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Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar

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

• Arbetsförmedlarna intervjuar arbetsgivare (privata och offentliga)

• Frågor om förväntad utveckling de kommande 2 åren

• Under våren har 650 intervjuer genomförts i Jönköpings län

• Prognos över arbetslöshetens och sysselsättnings utveckling 2018–2019



Arbetsmarknadsutsikterna

för Jönköpings län

våren 2018

Prognosmaterial finns på webben för

samtliga län och riket den 13 juni.

www.arbetsformedlingen.se/prognoser

http://www.arbetsformedlingen.se/prognoser


Arbetsmarknadsutsikterna 2018–2019

•Fortsatt gott konjunkturläge i Jönköpings län 

•Tillkommer 3 800 nya jobb till slutet av 2019  majoriteten går 

till utrikes födda

•Rekordhög arbetskraftsbrist hämmar sysselsättningstillväxten

•Arbetslösheten fortsätter att minska tack vare den starka 

arbetsmarknaden och en god utveckling av extratjänsterna 



Fortsatt gott konjunkturläge i Jönköpings län
Arbetsförmedlingens efterfrågeindikator för näringslivet



Expansiva anställningsplaner hos länets företag
Privata arbetsgivare som planerar att utöka sin personalstyrka på ett års sikt



3 800 nya jobb till slutat av 2019
Sysselsatta* 16-64 år i Jönköpings län 2004-2019, prognos 2017-2019

2018
+ 2 200     + 1,3%

2019
+ 1 600     + 0,9%



Utrikes födda driver sysselsättningstillväxten
Förvärvsarbetande*, förändring per år och förvärvsfrekvens i Jönköpings län



Hur är stämningen inom de olika näringsgrenarna?

Industri
- Fortsatt optimistiska om framtiden

- Fler jobb i länets största bransch

Bygg
- Starkast förväntningar på efterfrågan

- Fortsatt jobbtillväxt men i lägre takt 

Jord- och skogsbruk
- Bättre syn på lönsamhet, efterfrågan...

- …men minskad sysselsättning

Privata tjänster
- Positiva efterfrågeförväntningar

- Fler jobb i fem av sex delsektorer

- Oförändrat antal jobb i handeln

Offentliga tjänster

- Växande befolkning och fler 

yngre och äldre ökar efterfrågan

- Fortsatt stark jobbtillväxt  



Många nya jobb inom

privat och offentlig

tjänstesektor, bygg 

och industri

men bristen på arbetskraft

hämmar utvecklingen



Arbetskraftsbristen ökar för länets företag
Brist på arbetskraft i Jönköpings län, privata arbetsgivare 

Flest har upplevt brist inom: 

• Hotell och restaurang

• Transport

• Information och kommunikation 

(här ingår IT-branschen)



Ansträngt rekryteringsläge inom offentlig sektor
Brist på arbetskraft i Jönköpings län, offentliga arbetsgivare



Offentliga verksamheter anpassar sina krav
Konsekvenser av brist på arbetskraft inom offentliga verksamheter



Trots höga bristtal

växer många jobb fram

i Jönköpings län och 

arbetslösheten sjunker



Arbetslösheten minskar i en snabb takt
Inskrivna arbetslösa 16-64 år 2004-2019, prognos för kv4 2018 och kv4 2019

2018
- 500 10 400     5,9%

2019
- 300     10 100     5,7%



Antalet inskrivna i utsatt ställning minskar
Inskrivna arbetslösa 16-64 år i utsatt ställning och övrig inskrivna i Jönköpings län



Stora variationer i arbetslöshet mellan olika grupper
Inskrivna arbetslösa 16-64 år fördelat på olika grupper, genomsnitt av kv4 2017 och kv1 2018 



Fördjupning: Var jobbar personer 
utan gymnasieutbildning?

• Relativt hög sysselsättning i länet

• 37 % jobbar inom länets industri

• Arbetsmarknaden inte begränsad till 

jobben utan/med låga krav på utbildning

• Kvinnor i majoritet av de som jobbar inom 

yrken utan/med låga krav på utbildning

• Män har i högre utsträckning jobb som 

normalt kräver högre utbildning

Största yrkena

1. Lagerarbetare (1 103)

2. Ställare och operatörer 

inom metallarbete (974)

3. Städare (771)

4. Lastbilsförare (621)

5. Montörer metall-, gummi-

och plastprodukter (435)



Den stora utmaningen på länets arbetsmarknad:

Kompetensförsörjningen

 Utrikes föddas etablering på arbetsmarknaden

 Motivera och vägleda till utbildning

 Motverka långa tider i arbetslöshet



Tack för er

uppmärksamhet!


