kan därtill handla om att stärka möjligheterna till ett arbete genom stöd från 

Arbetsförmedlingen, genom arbetspraktik, prova-på-plats, yrkeskompetensbedömning och praktisk 

kompetensutveckling med mera. Ökar dessa inslag så måste också infrastrukturen och dialog mellan 

utbildning och arbetsliv stärkas för att arbetslivet skall mäkta med. 

Tillgängligheten till de gymnasiala yrkesutbildningarna inom vuxenutbildningen behöver öka och fler 

ges möjlighet att läsa dem då det finns många vuxna som vill göra omval i livet utifrån nya intressen 

och förståelse för arbetsmarknadens behov av kompetens. Utbildningar på yrkeshögskolenivå 

efterfrågas av många arbetsgivare och antalet bör öka i länet med en fortsatt hög utbildningskvalitet. 

                                                                 

3 Indikatorer och kommentarer återfinns i bilaga 4 
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Områden för samhandling 

Stärka studie- och yrkesvägledningen för ett livslångt lärande, ett delat ansvar 

För att alla ska ha möjlighet att göra välgrundade val behöver vi fokusera på bra och jämställd studie- 

och yrkesvägledning med början redan i grundskolans tidiga år. Det strategiska vägvalet är att varje 

kommun behöver ha en plan för sitt arbete med studie- och yrkesvägledning från grundskola till 

vuxenutbildning. Det lokala perspektivet behöver stärkas upp med en regional plan för studie- och 

yrkesvägledning som fokuserar på insatser som den enskilda kommunen klarar ensam. För att belysa 

att det är ett gemensamt ansvar behöver det vara ett systematiskt samarbete med arbetslivet för att 

hjälpa eleverna att förstå kopplingen mellan utbildning och arbetsliv och mellan ämnen och omvärld. 

Dessutom är familjen en central part som vi vet påverkar unga. Därför handlar det strategiska 

vägvalet om att även föräldrar är en målgrupp vad det gäller kännedom om studier och yrkesval. 

Studie- och yrkesvägledningen måste också göras mer tillgänglig för vuxna för att ge stöd och 

rådgivning för det livslånga lärandet och ändrade yrkesval.  

 

Stärka samverkan mellan utbildning och arbetsliv för en förbättrad matchning 

Det strategiska vägvalet är att utbildning och arbetsliv i samverkan bygger upp mer hållbara 

strukturer som ger studerande likvärdiga förutsättningar att öka sin förståelse för arbetslivet.. Vidare 

krävs det en ökad samordning mellan utbildningsanordnare och arbetslivet för att få till stånd en 

ökad kvalitet och effektivitet i kontakten mellan parterna. 

 

Öka intresset för branscher med stora framtida kompetensbehov 

Det kompetensglapp som finns mellan utbud och efterfrågan av kompetenser inom flera områden 

måste överbyggas genom att öka intresset för dessa branscher. Det är ett strategiskt val att arbeta 

med olika typer av insatser som visar på det roliga och utvecklande arbetet inom branscher med 

stora kompetensbehov. Ett annat viktigt arbete är ökad jämställdhet i utbildningssystemet och i 

arbetslivet för att på sikt minska könssegregeringen på arbetsmarknaden. Det strategiska vägvalet 

handlar om att utveckla befintliga arbetsplatser och yrken, men också att se över pedagogiska 

metoder och verktyg och hur jämställdheten kan öka i utbildningarna och på arbetsplatser. Genom 

samhandling mellan en rad olika parter som t.ex. Teknikcollege och Vård- och omsorgscollege, kan 

trender vändas. 

Stärka yrkesutbildningarna på alla utbildningsnivåer 

Det strategiska vägvalet är att arbeta med en förbättrad utbildningskvalitet och en nära 

arbetslivskoppling så att utbildningarna i hög utsträckning kan leda till arbete. Arbetslivet behöver 

och vill involveras i utbildningsplaneringen. Satsningar behöver också göras på yrkeslärare som 

yrkesgrupp. Arbetslivet har efterfrågat möten med utbildningsanordnare i mer samlad form mellan 

olika utbildningsnivåer för att på så sätt få till stånd en tydlig progression genom övergångar mellan 

utbildning och arbetsliv, och tillbaka, från arbetsliv till utbildning, i ett livslångt lärande för individen. 

Det strategiska vägvalet är att samla utbildningsanordnare från gymnasie-, vuxenutbildning, 

yrkeshögskolan och universitetets professionsutbildningar för samlad dialog med arbetslivet.  
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Prioritering: Ungas etablering på arbetsmarknaden  

Mål4  

 Öka andel flickor och pojkar med behörighet till gymnasiet 

 Öka andel flickor och pojkar som fullföljer gymnasiet inom 4 år 

 Öka andelen unga kvinnor och män i full sysselsättning 

Möjligheter 

Tidiga insatser i grundskolan ger ökade förutsättningar för den enskilde eleven att avsluta 

grundskolan med fullständiga betyg. Vid stadieövergång (t.ex. grundskola - gymnasium) behöver det 

finnas rutiner för hur överlämningar av elevinformation går till. Vid en bra övergång får 

gymnasieskolan information tidigt och kan planera verksamheten. Mottagande lärare får reda på 

elevens nuläge och vilka eventuella åtgärder som genomförts. Det finns goda exempel på positiva 

övergångar i länet som behöver spridas. En mellankommunal samhandling behöver också utvecklas 

då många elever väljer utbildning i annan kommun. Tidiga insatser handlar också om att hitta rätt 

insats då en elev ger signaler om något som inte. Kommunerna har ett ansvar att hålla unga i 

åldersgruppen 15-20 år i studier eller arbete, lagen om det kommunala aktivitetsansvaret (KAA). 

Samhandling i metodutveckling och spridning av goda exempel är nödvändiga ingredienser i 

utvecklingsarbetet. 

Unga kvinnor och män som varken arbetar eller studerar (UVAS) är en riskgrupp som inte tar eller får 

möjligheten till etablering på arbetsmarknaden under långvarig tid. Andelen UVAS i Kronobergs län 

är under riksgenomsnittet5 men gruppen är växande. Det finns individer som av en eller annan orsak 

inte syns i samhället. Det kan handla om en komplex problematik så som psykisk ohälsa, 

drogmissbruk eller att individen vill stå utanför samhället. Det kan även handla om en oförmåga att 

ta sig ut på arbetsmarknaden, där individen har varit långtidsarbetslös under en längre tid. Det kan 

också handla om individer som blir försörjda av föräldrarna och fortfarande bor hemma, eller 

individer som lever på sparade tillgångar från exempelvis feriejobb. 

Områden för samhandling 

Arbeta för att fler flickor och pojkar avslutar gymnasieskolan med fullständiga betyg 

En slutförd gymnasieutbildning ökar möjligheterna att komma ut i arbetslivet och att inte riskera 

utanförskap. Det strategiska vägvalet är att motverkar avhopp, skapa förutsättningar för goda 

relationer mellan elev och skola och system som skapar samhandling mellan olika aktörer för elevens 

bästa. Skolornas system för att underlättar övergångarna mellan skolorna t.ex. mellan grundskola 

och gymnasium har en utvecklingspotential. Detsamma gäller även då en elev väljer att gå utbildning 

i annan kommun.  

                                                                 

4 Indikatorer och kommentarer återfinns i bilaga 2 

5 Temagruppen unga i arbetslivet, 2015 
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Det strategiska vägvalet är vidare att respektera unga flickor och pojkars mognadsnivå genom att 

möta dem där de är och utveckla deras kunskaper och förmågor. I Kronoberg ställer vi höga krav på 

kompetens hos den personal som möter de unga. Det finns också en strävan att kontinuerligt ha god 

kvalitet i kompetensutvecklingsinsatserna. Det strategiska vägvalet är att det stöd eleven har rätt till 

på individnivå tillsätts och att skolor med lågt meritvärde prioriteras samt att samhandling mellan 

olika aktörer upprättas och eftersträvas.  

Identifiera och arbeta med ungdomar som inte är etablerade på arbetsmarknaden eller återfinns i 

studier 

Det strategiska vägvalet handlar om att identifiera och arbeta med de prioriterade gruppen unga 

män och kvinnor som varken studerar eller arbetar. Det handlar också om att samhandla med flera 

aktörer runt insatser som ökar ungdomars möjlighet att studera och arbeta och ge dem stöd för att 

förhindra att de hamnar i långvarig arbetslöshet. Det kan även handla om att bedöma, beskriva och 

synliggöra individers kompetens liksom att ge vägledande insatser och värdefulla kontakter som 

sänker trösklarna för ett inträde och åter etablera sig på arbetsmarknaden.   

Prioritering: Utrikesfödda kvinnor och män som resurs för den framtida 

kompetensförsörjningen 

Mål6  

 Öka andelen utrikesfödda kvinnor och män i sysselsättning 

 Öka andelen arbetsgivare som rekryterar utrikesfödda kvinnor och män 

 Öka andelen utrikesfödda kvinnor och män med minst gymnasial utbildning 

 Öka andelen utrikesfödda kvinnor och män som har en eftergymnasial utbildning 

Möjligheter 

Det finns behov att på ett tidigt stadium underlätta för etablering på arbetsmarknaden i direkt 

anslutning till invandringen. En snabbare fysisk etablering de fem första åren som nyanländ bidrar till 

att människor bättre integreras i skolan, arbetslivet och samhällets övriga funktioner. Centralt är att 

kvinnor och män kan delta i etableringsinsatser på samma villkor utan långa ledtider, samt att 

erbjudandet om insatser även når hemmavarande kvinnor som för tillfället försörjs av en anhörig. 

Detta förutsätter en flexibel SFI (Svenska för invandrare), korta handläggningstider och att det finns 

tillgång till barnomsorg. Även nyanlända som inte omfattas av Arbetsförmedlingens 

etableringsuppdrag har behov av att på ett tidigt stadium få kontakt med kommunen och 

Arbetsförmedlingen så att relevanta insatser som kan underlätta etableringsprocessen kan påbörjas 

så snabbt som möjligt.  

 

                                                                 

6 Indikatorer och kommentarer återfinns i bilaga 4 
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Genom högskolor och universitet kommer många utländska studenter till Kronobergs län. Studenter 

från andra länder som väljer att studera en eftergymnasial utbildning utgör en unik kompetensbank 

och kan innebära ett tillskott av högutbildad arbetskraft. Många arbetsgivare är i stort behov av 

denna arbetskraft, men få utländska studenter stannar i Kronoberg efter utbildningstiden. 

Olika språk kan utgöra en barriär mellan arbetstagare och arbetsgivare vilket i sig ofta är en viktig 

inkörsport till arbetsmarknaden. Det kommer många utländska akademiker till länet och ur denna 

grupp är det många som har eller kommer att få ett arbete som inte kräver en akademisk utbildning. 

Denna missmatchning tränger även undan de med utländsk bakgrund som inte har en eftergymnasial 

utbildning. Satsningar från Korta vägen7 och Nationell matchning 8 utökar möjligheterna för 

akademiker med utländsk bakgrund, att genom utbildning och matchning snabbare få kontakt med 

arbetslivet. En stor andel saknar dokumentation som styrker utbildningsbakgrund, vilket innebär att 

de behöver hjälp med att dokumentera den akademiska kompetensen. Det finns alltså ett behov av 

att skapa ett strukturerat arbete inom Kronobergs län för att validera kunskap och kompetens, där 

individer snabbare kan matchas och etablera sig på arbetsmarknaden. 

Genom att främja den tidiga språkutvecklingen i samband med arbetsplatspraktik eller anställning 

skapas kontakt med arbetsmarknaden, där språket integreras i ett naturligt sammanhang. Detta 

bidrar i sin tur till en ökad integration på arbetsmarknaden som kan minska försörjningsbördan för 

kommunerna och lösa den brist på arbetskraft som finns i olika branscher. En heterogen befolkning 

ökar också innovationskraft och förnyelsepotential. Ett ökat deltagande i utbildning eller arbete, 

stärker möjligheterna till egenförsörjning och deltagande i samhällslivet, vilket i sin tur ökar 

förutsättningarna både för integrationen mellan inrikes och utrikes födda och för jämställdheten 

mellan kvinnor och män. Samhandling mellan myndigheter, kommuner och frivilligorganisationer är 

en förutsättning för nyanlända kvinnors och mäns etablering på arbetsmarknaden och som blivande 

resurs för regionens kompetensförsörjning.  

Område för samhandling 

Korta etableringstiden för utrikesfödda  

Det strategiska vägvalet är att utgå från individens kompetens, utbildningsnivå och yrkeserfarenheter 

under etableringens fem första år och att det då finns individanpassat stöd. Det finns behov av 

kortare och mer flexibla utbildningsvägar för individer som kan tillgodogöra sig gymnasiekompetens 

och därefter gå vidare till eftergymnasial utbildning och/eller arbete. Att se utrikesfödda kvinnor och 

män som en resurs för den framtida kompetensförsörjningen är en av de starkaste möjligheterna till 

att främja regional tillväxt. Genom bättre samhandling och ansvarsfördelning mellan myndigheter 

och kommuner kan utrikesfödda personer få en bättre samlad information som gör det möjligt att 

snabbare etablera sig i Kronobergs län. Det strategiska vägvalet handlar också om att utveckla 

metoder för att bättre ta vara på människors kompetenser genom till exempel satsningar på 

validering. 

 

 

                                                                 
7 Korta vägen, 2015 
8 Nationell matchning, 2015 
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Öka integrationen genom flexiblare språkutveckling  

Utifrån tillflödet av utrikesfödda måste även språkutvecklingen individanpassas där individen får 

undervisning utifrån sin nivå och sina behov. Genom ökade kunskaper i svenska ökar förståelsen för 

det svenska samhället, vilket ger människor en insikt om värdet av delaktighet i närmandet av 

arbetsmarknaden. Det strategiska vägvalet handlar om att öka tillgängligheten och genom 

samhandling utveckla språkutvecklingen för såväl kvinnor som män där språket främjas i samband 

med yrkesutövning. Genom samhandling mellan arbetslivet och utbildningsväsendet kan individer få 

lättare tillgång till jobbskapande möjligheter och direkt matchning, som hjälper utrikesfödda att 

snabbare etablera sig på arbetsmarknaden. 

 

Öka dialogen med arbetsgivare 

Ett strategiskt vägval är att stärka den allmänna kunskapen om den resurs som utrikesfödda individer 

utgör och de möjligheter som en ökad mångfald kan innebära för verksamhetens utveckling. Ett ökat 

arbetskraftsdeltagande innebär att såväl arbetsgivare som potentiella arbetstagare behöver lära sig 

mer om de interkulturella mötena och vilka konsekvenser de kan få genom utbildning och ökad 

närvaro av frågorna regionalt.  

Ett strategiskt vägval är att det regionala arbetslivet skall möta utländska studenter i ett tidigt 

stadium i deras utbildning för att öka förståelsen för den regionala arbetsmarknaden samt för att 

skapa sociala nätverk. Detta kan ske genom nätverk, mentorskap eller andra samverkansformer där 

arbetslivet och utbildningsväsendet vävs samman till en integrerad helhet.   
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Genomförande av den regionala kompetensförsörjningsstrategin  

Den regionala kompetensförsörjningsstrategin utgår i likhet med Gröna Kronoberg 2025 (RUS) från 

en så kallad utmaningsdriven utveckling, vilket betyder att utmaningarna sätts i centrum och ett 

gränsöverskridande arbetssätt (samhandling) prioriteras för att nå en hållbar samhällsutveckling. Alla 

som kan bidra till den regionala utvecklingen ska få möjligheten, även om rollerna och ansvaret kan 

växla över tid. Vidare kräver utvecklingen ett målinriktat och processorienterat arbetssätt samt ett 

kompetent ledarskap. För mer information om utmaningsdrivet arbetssätt och arbete utifrån en 

förändringslogik se RUS. 

Handlingsplanen 

Strategin kommer att omsättas i en handlingsplan där de samhandlande aktörerna tillsammans 

definierar hur de skall arbeta med konkreta insatser för att nå målsättningarna i strategin. För att 

möta de ständiga förändringarna krävs en flexibel och ständigt levande handlingsplan där den 

rådande situationen kräver insatser. Handlingsplanen är därmed inte ett färdigt aktivitetsprogram 

som startar när strategin är beslutad utan formas successivt genom samtal, samsyn och samhandling 

mellan berörda aktörer. 

Intressenterna kopplat till handlingsplanen är regionens främsta resurser i att skapa utveckling. 

Intressenterna är de som äger, är involverade i, påverkas av eller berörs av den regionala 

kompetensförsörjningsstrategin. Exempel på intressenter är kommuner, utbildningsanordnare, 

arbetsgivare, statliga myndigheter, det lokala näringslivet och det civila samhället. All regional 

verksamhet ska bedrivas med utgångspunkt i kunskap om flickors och pojkars, kvinnors och mäns 

villkor och behov. Region Kronoberg samlar intressenter för samhandling i till exempel 

Kompetensforum, branschråd, nätverk och projekt.  

 

För mer information se dokumentet för handlingsplanen. 

Region Kronoberg roll kopplat til l den regionala kompetensförsörjningsstrategin och 

den tillhörande handlingsplanen 

Den regionala utvecklingsnämnden (RUN) har det yttersta ansvaret för en regelbunden uppföljning 
av den regionala kompetensförsörjningsstrategin enligt lärandecykel nedan. Syftet är att säkerställa 
och kommunicera att leverans sker enligt strategin och handlingsplan. Det bör dock poängteras att 
nämnden inte kan ta beslut om vad andra aktörer skall göra kopplat till handlingsplanen. 

Enheten för regional utveckling och processteamet på Region Kronoberg stödjer implementeringen 
av strategin och handlingsplanen bland berörda aktörer. Processteamet står för ett helhetsperspektiv 
på området och skall utifrån det stötta samhandlingen mellan regionens aktörer, bland annat genom 
koordinering. Enheten kan också fungera som stöd för projektutveckling/finansiering samt 
utredning/analys. Region Kronoberg är en av de samhandlande aktörerna inom ramen för 
kompetensförsörjningsstrategin. 
 
Ytterligare en roll är i egenskap av länets största arbetsgivare, vilken främst representeras genom HR-
organisationen.  Region Kronoberg arbetar även operativt dels i form av utbildningar för att 
kompetenshöja sysselsatta, dels genom att flera avdelningar driver projekt med bäring på 
kompetensförsörjning. 
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Uppföljning och lärande 

Arbetet med genomförandet av den regionala kompetensförsörjningsstrategin är nära knutet till ett 

lärande internt hos och mellan de samhandlande aktörerna. Kopplat till kompetensförsörjnings-

området finns olika grupper och nätverk som regelbundet träffas och dessa utgör en grundstruktur 

för arbetet med den regionala kompetensförsörjningsstrategin. De olika nätverken och branschråden 

kan vara ägare eller -delägare för specifika insatser. De behöver således följa den lärandecykel som 

beskrivs nedan och kontinuerligt följa upp arbetet kopplat till strategin. Lärandecykeln i bild 4 är 

uppdelad i sex olika steg;  

 Steg 1 utgår från den regionala kompetensförsörjningsstrategin med sina mål och 

prioriteringar med utpekade områden för samhandling.  

 Steg 2 utgår från de handlingsplaner som tas fram med specifika insatser som skall göras för 

att uppnå de mer övergripande målen.  

 Steg 3 handlar om själva utförandet av insatser som sker i samhandling mellan berörda 

aktörer.  

 Steg 4 handlar om analys och uppföljning och kan dels innebära rena projektutvärderingar, 

men även analyser av utvecklingen i stort i förhållande till nulägesanalysen.  

 Steg 5 handlar om diskussion och revidering, fick de genomförda insatserna de resultat som 

de syftat till? Här har vi tillsammans möjlighet att lära oss av utvecklingen och möjlighet att 

revidera våra insatser, om så krävs.  

 Steg 6 handlar om återkoppling till den politiska nivån. Denna baseras på de lärdomar som 

dragits och utifrån de diskussioner som förts utifrån dessa. Ambitionen är i likhet med Gröna 

Kronoberg 2025 att lärandesystemet ska bidra till kvalitetssäkrade beslutsunderlag och 

kontinuerlig uppföljning av våra egna insatser. 

 

Bild: Modell för lärandecykeln   

1. Strategin

och beslut 

6. Återkoppling till 
politiken

2. Handlingsplaner -
utformande av 

specifika insatser

3. Genomförande

4. Analys och 
uppföljning

5. Diskussion och 
revidering
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Bilagor 

Bilaga 1: Relation till andra strategier  

Bilden nedan illustrerar hur matchning och etablering, som genomsyrar samtliga fyra prioriteringar i 

kompetensförsörjningsstrategin och att strategins effekter bidrar till att uppnå den sluteffekt som 

beskrivs i Gröna Kronoberg 2025 (RUS). 

 

 

Bild  Exempel på koppling mellan Kompetensförsörjningsstrategin och RUS 

Nedan listar vi de strategier som Region Kronoberg äger och styrs av och nämner kort något om 

deras kopplingar till kompetensförsörjningsstrategin:  

 Innovationsstrategin – behandlar bland annat behovet av höjd innovationsförmåga (som i 

sin tur kan kräva en kompetenshöjning) och tillgång till olika kompetenser. Strategin 

behandlar även ledarskap som främjar innovation och tillvaratagande av 

universitetsstudenternas kompetens i Kronobergs län. 

 Kulturplan Kronoberg – behandlar kulturfrågor ur olika perspektiv, vilket bland annat 

innefattar folkbildningens roll för det livslånga lärandet samt hur kulturområdet kan 

integreras i skolan. 

 Trafikförsörjningsprogrammet – infrastruktur och rörlighet över en större geografisk yta är 

avgörande för en väl fungerande arbetsmarknadsregion. Strategin behandlar bland annat 

pendlingsmöjligheter till och från arbetsplatser, utbildningar etc.  
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Utöver Gröna Kronoberg 2025 och ovan nämnda understrategier så finns det ytterligare regionala 

strategier som har en nära koppling till kompetensförsörjningsstrategin;  

 Folkhälsopolicyn – ska verka för att skapa goda förutsättningar för en god och jämlik hälsa 

för befolkningen i Kronoberg. Barn och ungas uppväxtvillkor är ett särskilt prioriterat 

målområde för det länsgemensamma folkhälsoarbetet. Policyn ägs gemensamt av länets 

kommuner, Länsstyrelsen i Kronobergs län och Region Kronoberg.  

 Strategi för jämställdhetsintegrering i Kronobergs län 2014-2016 - ett målområde handlar 

om ekonomisk jämställdhet och delmålen handlar bland annat om att minska 

könssegregationen på arbetsmarknaden samt att bidra till att fler gör otraditionella 

utbildningsval. 

Bilaga 2: Målbilaga – Kompetensförsörjningsstrategin  

De indikatorer som räknas upp nedan används som verktyg för att kunna följa processen mot det 

övergripande målet. 

KOMPETENSHÖJNING AV SYSSELSATTA  

Indikator Motivering till indikator Mål Kommentarer till målvärdet 

Arbetstagare som deltar i 

socialfondsprojekt 

 

 

Eftergymnasiala utbildningar 

som ges med flexibelt upplägg 

på universitetet/högskola 

 

 

Eftergymnasial utbildning 

Mindre än 3 års  

Mer än 3 års  

Forskarutbildning 

Denna indikator mäter hur stor 

andel som deltar i 

socialfondsprojekt vilket kan 

tyder på att arbetstagare får ta 

del av strategiska 

kompetensutvecklingsinsatser 

Indikatorn mäter också hur 

tillgången till utbildningar 

förändras för gruppen 

sysselsatta. Om andelen 

utbildningar med flexibelt 

upplägg ökar så ökar också 

förutsättningarna till att ta del av 

utbildning kombinerat med 

arbete. 

Om andelen med eftergymnasial 

utbildning ökar kan det innebära 

att fler vidareutbildar sig. 

 

Öka andelen arbetstagare som 

deltar aktivt och kontinuerligt i 

kompetensutvecklingsinsatser 

 

Målet är svårt att följa på ett 

enkelt sätt varför vi har valt att ta 

hjälp av flera olika indikatorer 

som tillsammans kan ge en bild 

av hur det ser ut. Det finns ingen 

samlad statistik för hur stor 

andelen är som deltar i 

strategisk kompetensutveckling.  

Med strategisk 

kompetensutveckling menas 

sådana insatser som både 

gynnar den enskilda individen 

och verksamheten som helhet i 

rätt riktning.  

Arbetsgivare som deltar i 

socialfondsprojekt. 

 

 

Matchningsgrad 

 

Denna indikator mäter hur stor 

andel som deltar i 

socialfondsprojekt vilket ger en 

bild av andelen arbetsgivare 

som arbetar med strategiska 

kompetensutvecklingsinsatser 

Genom att arbetsgivare dels blir 

bättre på att tydliggöra vilka 

kompetenser som efterfrågas, 

tar vara på arbetstagares 

kompetens samt 

kompetensutvecklar sin personal 

så bör matchningsgraden öka 

 

Öka andelen arbetsgivare som 

deltar i och tar till vara 

arbetstagares 

kompetensutveckling 

 

Målet är svårt att följa på ett 

enkelt sätt varför vi har valt att ta 

hjälp av flera olika indikatorer 

som tillsammans kan ge en bild 

av hur det ser ut. Det finns ingen 

samlad statistik för hur stor 

andelen arbetsgivare är som 

deltar i strategisk 

kompetensutveckling.  
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ÖVERGÅNGAR MELLAN UTBILDNING OCH ARBETSLIV 

Indikator Motivering till indikator Mål Kommentarer till målvärdet 

Matchningsgrad Indikatorn visar hur stor andel av 

som arbetar inom det område 

som de är utbildade för. En hög 

matchningsgrad antyder att 

utbildningarna är relevanta för 

yrkeslivet och att det finns en 

efterfrågan på kompetens. 

 

Öka andelen personer som 

arbetar inom områden där 

deras kompetens matchar 

behoven 

 

Vi har ett ökande kompetenskrav 

på arbetsmarknaden och då 

ökar även behovet av tillgång till 

rätt kompetens hos 

arbetskraften. Rätt kompetens är 

en förutsättning för arbetslivets 

utveckling i regionen. 

Fördelning mellan män och 

kvinnor inom olika yrken och 

branscher 

Fördelningar mellan flickor 

och pojkar inom olika 

utbildningar 

 

Sysselsättningsgrad bland 

utrikesfödda kvinnor och män 

 

Fördelning kopplat till etnicitet 

inom olika yrken och 

branscher 

 

Fördelning mellan åldrar inom 

olika branscher 

 

Indikatorn visar på obalanser 

mellan könen inom olika yrken 

och branscher. 

Indikatorn visar på obalanser 

mellan könen inom olika 

utbildningar 

En ökad sysselsättning tyder på 

att fler utrikesfödda finns på 

arbetsmarknaden och en 

jämnare fördelning mellan 

inrikes och utrikesfödda är 

därmed möjlig. 

Indikatorn visar på obalanser 

mellan människor med olika 

etnisk bakgrund inom olika yrken 

och branscher. 

Indikatorn visar på obalanser 

mellan åldrar inom olika yrken 

och branscher. 

 

Skapa en mer balanserad 

arbetsmarknad (ålder, kön, 

etnicitet) 

 

 

För att möta de ökade 

kompetenskraven i framtiden är 

det viktigt att främja individers 

möjligheter till ett livslångt 

lärande, oavsett kön, ålder eller 

etnicitet kopplat till de regionala 

arbetsgivarnas nuvarande och 

framtida behov. 

Könsfördelningen och 

sysselsättningsgapet minskar 

UNGAS ETABLERING PÅ ARBETSMARKNADEN  

Indikator Motivering till indikator Mål Kommentarer till målvärdet 

Gymnasiebehörighet Indikatorn visar hur många 

flickor och pojkar som klarat 

grundskolan och är redo för att 

påbörja studier på gymnasial 

nivå. 

 

Öka andelen flickor och pojkar 

med behörighet till gymnasiet 

 

Genom tidiga och 

individanpassade insatser får vi 

fler att klara av grundskolan.  

Studie- och yrkesvägledning är 

viktig. Stora skillnader mellan 

pojkar och flickors meritvärden.  

Slutbetyg i gymnasiet Indikatorn visar hur många 

flickor och pojkar som fullföljer 

gymnasiet under den aktuella 

tidsperioden.  

Indikatorn ger ett grovt mått på 

tillgången till humankapital i 

länet, den visar också hur 

många som löper risk att hamna 

i ett utanförskap. 

 

Öka andelen flickor och pojkar 

som fullföljer gymnasiet inom 

4 år  

 

Målet anknyter till målsättningar 

som finns på flera nivåer 

EU2020-strategin, nationella mål 

kopplat till strategin, RUS och 

slutligen här. Att ha en 

gymnasieexamen är en 

skyddsfaktor och därför viktig att 

prioritera. 

Sysselsättningsgraden Indikatorn belyser balansen 

mellan produktivitets-, 

sysselsättnings- och 

befolkningstillväxt. Indikatorn 

Öka andelen unga män och 

kvinnor i sysselsättning 

 

Målet anknyter till målsättningar 

som finns på flera nivåer 

EU2020-strategin, nationella mål 

kopplat till strategin, RUS och 
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belyser även om den tillgängliga 

arbetskraften matchar de jobb 

som finns tillgängliga i regionen. 

slutligen här. En ökad 

sysselsättningsgrad innebär att 

fler människor kan försörja sig 

själva. 

Det kan även vara viktig att 

uppmärksamma att en 

sysselsättningsgrad kan 

innebära att kommunerna inte 

får ta del av nationell/europeisk 

extern finansiering kopplat till 

ungas etablering.  

UTRIKESFÖDDA KVINNOR OCH MÄN SOM RESURS FÖR DEN FRAMTIDA KOMPETENSFÖRSÖRJNINGEN 

Indikator Motivering till indikator Mål Kommentarer till målvärdet 

Sysselsättningsgraden för 

utrikesfödda män och kvinnor 

Indikatorn belyser balansen 

mellan produktivitets-, 

sysselsättnings- och 

befolkningstillväxt. Indikatorn 

belyser även om den tillgängliga 

arbetskraften med utländsk 

bakgrund matchar de jobb som 

finns tillgängliga i regionen. 

 

Öka andelen utrikesfödda 

kvinnor och män i 

sysselsättning 

 

Få fler kvinnor att komma till 

sysselsättning kräver speciella 

insatser.  

Sysselsättningsgrad bland 

utrikesfödda kvinnor och män 

Viktig grupp eftersom vi annars 

inte kan nå en ökande 

befolkning i länet.  

Öka andelen arbetsgivare som 

rekryterar utrikesfödda 

kvinnor och män 

 

Det finns arbetsgivare i 

Kronobergs län som har 

erfarenhet av att rekrytera 

utrikesfödda och genom att 

använda dem som goda 

exempel kan trösklarna för andra 

arbetsgivare sänkas.   

Slutbetyg i gymnasiet bland 

utrikesfödda kvinnor och män 

Indikatorn visar hur många 

flickor och pojkar med utländsk 

bakgrund som fullföljt gymnasiet  

Indikatorn ger ett grovt mått på 

tillgången till humankapital med 

utländsk bakgrund i länet, den 

visar också hur många som 

löper risk att hamna i ett 

utanförskap. 

Öka andelen utrikesfödda 

kvinnor och män med minst 

gymnasial utbildning 

 

Att ha en gymnasieexamen är 

en skyddsfaktor och därför viktig 

att prioritera. 

Andel utrikesfödda kvinnor 

och män med eftergymnasial 

utbildning  

Mindre än 3 år 

Mer än 3 år 

Forskarutbildning 

Indikatorn visar hur många 

flickor och pojkar med utländsk 

bakgrund med eftergymnasial 

utbildning. Indikatorn visar också 

om fler av de internationella 

studenterna stannar efter sina 

studier vid universitetet  

Indikatorn ger ett grovt mått på 

tillgången till humankapital med 

utländsk bakgrund i länet 

Öka andelen utrikesfödda 

kvinnor och män med 

eftergymnasial utbildning 

 

Att fler i gruppen har en 

eftergymnasialutbildning ökar 

möjligheterna för matchning och 

etablering i länet.  
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Kompetensförsörjningsstrategin för Kronobergs 

län 2016 – 2025 har kunnat genomföras med 

hjälp av finansiellt stöd från Tillväxtverket. 


