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Definitioner 
Arbetskraften 
Till arbetskraften räknas förvärvsarbetande (RAMS, nattbefolkning), öppet arbetslösa och 
arbetssökande i program med aktivitetsstöd, 16-64 år. (Arbetsförmedlingens definition). 

Arbetskraftsdeltagande 
Arbetskraften mätt som andel av befolkningen i arbetsför ålder. I arbetskraftsdeltagandet ingår 
förvärvsarbetande, öppet arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd, 16-64 år. 

Kapacitetsutnyttjande 
Hur mycket produktionen kan öka med befintlig personal innan företag måste nyanställa.  

Nettotal 
Andel av arbetsställen som bedömt ökning av efterfrågan på varor/tjänster minus dito 
minskning. 

Ohälsotal 
Utbetalda dagar per person från socialförsäkringen av Försäkringskassan. Ohälsotalet inne-
håller inte dagar med sjuklön från arbetsgivare. 

Programdeltagare 
Arbetssökande som deltar i arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd. 

RAMS 
Den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS) syftar till att ge information om 
sysselsättning, pendling, personal- och näringsstruktur samt att belysa händelser och flöden 
på arbetsmarknaden. Uppgifterna avser november månad för respektive år. 

Säsongsrensa 
Att säsongsrensa är att utjämna säsongsmässig variationer under året. I de säsongsmässiga 
beräkningarna ingår även att ta bort eller tona ner extrema värden i en serie. Det kan till ex-
empel gälla antalet lediga platser under en tidsperiod. Man säsongsrensar för att tydligare se 
utvecklingsriktningen. 

Öppet arbetslösa 
Arbetssökande som är inskrivna vid Arbetsförmedlingen, aktivt söker och omgående kan 
tillträda ett arbete, samt inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program. 
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Arbetsförmedlingens       
arbetsmarknadsprognoser 
I ”Arbetsmarknadsutsikterna för Jönkö-
pings län” presenteras den förväntade sys-
selsättnings- och arbetslöshetsutveckling-
en samt bedömningar av utvecklingen 
inom jord- och skogsbruk,  industri, bygg-
verksamhet, privata tjänster och offentlig 
sektor. Dessutom beskrivs befolkning, ar-
betskraftsutbud, rekryteringsbehov, brist- 
och överskottsyrken samt vilka utmaning-
ar länets arbetsmarknad står inför. 

Arbetsförmedlingens prognoser är unika 
då de bygger på intervjuer med ett stort 
antal arbetsställen inom i stort sett alla 
branscher. Materialet är insamlat och be-
arbetat under våren 2011 och prognosperi-
oden sträcker sig fram till utgången av 
2012. Prognosen är tänkt att fungera som 
ett besluts- och diskussionsunderlag för 
alla som arbetar med att skapa goda förut-
sättningar för en väl fungerande arbets-
marknad. 

Tack alla arbetsgivare, arbetsförmedlare 
och andra som bidragit till slutresultatet. 

Sammanfattning 
Arbetsmarknaden i Jönköpings har åter-
hämtat sig överraskande snabbt under 
2010 och konjunkturen väntas fortsätta att 
förbättras. Efterfrågan på arbetskraft ökar, 
antalet nyinskrivna arbetslösa minskar, den 
öppna arbetslösheten minskar och noter-
ingarna för de senaste månaderna visar att 
även programdeltagandet minskar.  

Vårens undersökning visar att efterfrå-
gan på varor och tjänster inom det privata 
näringslivet har dämpats efter den starka 
uppgången. Trots detta är fortfarande ar-
betsställena i länet optimistiska och tror på 
en fortsatt god efterfrågeutveckling. Under-
sökningen visar att optimismen är störst 
bland företagen i Jönköpings län i förhål-
lande till riket.   

Antalet sysselsatta ökar 
Sysselsättningen föll mycket kraftigt i länet 
mellan åren 2008 och 2009, närmare be-
stämt med 8 700 personer. Det var fram-
förallt inom industrin som sysselsättningen 
minskade. Återhämtningen under 2010 har 
varit överraskande snabb och särskilt på-
taglig inom industrin. Prognosen visar att 
antalet sysselsatta fortsätter att öka jämfört 
med fjärde kvartalet 2010. Vid samma tid 
år 2011 och 2012 är det omkring 3 000 och 
1 600 personer fler sysselsatta i länet.  

Arbetskraften ökar  
Sammantaget beräknas arbetskraften att 
öka med 500 personer till slutet av 2011 
och med 300 personer till slutet av 2012. 
Arbetskraften ökar genom att fler personer 
lämnar sjukförsäkringen och därigenom 
räknas till arbetskraften. Samtidigt påver-
kas även arbetskraften av att färre personer 

antas börja studera i takt med att kon-
junkturen förstärks.  

Arbetslösheten minskar 
Den öppna arbetslösheten började 
minska i augusti 2010 och har fortsatt 
göra så i jämförelse med samma måna-
der föregående år. De senaste månader-
na har även programdeltagandet börjat 
minska. 

Prognosen visar att summan av på 
Arbetsförmedlingen inskrivna öppet 
arbetslösa och sökande i program med 
aktivitetsstöd minskar. Till sista kvarta-
let 2011 beräknas 9 600 personer att 
vara öppet arbetslösa eller delta i ett 
program, vilket motsvarar en minskning 
med 21 procent på ett år. Minskningen 
förväntas fortsätta under nästkomman-
de år, då 8 300 personer beräknas vara 
öppet arbetslösa eller delta i ett pro-
gram.  

Utmaningar på länets  
arbetsmarknad 
 Trots att arbetslösheten minskar 

kommer antalet personer som sak-
nar arbete att förbli stort, eller öka,  
inom grupper med en svagare ställ-
ning på arbetsmarknaden. Detta in-
nebär att fler personer kommer att 
ha behov av insatser som stärker 
deras möjligheter till arbete. 

 Arbetskraftsbristen har nästan för-
dubblats på ett år, vilket visar att 
arbetsställena får allt svårare att hit-
ta rätt arbetskraft. Samtidigt är det 
många arbetssökande som saknar 
de kompetenser som efterfrågas.  
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Efterfrågan på arbetskraft och sysselsättningsutveckling 
När konjunkturläget stärks och företagen 
tror på bättre tider redovisas starka och 
positiva nettotal. Den motsatta trenden 
uppstår när konjunkturläget försvagas. 
Företagens bedömningar om den framtida 
marknadsutvecklingen är många gånger 
avgörande för deras agerande när det gäller 
exempelvis investeringar och nyrekryte-
ringar.  

Arbetsmarkanden har förstärkts under 
2010 och sysselsättningen bedöms fortsätta 
att öka under prognosperioden. Arbetsför-
medlingens undersökning visar att företa-
gen inom det privata näringslivet i Jönkö-
pings län har haft den starkaste marknads-
utvecklingen i riket. Dock blev efterfrågan 
på varor och tjänster något lägre än vad 
företagen hade förväntat sig i höstas. 

Efter det kraftiga efterfrågebortfallet un-
der lågkonjunkturen började efterfrågan 
åter att stiga från hösten 2009 och har fort-
satt att göra så. Dock har denna utveckling 

nu dämpats. Detta är delvis en säsongsef-
fekt då efterfrågan på varor och tjänster 
generellt sett är högre under sommarmå-
naderna än under vinterhalvåret. Vid jäm-
förelse med vårmätningen 2010 så har ef-
terfrågan fortsatt att öka.  Återhämtningen 
efter lågkonjunkturen har varit starkast 
inom industri och byggverksamhet.  

Företagen i Jönköpings län är fortsatt 
optimistiska inför den framtida marknads-
utvecklingen. Undersökningen visar att 
optimismen är störst bland företagen i 
Jönköpings län i förhållande till riket. En 
klar majoritet, 6 av 10 arbetsställen, tror på 
en ökad efterfrågan de kommande 6-12 
månaderna. Endast fyra procent tror på en 
minskning. Företagens bedömningar om 
den framtida marknadsutvecklingen är 
genomgående positiva. Sammantaget tyder 
detta på en fortsatt positiv marknadsut-
veckling för företagen i Jönköpings län.

 
Tabell 1: Andel av arbetsställen som bedömer ökning av efterfrågan på varor och tjänster minus andel av  
arbetsställen som bedömer minskning 

 Senaste 6 månaderna Kommande  
6 månader 

6-12 månader      
framöver 

 Vår 
2010 

Höst
2010 

Vår 
2011 

Vår 
2010 

Höst
2010 

Vår 
2011 

Vår 
2010 

Höst 
2010 

Vår 
2011 

Jord- och skogsbruk 50 29 44 25 29 60 0 14 78 

Byggnadsverksamhet 37 63 45 76 51 49 50 59 39 

Industri 42 54 50 58 51 61 62 55 55 

Privata tjänster 33 53 43 54 51 60 62 57 65 

Totalt 38 54 46 58 51 60 60 55 59 

Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar 

Lediga platser
Lediga platser kan ses som en konjunktur-
indikator och visar hur efterfrågan på ar-
betskraft förändras över tid.  
Under perioden januari till april i år an-
mäldes nästan 8 100 lediga platser till ar-
betsförmedlingarna i Jönköpings län. Det 
är en ökning med drygt 1 600 platser mot-
svarande 25 procent, jämfört med samma 
period föregående år. Allt fler platser har 
också längre varaktighet, vilket indikerar 
ett stabilare konjunkturläge. Under denna 
tidsperiod ökade tillsvidareanställningarna 
med 19 procent.   
 
 

Diagram 1: Till Arbetsförmedlingen nyanmälda 
lediga platser med varaktighet längre än tio dagar 
under perioden januari 1996 till april 2011. Sä-
songsrensade och utjämnade värden 
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Källa: Arbetsförmedlingen 
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Kapacitetsutnyttjande 
 
Kapacitetsutnyttjandet är en viktig indika-
tor när det gäller företagens kommande 
efterfrågan på arbetskraft. Den indikerar 
den produktionsökning som företagen 
bedömer kunna ske innan rekrytering av 
ytterligare personal blir nödvändig.  
Undersökningen visar att vart femte till-
frågat arbetsställe inte kan öka sin produk-
tion överhuvudtaget utan att behöva an-
ställa personal. Dessutom anger nästan 
vartannat arbetsställe att produktionen 
kan öka med max 10 procent innan perso-

nalrekryteringar krävs. Högst kapacitets-
utnyttjande (0-10%) har byggverksamhe-
ten följt av industrin.  
Kapacitetsutnyttjandet fortsätter att stiga 
och har gjort så sedan hösten 2009. Ök-
ningen visar att allt fler arbetsställen mås-
te möta en fortsatt uppgång av efterfrågan 
genom att rekrytera nya medarbetare. Ka-
pacitetsutnyttjandet har även sedan hösten 
2009 legat på en högre nivå än riksgenom-
snittet, vilket visar att arbetsställena i länet 
har ett högre kapacitetsutnyttjande. 

 

Tabell 2: Kapacitetsutnyttjande i den privata sektorn 

 0 procent 1-10 procent 11-20 procent 21-30 procent Över 30 procent 

Jord- och skogsbruk 40 30 30 0 0 

Byggnadsverksamhet 51 35 10 0 4 

Industri 15 59 16 6 6 

Privata tjänster 18 42 17 12 12 

Totalt 20 47 16 8 8 

Kapacitetsutnyttjandet anger hur mycket företagen kan öka sin produktion utan att behöva anställa mer personal.  
Tabellen visar andel av intervjuade arbetsställen som uppgett att produktionen kan öka 0 procent, 1-10 procent osv.                              
Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökning 

Rekryteringsproblemen ökar 
Rekryteringsproblem redovisas som ande-
len arbetsställen som upplevt brist på ar-
betskraft under det senaste halvåret. Brist-
situationen sjönk kraftigt under lågkon-
junkturen och har sedan hösten 2009 
ökat. Det senaste året har bristsituationen 
närapå fördubblats, från 14 till 26 procent. 
Samtidigt har den dolda arbetskraftsbris-
ten1 ökat från 4 till 6 procent inom det pri-
vata näringslivet och från 1 till 7 procent 
inom offentlig verksamhet det senaste 
året. Att bristsituationen ökar kraftigt visar 
att arbetsställena i länet får allt svårare att 
hitta personer med rätt kompetenser. Det-
ta är särskilt tydligt inom exempelvis indu-
stri och byggverksamhet, där bristsituatio-
nen har fördubblats det senaste året. Även 
inom offentlig verksamhet är bristsituatio-
nen stor och här är bristsituationen betyd-
ligt högre än riksgenomsnittet. Undersök-
ningen visar att framförallt arbetsställen 
inom byggverksamhet och industri haft 
svårt att hitta yrkeskunniga, dvs. personer 
som är utbildade och har erfarenhet. Inom 
                                                 
1 Med dold arbetskraftsbrist menas att arbetsstället 
inte ens försökt rekrytera trots behov av personal. 

det privata näringslivet angav 14 procent 
av företagen att det tog längre tid än nor-
malt att rekrytera och 9 procent lyckades 
inte rekrytera. Inom offentlig verksamhet 
finns brist främst inom hälso- och sjuk-
vård samt utbildning. 
 

Tabell 3: Andel arbetsgivare som angett att man 
upplevt brist på arbetskraft det senaste halvåret 
(procent) 

 Vår 
2010 

Höst 
2010 

Vår 
2011 

Jord- och skogsbruk 0 0 30 

Byggnadsverksamhet 21 33 42 

Industri 12 20 28 

Privata tjänster 10 13 17 

Offentliga tjänster 27 36 41 

Totalt 14 20 26 
Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar 
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Varsel 
Uppgifter om varsel ska i första hand ses 

som en konjunkturindikator. Alla som vars-
las blir inte uppsagda och av dem som blir 
uppsagda blir inte alla arbetslösa. 

Efter en mycket kraftig uppgång av anta-
let varsel om uppsägningar under åren 
2008-2009 har nivåerna nu sjunkit till en 
låg nivå. Under perioden januari till april 
2011 har 260 personer varslats om uppsäg-
ning och det är en halvering jämfört med 
samma period året innan. Många av de 
varslade och uppsagda har återfått sina 
anställningar hos tidigare arbetsgivare.  

 
  
 

Tabell 4: Antal varslade personer per år  

Källa: Arbetsförmedlingen 

Sysselsättningen i länet
Sysselsättningen i länet minskade myck-

et kraftigt under lågkonjunkturen. Mellan 
sista kvartalet 2008 och 2009 minskade 
sysselsättningen med 8 700 till 152 900 
personer enligt SCB:s registerbaserade ar-
betsmarknadsstatistik (nattbefolkning 16-
64 år). Det var framförallt inom industrin 
som sysselsättningen minskade. Eftersom 
den registerbaserade arbetsmarknadsstati-
stiken släpar efter finns inga exakta uppgif-
ter efter 2009 men statistik från SCB och 
Arbetsförmedlingens undersökningar visar 
att sysselsättningen har ökat i länet. I hös-
tens prognos var sysselsättningsbedöm-

ningen i underkant och har i vårens pro-
gnos reviderats upp.  

Arbets-
marknaden i länet har under 2010 präglats 
av en tydlig återhämtning och Arbetsför-
medlingen bedömer att sysselsättningen 
kommer att fortsätta att öka med omkring 
3 000 personer till sista kvartalet 2011 och 
med 1 600 personer till sista kvartalet år 
2012. Sysselsättningsökningarna sker ute-
slutande inom det privata näringslivet me-
dan antalet anställda inom offentlig sektor 
minskar. 

 

Näringsgrenar och yrken 
Det privata näringslivet fortsätter att vara 
motorn i sysselsättningstillväxten. Åter-
hämtningen inom industrin har varit över-
raskande snabb under föregående år och 
sysselsättningen förväntas fortsätta öka 
under innevarande år. Sysselsättningsök-
ningarna fram till sista kvartalet 2012 be-
räknas framförallt att ske inom byggverk-
samhet och privata tjänster såsom exem-
pelvis transport och finansiell verksamhet 
och företagstjänster. Sysselsättningsök-
ningen i länet förväntas framförallt att ske 
till slutet av innevarande år, för att sedan 
dämpas och avta i styrka fram till sista 
kvartalet 2012. 
 
Inom offentlig verksamhet som utbildning, 
kommunal vård och omsorg, primärvård 

och statlig verksamhet sker neddragningar av an-
talet anställda.  

  
Tabell 5: Sysselsättningsutvecklingen under  
prognosperioden 

 Kvartal 4 
2011 

Kvartal 4
2012 

Jord- och skogsbruk   

Byggnadsverksamhet   

Industri   

Privata tjänster   

Offentliga tjänster   

Totalt 3 000 1 600 

 

  

År  Antal varslade 

2002 2 200 

2003 2 600 

2004 2 000 

2005 2 000 

2006 1 500 

2007 900 

2008 4 900 

2009 4 900 

2010 1 100 

 2011 (t.o.m. april) 260
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Jord- och skogsbruk 
Areella näringarna (jordbruk, skogsbruk, 
fiske med mera) sysselsätter drygt 22 pro-
cent av samtliga i länet. Drygt 80 procent 
av de sysselsatta är män.  

Jordbruket präglas av en pågående 
strukturomvandling som bidrar till att 
näringen effektiviserar och går från mind-
re till större enheter. Inom jordbruket sker 
satsningar på sidoverksamheter som ent-
reprenadverksamhet och turism. Efterfrå-
gan på skogsråvara är fortsatt god, vilket 
skapat en ökad efterfrågan på de yrkes-
grupper som hör till näringen. Undersök-
ningen visar att det är förare av skogsma-
skiner som man haft svårt att rekrytera det 
senaste halvåret och det är här man har ett 
rekryteringsbehov framöver. En utveckling 
som sker är att nyttja skogsråvara för 
energiproduktion. Skogsägarna tenderar 
att vara mer optimistiska än lantbrukarna 
inför den framtida marknadsutvecklingen. 
Sammanlagt tror de tillfrågade arbetsstäl-
lena att efterfrågan kommer att öka under 
prognosperioden.  

Industri 
Var fjärde2 sysselsatt i länet arbetar inom 
industrin. Det är en mansdominerad 
bransch där lite mer än 70 procent av de 
sysselsatta är män. Många av länets indu-
striföretag har återhämtat sig överraskan-
de snabbt efter den globala lågkonjunktu-
ren och har under 2010 befunnit sig i en 
tydlig återhämtningsfas. 6 av 10 företag 
har haft en ökad efterfrågan det senaste 
halvåret och företagen tror på en fortsatt 
god efterfrågan. Undersökningen visar att 
nästan hälften av företagen ligger så nära 
kapacitetstaket att de måste rekrytera nya 
medarbetare för att klara av att möta en 5-
procentig efterfrågeökning. Många företag 
berättar om ryckighet i produktionen och 
korta ledtider vilket bidrar till svårigheter 
att planera produktionen. Detta skapar ett 
behov av ökad flexibilitet. Dock har fram-
förhållningen förbättrats den senaste ti-
den. 

Det kommer fortfarande signaler om 
fortsatta beslut att flytta företag eller delar 
av produktionen till utlandet som ett resul-
tat av en pågående strukturomvandling 
och tuffare konkurrenssituation. Rationa-

                                                 
2 Andel av samtliga förvärvsarbetare i länet per 
bransch enligt RAMS 2009, dagbefolkning. 

liseringarna inom industrin fortsätter och 
bidrar till förändrade kompetenskrav, vilket i 
sin tur bidrar till att tidigare anställda inte 
alltid har de kvalifikationer som krävs för 
återanställning.  

 
Företagen får allt svårare att hitta rätt per-

sonal och undersökningarna visar att bristsi-
tuationen har ökat stadigt sedan hösten 
2009. Undersökningen visar att 28 procent 
av företagen har upplevt arbetskraftsbrist det 
senaste halvåret. Företagen efterfrågar fram-
förallt kvalificerad arbetskraft som har både 
utbildning och erfarenhet inom yrket. Det är 
framförallt kvalificerade verktygsmaskinope-
ratörer som företagen haft svårt att rekrytera. 
Andra bristyrken som nämns är exempelvis 
civilingenjörer med inriktning elektronik och 
teleteknik samt maskin, processoperatörer 
inom papper, kvalificerade svetsare, maskin-
ingenjörer och maskintekniker, maskinopera-
törer inom plastindustrin, systemera-
re/programmerare och företagssäljare med 
tekniskt kunnande. En efterfrågan finns inom 
flera olika yrken som exempelvis verktygsma-
skinoperatörer, montörer av träprodukter och 
metall-, gummi-, plastprodukter, maskinin-
genjörer och maskintekniker, kvalificerade 
svetsare och civilingenjörer med inriktning 
maskin. Verkstadsindustrin uppger att order-
ingången har varit god och företagen har haft 
en betydligt bättre efterfrågeutveckling än 
övriga tillverkningsindustrin. Sammantaget 
är industriföretagen optimistiska och tror på 
en fortsatt god efterfrågeutveckling. 

 
 Gummi- och plastindustrin präglas av 

återanställningar och arbetsställena är opti-
mistiska inför framtiden. Dock sker ökning-
arna många gånger från en låg nivå. Trähus-
industrin uppger en god efterfrågan men det 
finns osäkerhet inför den kommande mark-
nadsutvecklingen. Efterfrågan på villabostä-
der påverkas av räntenivån och när räntan 
stiger dämpas troligtvis efterfrågan. En annan 
farhåga är att de förändrade bolånereglerna 
kommer att minska efterfrågan framöver. 
Möbeltillverkarna uppger ett fortsatt förbätt-
rat konjunkturläge och är optimistiska inför 
framtiden. Många företag inom trä- och mö-
belindustrin berättar att både ny- och ersätt-
ningsrekryteringar till följd av pensionsav-
gångar kommer att vara påtagliga de kom-
mande åren. Sågverken berättar om pressade 
utpriser och höga råvarupriser, vilket påver-
kar lönsamheten negativt.  
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Byggnadsverksamhet 
Byggbranschen sysselsätter 62 procent av 
samliga sysselsatta i länet. Det är en klart 
mansdominerad bransch, där männen 
svarar för mer än 90 procent av sysselsätt-
ningen. Undersökningen visar att byggfö-
retagen har haft en tydlig återhämtning 
under föregående år. ROT-avdraget har 
och förväntas ge fortsatt bra efterfrågan till 
främst de mindre byggföretagen. De stora 
byggföretagen berättar att det finns entre-
prenad att räkna på, även om konkurren-
sen om uppdragen är hård.  

 
I takt med att konjunkturen förstärks 

upplever företagen en ökad brist på ar-
betskraft. Bristsituationen har fördubblats 
på ett år där numera 42 procent av de till-
frågade företagen har upplevt arbets-
kraftsbrist. Detta är betydligt högre än 
riksgenomsnittet som är 29 procent. Bris-
ten på kvalificerad arbetskraft gäller för de 
flesta yrkeskategorier inom branschen och 
det är framförallt erfaren personal som 
byggföretagen efterfrågar. Företagen har 
bland annat haft svårt att rekrytera bygg-
nadsingenjörer och byggnadstekniker, 
installationselektriker, anläggningsarbeta-
re och målare. En efterfrågan finns fram-
förallt på byggnadsträarbetare/ inred-
ningssnickare, installationselektriker, 
VVS-montörer, byggnadsingenjörer och 
byggnadstekniker m.fl. Den förbättrade 
marknadsutvecklingen har också underlät-
tat för lärlingsanställning i företagen.  

 
ROT-avdraget förväntas ge ett fortsatt 

positivt tillskott på arbetstillfällen i länet 
liksom satsningar på förbättrad infrastruk-
tur. Nyproduktionen av bostäder väntas 
stiga. Även renoveringsbehoven från mil-
jonprogrammet som finns hos de kommu-
nala fastighetsbolagen förväntas bidra till 
en positiv utveckling för byggföretagen.  

Privata tjänster 
En tredjedel2 av länets sysselsatta arbetar 
inom privata tjänster. Nästan 60 procent 
av de sysselsatta är män och drygt 40 pro-
cent är kvinnor. Privat tjänstesektor om-
fattar många delsektorer som exempelvis 
handel, transport, turism och företags-
tjänster. Undersökningen visar att företa-
gen är optimistiska och tror på en fortsatt 
god efterfrågeutveckling under prognospe-
rioden. Detta bidrar till att sysselsättning-
en inom den privata tjänstesektorn förvän-
tas öka under prognosperioden. Även out-

sourcing och privatiseringar av offentliga 
verksamheter förväntas fortsätta ske på lä-
nets arbetsmarknad och bidrar därmed till 
ökad sysselsättning. 

Handel 
Handeln har haft en svagare efterfrågeutveck-
ling det senaste halvåret jämfört med i höstas. 
Drygt hälften av företagen uppger ökad efter-
frågan det senaste halvåret medan 10 procent 
uppger minskning. Under det senaste året har 
det skett nyetableringar i flera av länets 
kommuner och denna utveckling förväntas 
fortsätta. Detta gynnar ungdomar eftersom 
många ungdomar finner sitt första jobb inom 
handeln. De tillfrågade företagen räknar med 
en fortsatt ökad efterfrågan, där 7 av 10 före-
tag tror att efterfrågan kommer att öka det 
kommande året. Endast 5 procent tror på en 
minskning. Sysselsättningen förväntas öka 
men många företag behöver inte nyrekrytera 
för att möta en ökad efterfrågan utan kan lösa 
det genom att erbjuda befintlig personal mer 
arbetstid. Företagen har i allmänhet lätt att 
rekrytera arbetskraft trots att bristsituationen 
har ökat från 5 till 12 procent på ett år. Som 
bristyrken nämner företagen bland annat 
motorfordonsmekaniker, systemerare och 
programmerare samt företagssäljare. Företa-
gen planerar att rekrytera förhållandevis 
mycket personal framöver. Det gäller exem-
pelvis försäljare inom dagligvaror och fack-
handel, lagerpersonal, företagssäljare och 
motorfordonsmekaniker. 

Transport 
Det har vänt uppåt för transportbranschen 
och företagen gynnas positivt av den allmän-
na uppgången i konjunkturen, främst genom 
deras koppling till industri, byggverksamhet 
och handel. En klar majoritet, 6 av 10 företag, 
har haft en efterfrågeökning det senaste halv-
året. Endast 3 procent har haft en minskning. 
Företagen är optimistiska och tror på en fort-
satt god efterfrågeutveckling det kommande 
året. Inget företag tror på en minskning. 
Konkurrenssituationen från både inhemska 
och utländska företag är dock fortsatt tuff. 
Bristsituationen har ökat något det senaste 
året, från 9 till 14 procent. Branschen förut-
spås ha ett stort behov framöver av att ersätt-
ningsrekrytera chaufförer som lämnar ar-
betsmarkanden på grund av att de uppnått 
pensionsåldern. Rekryteringsbehovet förvän-
tas också öka allt eftersom konjunkturen för-
stärks.   
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Finansiell verksamhet och företags-
tjänster 
Många företag inom denna bransch säljer 
någon form av tjänst till andra företag och 
är till stor del beroende av utvecklingen 
inom andra branscher såsom exempelvis 
industri och byggverksamhet. Det sensaste 
halvåret har nästan vartannat företag haft 
en ökning av efterfrågan samtidigt som 14 
procent haft en minskning. 70 procent av 
de tillfrågade företagen tror att efterfrågan 
kommer att öka det kommande året, en-
dast 6 procent tror på en minskning. Brist-
situationen har ökat från 16 till 22 procent 
det senaste året. Bland upplevda bristyr-
ken anger företagen bland annat systeme-
rare/programmerare, fastighetsmäklare, 
banktjänstemän och civilingenjörer med 
inriktning elektronik och teleteknik. De 
tillfrågade företagen planerar främst att 
rekrytera hotell- och kontorsstädare, för-
säkringstjänstemän, ekonomiassistenter, 
företagssäljare, civilingenjörer med inrikt-
ning elektronik och teleteknik, montörer 
inom el- och teleutrustning och systemera-
re/programmerare.  

Bemanningsföretagen ingår i denna del-
bransch och deras tjänster har anlitats i 
hög utsträckning under återhämtningen. 
Undersökningen visar att antalet inhyrd 
personal har ökat det senaste året. Dock 
planerar de tillfrågade företagen i under-
sökningen att minska antalet inhyrd per-
sonal framöver.  

Hotell och restaurang samt person-
liga och kulturella tjänster 
Delar av branschen är säsongsbetonad 
med en större efterfrågan under somma-
ren, vilket visar sig i att bristsituationen 
inom hotell och restaurang har ökat mar-
kant det senaste halvåret. Det är framför-
allt kvalificerade kockar som restaurang-
erna haft svårt att hitta. Företagen känner 
av ett förbättrat marknadsläge och är op-
timistiska inför den framtida marknadsut-
vecklingen. Företagen inom hotell och re-
staurang tenderar att vara mer optimistis-
ka än företagen inom personliga och kultu-
rella tjänster. 

Information och kommunikation 
Information och kommunikationsnäringen 
omfattar bland annat telekommunikation, 
datakonsultverksamhet och förlagsverk-
samhet. Efterfrågeläget har förbättrats det 
senaste året och företagen tror på en fort-

satt god efterfrågeutveckling. Företagen har 
haft svårt att hitta datatekniker och systeme-
rare/programmerare med spetskompetens 
och erfarenhet. Det är dessa yrken som fram-
förallt efterfrågas inom branschen. 

Offentliga tjänster 
Offentliga tjänster omfattar utbildning och 
forskning, vård och omsorg samt offentlig 
förvaltning. 322 procent av samtliga sysselsat-
ta i länet arbetar inom offentliga tjänster, 
varav nästan 80 procent är kvinnor.  

Arbetsförmedlingens undersökning visar 
att antalet sysselsatta inom kommuner och 
landsting har minskat det senaste året medan 
antalet anställda inom staten har ökat. I vå-
rens undersökning redovisas en övertalighet 
på drygt 200 personer i förhållande till bud-
get. Övertaligheten finns främst inom kom-
mun och landsting. Under det kommande 
halvåret kommer antalet personalavgångar 
inom kommunal verksamhet att överstiga 
antalet rekryteringar. Den upplevda arbets-
kraftsbristen är stor inom offentliga tjänster, 
där 41 procent anger brist. Att bristen är hög 
beror delvis på att många tillfrågade arbets-
ställen har brist på samma yrkeskategorier. 

 
Utbildningssektorn i kommunal regi mins-

kar till följd av ökad konkurrens från frisko-
lorna. Verksamheterna är styrda av demogra-
fiska effekter och barnomsorgen kan komma 
att utökas medan grund-, gymnasie- och vux-
enutbildningen minskar sina verksamheter. 
Flera kommuner har rapporterat svårigheter 
att rekrytera förskollärare, gymnasielärare i 
allmänna ämnen och yrkesämnen samt lärare 
i estetiska och praktiska ämnen. En efterfrå-
gan finns på främst förskollärare, grundskol-
lärare och gymnasielärare i allmänna ämnen. 

Jobben inom vård och omsorg finns till 
största delen inom kommuner och landsting. 
Sektorn präglas av pågående organisations-
förändringar och övergångar till privat hu-
vudman. Det fria vårdvalet innebär etablering 
av privata vårdcentraler. Rapporterade brist-
yrken är läkare, psykologer, distriktssköters-
kor och tandläkare. Efterfrågan finns på 
bland annat läkare, psykologer, tandläkare, 
operationssjuksköterskor och undersköters-
kor.  

Sammantaget för hela offentliga sektorn 
bedömer Arbetsförmedlingen att antalet sys-
selsatta kommer att minska. 
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Utbudet av arbetskraft 
Arbetskraften i Jönköpings län beräknas 
öka under prognosperioden med 500 per-
soner till sista kvartalet 2011 och med 300 
personer till slutet av 2012. Att arbetskraf-
ten ökar under prognosperioden beror dels 
på att fler personer lämnar sjukförsäkring-
en, dels på att färre personer antas börja 
studera. 

Antalet personer som tillträder i arbets-
kraften är lägre än antalet äldre som går i 
pension och därigenom träder ur arbets-
kraften. Länets befolkning 16-64 år beräk-
nas minska under åren 2010-2025 med 
ungefär 4 200 personer. Under denna pe-
riod beräknas den svenskfödda befolk-
ningen att minska med nästan 12 200 per-
soner medan den utrikesfödda befolkning-
en förväntas öka med 7 900 personer.  

 
Ohälsotalet i länet har sjunkit stadigt 

sedan senare delen av 2000-talet. De för-
ändrade reglerna inom sjukförsäkringen 
har bidragit till ett ökat tillskott till arbets-
kraften då många gått från sjukförsäkring-
en till förberedande insatser hos Arbets-
förmedlingen. Under 2010 började närma-
re 1 300 länsbor arbetslivsintroduktionen 
hos Arbetsförmedlingen. Fram till april i 
år har 270 personer startat introduktio-
nen. Många av de utförsäkrade bidrog till 
en ökad arbetskraft under 2010 och även 
om övergångarna beräknas bli färre i år 
och nästkommande år så sker ett fortsatt 
positivt tillskott till arbetskraften. Perso-
nerna är ett värdefullt tillskott till arbets-
kraften men det kan dröja innan de går 
från arbetslöshet till arbete. 

I takt med att konjunkturen förstärks 
tenderar inte lika många att välja studier. 
Sammantaget antas något färre att börja 
studera och denna trend förväntas att fort-
sätta mer tydligt i takt med att konjunktu-
ren förstärks ytterligare. 

Stor grupp utanför arbetskraften 
I Arbetsförmedlingens rapport “Genera-
tionsväxlingen – arbetskraftens förändring 
per län”, Ura 2010:6, beskrivs befolkning-
ens effekter på arbetskraftsutbudet i riket 
och länen under perioden 2010 – 2025. I 
rapporten framgår att Jönköpings län, 
liksom de flesta län undantaget storstads-
länen, får en minskande arbetskraft fram 
till 2025. Fram till år 2025 beräknas ar-
betskraften i länet att minska med om-

kring 3 200 personer (eller 1,9 procent) 
förutsatt att arbetskraftsdeltagande och 
andra trender kvarstår framöver. 

År 2009 var arbetskraftsdeltagandet i 
Jönköpings län 79 procent, vilket var hög-
re än riksgenomsnittet på 76 procent. Det 
betyder att 21 procent av befolkningen 16-
64 år i länet var studerande, förtidspen-
sionerade, föräldralediga, tog del av sjuk-
försäkringen eller gjorde något annat. Det 
finns en stor arbetskraftspotential att till-
varata som kommer att spela en avgörande 
roll för länets utveckling. 

 
Bland svenskfödda personer var arbets-

kraftsdeltagandet 82 procent, vilket är 
högre än riksgenomsnittet på 79 procent. 
Kvinnornas arbetskraftsdeltagande var 5 
procentenheter lägre än männens. Arbets-
kraftsdeltagandet bland ungdomar 18-24 
år var 62 procent, vilket är 7 procentenhe-
ter högre än riksgenomsnittet. Arbets-
kraftsdeltagandet bland utrikesfödda per-
soner var 65 procent, vilket är 5 procent-
enheter högre än riksgenomsnittet. Det 
finns alltså en avsevärd arbetskraftspoten-
tial hos den utrikesfödda befolkningen. Att 
öka arbetskraftsdeltagandet för utrikes-
födda handlar i hög utsträckning om en 
förbättrad integration.  

 
Många av dem som studerar har långa 

studietider. I många fall träder personerna 
in på arbetsmarknaden vid 27 eller 28 års 
ålder. Att förkorta studietiderna skulle ge 
ett tillskott till arbetskraften. Stora föränd-
ringar i sjukförsäkringen är redan genom-
förda, vilket bidragit till ökat arbetskrafts-
deltagande. Fortfarande sker ett tillskott i 
form av kortare sjukskrivningstider och 
tidiga insatser som skapar förutsättningar 
för färre sjukpensioneringar och därmed 
fler personer i arbetskraften.  

Öppet arbetslösa och sö-
kande i program 
Antalet öppet arbetslösa inskrivna på Ar-
betsförmedlingen inklusive sökande i pro-
gram med aktivitetsstöd har under första 
halvåret 2010 varit högre än motsvarande 
månader 2009. Trendbrottet kom i augusti 
2010, då nivåerna började minska. De har 
sedan dess fortsatt att minska. Det är 
framförallt den öppna arbetslösheten som 
har minskat kraftigt men även program-
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deltagandet har börjat minska enligt no-
teringarna för de senaste månaderna.  

 
Länets arbetsmarknad utmärktes av en 

tydlig återhämtning under 2010. Antalet 
nyinskrivna arbetslösa minskade under 
hela 2010 jämfört med samma månader 
2009 och har fortsatt minska fram till skri-
vande stund. Under 2011 beräknas syssel-
sättningen att öka samtidigt som arbets-
kraften inte ökar i samma utsträckning. 
Detta gör att arbetslösheten fortsätter att 
minska. Till fjärde kvartalet 2011 beräknas 
antalet öppet arbetslösa och sökande i pro-
gram med aktivitetsstöd att vara 9 600, 
vilket motsvarar en minskning med 21 
procentenheter jämfört med samma peri-
od föregående år. Det förbättrade kon-
junkturläget förväntas fortsätta under år 
2012 vilket bidrar till att den öppna arbets-
lösheten och programdeltagandet beräk-
nas fortsätta att minska till 8 300 personer 
till sista kvartalet 2012. 

 
I slutet av april 2011 uppgick summan 

av på Arbetsförmedlingen inskrivna öppet 
arbetslösa och personer i program med 
aktivitetsstöd till 10 800, vilket motsvarar 
5,1 procent av befolkningen 16-64 år. I 
riket var motsvarande andel 6,2 procent. 
Bara tre andra län (Uppsala, Stockholm 
och Halland) hade en lägre andel än Jön-
köpings län. Bland kommunerna i länet 
var andelen högst i Gislaved (6,8) Tranås 
(6,2) och Gnosjö (6,1). Lägst andelar hade 
Habo (3,3), Mullsjö (4,4) och Vetlanda 
(4,5).  Drygt 5 300 personer var öppet ar-
betslösa i april 2011 och det är 1 550 färre 
personer på ett år. Antalet deltagare i pro-
gram med aktivitetsstöd har minskat det 
senaste året med 660 personer till närma-
re 5 500 personer i april 2011.   

 
Det senaste året har både den öppna ar-

betslösheten och programdeltagandet 
minskat för ungdomar i åldern 18-24 år. I 
april var 7,8 procent av ungdomarna i lä-

net öppet arbetslösa eller deltagare i ett 
program med aktivitetsstöd och riksge-
nomsnittet var 9,2 procent. 

 
De arbetsmarknadspolitiska program-

men syftar till att motverka långa tider i 
arbetslöshet. Jobb- och utvecklingsgaran-
tin, som volymmässigt är det största pro-
grammet, omfattande nästan 2 900 perso-
ner i april, varav 560 personer deltog i fas 
3. På ett år har antalet deltagare ökat med 
44 procent. I april deltog drygt 1 300 per-
soner i jobbgarantin för ungdomar. Delta-
gandet i detta program har nästan halve-
rats på ett års tid. Samtidigt har antalet 
ungdomar som deltar i jobb- och utveck-
lingsgarantin mer än fördubblats på ett år, 
från 220 till 490 deltagare. Anledningen 
till den stora ökningen av ungdomar i 
jobb- och utvecklingsgarantin är att ung-
domar efter maximala 15 månader inom 
jobbgarantin för ungdomar erbjuds plats i 
jobb- och utvecklingsgarantin. Med andra 
ord finner många ungdomar arbete eller 
börjar studera men ungdomar med riktigt 
långa arbetslöshetstider ökar. Inom garan-
tierna kan aktiviteterna variera beroende 
på det stöd som de arbetssökande behöver 
för att förbättra sina jobbmöjligheter. Det 
tredje antalsmässigt största programmet 
är förberedande insatser. Drygt 970 per-
soner deltog i förberedande insatser. 
 

Tabell 6: Öppet arbetslösa och sökande i pro-
gram 

 Öppet arbetslösa och sökande i 
program 

 Antal Diff. % 

2007 kv 4 5 200  

2008 kv 4 7 100   38% 

2009 kv 4 13 900   95% 

2010 kv 4 12 100 -13% 

2011 kv 4 9 600 - 21% 

2012 kv 4 8 300 - 14% 

Källa: Arbetsförmedlingen

 

Arbetslöshetens struktur 
Tanken med presentationen i tabell 7 är att 
kunna utläsa skillnader i nivå och struktur 
på arbetslösheten, dels mellan olika kom-
muner i länet, dels mellan länet och riket. 
Denna information kan sedan ligga till 
grund för diskussioner om varför det ser ut 

som det gör och om det är förhållanden 
som kan och bör åtgärdas. Av tabellen 
framgår att andelen öppet arbetslösa och 
programdeltagare i relation till arbetskraf-
ten har minskat för samtliga grupper det 
senaste året i länet.  

 
Tabell 7: Arbetslöshetens struktur 
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Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd. Andel av arbetskraften i respektive grupp, procent.  
 

        Utbildning 

Kommun Totalt 
16-64 

år 

Kvin-
nor 

Män Unga 
18-24 

år 

Äldre 
55-64 

år 

Inrikes-
födda 

Utrikes-
födda 

Grund-
skola 

Gymna-
sial 

Efter-
gymna-

sial 

Aneby 7,0 6,8 7,2 15,5 5,1 6,2 18,0 10,8 7,0 4,0 

Gnosjö 8,1 8,5 7,8 16,3 7,1 5,4 16,9 14,6 5,8 4,9 

Mullsjö 6,0 7,1 5,1 16,4 4,3 5,3 14,6 8,7 5,7 4,9 

Habo 4,5 4,3 4,6 12,5 4,5 3,9 15,1 7,9 4,6 2,4 

Gislaved 8,9 10,0 8,0 18,1 7,1 6,2 21,0 16,0 7,2 5,3 

Vaggeryd 6,5 6,6 6,3 12,9 5,6 4,7 16,8 11,2 5,7 4,2 

Jönköping 6,7 6,2 7,1 11,8 5,4 4,8 18,3 14,5 6,7 3,9 

Nässjö 7,9 8,1 7,7 15,2 7,2 6,2 22,9 15,6 6,7 5,5 

Värnamo 7,6 8,4 6,8 18,6 5,5 5,1 18,5 14,5 6,9 4,0 

Sävsjö 6,7 6,7 6,7 12,8 4,7 4,9 25,0 10,0 6,1 4,8 

Vetlanda 6,1 6,7 5,6 14,5 5,0 4,9 17,1 11,3 5,3 3,9 

Eksjö 6,1 6,3 6,0 16,2 3,9 5,2 17,5 11,0 6,0 4,1 

Tranås 8,5 8,3 8,7 19,8 6,1 7,5 19,0 15,0 7,8 6,2 

Länet  7,0 7,1 7,0 14,4 5,6 5,3 18,8 13,6 6,5 4,3 

Länet i fjol 8,3 7,6 9,0 18,0 6,0 6,5 20,5 14,2 8,2 4,9 

Riket 8,7 8,4 8,9 18,3 6,8 6,8 20,0 18,6 8,5 5,3 

Riket i fjol 9,5 8,7 10,2 20,0 7,1 7,7 20,4 18,3 9,6 5,9 
Källa: Arbetsförmedlingen 

 
Andelen av arbetskraften som är öppet 

arbetslösa eller deltar i ett program med 
aktivitetsstöd i åldern 16-64 år har mins-
kat med 1,3 procentenheter i länet och 
ligger på en betydligt lägre nivå än riksge-
nomsnittet. 

 
Konjunkturuppgången har till största 

delen berört arbeten inom mansdomine-
rade branscher som industri och byggverk-
samhet, varpå den relativa andelen har 
minskat mer för männen än för kvinnorna. 

Ungdomar är en grupp som ofta drabbas 
hårdare än andra grupper i en konjunk-
turnedgång och det är oftast dem som 
gynnas i en konjunkturuppgång. Andelen 
ungdomar som är öppet arbetslösa eller 
deltar i ett program har det senaste året 
minskat betydligt och ligger på en nivå 
som är nästan 4 procentenheter lägre än 
riksgenomsnittet. Detta pekar på en ut-
veckling där ungdomarna tydligt tagit del 
av återhämtningen på arbetsmarknaden. 
Dock utgör fortfarande ungdomar en stor 
grupp av personer som saknar arbete. Den 
höga ungdomsarbetslösheten beror bland 
annat på att många ungdomar söker sam-
ma typ av arbeten i brist på specialisering 
eller specifika yrkeskunskaper.  

 

De äldres andel (55-64 år) av arbetssö-
kande utan arbete har minskat i länet och 
ligger på 1,2 procentenheter under riksge-
nomsnittet. De äldre arbetssökande är en 
grupp som har svårt att konkurrera om de 
lediga jobben. Även utrikesfödda är en 
grupp som ofta har en svagare anknytning 
till arbetsmarknaden. Deras andel av öp-
pet arbetslösa och programdeltagare är 
hög i länet. Det senaste året har dock an-
delen minskat och ligger under rikets nivå 
med 1,2 procentenheter. 

 
På ett år har andelen personer utan ar-

bete som har grund-, gymnasie- eller hög-
skoleutbildning minskat och följer samma 
utveckling som i riket. Dock gäller inte 
detta för personer med högst grundskole-
utbildning, där andelen har ökat något i 
riket medan andelen har minskat i länet. 
Andelen personer utan arbete som högst 
har en grundskoleutbildning är nästan 
dubbelt så hög jämfört med den totala an-
delen personer i arbetskraften i länet. Det-
ta tyder på att personer som har en låg 
utbildningsnivå har svårare att konkurrera 
om jobben.  

 
Det förbättrade konjunkturläget främjar 

inte alla grupper på arbetsmarknaden. 
Tabell 8 visar hur andelen långtidsarbets-
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lösa av de öppet arbetslösa och program-
deltagarna har förändrats på ett års tid för 
olika grupper.  Personer som deltar i jobb-
garantin för ungdomar, jobb- och utveck-
lingsgarantin, samt personer som varit 
öppet arbetslösa i mer än 6 månader (mer 
än 100 dagar för personer under 25 år) 
definieras som långtidsarbetslösa. Det 
senaste året har andelen långtidsarbetslö-
sa ökat med knappt 1 procentenhet och 
ligger något över riksgenomsnittet. Trots 
att ökningen kan tyckas liten ger detta sig-
naler om att personer med korta perioder 
utan arbete är de som gynnats främst i 
konjunkturuppgången. Personer med 
längre arbetslöshetstider tenderar i större 
utsträckning bli kvar i arbetslöshet. Äldre 
som blir arbetslösa har svårare att komma 
tillbaka in på arbetsmarknaden, vilket vi-
sar sig i att personer i åldersgruppen 55-64 
år har ökat sin andel mest bland arbetslösa 
det senaste året. 

 
Tabell 8: Långtidsarbetslösa personer samt 
sökande i jobbgarantin för ungdomar respektive 
i jobb- och utvecklingsgarantin. Andel av samtliga 
personer som är öppet arbetslösa eller sökande i program med 
aktivitetsstöd i respektive grupp. 

 Kv 1 
2010  

Kv 1 
2011  

Riket 
kv 1 
2011 

Totalt 16-64 år 48,6 49,5 49,3 

Kvinnor 47,5 47,9 47,5 

Män 49,4 50,9 50,9 

Unga 18-24 år 67,9 65,7 66,5 

Äldre 55-64 år 52,6 60,5 59,3 

Inrikesfödda 48,8 50,7 51,0 

Utrikesfödda 48,2 47,1 45,8 

Förgymnasial utbildning 47,6 49,6 48,7 

Gymnasial utbildning 52,4 53,4 53,6 

Eftergymnasial utbildning 38,1 38,4 41,1 
Källa: Arbetsförmedlingen 

Tabell 9 visar hur andelen personer med 
funktionsnedsättning som medför nedsatt 
arbetsförmåga har förändrats på ett år. 
Under 2010 förstärktes arbetsmarknaden 
successivt. Efterfrågan på arbetskraft steg 
och fler personer fick jobb. Trots det har 
situationen för sökande med funktions-
nedsättning inte förbättrats.  Det visar att 
dessa personer har en svagare ställning på 
arbetsmarknaden. 

 
Av tabellen framgår att andelen perso-

ner som har en funktionsnedsättning 
bland öppet arbetslösa och programdelta-
garna har ökat i länet med 2,2 procenten-
heter till 16,4 procent det senaste året.  En 
stor ökning noteras i åldersgruppen 55-64 
år. Förklaringen är att äldre personer har 
generellt svårt att konkurrera om jobben. 
Dessutom försvåras inträdet ytterligare om 
personen har en låg utbildningsnivå. 

Det finns särskilda arbetsmarknadspoli-
tiska resurser för personer med funktions-
nedsättning som ska underlätta deras in-
träde på arbetsmarknaden. Det kan till 
exempel vara anställningar med stöd som 
lönebidrags-, trygghets- eller utvecklings-
anställningar. Insatserna kan också inne-
bära stöd till arbetshjälpmedel på arbets-
platsen eller stöd till arbetsbiträde m.m.  

Av samtliga personer med funktions-
nedsättning som var inskrivna på länets 
arbetsförmedlingar i april 2011 var 54 pro-
cent i arbeten med stöd medan andelen 
öppet arbetslösa och programdeltagare 
uppgick till 46 procent. Arbetsförmedling-
ens insatser till personer som har en funk-
tionsnedsättning riktar sig i första hand till 
att stötta dem att få mer varaktiga lösning-
ar och få en fast förankring på arbets-
marknaden. 

 
Tabell 9: Personer med funktionsnedsättning 
som är öppet arbetslösa eller sökande I program 
med aktivitetsstöd. Andel av samtliga personer som är 
öppet arbetslösa eller sökande i program med aktivitetsstöd i 
respektive grupp. 

 Kv 1 
2010  

Kv 1 
2011  

Riket 
kv 1 
2011 

Totalt 16-64 år 14,2 16,4 16,9 

Kvinnor 16,8 17,2 18,4 

Män 12,1 15,6 15,6 

Unga 18-24 år 5,3 6,0 6,9 

Äldre 55-64 år 20,9 23,8 25,8 

Inrikesfödda 15,4 18,6 19,1 

Utrikesfödda 11,4 12,3 12,4 
Källa: Arbetsförmedlingen 
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Arbetsmarknadspolitiska  
utmaningar 
Arbetsmarknadspolitiken står inför stora 
utmaningar. I takt med att Arbetsförmed-
lingen har fått ett utökat och bredare an-
svar för personer som saknar arbete har 
personer i grupper som har svårt att 
snabbt finna ett arbete ökat bland de ar-
betssökande som är inskrivna på Arbets-
förmedlingen. Med utökat ansvar menas 
personer som utförsäkrats inom sjukför-
säkringen samt att Arbetsförmedlingen 
från den 1 december 2010 har det samord-
nande ansvaret för etableringsinsatser 
riktade till vissa nyanlända invandrare. 
Detta inträffar samtidigt som arbetslöshe-
ten är hög. Arbetsmarknadspolitikens in-
riktning är ofta avgörande för att få de 
grupper som står längst ifrån ett arbete att 
komma in på arbetsmarkanden. Trots att 
arbetslösheten förväntas fortsätta att 
minska under prognosperioden kommer 
antalet personer som saknar arbete att 
förbli stort eller öka inom grupper med en 
svagare ställning på arbetsmarknaden. Att 
tiderna utan arbete blir alltför långa och 
att en hög strukturell arbetslöshet perma-
nentas är stora riskfaktorer. 

De arbetsmarknadspolitiska utmaning-
arna kvarstår sedan föregående prognos. 
Det är personer utan arbete i grupper med 
en svagare ställning på arbetsmarknaden 
som bedöms få svårast att snabbt finna ett 
arbete under 2011 och 2012.  

Dessa grupper är: 
 Ungdomar med bristfällig utbildning 
 Utrikesfödda, särskilt personer födda 

utanför Europa 
 Funktionsnedsatta med nedsatt arbets-

förmåga 
 Personer utan arbete i åldersgruppen 

55-64 år 
 Personer utan arbete med högst för-

gymnasial utbildning 
 Arbetslösa inom yrken med hög arbets-

löshet (strukturarbetslösa) 
 

Arbetsmarknaden är inte statisk utan vi-
sar att efterfrågan på arbetskraft och kra-
ven på olika kompetenser kontinuerligt 
förändras. Det ställs generellt högre krav 
på kunskap och erfarenhet inom de flesta 
branscher på arbetsmarknaden. Särskilt 
tydligt är detta inom yrken där teknisk 

utveckling resulterar i färre arbetstillfällen. 
Detta skapar strukturell arbetslöshet, där 
arbetskraftens kompetens eller geografiska 
lokalisering inte överensstämmer med 
efterfrågan på arbetskraft. Förutsättning-
arna till arbete försvåras för arbetssökande 
och detta ställer högre krav på utbildnings-
insatser och omställning till nya yrken och 
andra branscher. Det finns redan nu svå-
righeter att exempelvis attrahera personer 
till befintliga gymnasiala och eftergymna-
siala industritekniska utbildningar. Då det 
framöver kommer att finnas ett fortsatt 
behov av utbildad och kvalificerad arbets-
kraft till industriföretagen fyller exempel-
vis Arbetsförmedlingens yrkesutbildningar 
en viktig funktion. Här har Arbetsförmed-
lingen ett viktigt uppdrag att rusta de ar-
betssökande och därigenom stärka deras 
möjligheter till arbete. 

En fungerande arbetskraftsförsörjning 
på arbetsmarknaden är avgörande för lä-
nets utveckling. Detta ställer krav på en väl 
fungerande matchning av vad arbetsgivar-
na efterfrågar och vad de arbetssökande 
har för kompetenser. Undersökningen 
visar att bristen på arbetskraft fortsätter 
att öka i länet, vilket betyder att arbetsgi-
varna får allt svårare att hitta rätt arbets-
kraft. Samtidigt är det många som är in-
skrivna som arbetssökande på Arbetsför-
medlingen men som inte alltid har de 
kompetenser som efterfrågas. Här finns ett 
gap mellan utbud och efterfrågan. I en 
lågkonjunktur är tillgången på arbetskraft 
god och arbetsgivarna har höga krav på 
dem som söker jobb. I takt med att kon-
junkturen förstärks måste arbetsgivarna 
sänka kraven på utbildning och erfarenhet 
eftersom utbudet minskar. 

 
Trots att ungdomsarbetslösheten mins-

kar så är det fortfarande många som sak-
nar arbete. Flera av ungdomarna är på väg 
in på arbetsmarknaden för första gången 
och saknar arbetslivserfarenhet och kon-
takter, vilket gör det svårare för dem att 
konkurrera om jobben. Viktiga insatser för 
att underlätta ungdomarnas inträde på 
arbetsmarknaden är att tidigt få informa-
tion om arbetsmarknaden och vägledning 
för att kunna göra relevanta studieval. 
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Andra viktiga insatser för ungdomarnas 
situation är tillgång till lämpliga praktik-
platser och feriearbete samt att få godkän-
da betyg.   

 
Utrikesfödda utgör en viktig arbets-

kraftspotential. Insatser för att underlätta 
deras inträde på arbetsmarknaden kan 
bland annat vara utbildning i svenska 
språket, yrkes- och påbyggnadsutbildning-
ar. De flesta utrikesfödda saknar eget kon-
taktnät och här kan Arbetsförmedlingen 
stötta dem genom möjlighet till praktik-
platser för att på så sätt komma närmare 
arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingens 
utökade ansvar gällande nyanlända in-
vandrare är en stor utmaning som ställer 
stora krav på både Arbetsförmedlingen 
men även på andra inblandade myndighe-
ter och kommuner. 

De sammanlagda tiderna utan arbete för 
personer som är öppet arbetslösa och sö-
kande i program med aktivitetsstöd hjäl-
per till att nyansera arbetsmarknadsläget. 
Av nästan 10 800 personer i länet hade i 
april 2011 närmare 2 700 personer varit 
utan arbete längre än 3 år under den se-
naste tioårsperioden, vilket motsvarar var 
fjärde person. Detta visar att personer med 
långa tider utan arbete har mycket svårt 
att varaktigt finna en fast förankring i ar-
betslivet. Dessutom hade drygt 1 700 per-
soner varit öppet arbetslösa eller pro-

gramdeltagare mellan 2 och 3 år. Ytterliga-
re drygt 2 600 personer hade en samman-
lagd tid utan arbete mellan 1 och 2 år. Av 
samtliga 10 800 inskrivna har således 
drygt 7 000 personer haft relativt långa 
och återkommande perioder utan arbete. 
Långa tider utan arbete innebär ofta en 
betydligt svårare väg till ett arbete. Arbets-
förmedlingen har därför en stor utmaning 
framöver att stötta dessa arbetssökande i 
deras väg att finna ett arbete.  
 
Tabell 10: Öppet arbetslösa och sökande i pro-
gram fördelat på sammanlagd tid utan arbete 
under de senaste 10 åren. Antal av öppet arbetslösa och 
sökande i program i åldern 16-64. 

 1-2 år 2-3 år > 3år 

Vår 2006 1 800 1 200 2 300 

Vår 2007 1 200 870 1 600 

Vår 2008 960 650 1 500 

Vår 2009 2 100 1 200 2 100 

Vår 2010 3 500 1 600 2 500 

Vår 2011 2 600 1 700 2 700 
Källa: Arbetsförmedlingen 
 
De arbetsmarknadspolitiska utmaning-

arna ställer stora krav på en väl fungeran-
de matchningsfunktion samt väglednings-, 
rehabiliterings- och etableringsinsatser för 
att så många som möjligt så snabbt som 
möjligt ska kunna förvärvsarbeta.  

  

Yrkesbarometer 

Bedömning av arbetsmarknadsläget ett år framåt för ett urval yrken. 
 

Bristyrken 

Läkare 

Psykologer 

Geriatriksjuksköterskor 

Förskollärare 

Systemerare och programmerare 

Förare av skogsmaskiner 

Redovisningsekonomer 

Verktygsmakare 

CNC-operatörer (programmering) 

Maskinreparatörer 

Träarbetare 

Byggnadsingenjörer och byggnadstekniker 

Betongarbetare 

Byggnadsplåtslagare 

VVS-montörer 

Golvläggare 

Anläggningsarbetare 

 

Överskottsyrken 

Barnskötare 

Informatörer 

Försäljare - dagligvaror och fackhandel 

Köks- och restaurangbiträden 

Elevassistenter 

Städare/lokalvårdare 

Lagerarbetare 

Truckförare 

Montörer – metall, gummi och plast 

Maskinoperatörer – gummi och plastindustri 
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Om prognosen 
Arbetsförmedlingens intervjuundersökning utgör basen för prognosbedömningarna. Under-
sökningens urval är stratifierat, det vill säga det ska så långt som möjligt likna näringslivets 
struktur i länet vad gäller branscher och arbetsplatserna storlek. I Jönköpings län ingick 648 
arbetsställen inom det privata näringslivet och svarsfrekvensen blev 83 procent i vårens un-
dersökning. För offentlig verksamhet är undersökningen heltäckande inom primärkommu-
ner och landsting samt ett antal statliga verk.  Svarsfrekvensen för offentlig verksamhet blev 
93 procent i vårens undersökning. För att vara en urvalsundersökning är antalet intervjuade 
arbetsställen stort, vilket ökar resultatens tillförlitlighet. Arbetsförmedlarna genomför inter-
vjuerna och merparten av dessa sker vid ett personligt möte. Arbetsgivarna lämnar uppgif-
terna under sekretesskydd. Till stöd för bedömningar och analyser används även ett flertal 
andra källor; statistik som beskriver historiska förlopp, bedömningar om framtiden och 
framåtsyftande ekonomiska indikatorer.  

För dig som är intresserad av mer detaljer kring vår undersökning finns mer information på 
www.arbetsformedlingen.se, under fliken Om oss/Statistik och prognoser.  

Källor   
Arbetsförmedlingens intervjuundersökning (kvantitativt och kvalitativt material) 

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik (nyanmälda platser, varsel, inskrivna arbetslösa, 
deltagare i program med aktivitetsstöd) 

Branschorganisationer 

Konjunkturinstitutet  

Riksbanken 

Statistiska Centralbyrån (SCB). Statistik: AKU, RAMS, KS. 

Detta är ett urval av det viktigaste underlaget i analysen som ligger till grund för slutsat-
serna i prognosen.  

 

 

Arbetsmarknadsutsikterna för Jönköpings län är en del av Arbetsförmedlingens pro-
gnosarbete.  På vår webbplats www.arbetsformedlingen.se/prognoser finner du ar-
betsmarknadsutsikter för landet som helhet och för alla län. De slutsatser som pre-
senteras är Arbetsförmedlingens egna. Prognosmaterialet är fritt att använda och ci-
tera med källhänvisning. Ansvarig utredare: Karin Berntsson 010-486 12 90.  
 
Om du är intresserad av mer information om framtidsutsikterna för ett speciellt yrke 
rekommenderar vi vår webbapplikation Yrkeskompassen, som uppdateras två gånger 
per år. Se www.arbetsformedlingen.se/yrkeskompassen. Här beskriver vi jobbmöj-
ligheterna det närmaste året för nära 200 yrken på ett års sikt. Dessa täcker tillsam-
mans upp 80 procent av arbetsmarknaden. För drygt hälften av yrkena bedömer vi 
även jobbmöjligheterna de närmaste fem och tio åren. I publikationen Var finns job-
ben? presenteras en sammanfattning av yrkesprognoserna per yrkesområde.  
Nästa arbetsmarknadsprognos presenteras den 7 december 2011. 
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Fakta om prognosen
Arbetsförmedlingen gör två prognoser per år. 
De arbetsställen som intervjuas utgör ett slump-
mässigt urval från SCB:s företagsregister och avser  
arbetsställen med minst två anställda. 
Urvalet är stratifierat utifrån bransch, arbetsställenas 
storlek och län. 
Resultatet av intervjuundersökningen utgör basen 
i prognosbedömningarna. En analys och sannolik-
hetsbedömning av svaren görs dock på grundval av 
annan statistik och andra faktorer som påverkar ut-
vecklingen på arbetsmarknaden. 
De prognossiffror som presenteras är således  Arbets-
förmedlingens egna slutsatser angående den förvän-
tade utvecklingen på arbetsmarknaden.

Eftertryck tillåten med angivande av källa
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