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Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognoser

• 2 gånger per år (1 riksprognos + 21 länsprognoser)

• Arbetsförmedlare intervjuar arbetsgivare (privata och offentliga) 

• Under våren har 550 intervjuer genomförts i Jönköpings län

• Prognos över arbetslöshetens och sysselsättningens utveckling

Prognosen i sin helhet finns att läsa på vår webbplats:

arbetsformedlingen.se/prognoser



Prognos Jönköpings län 2017-2018

• Fortsatt mycket starkt konjunkturläge i Jönköpings län

• Sysselsättningen ökar starkt under prognosperioden

• Trots en stark arbetsmarknad ökar även arbetslösheten

• Stora utmaningar på länets arbetsmarknad

- Att matcha till arbete via utbildning

- Utrikes föddas etablering på arbetsmarknaden 

- Motverka långa tider utan arbete



Fortsatt stark konjunktur i Jönköpings län 
Arbetsförmedlingens efterfrågeindikator för näringslivet



Rekordhöga anställningsplaner i Jönköpings län
Privata arbetsgivare som planerar att utöka sin personalstyrka på ett års sikt



4 000 nya jobb i Jönköpings län
Sysselsatta* 16-64 år i Jönköpings län, prognos för 2016-2018 

2017

Antal

+ 2 200
Procent

+ 1,3

2018

Antal

+ 1 800

Procent

+ 1,1



Fler jobb i nästan alla branscher

Offentliga tjänstesektorn

– Kraftig befolkningsökning

– Antalet äldre i befolkningen ökar

Industrin

– Trendbrott! Stark efterfrågan ger fler 

jobb i länets största bransch

Privata tjänstesektorn

– Stark konjunktur i andra branscher 

skapar arbetstillfällen 

– Stark hushållskonsumtion ger nya jobb

Byggbranschen

– Stark byggkonjunktur ger fler jobb

– Tilltagande brist på arbetskraft

Jord- och skogsbruket

– Oförändrad sysselsättning

– Positivt trendbrott i sig 



Länets arbetslöshet ökar igen
Inskrivna arbetslösa 16-64 år i Jönköpings län, januari 1995-april 2017



Stora skillnader mellan länets kommuner
Inskrivna arbetslösa i april 2017 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år

Källa: Arbetsförmedlingen



Arbetslösheten ökar för korttidsutbildade och utomeuropeiskt födda
Inskrivna arbetslösa 16-64 år fördelade på enskilda grupper* i Jönköpings län



Arbetslösa i utsatta grupper ökar
Inskrivna arbetslösa 16-64 år med utsatt ställning 

på arbetsmarknaden och övriga inskrivna arbetslösa



Arbetslösheten ökar i Jönköpings län
Inskrivna arbetslösa 16-64 år i Jönköpings län, prognos för kv. 4 2016 och 2017 

2017

2018

Antal 

11 800

Andel

6,6 %

Förändring 

+ 500

Antal 

12 000

Andel

6,7 %

Förändring 

+ 200



Tre viktiga utmaningar på länets arbetsmarknad

1. Matcha till arbete via utbildning 



Ökad arbetskraftsbrist inom privata näringslivet
Brist på arbetskraft i Jönköpings län, privata arbetsgivare

38%



10 bristyrken 2017-2018

1. Träarbetare och snickare

2. Murare

3. Elektriker 

4. Mekaniker och reparatörer 

5. Maskinställare inom metallindustri

6. Maskinsnickare inom trävaruindustri

7. Civilingenjörer, ingenjörer, tekniker 

8. Mjukvaru- och systemutvecklare

9. Lastbilsförare

10. Kockar



Bristen inom den offentliga sektorn på en mycket hög nivå
Brist på arbetskraft i Jönköpings län, offentliga arbetsgivare

69%



10 bristyrken 2017-2018

1. Läkare 

2. Sjuksköterskor

3. Undersköterskor

4. Psykologer

5. Tandvårdsyrken

6. Förskollärare

7. Lärare 

8. Specialpedagoger och speciallärare

9. Socialsekreterare

10. Biomedicinska analytiker 



En krympande skara överskottsyrken

1. Kassapersonal

2. Telefonister

3. Reklamutdelare

4. Handpaketerare

5. Kafé och konditoribiträden

6. Kommunikatörer och PR-specialister

7. Journalister



Utbildning – en vattendelare på arbetsmarknaden
Inskrivna arbetslösa 16-64 år fördelat på utbildningsbakgrund, genomsnitt kv. 4 2016 och kv. 1 2017



Häften av alla nyanlända har den utbildning som krävs
Inskrivna nyanlända arbetslösa efter utbildningsbakgrund, april 2017



Tre viktiga utmaningar på länets arbetsmarknad

1. Matcha till arbete via utbildning 

2. Utrikes föddas etablering på arbetsmarknaden



Arbetskraftstillskottet kommer från utrikes födda
Arbetskraft 16-64 år, förändring per år och arbetskraftsdeltagande



Sysselsättningstillväxten drivs av utrikes födda
Förändring av antal förvärvsarbetande*  Jönköpings län, 2005-2015



Lägsta arbetslösheten i landet för inrikes födda 
Inskrivna inrikes födda arbetslösa i april 2017 som andel (%) av registerbaserad arbetskraft

Källa: Arbetsförmedlingen



Potentialen finns bland utrikes födda
Inskrivna utrikes födda arbetslösa i april 2017 som andel (%) av registerbaserad arbetskraft

Källa: Arbetsförmedlingen



Tre viktiga utmaningar på länets arbetsmarknad

1. Matcha till arbete via utbildning 

2. Utrikes föddas etablering på arbetsmarknaden

3. Motverka långa tider utan arbete



Sammanfattning och slutsatser

• Fortsatt mycket starkt konjunkturläge i länet

• 4000 nya jobb under prognosperioden och majoriteten av dessa går till utrikes födda.

• Arbetslösheten fortsätter att öka  beror inte på en sämre konjunktur

• Samtidigt ser vi flera stora utmaningar på arbetsmarknaden

– Ökad brist på kvalificerad arbetskraft 

– Tuff situation för korttidsutbildade 

– Risk för en ökad långtidsarbetslöshet


