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Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognoser

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

• Arbetsförmedlare intervjuar arbetsgivare (privata och offentliga) 

• Frågor om förväntad utveckling på 1 och 5 års sikt

• Under hösten har 560 intervjuer genomförts i Jönköpings län

• Prognos över arbetslöshetens och sysselsättningens utveckling

Prognosen i sin helhet finns att läsa på vår webbplats:

arbetsformedlingen.se/prognoser



Arbetsmarknadsläget 2018

Å ena sidan…

• Fortsatt starkt konjunkturläge globalt, nationellt och regionalt 

• Personer som söker arbete möter mycket goda jobbmöjligheter

• Stark arbetsmarknad gör att sysselsättningen ökar…

• … och arbetslösheten minskar



Arbetsmarknadsläget 2018

Å andra sidan…

• Stigande brist på utbildad arbetskraft

• Arbetsmarknad med höga kompetenskrav

• Hög arbetslöshet för vissa grupper

• Åtta av tio inskrivna arbetslösa tillhör utsatta grupper



Konjunkturläget 

• Synkroniserad tillväxt i omvärlden gynnar världshandeln 

– Tillväxt i samtliga OECD länder – första gången på 10 år!

– Stark utveckling i Europa

– Goda utsikter för svensk export

• Fortsatt stark svensk konjunktur

– Stort bostadsbyggande 

– God ekonomi för svenska hushåll

– Hög offentlig konsumtion



Urstark 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



Rekordhög arbetskraftsbrist i länet

40%
75%



Stark omvärld gynnar länets industri

Fortsatt stark industrikonjunktur 2018

Fler sysselsatta i länets största bransch 

– gynnar även bemanningsföretagen

Arbetskraftsbristen tilltar

Var tionde industriföretag…

…lyckas inte rekrytera alls

…tvingas tacka nej till ordrar



Fortsatt stor optimism bland byggföretagen 

Mycket starka efterfrågeförväntningar…

…men tillväxttakten dämpas 2018

Fler sysselsatta under 2018…

… men arbetskraftsbristen hämmar

Vart tredje byggföretag…

… har inte lyckas rekrytera alls

… har tvingats tacka nej till ordrar



Goda tider inom privata tjänster

Optimismen tilltar inom privata tjänster

– Starka efterfrågeförväntningar i alla branscher

Fler jobb i fem av sex branscher

– Oförändrat inom handel

Vissa yrkeskategorier är svårrekryterade

– Befintlig personal får jobba mer

– Tackar nej till ordrar

– Produktionen/servicen minskar



Svårt att rekrytera inom offentlig tjänstesektor

Demografiska förändringar skapar jobbmöjligheter 

Sysselsättningen ökar under 2018…

…men bristen på utbildad arbetskraft är påtaglig

Stor brist inom vård och omsorg samt pedagogiskt  arbete 

– Sänker kraven på utbildning – 60 procent

– Lyckas inte rekrytera alls – 30 procent

– Kvalitén i servicen försämras – 40 procent



1 700 nya jobb i Jönköpings län 2018
Sysselsatta* 16-64 år, 2004 - 2018, prognos 2016 - 2018 

Förändring

Antal

+ 1 700

Procent

+ 1,0



Utrikes födda driver jobbtillväxten
Förvärvsarbetande 16-64 år, förändring per år och förvärvsfrekvens



Urstark arbetsmarknad pressar ner arbetslösheten
Inskrivna arbetslösa 16-64 år, kv 4 2004 - 2018, prognos för kv 4 2017 och 2018 

2018

Andel

6,1 %

Antal 

10 900

Förändring

- 200



16,6 % 8,4 %

Ungdomsarbetslösheten halverad

2012 2017



Fortsatt hög arbetslöshet för vissa grupper
Inskrivna arbetslösa 16-64 år fördelat på olika grupper, genomsnitt av kv2 och kv3 2017 



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



Många utomeuropeiskt födda har kort utbildning
Inskrivna arbetslösa efter utbildningsbakgrund, genomsnitt av kv 2 och kv3 2017

Utomeuropeiskt födda Europeiskt födda



Åtta av tio inskrivna i utsatt ställning på arbetsmarknaden
Inskrivna arbetslösa 16-64 år med utsatt ställning på arbetsmarknaden och övriga inskrivna arbetslösa



Tid i arbetslöshet påverkar möjligheterna till jobb
Andel inskrivna arbetslösa i december 2015 i arbete efter 12 månader fördelat på olika grupper 



Behovet av utbildad arbetskraft ökar de kommande åren
Ersättningsrekryteringar och efterfrågad kompetens vid pensionsavgångar de kommande fem åren



Tre viktiga utmaningar på länets arbetsmarknad

1. Matchning till arbete och utbildning

2. Utrikes föddas etablering på arbetsmarknaden

3. Motverka långa tider utan arbete



Tack för uppmärksamheten! 


