
Det starka konjunkturläget håller i sig
Det positiva omvärldsläget håller i sig 2018-2019. Tillväxten i global ekonomi är bred, och såväl 
global produktion som världshandel förstärks. Det innebär fortsatt goda utsikter för svensk  
industri, och fortsatta förväntningar om att export och investeringar i ökad produktionskapa citet 
ska vara viktiga drivkrafter för landets tillväxt prognosperioden ut. Hushållen väntas fortsätta 
konsumera i en god takt i ett läge med hög sysselsättning och låga räntor. Bygg konjunkturen är 
fortsatt stark, även om bostadsinvesteringarnas tillskott till BNP-tillväxten minskar jämfört med 
tidigare år. Offentlig konsumtion drivs av demografiska förändringar och är fortsatt hög. Bidraget 
till tillväxten dämpas dock av minskad asylinvandring. 

Det starka omvärldsläget och en fortsatt stark svensk konjunktur medför ett fortsatt gott 
konjunktur läge i Jönköpings län. Efterfrågeförväntningarna bland länets privata arbetsgivare är 
starkare än normalt, om än något dämpade jämfört med höstens mätning.  

Stark jobbtillväxt i Jönköpings län
Mot bakgrund av den goda konjunkturen och de mycket expansiva anställningsplanerna hos 
arbetsgivarna, gör vi bedömningen att antalet förvärvsarbetande ökar 2018-2019. Totalt väntas  
3 800 fler ha ett jobb i Jönköpings län mot slutet av prognosperioden. Majoriteten av dem 
kommer att vara utrikes födda. 

Procentuellt ökar antalet förvärvsarbetande med 1,3 procent i år och 0,9 procent nästa år. Det 
är en dämpning i jämförelse med de tre föregående åren, kopplad till en något lugnare tillväxt-
takt i ekonomin och en stigande arbetskraftsbrist. Antalet förvärvsarbetande bedöms öka inom 
såväl privata och offentliga tjänster som inom bygg och industri. Endast för en delsektor inom 
privata tjänster, handeln, förblir antalet förvärvsarbetande oförändrat. Inom jord- och skogsbruk 
bedöms antalet förvärvsarbetande fortsätta minska. 

Stark arbetsmarknad pressar ner arbetslösheten 
En stark arbetsmarknad och en stark utveckling av extratjänsterna, samt ett fortsatt lågt in flöde 
av nya arbetssökande, bidrar till att arbetslösheten fortsätter minska. Antalet inskrivna minskar 
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med 500 personer i år och med 300 nästa år. Det innebär att 10 400 är inskrivna som arbetslösa 
fjärde kvartalet 2018, och 10 100 fjärde kvartalet 2019. Det motsvarar 5,9 procent 2018 respektive 
5,7 procent 2019, vilket kan jämföras med 6,3 procent fjärde kvartalet 2017. 

De senaste årens goda konjunktur har inte kommit alla till del. Runt 80 procent av de in skrivna 
arbetslösa i länet tillhör någon av de kategorier av sökande som Arbetsförmedlingen identi-
fierat har en utsatt ställning på arbetsmarknaden. Fler inskrivna har långa tider utan arbete 
och arbetslösheten är hög för korttidsutbildade och utrikes födda. Särskilt svår är situation 
för utomeuropeiskt födda, framförallt utomeuropeiskt födda kvinnor, med kort utbildnings-
bakgrund. Samtidigt hämmas jobbtillväxten av att arbetsgivarna får allt svårare att hitta den 
kompetens de söker. 

Tre utmaningar på länets arbetsmarknad 2018-2019
Att förbättra arbetsgivarnas rekryteringsmöjligheter är en knäckfråga. Obalansen mellan utbud 
och efterfrågan är en utmaning för länets framtida kompetensförsörjning och ekonomiska till-
växt. För att förbättra rekryteringsmöjligheterna krävs en effektiv närings-, arbetsmarknads- 
och utbildningspolitik, kraftfulla insatser för att motivera och vägleda till studier, samt ett aktivt 
utvecklingsarbete hos arbetsgivarna, med utformning av tjänster och organisation, arbetsmiljö 
och arbetsvillkor. 

Bristen på utbildad arbetskraft har ökat snabbt de senaste åren. Arbetsgivare efterfrågar 
generellt personer med minst slutförd gymnasial utbildning. Bland de inskrivna arbetslösa på 
Arbetsförmedlingen är dock 42 procent högst förgymnasialt utbildade. Att i högre grad vägleda 
och motivera till utbildning är därför av stor vikt för länets framtida kompetensförsörjning. 

Utrikes föddas etablering på arbetsmarknaden blir direkt avgörande för länets jobbtillväxt. Då 
det i princip råder full sysselsättning bland inrikes födda utgör utrikes födda den stora poten-
tialen. Arbetslösheten bland utrikes födda är betydligt högre, vilket innebär att det är i den 
här gruppen den lediga arbetskraften finns. Inrikes födda har dessutom redan ett mycket högt 
arbetskraftsdeltagande, och möjligheterna är små för ett väsentligt tillskott till arbetskraft och 
sysselsättning från dem som idag inte står till arbetsmarknadens förfogande. Bland utrikes födda 
däremot, och bland utrikes födda kvinnor i synnerhet, är arbetskraftsdeltagandet betyd  ligt lägre. 
Här finns alltså större möjligheter för ett ökat tillskott till arbetskraft och sysselsättning i länet. 
Dessutom minskar den inrikes födda befolkningen i arbetsför ålder, samtidigt som den utrikes 
födda ökar. 

Ett fortsatt aktivt arbete för att motverka långa tider utan arbete blir också en viktig utmaning 
framöver. Åtta av tio inskrivna har en utsatt ställning på arbetsmarknaden och löper större risk 
att fastna i långa tider utan arbete. Vikten av utrikes föddas, och i synnerhet utomeuropeiskt 
föddas, etablering på arbetsmarknaden understryks återigen, liksom ett fortsatt aktivt arbete för 
att förhindra långtidsarbetslöshet för korttidsutbildade, funktionshindrade med nedsatt arbets-
förmåga, och för länets unga och äldre.

Prognosen i sin helhet finns att läsa på vår webbplats:
arbetsformedlingen.se/prognoser


