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Sammanfattning
Fortsatt starkt konjunkturläge i Jönköpings län
Efter en tydlig inbromsning i såväl global som svensk ekonomi under inledningen av 2016 förväntas det svenska konjunkturläget under prognosperioden vara fortsatt gott men gå in i en
något lugnare tillväxtbana. En stark hushållskonsumtion och en stark offentlig konsumtion till
följd av asylmottagningen förväntas generera ett positivt bidrag till den svenska ekonomin samtidigt som exporten även fortsättningsvis tros visa på en svag utveckling.
Trots den tydliga inbromsningen i omvärldsekonomin visar höstens prognosundersökning på
ett gott stämningsläge bland arbetsgivarna i Jönköpings län. Industrin i Jönköping har gått bra
sedan en tid tillbaka och höstens prognosundersökning visar på en ytterligare förstärkning i efterfrågeförväntningarna. När det går bra för industrin har det även positiva effekter för delar av
den privata tjänstesektorn. Detta tillsammans med en stark konsumtion bidrar till ett stämningsläge klart över det historiska genomsnittet inom den privata tjänstesektorn. Utöver detta
går byggbranschen fortsatt bra och höstens prognosundersökning visar på en tydlig förstärkning
av optimismen bland länets arbetsgivare. Den nämnda optimismen i flertalet branscher tillsammans med förhållandevis låga varseltal och ett starkt inflöde av nyanmälda platser till Arbetsförmedlingen bidrar till att konjunkturläget i Jönköpings län bedöms som klart starkare än normalt under prognosperioden.

Sysselsättningsutvecklingen god under prognosperioden
Allt sedan konjunkturdippen 2012/2013 har arbetsgivarnas anställningsplaner i Jönköpings län
ökat i stadig takt. Höstens prognosundersökningar visar på ytterligare en förstärkning i optimismen bland länets arbetsgivare och anställningsplanerna är nu lika stora som under högkonjunkturen 2007. En osedvanligt stark byggsektor, tillsammans med en stadig hushållskonsumtion och ett stort behov av personal inom offentlig sektor bidrar till att antalet förvärvsarbetande
i åldern 16-64 år förväntas öka med 3 200 fram till fjärde kvartalet 2017. Ökningen bedöms vara
något starkare under 2016 än 2017, vilket resulterar i en ökning med 1 700 personer 2016 och
1 500 2017. Några branscher, såsom industri, transport samt jord- och skogsbruk, har haft en
negativ sysselsättningsutveckling de senaste åren. Den negativa utvecklingen förväntas brytas
under prognosperioden och sysselsättningen förväntas i stället vara oförändrad eller öka svagt.
Detta trendbrott är en bidragande orsak till de starka sysselsättningsförväntningarna.

Antalet arbetslösa kommer öka något under prognosperioden
Det starka konjunkturläget som råder i Jönköpings län har gjort att antalet inskrivna arbetslösa
totalt sett har minskat stadigt i tre års tid. En stor efterfrågan på arbetskraft har lett till att arbetslösheten bland de personer som står nära arbetsmarknaden nu är nere på historiskt låga
nivåer. Samtidigt så ökar andelen inskrivna arbetslösa som står längre från arbetsmarknaden
och som i genomsnitt behöver längre tid på sig för att hitta ett jobb.
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En annan faktor som påverkar arbetslösheten är förändringar i arbetskraften. I Jönköpings län,
liksom i många andra län i Sverige, har arbetskraften ökat kraftigt den senaste tiden till följd av
den ovanligt stora flyktinginvandringen. Arbetskraften bedöms fortsätta att öka i en stark takt
under prognosperioden då det fortfarande är många asylsökande inskrivna i Migrationsverkets
mottagningssystem. För personer som är nya på den svenska arbetsmarknaden är det naturligt
att det tar ett tag innan en fast förankring på arbetsmarknaden uppnås. Av den anledningen
kommer tillskottet av arbetskraft påverka arbetslöshetens utveckling under prognosperioden.
Att en större andel av de inskrivna arbetslösa tillhör grupper som i genomsnitt behöver längre
tid på sig att hitta ett jobb och att arbetslösheten bland utrikes födda ökar till följd av flyktinginvandringen gör att Arbetsförmedlingens samlade bedömning är att arbetslösheten kommer öka
under prognosperioden. Vid slutet av 2016, bedöms arbetslösheten ha sjunkit något, från 6,7
procent 2015 till 6,6 procent 2016. Vid utgången av 2017 förväntas arbetslösheten i stället ha
ökat något och då ligga på 6,8 procent vilket motsvarar 12 000 personer.

Stora utmaningar trots en stark arbetsmarknad i Jönköpings län
Den starka efterfrågan på arbetskraft de senaste åren har gjort att det skapats bristsituationer
på arbetsmarknaden där arbetsgivare inte alltid lyckas finna personer med den kompetens de
efterfrågar. Att bristsituationer uppstår på en arbetsmarknad i högkonjunktur är naturligt men
inte desto mindre problematiskt då det påverkar den långsiktiga utvecklingen för såväl sysselsättning som välfärd.
Med en låg arbetslöshet bland inrikes födda och en minskande befolkning i arbetsför ålder har
sysselsättningsökningen de senaste åren som helhet drivits av att utrikes födda får jobb. En
högre arbetslöshet bland utrikes födda och ett fortsatt stort inflöde av nyanlända till arbetsmarknaden gör att den stora potentialen för sysselsättningsutvecklingen även fortsättningsvis
kommer att finnas bland utrikes födda. Tillskottet på arbetsmarknaden kan hjälpa till att delvis
åtgärda de bristsituationer som finns på arbetsmarknaden varför utmaningen för alla inblandade aktörer ligger i att så snabbt och effektivt som möjligt matcha dessa personer mot arbetsmarknadens behov.
Samtidigt som efterfrågan på arbetsmarknaden är stark så ökar andelen inskrivna arbetslösa
som står långt från arbetsmarknaden. Detta innefattar personer som är utomeuropeiskt födda,
högst förgymnasialt utbildade, har någon funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga eller är äldre (55-64 år). Personer som tillhör någon av dessa grupper tenderar också att i
större utsträckning fastna i längre tider av arbetslöshet. För att öka deras möjligheter till arbete
är det viktigt att identifiera kompetenser och stärka individerna. Det är till nytta både för den
enskilde och för samhällsekonomin. En grupp som haft det särskilt tufft de senaste åren är personer med högst förgymnasial utbildning. En allt mer kunskapsintensiv arbetsmarknad har
gjort att arbetslösheten för denna grupp är betydligt högre än för dem med längre utbildning.
Samtidigt har ett stigande antal utomeuropeiskt födda som kommit till landet de senaste åren
högst förgymnasial utbildning. För att stärka dessa personers möjligheter på arbetsmarknaden
behövs fler och utökade vägar att kompetensutveckla via det reguljära utbildningssystemet.
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Konjunkturläget i Jönköpings län
Den globala tillväxten bromsar in
Den globala tillväxten fortsätter sin makliga framfart. Ett turbulent politiskt 2016 med Brexit,
fortsatta konflikter i Mellanöstern och valet i USA gjorde att osäkerheten i omvärlden tilltog.
Tillväxtutsikterna på längre sikt kommer därför i stor utsträckning påverkas av hur politiken
utvecklas i omvärlden. På kortare sikt har den ekonomiska tillväxten visat på en tydlig inbromsning bland flera av OECD-länderna under det senaste halvåret. Tillväxten i euroområdet steg
med 0,3 procent under andra kvartalet i år vilket var något svagare än tillväxten för det första
kvartalet. En förklaringar till denna tillbakagång var att tillväxten i flera av de större ekonomierna, så som Frankrike och Tyskland, tog ett steg tillbaka efter ett relativt starkt första kvartal.
Tillväxttakten i den kinesiska ekonomin, som under en längre tid dämpats och skapat oro i omvärlden för att den skulle bryta den svaga tillväxten i global ekonomi, steg återigen något under
andra kvartalet 2016. Vissa andra tillväxtländer så som Indien går det fortsatt bra för med en
god utveckling medan Brasilien och Ryssland har det tufft. 1 Vad det gäller utvecklingen för den
globala ekonomin är konsensusbedömningen en ytterligare revidering nedåt för tillväxtprognoserna med en världsekonomi som går på fortsatt sparlåga.

Lugnare utveckling att vänta i svensk ekonomi
Den svenska tillväxttakten har fortsatt visa relativt goda siffror för 2016 även om BNP-utvecklingen mattats av något under första halvåret i jämförelse med den starka avslutningen av 2015.
Det har främst varit en fallande utrikeshandel som fått tillväxten att bromsa in även om bidraget
från hushållens konsumtionsutgifter också minskade tydligt under andra kvartalet. Sveriges
BNP-ökning för det andra kvartalet i år skrevs till 3,4 procent 2. Någon tydlig förbättring i den
svenska exporten förväntas heller inte ske framöver då världshandeln visar på en tydlig avmattning. Däremot så kan en försiktigt positiv konjunkturutveckling i Europa ändå ge viss draghjälp
till svenska exporttillväxten. Politisk osäkerhet i vår omvärld samt strukturella förändringar kan
också verka hämmande på den framtida exporten. Inbromsningen i den svenska ekonomin är i
viss mån även cyklisk där investeringstillväxten förväntas gå in i en något lugnare bana framöver.
Den inhemska efterfrågan och hushållens konsumtion har under en längre tid varit motorn i
svensk ekonomi och bedöms bli så även under denna prognosperiod. Hushållen bedömningar
har dock varit pessimistiska under en längre tid även om deras syn på såväl sin egen som svensk
ekonomi stärkts de senaste månaderna. 3 Under nästa år förväntas hushållen konsumera i en
fortsatt god men något lugnare takt. En relativt god inkomstutveckling samt en stark arbetsmarknad ligger här i den positiva vågskålen medan eventuella skattehöjningar, amorteringskrav
och tendenser till ett fortsatt högt sparande förväntas verka hämmande.
Sveriges ekonomi - Statistiskt perspektiv, SCB, nummer 3, september 2016
SCB, kvartal 2 2016 jämfört med kvartal 2 2015, kalenderkorrigerad. Jämfört med 1:a kvartalet 2016 var
ökningen 0,5 procent (säsongsrensat).
3 Konjunkturbarometern, Konjunkturinstitutet, oktober 2016
1

2
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Offentlig konsumtion ökar i år till följd av det stora inflödet av asylinvandringen. En ökad statlig
och kommunal konsumtion, genom ett stigande behov av bland annat skola samt vård och omsorg beräknas ge ett betydande bidrag till tillväxten också under 2017 även om takten avtar något jämfört med 2016. Sammantaget så bedöms konjunkturläget i den svenska ekonomin som
gott men att vi nu går in i en något lugnare tillväxtperiod.

Stor optimism bland arbetsgivarna i Jönköpings län
Trots den stundande inbromsningen i global och svensk tillväxt så är de privata arbetsgivarna i
Jönköpings län fortsatt positiva inför 2017. Arbetsförmedlingens konjunkturindex för Jönköpings län har visat på ett gott konjunkturläge sedan våren 2014. 4 Höstens prognosundersökning
tyder på att konjunkturen i Jönköpings län återigen har tagit ett kliv uppåt från den dämpade
om än starka konjunkturen som rått under de två senaste mätningarna. Konjunkturläget i Jönköpings län är nu klart starkare än normalt.

Industrin i Jönköping går bra sedan en tid tillbaka och i höstens undersökningar har efterfrågeförväntningarna fått ytterligare en rejäl skjuts uppåt. När det går bra för industrin skapar det
också efterfrågan i delar av den privata tjänstesektorn som därför delvis följer industrins positivism. Utöver detta påverkas den privata tjänstesektorn starkt av konsumtionen. Då såväl hushållens som offentlig konsumtion förväntas driva svensk ekonomi under prognosperioden, har
detta en positiv inverkan på efterfrågeförväntningarna och bidrar till ett stämningsläge inom
den privata tjänstesektorn som är klart över det historiska genomsnittet. En bransch som också
4 Indexet har normaliserats och ett värde runt 100 tyder på en normaltillväxt i den regionala ekonomin,
medan nivåer över 110 tyder på en regional tillväxt mycket över det normala och nivåer under 90 tyder på
en tillväxt mycket under det regionala genomsnittet. Indexet bygger på att ett slumpmässigt urval av företag
i det privata näringslivet i Jönköpings län, som har gjort bedömningar av efterfrågan de kommande sex
månaderna.
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går mycket starkt är bygg- och anläggningsbranschen där företagens syn på efterfrågan de kommande sex månaderna har fått en rejäl skjuts uppåt sen vårens mätningar. Höstens förväntningsläge inom byggbranschen är den högsta sedan 2010 i Jönköpings län. Varseltalen i länet
har legat under de historiska genomsnittet sedan inledningen av 2015 samtidigt som de nyanmälda platserna till Arbetsförmedlingen har ökat stadigt under perioden.

Fortsatt stor efterfrågan på arbetskraft
Anställningsplanerna bland de privata arbetsgivarna i Jönköpings län har sedan hösten 2014
legat klart över det historiska genomsnittet. I höstens prognosundersökning har anställningsplanerna tagit ytterligare ett kliv uppåt och visar nu på det högsta nettotalet på fem år. 5 Starkast
är anställningsplanerna inom byggbranschen samt den privata tjänstesektorn. Inom industrin
samt jord- och skogsbruk planerar inte företagen att minska sin personalstyrka som tidigare
utan snarare kommer antalet sysselsatta vara oförändrat eller öka svagt. Detta bidrar också till
de uppskruvade anställningsplanerna under prognosperioden.

Med nettotal avses i det här sammanhanget skillnaden i andelen företag som planerar att öka sin personalstyrka på ett års sikt och de som planerar att minska den.

5
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Prognos över sysselsättning och arbetslöshet
Sysselsättningen fortsätter att öka starkt i Jönköpings län
Mellan 2008 och 2014 minskade antalet förvärvsarbetande 16-64 år med 1,5 procent i Jönköpings län. Detta kan jämföras med riket där sysselsättningen i stället ökade med 2,8 procent
under perioden. Fram till 2014 hade arbetsmarknaden i Jönköpings län alltså inte återhämtat
sig till nivåerna före finanskrisen 2008/2009. En förstärkning av arbetsmarknaden har dock
skett de senaste åren och sysselsättningen förväntas passera nivån före finanskrisen under prognosperioden.
Den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS) har en eftersläpning på 13 månader
vilket gör att 2015 års utfall av sysselsättningen regionalt i landet publiceras först i december
2016. Därför görs också en prognos bakåt i tiden för 2015. Arbetsförmedlingens prognosundersökning indikerar att 2015 var ett mycket starkt år och bedömer därför att sysselsättningen ökat
stadigt under året. Alla tecken tyder på att resten av prognosperioden kommer fortlöpa i samma
positiva anda. Fortsatt köpstarka hushåll, en byggbransch som går starkt och ett stort behov av
personal inom offentlig sektor är några av de faktorer som tillsammans bidrar till att antalet
förvärvsarbetande i åldern 16-64 år förväntas öka med 3 200 fram till fjärde kvartalet 2017. 2016
förväntas en något starkare ökning än 2017, vilket resulterar i en ökning med 1 700 förvärvsarbetande 2016 och 1 500 2017.

De nu sjunkande befolkningstalen bland inrikes födda i arbetsför ålder urholkar förutsättningarna för en ökning av arbetskraft och sysselsättning för denna grupp. 2008 började befolkningen i arbetsför ålder att minska och från det året har ökningen av arbetskraften uteslutande
kommit från utrikesfödda. Det i sin tur innebär att sysselsättningsökningen sedan dess i stor
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utsträckning har skett av personer i denna grupp. Sedan 2012 har ökningen i antal sysselsatta
helt drivits av att utrikes födda fått jobb medan sysselsättningsutvecklingen bland inrikes födda
totalt sett har varit negativ, vilket beror på de förhållandevis stora pensionsavgångarna i denna
grupp. Flyktingströmmarna som kommit till Sverige de senaste åren, är i det längre perspektivet
ett nödvändigt tillskott till befolkningen i arbetsför ålder för att kunna säkerställa en uthållig
ökning av sysselsättningen och bibehållen välfärd på dagens nivå. Tillskottet är nödvändigt trots
att det på kort sikt medför stora påfrestningar för kommuner och offentlig förvaltning.

Stigande arbetslöshet inte tecken på en svag konjunktur
När det gäller prognosen av antalet inskrivna arbetslösa vid Arbetsförmedlingen i Jönköpings
län speglar den inte alls den starka konjunkturutveckling som förväntas under prognosperioden.
Det stora antalet asylsökande som kom till Sverige under hösten 2015 kommer under prognosperioden ge avtryck i arbetslöshetsutvecklingen. Situationen har ökat handläggningstiderna hos
Migrationsverket och inte förrän under andra halvåret 2017 beräknas alla asylsökande som
kommit under 2015-2016 ha fått beslut. 6 Dessa personer syns inte i Arbetsförmedlingens statistik förrän de har fått uppehållstillstånd, folkbokfört sig i en kommun och registrerat sig på
någon av länets arbetsförmedlingar. De senaste månaderna har man tydligt kunnat se ett ökat
inflöde till etableringen i Jönköpings län. Baserat på Migrationsverkets prognoser så kan alltså
detta höga inflöde väntas hålla i sig under större delen av prognosperioden. Vad som är svårt att
prognostisera däremot är hur många som kommer att bosätta sig i Jönköpings län. Detta medför
en viss osäkerhet i bedömningarna av arbetslöshetsutvecklingen under prognosperioden.
Något som är säkert är att många av dem som kommit till Sverige är i arbetsför ålder och att det
ekonomiska incitamentet för att söka sig till Arbetsförmedlingen är stort. Av de mer resursstarka
människorna som har flytt från Syrien med eftergymnasial utbildning och arbetslivserfarenhet
är många en eftertraktad arbetskraft bland länets arbetsgivare. För dem kommer etableringen
på svensk arbetsmarknad att gå betydligt fortare än för dem som har förgymnasial utbildning
eller ingen utbildning alls.
Tiden det tar att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden för en person som invandrar av
flyktingskäl är lång. Även för dem med utbildning behövs studier i svenska språket och validering av utbildning och arbetslivserfarenhet. Det bidrar till att de under den första tiden efter att
de fått uppehållstillstånd i Sverige kommer att vara inskrivna på Arbetsförmedlingen. Hur lång
den tiden blir beror på många faktorer. På det individuella planet handlar det om hälsotillstånd,
färdighet och kunskaper som de har med sig i form av utbildning, arbetslivserfarenhet och
språkkunskaper. Informella nätverk där de väljer att bosätta sig/blir placerade är också en viktig
faktor. De kommande åren väntas efterfrågan på arbetskraft vara mycket god. Förutsatt att det
svenska mottagarsystemet och de insatser som ges de nyanlända är effektiva, finns mycket goda
möjligheter att snabbt finna vägar ut på den svenska arbetsmarknaden.

6

Verksamhets- och utgiftsprognos, Migrationsverket, oktober 2016
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Under året har antalet inskrivna som är födda i Sverige fortsatt att minska i en mycket god takt,
medan de inskrivna som är födda utanför Sverige har ökat. Det innebär att antalet inskrivna
inrikes födda nu är nere på historiskt låga nivåer. Prognosen är att utvecklingen fortsätter enligt
samma mönster, men att ökningen av utrikes födda kommer att tillta under sista kvartalet 2016
och under 2017. Under 2017 förväntas nedgången i antalet inrikes födda att plana ut, varför den
totala ökningstakten i antalet arbetslösa tilltar.
Sista kvartalet 2016 beräknas antalet inskrivna arbetslösa att uppgå till 11 500 personer i åldern
16-64 år och under samma kvartal 2017 till 12 000 personer. Det innebär att andelen arbetslösa
kommer att sjunka något, från 6,7 procent 2015 till 6,6 procent av arbetskraften 2016. Till 2017
beräknas den däremot öka något igen till 6,8 procent.

Stora regionala skillnader
Från flera perspektiv kan landets arbetsmarknad beskrivas som tudelad. Ett av dessa perspektiv
är det geografiska där de regionala arbetsmarknaderna uppvisar skiftande utveckling. Arbetsförmedlingen bedömer att sysselsättningen kommer att öka med närmare 70 000 personer under 2016 och 50 000 personer 2017. Uppskattningsvis kommer omkring 70 procent av de nya
jobben att skapas i de tre storstadslänen Stockholm, Skåne och Västra Götaland. Den förväntade
sysselsättningsutvecklingen kommer att vara stark även i Halland, Uppsala, Örebro och Östergötlands län. Sysselsättningen i Smålandslänen, Jönköping, Kalmar och Kronoberg förväntas
öka med 0,5-1 procent under prognosperioden. En förklaring till att sysselsättningen ökar lite
mer blygsamt i Smålandslänen ligger i att det är relativt industritunga län. Industrin är en
bransch där sysselsättningsutvecklingen kommer vara väldigt blygsam under prognosperioden
och därför ökar inte sysselsättningen lika mycket i Smålandslänen som i län där exempelvis den
privata tjänstesektorn är större.
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Även arbetslöshetsnivåerna skiljer sig åt mellan länen, vilket kommer att vara fallet även framöver. Generellt sett så kommer bosättningen av ett stort antal nyanlända i landets kommuner
leda till en viss ökning av arbetslösheten i många av Sveriges län under nästa år. Arbetsförmedlingen bedömer att Jönköpings län kommer ha en arbetslöshet som ligger på 6,8 procent
vid utgången av 2017 vilket är en ökning med 0,2 procentenheter från slutet av 2016. Andelen
arbetslösa i Jönköpings län kommer därmed även fortsatt vara lägre än i Kalmar och Kronobergs
län vid utgången av 2017.
Förväntad procentuell sysselsättningsförändring (16-64 år) mellan kvartal 4
2016 och kvartal 4 2017

Inskrivna arbetslösa 16-64 år som andel
av registerbaserad arbetskraft, prognos
kvartal 4 2017
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Näringsgrenar
Det bästa sättet att karaktärisera Jönköpings län är att det är ett av landets mest industritunga. På länets arbetsmarknad finns dock de flesta näringsgrenar och en mångfald av yrken är representerade. I länet finns såväl storstad som mindre orter och glesbygd.
Höstens prognosundersökning ger en positiv bild vad det gäller efterfrågan på arbetskraft.
Samtliga branscher i undersökningen förutser ett ökat personalbehov under nästa år.
Störst kommer jobbtillväxten vara inom bygg samt branschgruppen privata tjänster. Även
offentliga tjänster ser en ökning av antalet sysselsatta framöver. Sysselsättningen inom
jord- och skogsbruk samt industri bedöms vara oförändrad eller öka blygsamt under prognosperioden. Trenden inom dessa branscher har under de senast åren varit att antalet
sysselsatta snarare har minskat vilket gör detta till ett trendbrott som speglar den starka
konjunkturen som råder på arbetsmarknaden i Jönköpings län.

Jord- och skogsbruk
Antalet förvärvsarbetande 16-64 år som har sin huvudsakliga sysselsättning inom jord- och
skogsbruk i Jönköpings län uppgår till runt 3 000 och motsvarar 1,9 procent av de förvärvsarbetande i länet. I riket uppgår andelen inom dessa näringar till 1,5 procent. Aneby är den
kommun i länet som sticker ut något där andelen förvärvsarbetande inom näringarna är
3,9 procent. I övriga kommuner har näringsgrenarna få personer sysselsatta. Branschen är
klassiskt mansdominerad. 2014 var 81 procent av de förvärvsarbetande inom branschen i
åldern 16-64 år män.
Antalet sysselsatta inom jord och skog har minskat under flera årtionden. Under perioden
2009-2014 minskade antalet sysselsatta med 7 procent eller närmare 240 personer. Utvecklingen inom naturbruket går mot att verksamheter bedrivs i större enheter vilket kräver större anläggningar och dyrare maskinparker. Detta gör inträdet på arbetsmarknaden
svårt, vilket är problematiskt för en bransch där medelåldern är relativt hög. De flesta företag inom naturbruk drivs fortfarande som enmansföretag men det är många företag som
har en eller flera anställda också.
Utvecklingen inom naturbruket påverkas starkt av förändringar i världsmarknadspriset på
de råvaror som produceras och förutsättningarna för verksamheterna förändras snabbt.
Lönsamheten inom jordbruk har varit svag under många år. Lantbrukarbarometerns lönsamhetsindex visar dock på en svag förbättring av lönsamheten hösten 2016 jämfört med
samma period föregående år. Utsikterna inför 2017 är ännu lite mer positiva även om lönsamhetensindexet totalt sett fortfarande är lågt. Bäst går det för grisköttsproducenterna
som är den enda produktionsgren som har ett positivt lönsamhetsindex. Växtodlarnas lönsamhetsindex ligger stilla jämfört med föregående år samtidigt som mjölkböndernas sjunker. Samtliga produktionsgrenar tror på en svag förbättring inför nästa år. 7
Skogsindustrin, som består av sågverks-, massa- och pappersindustrin, är en bransch som
varit utsatt för ett hårt förändringstryck under lång tid. Samtidigt ökar produktionskapaciteten varje år i Sverige och utvecklingen går mot större och effektivare enheter, som
7

Lantbruksbarometern, LRF Konsult/ Swedbank och Sparbankerna, september 2016
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kräver allt mindre personal. Enligt statistik från Skogsindustrierna så har efterfrågan på
trävaror minskat något under 2016 i jämförelse med föregående år. En minskad export balanseras upp av en rekordstor inhemsk marknad för trä till byggande. Stämningsläget inom
massaindustrin är en bra bit över sitt historiska genomsnitt medan pappersindustrin visar
på ett något svagare läge men fortfarande starkare än det historiska genomsnittet. 8
Även Arbetsförmedlingens undersökning visar på högre efterfrågeförväntningar för hela
branschen inför våren 2017. Detta tillsammans med ett förhållandevis högt kapacitetsutnyttjande talar för en ökning i antalet anställda under prognosperioden. Men med tanke på
historiken med en negativ sysselsättningsutveckling under de senaste åren bedömer Arbetsförmedlingen att sysselsättningen nog snarare kommer vara oförändrad eller öka väldigt blygsamt under prognosperioden.
Trots att branschen jord-och skogsbruk är förhållandevis liten, och antalet lediga platser
som anmäls till Arbetsförmedlingen få, finns en efterfrågan på kvalificerad personal. Inom
skogsindustrin råder det brist på det största yrket – skogsmaskinsförare. För att vara attraktiv inom yrket är det viktigt att både kunna köra och reparera maskiner och även att ha
en teknisk kompetens då maskinparken är högteknologisk. Även skogsarbetare råder det
viss brist på. Inom de flesta yrken för branschen råder det dock balans mellan utbud och
efterfrågan. Inom jord- och skogsbruk finns också många säsongsbetonade jobb där en viss
brist på personal kan uppstå under månaderna mars-oktober, men situationen byts till ett
överskott under resten av året. I många fall löses den tillfälliga arbetskraftsbristen genom
att säsongsarbetare tas in från utlandet.

Industri
Jönköping är ett industrilän där nästan var fjärde sysselsatt arbetar i ett industriföretag,
vilket är den högsta siffran för ett enskilt län i Sverige. För riket som helhet uppgår andelen
sysselsatta inom industrin till 14 procent och i storstadsregionerna ännu färre. Tillsammans med de övriga Smålandslänen utgör Jönköpings län en del av ett industrikluster. I
Kronoberg och Kalmar, är andelen industrisysselsatta också väsentligt högre än i riket som
helhet. I dessa två län återfinns omkring var femte arbetstillfälle inom industrin. Branschen
är mansdominerad då 74 procent av de förvärvsarbetande inom industrin i Jönköpings län
är män.
De delbranscher inom industrin i Jönköpings län som sysselsätter flest personer är tillverkning av metallvaror och maskiner. Större delen av företagen som är verksamma inom metallvaruindustrin är leverantörer till andra branscher inom teknikindustrin samt leverantörer till bygg- och anläggningssektorn. Utmärkande för länet är också att en stor andel
sysselsatta finns inom tillverkning av gummi- och plastvaror.
De lokala variationerna är, som diagrammet nedan visar, stora. I länet finns Gnosjö, som
är den kommun i Sverige som har högst industrisysselsättning (55,2 procent), medan Jönköping har en sysselsättning på 13 procent, vilket är i nivå med andra städer av Jönköpings
storlek och strax under snittet för riket.

8

Så går det för skogsindustrin, Skogsindustrierna, oktober 2016

14

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2016 Jönköpings län

Industriföretagen optimistiska om framtiden
Enligt statistik från SCB så har den svenska industrin haft en relativt svag utveckling sedan
hösten 2011 med fallande orderingångar och minskade produktionsvolymer. Mot slutet av
2014 förbättrades emellertid konjunkturen och både orderingångar och industriproduktionsindex pekade försiktigt uppåt fram till slutet av 2015. Efter ytterligare en inbromsning
av orderingångarna under inledningen av 2016, visar nu säsongsrensade data återigen på
en ökning. 9 KI:s konjunkturbarometer visar att det framförallt är hemmamarknaden som
går starkt där orderingångarna nu ligger stabilt över det historiska genomsnittet. Ökning
sker även på exportmarknaden men där är utvecklingen fortfarande svagare än normalt. 10
Enligt Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar har efterfrågeväntningarna i Jönköpings län följt branschens utveckling ganska väl de senaste åren. Efter en tillfällig dämpning i slutet av 2015 och under våren 2016 har industriföretagens efterfrågeförväntningar
nu tagit ett rejält kliv uppåt i höstens mätningar. Optimismen visar sig genom att en stor
majoritet av industriföretag i länet tror på en oförändrad eller ökad efterfrågan under prognosperioden. 46 procent av de intervjuade i branschen tror på en stigande efterfrågan på
deras varor och tjänster de kommande sex månaderna och endast 2 procent på en minskning. Liknande situation visas i KI:s konjunktur barometer där tillverkningsindustrin tror
på ökade orderingångar de kommande tre månaderna och där produktionsplanerna har
reviderats upp rejält. 11 På längre sikt, 6-12 månader framåt, visar Arbetsförmedlingens
undersökning att arbetsgivarna är ännu mer optimistiska och sex av tio tror på en ökad
efterfrågan.
Sveriges ekonomi - Statistiskt perspektiv, SCB, nummer 3, september 2016
Konjunkturbarometern, Konjunkturinstitutet, oktober 2016
11 Konjunkturbarometern, Konjunkturinstitutet, oktober 2016
9

10
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Den negativa sysselsättningstrenden inom industrin bruten
En ökad efterfrågan på varor och tjänster har under flera år inte inneburit ett ökat antal
arbetstillfällen inom industrin. Snarare har antalet sysselsatta minskat kontinuerligt de
senaste åren. Inom industrin finns ett konstant rationaliseringstryck och produktionsprocesserna automatiseras och effektiviseras. En stor del av den enklare produktionen har flyttats till länder med ett lägre kostnadsläge. Detta har inneburit att industrins andel av
sysselsättningen har haft en nedåtgående trend under flera decennier och att fyra av tio
arbetstillfällen inom industrin har försvunnit sedan mitten av 1980-talet. Några tecken på
att industrisysselsättningen skulle öka kraftigt på längre sikt i länet finns inte heller i dagsläget, även om efterfrågan och produktionen kommer att öka. Denna bild bekräftas av vår
undersökning där industriföretagen räknar med en ökning av efterfrågan de närmaste månaderna, men samtidigt planerar högst måttliga ökningar av antalet anställda. I detta perspektiv är Jönköping utsatt då länet till en stor del är beroende av en bransch där tillväxten
allt mer sällan resulterar i fler arbetstillfällen.
Under höstens intervjuomgång är arbetsgivarna dock mer optimistiska än tidigare när det
gäller sysselsättningsutvecklingen i branschen och mycket talar för en oförändrad eller svag
ökning av antalet sysselsatta framöver. Den höga efterfrågan på varor framöver tillsammans med att företagen i vår undersökning vittnar om att viss produktion, som tidigare
placerats i länder med lägre kostnadsläge, flyttar hem talar för en ökning av antalet sysselsatta inom industrin. Samtidigt så har industrin i länet ett kapacitetsutnyttjande som tillåter en viss ökning i produktionen innan man måste anställa, vilket talar för att sysselsättningsökningen inte blir så stor. Av de som börjar jobba inom industrin kommer dessutom
en stor andel vara anställda av bemanningsföretag. Dessa företag hör i regel till den privata
tjänstenäringen och sysselsättningsökning kommer därför inte synas i siffrorna för industrin. Arbetsförmedlingens samlade bedömning är alltså att den negativa trenden för
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sysselsättningen inom industrin är bruten och att sysselsättningsutvecklingen i branschen
snarare kommer vara oförändrad eller svagt positiv under prognosperioden.

Många bristyrken inom industrin
Trots att antalet sysselsatta inte ökar så mycket inom industrin, är listan på yrken och kompetenser som är svåra att rekrytera för länets arbetsgivare förhållandevis lång. Exempel på
bristyrken under 2017 är plåtslagare, svetsare, CNC-operatör och verktygsmakare. Det som
eftersöks är utbildad och hantverksskicklig personal, exempelvis CNC-operatörer med
goda programmeringskunskaper eller svetsare med särskilda licenser och erfarenheter.
Ofta råder det stor brist på väldigt specifik industrierfarenhet som exempelvis ”ställare”
inom plastindustri eller gjutare inom metallvarutillverkning. En förklaring till att bristerna
kvarstår är det låga intresset för gymnasieskolans industriprogram bland dagens ungdomar, vilket medför att återväxten är liten.
Ett lite tuffare läge på arbetsmarknaden inom industrin har den som inte har tillräcklig
utbildning, hantverksskicklighet eller saknar relevant erfarenhet. Det närmaste året bedöms exempelvis de flesta montörsyrkena inom industrin möta en fortsatt svag arbetsmarknad. Även för handpaketerare inom industrin kommer det generellt råda en hård konkurrens om jobben.
För de sysselsatta inom industrin som har ett mer tekniskt arbete ser situationen på arbetsmarknaden generellt positiv ut. I länet är det viss brist på civilingenjörer, ingenjörer och
tekniker (med inriktning elektronik, maskin och produktionsplanering). Den stora efterfrågan är på de personer som har utbildning och erfarenhet. För personer som saknar arbetslivserfarenhet kan arbetsmarknaden vara svårare trots att man har en relevant teknisk
utbildning.

Byggverksamhet
Det arbetar drygt 9 000 personer inom byggsektorn i Jönköpings län. Det motsvarar 5,8
procent av de förvärvsarbetande i åldern 16-64 år. Det är den lägsta andelen i hela Sverige,
det vill säga i inget annat län jobbar färre inom byggbranschen. Branschen är klart mansdominerad då hela 93 procent av de förvärvsarbetande i Jönköpings län utgörs av män.
Hur stor andel förvärvsarbetande som arbetar inom byggbranschen varierar mellan länets
kommuner, vilket illustreras i nedanstående diagram. Störst andel har Nässjö tätt följt av
Tranås, i dessa kommuner är andelen förvärvsarbetande inom byggbranschen högre än
riksgenomsnittet. Samtidigt har de industritunga kommunerna Gnosjö och Mullsjö förhållandevis låga andelar om man jämför med både länets och rikets genomsnitt.
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Fortsatt stark tillväxt i byggbranschen
Investeringar i bostäder, övriga byggnader och anläggningar har ökat på bred front sedan
2014 och har ökat kraftigt också under detta år. Nybyggnationerna av både flerbostadshus
och småhus har ökat och så också ombyggnadsinvesteringarna av flerbostadshus. Däremot
har ombyggnadsinvesteringarna för småhus minskat, vilket troligtvis kan förknippas med
förändringarna i ROT-avdraget som infördes vid årsskiftet. 12 Sveriges byggindustrier bedömer att tillväxten inom branschen kommer vara fortsatt stark under nästa år men att
tillväxttakten kommer avta lite. Förklaringar till det ligger i amorteringskrav och skattehöjningar. 13
Även i Jönköpings län byggs det mycket. Under 2016 och 2017 byggs och kommer det att
byggas fler bostäder än vad som gjorts på många år i länet. Vidare så ger byggföretagen
ingen indikation om att tillväxttakten i länet skulle minska. I Arbetsförmedlingens tidigare
undersökningar angav företagen att de trodde att tillväxttakten i branschen skulle mattas
av under 2017 men nu menar byggföretagen att den ovanligt höga efterfrågan avtar först
under 2018.
Höstens intervjuomgång visar på betydligt starkare efterfrågeförväntningar bland länets
byggföretag än vad vårens mätningar visade. Höstens mätningar visar på det starkaste nettotalet sedan 2010. Liknande resultat visas i KI:s konjunkturbarometer. Enligt den så är
förväntningarna inom byggbranschen för de kommande tre månaderna mycket högre än
normalt. 14

Sveriges ekonomi - Statistiskt perspektiv, SCB, nummer 3, september 2016
Byggkonjunkturen, Sveriges Byggindustrier, nummer 3, oktober 2016
14 Konjunkturbarometern, Konjunkturinstitutet, november 2016
12
13
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Sysselsättningsutvecklingen dämpas av arbetskraftsbrist
Under prognosperioden förväntas den totala sysselsättningsutvecklingen i branschen vara
god. En dämpande faktor är dock den tilltagande bristen på arbetskraft som är så utbredd
inom byggbranschen att företagen i viss mån tvingas tacka nej till ordrar. I höstens intervjuomgång anger nästan hälften av företagen att de har upplevt brist vid planerade rekryteringar under de senaste 6 månaderna. Nästan 91 procent av arbetsgivarna uppger också
att de nästan nyttjar sin personalstyrka fullt ut, vilket är en ökning med 6 procentenheter
jämfört med för ett år sedan. 15 54 procent av företagen uppger att de inte kan öka sin produktion någonting utan att anställa mer personal. Tillsammans gör detta att bristen förväntas påverka sysselsättningsutvecklingen i branschen. Den bedöms mest påverka sysselsättningsutvecklingen under 2017 även om dem totala sysselsättningsökningen förväntas
bli positiv under året.
Det branschen främst efterfrågar är personer med erfarenhet och yrkesbevis som kan ta
arbetsledande roller. Bland de personer som uppfyller dessa kvalifikationer är arbetslösheten i princip obefintlig. Inom branschen är det också mycket vanligt med utländsk arbetskraft och utländska underentreprenörer, vilket avhjälper bristsituationerna något.
Inom nästa alla yrkeskategorier som återfinns inom bygg och anläggning råder det brist på
arbetskraft. Exempel på yrken med brist är VVS-montörer, betongarbetare och takmontörer. På tjänstemannasidan finns en brist både på civilingenjörer och högskoleingenjörer
med inriktning inom bygg och anläggning. Den enda yrkeskategorin inom branschen för
vilken det råder balans mellan utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden är grovarbetare
inom bygg och anläggning.

Med fullt resursutnyttjande menas att företagen inte kan öka sin produktion med mer än 10 procent
innan man måste rekrytera ny personal.

15
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Privata tjänster
Till den privata tjänstesektorn räknas branscherna handel, transport, hotell och restaurang, information och kommunikation, finansiell verksamhet och företagstjänster samt
personliga och kulturella tjänster. Det privata tjänsteområdet omfattar således ett stort antal vitt skilda yrken, från personer som arbetar med avancerade konsultuppdrag och medieverksamheter till mindre utbildningskrävande yrken inom exempelvis handel, lokalvård
och hotell och restaurangverksamhet. Delar av den privata tjänstesektorns tillväxt är kopplad till industrins utveckling. Verksamheter som tidigare återfanns inom industrisektorn
har numera i många fall avknoppats eller outsourcats till företag som tillhör tjänstesektorn.
Företag köper också oftare tjänster av varandra, och i ökad omfattning anlitas inhyrd bemanningspersonal och konsulter som är anställda av företag med hemvist i tjänstenäringen.
Sammantaget sysselsätter dessa branscher runt 56 000 personer i Jönköpings län, vilket
innebär att 35 procent av arbetstillfällena i länet återfinns inom den privata tjänstesektorn.
I jämförelse med övriga Sverige är detta en låg andel, bara Gävleborg, Kalmar och Blekinge
län har färre sysselsatta inom denna sektor. I riket som helhet jobbar 44 procent inom de
privata tjänstenäringarna, i Stockholm närmare 60 procent. Inom den privata tjänstesektorn som helhet arbetar förhållandevis lika andelar kvinnor och män, 41 respektive 59 procent. Förhållandena varierar dock mellan sektorns delbranscher.
Sysselsättningsutvecklingen för den privata tjänstesektorn har varit positiv i Jönköpings
län allt sedan finanskrisen 2008. Under femårsperioden 2009 till 2014 har antalet sysselsatta i branschen ökat med 4 300 personer. Det är delbranscherna handel, hotell och restaurang samt finansiell verksamhet och företagstjänster som har vuxit mest. Trenden
inom transportbranschen så väl som inom information och kommunikation har snarare
varit en svag nedgång i antalet sysselsatta.
Av länets kommuner är det enbart Jönköpings kommun som ligger i nivå med riksgenomsnittet för andelen anställda inom privat tjänstesektor. Eksjö utmärker sig också som en av
få kommuner i landet där den privata tjänstesektorn utgör mindre än 20 procent av den
totala sysselsättningen. En förklaring till skillnaderna i sysselsättningsstruktur inom länet
finns i kommunernas befolkningsunderlag. En liten befolkning begränsar den lokala marknadens storlek, vilket är ett problem då tjänsteföretag primärt levererar sina produkter lokalt. På mindre orter är efterfrågan därför för låg för att många typer av tjänsteföretag ska
kunna etablera sig. Det kan handla om allt från bankkontor till salladsbarer. Företag med
tjänster som affärsidé trivs bättre i större städer.
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Fortsatt höga efterfrågeförväntningar bland länets arbetsgivare
Den privata tjänstesektorn fortsätter att växa i länet. Arbetsförmedlingens prognosundersökning visar att efterfrågeförväntningarna har legat klart över det historiska genomsnittet
under de senaste två åren. Höstens intervjuomgång visar till och med på ett stämningsläge
som är något högre än vad de varit under de två senaste prognosomgångarna. Därtill ligger
förväntningarna i Jönköpings län klart över rikets och har gjort så sedan hösten 2014. Inom
branschen varierar dock förväntningarna om det kommande halvåret även om det totalt
sett är en klar majoritet som tror på en ökad eller oförändrad efterfrågan.
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En ökad efterfrågan på varor och tjänster innebär i regel fler anställda. Den privata tjänstesektorn har dock i många fall ett lågt kapacitetsutnyttjande, det vill säga att arbetsstället
kan öka sin produktion av varor och tjänster med befintlig personal innan rekrytering av
ytterligare personal måste ske. Exempelvis skulle en klädesaffär kunna öka sin försäljning
relativt mycket innan en ytterligare person behöver anställas.

Fler sysselsatta i alla branscher
Från 2010-2014 ökade antalet anställda inom den privata tjänstesektorn med i genomsnitt
860 personer per år. Arbetsförmedlingens bedömning är att antalet sysselsatta kommer
fortsätta att stiga under prognosperioden men i något lägre takt. Inom samtliga delbranscher förväntas det bli fler sysselsatta under prognosperioden. Detta är ett trendbrott för
bland annat transportsektorn som under de senast åren haft en negativ sysselsättningsutveckling.
Handeln är den största branschen inom den privata tjänstesektorn och sysselsätter nästan
20 000 personer i länet. Under 2014 ökade antalet arbetstillfällen inom handeln och för
första gången sedan finanskrisen 2008 var det fler sysselsatta i branschen än det var under
högkonjunkturen 2007. I branschen arbetar 42 procent kvinnor och 58 procent män.
Efter branschens väldigt positiva försäljningssituation under 2015 har utvecklingen dämpats något under 2016 även om den enligt Konjunkturinstitutets barometerundersökning
fortfarande ligger över sitt historiska genomsnitt. Främst är det partihandeln, livsmedelsindustrin och bilhandeln som går bra medan företagen inom den specialiserade butikshandeln såsom kläder och skor visar på en svagare utveckling. 16 Handelns utveckling är beroende av hushållens konsumtionsvilja och framtidsoptimism, vilka har varit förhållandevis
låga under inledningen av 2016 men ökat rejält under oktober månad. Det är framförallt
hushållens förväntningar på den svenska ekonomin som varit låga under årets inledande
månader och trots att de steg under oktober månad så ligger förväntningarna fortfarande
under det normala. Hushållens syn på sin egen ekonomi som inledningsvis också varit något lägre under 2016 jämfört med föregående år, steg i oktober månad till den högsta nivån
sedan 2007. 17 Trots detta så är sparandet väldigt högt, under det andra kvartalet 2016 var
det individuella sparandet högre än det varit på flera decennier. 18 Detta innebär att det
finns utrymme för betydligt högre konsumtion under prognosperioden.
Också enligt Arbetsförmedlingens intervjuundersökning tror handeln på en ökad efterfrågan de kommande sex månaderna. 57 procent av arbetsgivarna tror på en ökad efterfrågan
vilket är 13 procentenheter högre än vad det var under vårens prognosomgång. Då handeln
har ett förhållandevis lågt kapacitetsutnyttjande och kan höja sin försäljning ganska
mycket innan man behöver anställa bedöms sysselsättningen öka måttligt under prognosperioden.

Konjunkturbarometern, Konjunkturinstitutet, oktober 2016
Konjunkturbarometern, Konjunkturinstitutet, oktober 2016
18 Sveriges ekonomi - Statistiskt perspektiv, SCB, nummer 3, september 2016
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Handeln är en mycket viktig inkörsport på arbetsmarknaden speciellt för ungdomar då
branschen har förhållandevis låga krav på utbildning och erfarenhet. Däremot så efterfrågas ofta goda kunskaper i svenska, vilket gör handeln till en bransch där det kanske är lite
svårare att få sitt första jobb för personer med mindre goda kunskaper i svenska. Funktionen som inkörsport på arbetsmarknaden för unga gör dock att handeln inte upplever
några rekryteringsproblem utan att det är fortsatt hård konkurrens om jobben inom branschen.
Hotell och restaurang består dels av hotell- och logiverksamhet, dels av restaurang-,
catering- och barverksamhet. Branschen sysselsätter drygt 4 300 personer i länet, varav 58
procent är kvinnor och 42 procent män. Sedan 2008 har antalet sysselsatta i branschen
ökat med nästan 1 000 personer. Hushållens starka ekonomiska sits i kombination med
trenden att vi äter mer ute och lägger en större del av vår disponibla inkomst på kaféer och
restauranger är viktiga förklaringar till branschens framgång. Enlig SCB:s rapport ”Sveriges ekonomi” har hushållens utgifter för hotell- och restaurangbesök ökat kraftigt sedan
2013 och har fortsatt att göra så även under 2016. Merparten av konsumtionen av branschen går till restaurangerna, närmare bestämt 86 procent. 19 Den goda utvecklingen inom
turismen bidrar också till branschens framgång.
Andelen företag som tror på en ökad efterfrågan inom hotell- och restaurangbranschen är
något mindre än för de andra branscherna inom den privata tjänstesektorn. Hälften tror
på en oförändrad efterfrågan framöver samtidigt som 35 procent tror på en ökning. Antalet
företag som tror på en ökning är betydligt fler än förra hösten, då motsvarande siffra var
24 procent. Detta tillsammans med ett kapacitetsutnyttjande som är något lägre än vad det
var i våras gör att sysselsättningen bedöms öka under prognosperioden men förhållandevis
svagt om man jämför med tidigare år. Kraven på kunskaper i det svenska språket är något
lägre inom hotell- och restaurangbranschen jämfört med vad det exempelvis är inom handeln. Sett till statistiken så är utrikes födda också förhållandevis starkt representerade i
branschen. 20 Detta medför att många utav jobben som kommer att tillkomma inom hotelloch restaurang under prognosperioden kommer att gå till utrikes födda.
Sysselsättningen i branschen är delvis säsongsbetonad och deltidsanställningar är vanliga.
Detta medför att rekryteringsproblemen i branschen framför allt är förknippade med sommarsäsongen. Något som det råder stort brist på året runt är dock kvalificerade och erfarna
kockar. Detta gäller särskilt kockar med specialistkunskaper inom bland annat storkök, à
la carte och utländska kök. Ytterligare en yrkesgrupp det råder brist på i länet är bagare och
konditorer med erfarenhet och yrkeskunnande, vilket är en följd av de senaste årens ökning
av antalet mindre bagerier. En annan förändring som bidrar till bristläget är att även större
livsmedelsbutiker efterfrågar bagare och konditorer. Det råder även viss brist på hovmästare och servitörer. Yrken inom branschen där konkurrensen om jobben i stället är förhållandevis hård är restaurang- och köksbiträden och café- och konditoribiträden. En anledning till detta är att även hotell- och restaurangbranschen är en viktig inkörsport på arbetsmarknaden både för ungdomar och personer som är nya på den svenska arbetsmarknaden.

19
20

Sveriges ekonomi - Statistiskt perspektiv, SCB, nummer 3, september 2016
Integration – utrikes födda på arbetsmarknaden, SCB, 2009

23

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2016 Jönköpings län

Personliga och kulturella tjänster är liksom handeln samt hotell- och restaurang en
bransch som påverkas starkt av hushållens konsumtion och optimism kring sin egen ekonomi. Branschen innefattar en rad verksamheter som har det gemensamt att de riktar sig
till privata konsumenter, detta inkluderar kultur-, idrotts och fritidsverksamheter, reparation- och underhåll av datorer, hårvård och annan skönhetsbehandling. Hit räknas också
hushållsnära tjänster, det vill säga arbeten som utförs i eller i anslutning till bostaden. Sektorn har under senare år utvecklats positivt och understötts av politiska reformer. Om det
senaste uppsvinget i de svenska hushållens syn på sin egen ekonomi håller i sig kommer
det sannolikt att gynna branschen framöver. Sammantaget sysselsätter branschen drygt 5
200 personer i länet. Något fler av dessa, 58 procent, är kvinnor medan 42 procent är män.
Sysselsättningen bedöms öka ytterligare under prognosperioden.
För några av branschens yrken, som frisörer, massörer och hudterapeuter, är det vanligt
att man bedriver sin verksamhet som egen företagare. Vidare är det vanligtvis en utbildning
på gymnasienivå som behövs för att vara gångbar inom sektorns yrken. Våra undersökningar visar att det inom de flesta av branschens yrken råder relativt hård konkurrens om
jobben.
Transportsektorn sysselsätter 8 500 personer, vilket motsvarar drygt 5 procent av arbetstillfällena i länet. Jönköpings län är ett logistikcentrum och inget annat län i Sverige
har lika stor andel sysselsatta inom branschen. Näringen består dels av persontransport,
dels av godstransport, varav en majoritet av dem sysselsatta jobbar med det senare. Branschen är tätt sammankopplad med industrin, byggbranschen samt handeln och påverkas
starkt av konjunkturläget i dessa branscher. Majoriteten av de förvärvsarbetande inom
branschen är män, närmare bestämt 79 procent i Jönköpings län.
Antalet sysselsatta i branschen minskade med 7 procent mellan 2008 och 2014 vilket speglar den negativa utvecklingen inom industrin. Med tanke på den nu rådande starka konjunkturen inom industrin, handeln och byggbranschen bedömer Arbetsförmedlingen dock
att denna negativa trend har bottnat och att sysselsättningen i stället kommer att öka något
under prognosperioden.
Efterfrågan har ökat för flera av yrkena inom transportbranschen det senaste året. Samtidigt så hårdnar konkurrensen, speciellt inom godstransporterna. Orsakerna till detta är
dels att förpackningarna blir allt mindre och att man därmed får med mer vid varje körning
men också att det finns viss konkurrens från utländska företag, detta gäller främst fjärrtransporterna. Som situationen är nu så tilltar också bristen på lastbilsförare vilket gör att
många jobbar efter 65 års ålder. Arbetsgivarna ställer krav på ADR-intyg och yrkeskompetensbevis (YKB) och för distributionsförare är lokalkännedom, servicekänsla och förmåga
att kommunicera med kunderna viktiga egenskaper.
Just servicekänsla och lokalkännedom har blivit allt viktigare förmågor hos personer som
arbetar med persontransporter och är en efterfrågad egenskap för bland annat busschaufförer. Arbetsgivarna uppger att det finns vissa svårigheter att hitta dessa personer varför
det bedöms råda viss brist på busschaufförer i länet. En yrkeskategori inom transport där
det däremot råder hård konkurrens om jobben är bland lager- och terminalarbetare. Det
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är många som söker sig till yrket samtidigt som branschen erbjuder få nya arbetstillfällen i
förhållande till utbudet.
Information och kommunikation, som innefattar IT-branschen och förlagsverksamhet (tidskrifter och böcker), sysselsätter 2 500 personer i Jönköpings län. Majoriteten av
dessa, 75 procent, är män. Antalet sysselsatta har minskat något under senare tid och framför allt är det arbeten inom telekommunikation och dagstidningsverksamhet som har försvunnit från länet.
Utsikterna för branschen är splittrade. Strukturförändringar inom förlags- och medieverksamheten, som att allt färre läser en dagstidning i pappersform, innebär personalneddragningar och arbetsgivarna är fortsatt pessimistiska om framtiden. Samtidigt visar höstens
undersökning att nästan åtta av tio företag inom branschen tror på en ökad efterfrågan och
tillväxt framöver. Optimismen kan härledas till IT-branschen som är på stark frammarsch.
Ett problem för sektorn är dock att det är svårt att hitta teknisk spetskompetens inom mjukvaru- och systemutveckling vilket delvis bromsar branschens expansionsplaner. Kvalificerad IT-personal efterfrågas inom ett flertal branscher, i såväl privat som offentlig verksamhet, och konkurrensen om jobben kommer att vara liten under prognosperioden. En ytterligare faktor som påverkar sysselsättningsutvecklingen är kravet på bra svenska. Till skillnad mot storstäderna så behöver många som är anställda inom IT-branschen på mindre
orter också bemöta kunder och då behövs goda kunskaper i det svenska språket.
Sammantaget bedömer Arbetsförmedlingen att den expanderande IT-sektorn kommer
driva sysselsättningsutvecklingen i branschen och att antal sysselsätta därmed kommer öka
under prognosperioden. Svårigheterna att hitta personal med rätt kompetenser och strukturförändringarna i förlags- och medieverksamheten gör dock att sysselsättningsökningen
hålls tillbaka något.
Finansiell verksamhet och företagstjänster sysselsatte cirka 15 200 personer i länet
mot slutet av 2014, av dessa var 60 procent män och 40 procent kvinnor. Branschen har
upplevt ett kraftigt uppsving under 2000-talet. En förklaring till sysselsättningsökningen
ligger delvis i att det är allt vanligare att företag outsourcar kringtjänster som telefoni, lokalvård, bokföring etc. Dessa personer räknas då som sysselsatta inom den privata tjänstesektorn trots att arbetet utförs inom exempelvis industrin eller offentlig sektor.
Antalet anställda i branschen ökade under perioden 2010-2014 med nästan 2 700 personer. Under prognosperioden förväntas sysselsättningen i branschen fortsätta att öka men i
en långsammare takt. Anledningen till detta är att 48 procent av företagen i höstens intervjuomgång angav att de trodde på en ökad efterfrågan framöver. Detta är en minskning
med nästan 29 procent jämfört med vårens undersökningar. Hälften av företagen tror snarare på en oförändrad efterfrågan de kommande sex månaderna.
I länet finns det god tillgång på städare och lokalvårdare vilket resulterat i att kraven höjts
inom yrket. Arbetsgivare efterfrågar nu exempelvis körkort, yrkeserfarenhet och certifie-
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ring innan en anställning blir aktuell. Trots att kvalifikationskraven har trissats upp bedömer Arbetsförmedlingen att det kommer att finnas ett visst överskott av sökande även
framöver. Listan på bristyrken inom företagstjänster är inte särskilt lång även om det fortfarande finns en stor efterfrågan på företagssäljare, extra eftertraktade är de som har ITkunskaper och säljkompetens.

Offentliga tjänster
Drygt tre av tio arbetstillfällen i Jönköpings län finns inom den offentliga tjänstesektorn.
Det motsvarar nära 53 000 jobb och är den näringsgren, efter privata tjänster, som sysselsätter flest människor. I jämförelse med riket som helhet är detta strax under genomsnittet.
Av de tio största enskilda arbetsgivarna i länet är nio inom det offentliga och därför väldigt
viktiga arbetsgivare. De största verksamhetsområdena är skola, vård och omsorg. Branschen som helhet är klassiskt kvinnodominerad med 78 procent kvinnliga förvärvsarbetande. Allra störst andel förvärvsarbetande kvinnor har vård och omsorg, där är andelen
84 procent.
Inom länet finns stora skillnader vad gäller andelen offentlig sysselsatta. Eksjö sticker ut
ordentligt och har den största andelen offentliganställda av alla kommuner i Sverige där
närmare 6 av 10 jobb finns i sektorn. Förklaringen är framför allt Göta Ingenjörregemente
och Swedec (Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum) samt ett stort institutionsboende som tillsammans med de sedvanliga kommunala verksamheterna utgör de
viktigaste arbetsgivarna på orten. I Jönköping, Nässjö och Värnamo finns länets tre sjukhus, vilket också medför en stor andel yrkesverksamma inom den offentliga tjänstesektorn.
I andra änden av skalan ligger Gnosjö som är den kommun i Sverige som har näst lägst
sysselsättning inom det offentliga.
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Fler anställda inom den offentliga tjänstesektorn
Antalet anställda inom den offentliga sektorn i Jönköpings län ökade med nästan 3000
personer under perioden 2009-2014. Därmed har antalet offentliganställda ökat bara något långsammare än exempelvis inom privat tjänstesektor. Hur sysselsättningen förändras
inom den offentliga sektorn beror på den demografiska utvecklingen och på hur den regionala och kommunala ekonomin utvecklas. Enligt Sveriges Kommuner och Landsting så
har framförallt ekonomin inom den kommunala sektorn varit förhållandevis god de senaste
åren, ett starkt svenskt konjunkturläge med en positiv sysselsättningsutveckling har genererat ett skatteunderlag som balanserar upp resultaten för 2016 0ch 2017. Mer ansträngt
har ekonomin varit för landstingen eller för motsvarande verksamhet inom regionerna. 21
Framförallt är det kostnader till följd av den demografiska utvecklingen, ökade behandlingsmöjligheter och snabbt stigande kostnader för personal och hyrpersonal som påverkar
resultaten. På sikt bedöms budgeterna bli något mer ansträngda såväl för kommuner som
för landsting och motsvarande regionverksamhet. Anledningarna till detta är framförallt
förändringarna i den demografiska sammansättningen och invandringen. Sverige har en
åldrande befolkning vilket ökar behovet av hälso- och äldreomsorg men också ett ökat
barnafödande som kommer att påverka behovet av förskola, grundskola och gymnasieskolan framöver. Samtidigt har vi en invandring till Sverige som också kommer öka behovet
inom flera av den offentliga sektorns områden framöver. Bland annat så är ett stort antal
ensamkommande barn i åldern 16-19 år vilket kommer påverka behovet av personal inom
gymnasieskolan. 22

21 Med motsvarande verksamhet inom regionerna avses i denna text främst området hälso- och sjukvård.
22 Ekonomirapporten – om kommunernas och landstingens ekonomi, Sveriges Kommuner och
Landsting, oktober 2016
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Då den nya demografiska situationen ökar behovet av personal inom flera av den offentliga
sektorns områden kommer antalet sysselsatta inom det offentliga stiga under prognosperioden. Detta trots den delvis ansträngda ekonomin.

Stor brist på kvalificerad personal inom vård- och omsorg
Trenden på sjukhusen går mot en allt mer kvalificerad personal på bekostnad av de jobb
som inte kräver legitimation eller längre eftergymnasial utbildning. Det har aldrig funnits
så många praktiserande sjuksköterskor och läkare som nu men ändå är det en generell brist
på kvalificerad sjukvårdspersonal, både i länet och i riket som helhet. Framför allt gäller
bristen sjuksköterskor med specialistkompetens inom de flesta inriktningar som till exempel röntgensjuksköterskor, distriktssköterskor och barnmorskor. Därtill finns en stor brist
på specialistläkare. Även inom tandvårdsyrkena finns en stor brist och då framför allt på
tandläkare. Detsamma gäller psykologer.
Efterfrågan på vårdpersonal kommer vara stor under hela prognosperioden och det finns
inga tecken på att den kommer att minska därefter. I och med att befolkningen inte enbart
blir fler till antalet utan också allt äldre så ökar behovet av hälsovård och äldreomsorg. Nya
och förbättrade möjligheter att behandla fler sjukdomar bidrar också till en ökad efterfrågan på personal. Det växande behovet av utbildad personal har inte matchats i motsvarande
takt av en utbyggnad av utbildningssystemet. För få utbildningsplatser på högskolan till
läkarutbildningen har exempelvis resulterat i att lottning fått tillämpas bland alla sökande
med högsta betyg. Ännu en förklaring till nuvarande bristsituation är att personalen inom
offentlig sektor har en hög medelålder och stora pensionsavgångar väntar inom flera av
yrkena. En viss dämpning av bristerna sker genom rekryteringar från utlandet och invandring. Till exempel är ungefär en tredjedel av de yrkesverksamma läkarna födda utanför Sverige. Att rekrytera och behålla högkvalificerad personal är och kommer att vara en av regionens stora utmaningar framöver och man jobbar aktivt med frågan. Bland annat kommer
fler läkare att rekryteras ifrån utlandet och med start 2018 kommer Jönköping bli huvudstudieort för en del av läkarprogrammet. 23 Av de personer som kommit nya till Sverige under de senaste åren finns det också ett antal personer med utbildning och erfarenhet inom
hälso- och sjukvård såväl som vård- och omsorg. Dessa personer är en viktig resurs i den
bristsituation som råder inom branschen och det är därmed viktigt att insatser och samarbete mellan länets olika aktörer är utformade så att dessa personer snabbt kan komma i
arbete.
Området hälso- och sjukvård rymmer även en krympande skara yrken där det råder balans
mellan utbud och efterfrågan, som arbetsterapeuter och fysioterapeuter. För det största yrket i branschen, undersköterskor, har arbetsmarknaden förbättrats under senare år och för
första gången på många år bedömer Arbetsförmedlingen att det är finns en viss brist på
antalet sökande under prognosperioden. I takt med en åldrande befolkning och genom att
allt mer av vården flyttas från sjukhusen till hemmen talar mycket för att efterfrågan på
denna typ av vårdpersonal kommer att fortsätta öka under prognosperioden. Underskö-

Budget med verksamhetsplan 2015 – flerårsplan 2016-2017, Region Jönköpings län, december
2014, www.rjl.se
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terskor som har yrkeserfarenhet, gärna från sjukhus, och b-körkort – eftersom många anställningar kräver att man åker bil hem till brukare och vårdtagare – råder det brist på
redan nu.

Stor brist på lärare inom samtliga inriktningar
Grundskolan
Inte sedan i början av 1990-talet har det varit fler barn i förskolan och de kommande åren
börjar dessa barn grundskolan. Detta innebär ett ökat tryck på verksamheten, och ett ökat
antal anställda. Arbetsförmedlingen bedömer därför att det kommer råda stor brist på
grundskollärare under prognosperioden. Fortfarande finns det en stor efterfrågan på förskolelärare, vilket hänger samman med kommunernas ambition att öka andelen pedagogiskt utbildade inom barnomsorgen. Bristen på förskollärare har funnits i många år och
eftersom tillgången är mycket begränsad innebär det en förbättrad arbetsmarknad även för
barnskötare. Specialpedagoger och framför allt SFI-lärare eller lärare i svenska som andraspråk är också yrken inom den pedagogiska sektorn som kommer vara mycket efterfrågade
på arbetsmarknaden under prognosperioden.
Gymnasieskolan
För gymnasieskolan innebär den demografiska utvecklingen i länet ett minskat elevunderlag fram till år 2018. Det handlar om att antalet individer i åldersgruppen 16-19 år minskat med 22 procent från toppnivån 2008. Det är en effekt av de ekonomiska krisåren på
det tidiga 1990-talet då födelsetalen minskade kraftigt i Sverige. Minskade behov innebär
mindre resurser och att verksamheten måste anpassas. Trots minskade elevkullar finns det
inget överskott av gymnasielärare i länet. En förklaring till detta är införande av lärarlegitimationen, vilket påverkar efterfrågan på behöriga lärare. Ytterligare förklaringar till gymnasielärarnas förhållandevis balanserade arbetsmarknad är att intresset för lärarutbildningarna har varit svagt under flera års tid och att medelåldern bland de yrkesverksamma
är hög. Några stora ökningar i antalet anställda är det alltså inte fråga om under prognosperioden, utan rekryteringsproblemen inom yrkeskåren handlar om att behålla nuvarande
bemanning intakt. Under nästkommande år fortsätter det att vara en brist på gymnasielärare i matematik samt naturvetenskapliga ämnen. Vidare är efterfrågan stor på gymnasielärare inom flera yrkesämnen. Även inom gymnasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen kommer det råda stor brist på lärare med kompetensen svenska som andraspråk. En stor del av de barn som invandrar som ensamkommande till Sverige är i gymnasieålder, 16-19 år, och till dessa elever behövs det lärare.

Offentlig förvaltning och försvar
Till den offentliga förvaltningen hör den del av de offentliga tjänsterna som omfattar verksamhet med myndighetskaraktär. Hit hör bland annat administration av statliga, landstings- och kommunala förvaltningar samt polis, försvar och domstolsväsende. Generellt är
dessa arbetsgivare mycket återhållsamma med nyanställningar och inga stora sysselsättningsförändringar kommer att ske på området. Inom de flesta av branschens yrkesgrupper,
som administratörer i offentlig förvaltning och jurister råder det i princip balans mellan

29

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2016 Jönköpings län

utbud och efterfrågan. Här kan det dock finnas en stor skillnad mellan Jönköping och övriga delar av länet. Eftersom Jönköping har högskolan finns det ett kontinuerligt utflöde av
utbildad arbetskraft, som exempelvis socionomer, lärare och ekonomer. Detta innebär att
Jönköpings kommun har lättare att rekrytera kvalificerad arbetskraft och bristen på exempelvis socialsekreterare är därför större i länets glesbygdskommuner.

Matchningsläget på arbetsmarknaden
Jönköpings län befinner sig i ett mycket gynnsamt konjunkturläge. Allt tyder på att efterfrågan på arbetskraft kommer att förbli på en hög nivå under prognosperioden. I ett tillstånd där över 78 procent av de inskrivna arbetslösa tillhör grupper som i genomsnitt har
en sämre position på arbetsmarknaden kommer Arbetsförmedlingens kärnuppdrag att
matcha arbetssökande mot arbetsgivarnas behov att ställas på sin spets. En effektiv matchning är en förutsättning för att de arbetsgivare som har behov att utöka sin personalstyrka
skall hitta rätt kompetens. Vidare är en effektiv matchning också avgörande för en uthållig
ökning av sysselsättningen och bibehållen välfärd på dagens nivå.
Den tudelning av arbetsmarknaden som har framhållits under de senaste åren kommer att
fortsätta. Detta innebär att samtidigt som många arbetsgivare får allt svårare att finna den
kompetens de söker, så ökar antalet korttidsutbildade bland de inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen. Det blir därför viktigare än någonsin tidigare att Arbetsförmedlingen
fortsätter att aktivt arbeta för att förstärka sitt samarbete med länets arbetsgivare och inte
minst att vässa sina instrument för att utföra en effektiv matchning.

Brist på utbildad arbetskraft
Utflödet från utbildningsväsendet kommer inte att täcka behovet på arbetsmarknaden.
Problemet är flerdimensionellt. Alldeles för få elever väljer en yrkesinriktad utbildning på
gymnasiet för att täcka det behov som finns på arbetsmarknaden. Samtidigt är utbudet av
olika utbildningsinriktningar både på gymnasiet och högskolan inte anpassat till de behov
som finns på arbetsmarknaden. Här behövs krafttag inom den snaraste framtiden för att
komma tillrätta med problemen. Detta gör att det finns stora behov av utbildningsinsatser
på vuxenskolan i form av grundläggande yrkesutbildningar, omställnings- och vidareutbildningar.
Utbildningsnivån bland dem som har ett arbete har ökat stadigt under många års tid.
Grundkravet för att få en anställning är i normalfallet en slutförd gymnasieutbildning.
Bland de inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen är läget det omvända, där har andelen med högst förgymnasial utbildning i stället ökat markant de senaste åren. I Jönköpings
län närmar sig andelen inskrivna med högst förgymnasial utbildning 40 procent och andelen förväntas öka ytterligare under prognosperioden. Detta tyder på en obalans mellan utbudet och efterfrågan av arbetskraft. Att stärka de arbetslösas position på arbetsmarknaden
blir synnerligen viktigt för att upprätthålla tillgången på arbetskraft. Arbetsförmedlingen
måste använda de arbetsmarknadspolitiska insatserna på ett effektivt och selektivt sätt för
att öka tillgången på arbetskraft i en stark konjunktur.
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Ökad strukturell arbetslöshet 24
De stora politiska satsningar som gjordes efter 2006 i syfte att öka arbetskraftsutbudet och
höja arbetskraftsdeltagandet i riket fick till effekt att vi har stora grupper som står till arbetsmarknadens förfogande som inte alltid har den efterfrågade kompetensen som rekryterande företag önskar. Dessutom har vi för närvarande ett mycket stort inflöde av nyanlända som söker sig ut på arbetsmarknaden. Många av dessa saknar också utbildning och
relevanta arbetslivserfarenheter. Det finns nu tecken på att strukturarbetslösheten – det
vill säga arbetslöshet som beror på att de som är arbetslösa har fel kunskaper för de jobb
som finns, eller att jobben finns i fel del av landet – har ökat något på svensk arbetsmarknad. Med det stora inflödet av nyanlända där många saknar utbildning medför det att den
strukturella arbetslösheten löper stor risk att utvecklas än mer negativt under prognosperioden.
Det är svårt för Arbetsförmedlingen att matcha de många inskrivna med förgymnasial utbildning mot arbetsmarknaden där huvuddelen av jobben kräver minst gymnasial utbildning. Det tilltagande strukturella problemen på arbetsmarknaden innebär att matchningseffektiviteten kommer att försvagas än mer.

Ökad brist på arbetskraft inom det privata näringslivet
Efterfrågan på arbetskraft är stark och antalet lediga jobb är högre än på mycket länge.
Samtidigt har den upplevda bristen bland privata arbetsgivare ökat successivt de senaste
åren. I höstens mätning har bristen ökat rejält och är nu på samma nivå som bristtalen låg
på under konjunkturtoppen 2007/2008. Andelen företag inom den privata tjänstenäringen
som har upplevt brist på arbetskraft de senaste sex månaderna uppgår nu till 33,2 procent.
Trots detta finns inte några belägg för att det råder någon generell brist på arbetskraft inom
det privata näringslivet. Däremot finns det svårrekryterade kompetenser, som kan vara
hämmande för utvecklingen.
De branscher inom den privata tjänstenäringen där bristen är som mest utbredd och påtaglig är byggbranschen, finansiell verksamhet och företagstjänster samt IT-branschen.
Gemensamt för dessa är att det framförallt är personer med erfarenhet och speciella kompetenser som efterfrågas och som är svåra att hitta i nuläget.

Forskningen kring arbetslöshet brukar dela in arbetslösheten i kategorier för att enklare beskriva
dess bakomliggande orsaker. Något förenklat finns det 3 olika sorters arbetslöshet:
1)Sökarbetslöshet, arbetslöshet under den tid det tar att få ett nytt jobb
2)Strukturarbetslöshet, arbetslöshet som beror på att de som är arbetslösa har fel kunskaper
för de jobb som finns, eller att jobben finns i fel del av landet
3)Konjunkturarbetslöshet, arbetslöshet som uppstår vid lågkonjunktur och som sedan försvinner när konjunkturen vänder uppåt igen.

24
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Mycket ansträngt rekryteringsläge inom offentlig sektor
Inom offentlig sektor är bristen på arbetskraft mer påtaglig och rekryteringsläget mer ansträngt än någonsin tidigare. Utflödet från det reguljära utbildningssystemet är alldeles för
lågt för att möta det behov som finns inom kommuner och landsting. Bristen på arbetskraft
är utbredd inom flertalet yrken och matchningsläget kommer att bli mycket bekymmersamt kommande år. Bristen på utbildad arbetskraft är så stor att den bedöms hämma
sysselsättningsutvecklingen. Tvärt emot privat sektor går det faktiskt att börja tala om en
generell arbetskraftsbrist inom den offentliga sektorn de kommande åren. Den ökande
bristen kommer att medföra att många arbetsgivare får svårt att upprätthålla dagens servicenivå i sin verksamhet.
Höstens prognosintervjuer som genomförts av Arbetsförmedlingen visar att bristen inom
det offentliga ligger på en fortsatt mycket hög nivå. Bristtalet för den offentliga tjänstesektorn uppgår till 68 procent. Detta innebär att 68 procent av de offentliga arbetsgivarna har
upplevt brist vid rekryteringar under de senaste sex månaderna, vilket är ett bristtal långt
över det historiska genomsnittet.
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Det är svårt att hitta kortsiktiga lösningar för att lösa problemet eftersom det grundar sig i
att för få utbildar sig till yrken inom pedagogik, hälso- och sjukvård, samt socialt arbete.
Vad behövs då göras för att förbättra situationen?
Utbildningsplatserna inom det reguljära skolväsendet bör öka inom dessa områden till förmån för andra områden där efterfrågan på arbetsmarknaden är betydligt mindre. Söktrycket till utbildningarna, som går i motsatt trend mot behovet, måste förändras. Kraftfulla
vägledningsinsatser behövs, samtidigt som statusen i många av yrkesgrupperna behöver
höjas. Även arbetsvillkor och löner bör förändras för att locka fler människor till dessa yrkesgrupper. Arbetsgivarna måste ta sitt ansvar och jobba aktivt med att utveckla organisation, arbetsmiljö och villkor för att de som redan arbetar där ska stannar kvar. Den onda
cirkeln med kortsiktiga lösningar för att klara bemanningen för dagen måste brytas.
När det gäller många av yrkesgrupperna är det bristen på eftergymnasialt utbildade personer som är problemet. Där har Arbetsförmedlingen mycket små möjligheter att bidra för
att mildra bristsituationen. När det gäller undersköterskor och yrken som kräver gymnasiekompetens anordnar Arbetsförmedlingen redan i dag arbetsmarknadsutbildningar på
många platser i länet. Volymerna behöver dock ökas.

Se potentialen och ta vara på kompetensen
Alla arbetsgivare måste bidra med ett vidgat sätt att se på kompetens och utforma arbetsuppgifterna på varje arbetsplats så att den kompetens man har nyttjas på ett effektivt sätt.
Exempel på detta kan vara att man inom vård- och utbildningsväsendet skapar nya enklare
tjänster i form av vårdadministratörer eller utbildningsadministratörer för att avlasta läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och lärare, så att de får mer utrymme att utföra sina
kärnuppgifter. Detta kan leda till att arbetslösa med lägre utbildning ges kortare riktade
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utbildningsinsatser för specifika tjänster. Samtidigt är det viktigt att se den faktiska kompetens som många av de arbetslösa med i genomsnitt sämre position på arbetsmarknaden
faktiskt har. Dels personer med funktionsnedsättning som innebär nedsatt arbetsförmåga,
men även våga ta tillvara den kompetens som kommer svensk arbetsmarknad till del genom nyanlända. Arbetsgivare måste våga värdesätta utländsk utbildning och inse att mångfalden ger stor utvecklingspotential.
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Befolkning och arbetskraft
Utvecklingen av befolkningen är avgörande för hur arbetskraft och sysselsättning förändras. För svenskt vidkommande har de senaste årens stora flyktingströmmar medfört en hög
invandring av personer med asylrelaterade skäl. Den politiska oron och de många konflikterna i gränsregioner till Europa har inneburit att det aldrig tidigare har varit så många
människor på flykt i världen. Eftersom volymen av personer som söker och får uppehållstillstånd påverkas starkt av politiska beslut, såväl i Sverige som i andra länder och i EU, kan
förändringarna bli både stora och snabba. Något som utvecklingen för svensk del har visat
prov på under de senaste åren.
Befolkningsutvecklingen i Sverige har under de senaste åtta åren präglats av en minskande
inrikes född befolkning i arbetsför ålder, som dämpas av ökningen bland de utrikes födda.
Under 2015 slog invandringen till Sverige återigen rekord med 163 000 asylsökande. Till
följd av åtstramningar i asylpolitiken bedömer Migrationsverket att i stället runt 29 000
personer kommer att söka asyl i Sverige under 2016. Situationen med det stora flyktinginflödet under hösten 2015 har ökat handläggningstiderna hos Migrationsverket och inte förrän under andra halvåret 2017 beräknas alla asylsökande som kommit under 2015-2016 ha
fått beslut. 25 Detta medför att ett stort antal personer väntas bosätta sig i landets kommuner under prognosperioden. Majoriteten av dessa kommer ordna boende själva vilket gör
att det finns en viss osäkerhet i hur den förväntade befolkningsökningen under nästa år
kommer fördela sig mellan landets kommuner.
Bortsett från de två senaste åren har befolkning ökat med i genomsnitt 75 000 personer
per år i landet sedan 2006. Utvecklingen de senare åren är att antalet har ökat och under
2014 och 2015 har befolkningen ökat med drygt 100 000 per år.

Befolkningen i Jönköpings län ökar
Jönköpings län har en positiv befolkningstillväxt. Sedan 2006 har befolkningen ökat med
i genomsnitt 1 800 personer per år. De två senast åren, 2014 och 2015, ökade befolkningen
med drygt 3 000 respektive 3 600 personer. Av ökningen på 3 600 personer under 2015
kom närmare 700 från ett födelseöverskott och drygt 2 800 från nettoinvandring. Vid slutet
av tredje kvartalet 2016 uppgick invånarantalet i Jönköpings län till närmare 352 000 personer, vilket motsvarar 3,5 procent av landets befolkning. Jönköpings län är landets sjätte
största sett till befolkningsantalet.
Under slutet av 2016 och 2017 förväntas befolkningstillväxten i Jönköpings län tillta något
i styrka på grund av det stora antalet asylsökande som kom under hösten 2015. Majoriteten
av dessa personer kommer ordna med boende i någon av Sveriges kommuner själva, vilket
gör att det är svårt att prognostisera exakt hur stor befolkningsökningen i Jönköpings län
kommer att bli. Då antalet asylsökande varit betydligt färre sen Sverige införde de nya asylreglerna är den förväntade utvecklingen att befolkningsökningen kommer att minska igen
till mer normala nivåer efter 2017.

25

Verksamhets- och utgiftsprognos, Migrationsverket, oktober 2016
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Befolkningen i arbetsför ålder ökar igen
2008 började den inrikes födda befolkningen i arbetsför ålder minska i Jönköpings län.
Mellan 2009 och 2013 minskade också den totala befolkningen i åldern 15-64 i länet men
tack vare den positiva utvecklingen av utrikes födda de sista två åren har befolkningen i
arbetsför ålder återigen börjat ökat. Sedan 2008 har den inrikes födda befolkningen minskat med 5,6 procent i länet, medan den utrikesfödda delen av befolkningen har ökat med
27,2 procent. Det sammantaget ger en ökning av befolkningen i åldern 15-64 år på 0,7 procent för länet.

Arbetskraft
Den arbetsföra befolkningens storlek och sammansättning är helt avgörande för hur arbetskraften i en region utvecklas. En positiv utveckling av arbetskraften är i sin tur en
grundförutsättning för att sysselsättningen skall kunna utvecklas i rätt riktning. Ju fler som
är sysselsatta desto bättre utvecklas BNP. Befolkningsförändringar har därför betydelse för
tillväxt och välfärd. Arbetskraften utgörs av de personer som står till arbetsmarknadens
förfogande, som sysselsatt eller som aktivt arbetssökande. Definition av arbetskraften och
vad som är arbetsför ålder varierar. I de officiella arbetskraftsundersökningarna (AKU)
från SCB är arbetskraften summan av de sysselsatta och de arbetslösa i åldern 15-74 år. På
riksnivå mäts arbetskraftens storlek i AKU varje månad. Gruppen som står utanför arbetskraften består exempelvis av studerande (som inte söker arbete), personer med sjuk- och
aktivitetsersättning, hemarbetande, pensionärer och så kallade latent arbetslösa, vilka kan
tillträda ett arbete men som inte är aktivt arbetssökande. Antalet personer som står utanför
arbetskraften är delvis beroende av konjunkturläge. I tider med sämre jobbmöjligheter
ökar gruppen då fler börjar studera eller låter bli att söka arbete. När antalet lediga arbeten
ökar stiger också antalet personer i arbetskraften. De politiska reformer med syftet att öka
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arbetskraftsdeltagande som genomfördes mellan 2006- 2014 har givetvis också ökat numerären på arbetskraften såväl i riket som i Jönköpings län.

Arbetskraftens utveckling över tid
Antalet personer i arbetskraften i Jönköpings län har ökat relativt kraftigt under 2000-talet
med en viss svacka under finanskrisen 2008/2009 samt efter konjunkturdippen
2012/2013. Kombinationen av en god konjunktur och befolkningstillväxt, betyder sammantaget att arbetskraftsutbudet väntas att öka ytterligare under prognosperioden, närmare bestämt med 3 800 personer fram till sista kvartalet 2017.
Att arbetskraften inte ökar mer, relativt det goda konjunkturläget beror på demografiska
faktorer som innebär att många personer lämnar arbetskraften av åldersskäl och att påfyllnaden av unga personer som tillträder arbetskraften inte är lika stor. Inflyttning och invandring fungerar dock som en motvikt till den demografiska effekten av åldersavgångarna.

Arbetskraftsdeltagandet i Jönköpings län
En viktig aspekt för att sysselsättningen ska kunna öka är arbetskraftsdeltagandet. Arbetskraftsdeltagandet påverkas av faktorer som studiedeltagande, sjuktal och pensionsavgångar. I tabellen nedan kan man se arbetskraftsdeltagandet för Jönköpings län och för
riket. Arbetskraftsdeltagandet är något lägre bland kvinnor än bland män vilket generellt
beror på att kvinnor i högre utsträckning än män studerar, är föräldralediga eller av andra
anledningar väljer att stå utanför arbetskraften. Arbetskraftsdeltagandet för utrikes födda
är lägre än vad det är för inrikes födda. I synnerhet är det lägre för utrikes födda kvinnor,
som av kulturella och traditionella skäl i större utsträckning väljer att stå utanför arbetskraften. För samtliga grupper är arbetskraftsdeltagandet högre i Jönköpings län än vad det
i genomsnitt är i riket.

37

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2016 Jönköpings län

38

För att belysa hur stor andel av befolkningen som arbetar kan man titta på förvärvsfrekvensen. Förvärvsfrekvensen mäts som antalet förvärvsarbetande dividerat på befolkningen i
en viss grupp. Förvärvsfrekvensen skiljer sig regionalt och mellan olika grupper på arbetsmarknaden. Generellt sett har män högre förvärvsfrekvens än kvinnor och inrikes födda
högre än utrikes födda. Men skillnaderna är stora mellan olika grupper av utrikes födda.
Personer som kommer till Sverige för att arbeta, studera eller som har hög utbildningsnivå
är oftare förvärvsarbetande än till exempel de med förgymnasial utbildning. I Jönköpings
län skiljer sig förvärvsfrekvensen mellan olika grupper, vilket framgår av tabellen nedan,
men för samtliga grupper ligger den högre än motsvarande värde för riket. Att förvärvsfrekvensen för i synnerhet inrikes födda inte är så mycket lägre än arbetskraftsdeltagandet
tyder på en stark arbetsmarknad och en låg arbetslöshet, vilket speglar den högkonjunktur
som rått i Jönköpings län de senaste åren.
Arbetskraftsdeltagande och förvärvsfrekvens (nattbefolkning)
16-64 år, i Jönköpings län och riket, 2014
Jönköpings län

Riket

Differens

Arbetskraftsdeltagande
Män
Kvinnor

80,8%
82,8%
78,7%

78,0%
79,2%
76,6%

2,8%
3,5%
2,0%

-därav utrikesfödda
Män
Kvinnor

70,4%
75,0%
65,6%

67,8%
70,9%
64,8%

2,5%
4,1%
0,8%

Förvärvsfrekvens
Män
Kvinnor

76,3%
78,0%
74,5%

73,1%
74,0%
72,2%

3,2%
4,1%
2,3%

-därav utrikesfödda
Män
Kvinnor

57,4%
61,1%
53,8%

56,0%
58,4%
53,7%

1,4%
2,7%
0,1%

Källa: SCB/RAMS (2014)

Som tidigare nämnt har den inrikes födda befolkningen i arbetsför ålder minskat sedan
2008. Samtidigt så är förvärvsfrekvensen bland inrikes födda hög och skillnaden mellan
arbetskraftsdeltagandet och förvärvsfrekvensen, det vill säga arbetslösheten, väldigt låg.
Arbetslösheten för inrikes födda är i Jönköpings län nere på nivåer där det är relevant att
tala om full sysselsättning för gruppen. Med minskande befolkning och låg arbetslöshet
bland inrikes födda finns den största potentialen för arbetsmarknaden bland utrikes födda.
Detta syns inte minst i förändringen av antalet förvärvsarbetande som återfinns i diagrammet nedan. Från 2012-2014 skedde hela ökningen i antalet förvärvsarbetande bland utrikes
födda, medan antalet inrikes födda förvärvsarbetande snarare minskade.
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Pendling
En viss arbetspendling sker dagligen över länsgränserna varför den potentiella arbetskraften i ett län inte bara innefattar länets befolkning. Arbetskraftsutbudet på den lokala
arbetsmarknaden omfattar således en befolkning som inte nödvändigtvis bor på samma
sida länsgränsen. Inpendlarna till Jönköpings län är drygt 1 600 fler än utpendlarna.
Både in- och utpendlingen till och från länet har ökat de senaste åren. Under prognosperioden förväntas nettopendlingen att minska svagt.
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Inskrivna arbetslösa vid Arbetsförmedlingen
Arbetslöshetens utveckling
I detta kapitel beskrivs utvecklingen för inskrivna arbetslösa i Jönköpings län. Den huvudsakliga källan till uppgifterna kring arbetslöshetens utveckling över tid är Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik. Med arbetslösa menas i det här sammanhanget inskrivna
arbetslösa vilket är summan av öppet arbetslösa och deltagare i arbetsmarknadspolitiska
program med aktivitetsstöd. 26 I kapitlet redogörs för arbetslöshetsutvecklingen, med
tyngdpunkt på de senaste åren, och med en framåtblickande prognos över arbetslöshetsutvecklingen fram till utgången av år 2017.
Den långsiktiga utvecklingen av arbetslöshetsnivåerna kan illustreras av nedanstående diagram. Där visas den relativa arbetslösheten för länet och för riket. Bortsett från en kort
period i samband med finanskrisen 2008/2009 har länets arbetslöshetsnivå varit betydligt
lägre än rikets.
De senaste 20 åren kan beskrivas utifrån en inledande nedgång där arbetslöshetsnivåerna
lämnade de historiskt höga nivåerna i efterdyningarna av 90-talskrisen. I början av 2000talet stabiliserades nivån runt 4-5-procent för att gå ned till 3 procent under 2007/2008. I
samband med finanskrisen ökade arbetslöshetsnivåerna på nytt och låg under några års tid
runt 7 procent. Under de senaste tre åren har länets arbetslöshet minskat och det i något
snabbare takt riket. Arbetslösheten är dock inte nere på samma nivåer som i början av
2000-talet utan låg i slutet av oktober månad 2016 på 6,6 procent.

26 Arbetslösheten i avsnittet behandlar enbart dem som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. I den
officiella arbetslöshetsstatistiken från SCB:s arbetskraftsundersökningar används en annan arbetslöshetsdefinition och då inräknas exempelvis den stora gruppen studerande som söker arbete, vilka
sällan är inskrivna som arbetssökande på Arbetsförmedlingen.
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Till stor del är det konjunkturutvecklingen som påverkar arbetslöshetsnivåerna, men det
finns också andra faktorer som påverkar. Exempel på sådana faktorer är befolkningens
sammansättning och åldersstruktur. Även politiska beslut om regler kring arbetslöshetsförsäkring, dimensionering av arbetsmarknadspolitiska program, regelverket kring sjukförsäkring och förändringar i myndigheters ansvarsområde har påverkat kurvornas utseende, eftersom detta har lett till att Arbetsförmedlingen har fått nya grupper som inskrivna
arbetssökande. Inte minst har den senaste tidens flyktinginvandring och inflöde till etableringsuppdraget påverkat arbetslöshetsutvecklingen och då särskilt hur sammansättningen
på de inskrivna arbetslösa har förändrats.
Länet innefattar geografiskt olika områden med olika näringsstrukturer och temperaturer
på de lokala arbetsmarknaderna vilket gör att arbetslöshetens storlek och struktur skiljer
sig åt mellan kommunerna. Arbetslösheten skiljer sig förutom detta också åt mellan olika
grupper på arbetsmarknaden.

Arbetslöshetens sammansättning
Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik över inskrivna arbetslösa är en rik källa när man
vill jämföra arbetslöshetsnivåer mellan olika grupper. Statistiken kan användas i syfte att
analysera arbetslöshetens sammansättning utifrån exempelvis kön, ålder, födelseland och
utbildningsbakgrund. I nedanstående diagram jämförs arbetslöshetsnivåerna utifrån dessa
variabler för länet och riket. För samtliga grupper utom en har länet en lägre arbetslöshetsnivå än riket. Det är utrikes föddas arbetslöshetsnivå i länet som skiljer ut sig genom att
vara högre än rikssiffran.
Det finns en viss skillnad i arbetslöshetsnivåerna mellan könen där kvinnor har en något
lägre arbetslöshet än män. Trots detta har män en högre förvärvsintensitet än kvinnor.
Skillnaden i arbetslöshetsnivåerna beror generellt på att kvinnor i högre utsträckning än
män studerar, är föräldralediga eller av andra anledningar står utanför arbetskraften.
Att arbetslöshetsnivåerna skiljer sig lite mer åt mellan unga (18-24 år) och äldre (55-64 år)
är föga förvånande. Generellt sett så är arbetslösheten högre bland yngre personer som är
i början av sin arbetslivskarriär, nyligen har slutat skolan och är i etableringsfasen på arbetsmarknaden där kortare anställningar inte sällan varvas med perioder av arbetslöshet.
Unga personer är just på grund av detta också de som först gynnas i en högkonjunktur, där
möjligheterna till timanställningar och kortare anställningar generellt sett ökar. Bland de
äldre är både arbetskraftsdeltagande och förvärvsintensitet däremot desto högre. Personer
som tillhör det äldre åldersspannet har i regel en fast förankring på arbetsmarknaden och
en liten risk att hamna i arbetslöshet. Däremot kan det vara svårt för äldre personer som
hamnat i arbetslöshet att åter komma i arbete, särskilt för dem med kortare utbildningsbakgrund.
Även mellan inrikes och utrikes födda är skillnaderna i nivåerna på arbetslösheten stora.
Inrikes födda har 20 procentenheter lägre arbetslöshet än utrikes födda i Jönköpings län.
Att arbetslösheten är högre bland utrikes födda och att den för tillfället ökar beror delvis
på det relativt stora inflödet av nyanlända till länets kommuner under den senaste tiden.
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Bland personer med olika utbildningsbakgrund är det också stora skillnader. För personer
med enbart förgymnasial utbildning är situationen på arbetsmarknaden särskilt tuff med
hög arbetslöshet som följd även om nivån i Jönköpings län är märkbart lägre än rikets som
helhet.

Det finns sedan länge stora skillnader mellan länets kommuner när det gäller arbetslöshetsnivåer, och även skillnader mellan hur arbetslösheten ser ut för olika grupper bland
kommunerna. I rapportens bilaga 3 återfinns uppgifter för länets samtliga kommuner uppdelat i de kategorier som redovisas i diagrammet ovan.
En faktor som delvis förklarar skillnaderna i arbetslöshetsnivåerna mellan länets kommuner är i vilken utsträckning kommunerna i fråga har tagit emot nyanlända under den senaste tiden. Det finns ett visst samband mellan de kommuner i länet som har hög total arbetslöshet och vilka som har tagit emot flest nyanlända. Att arbetslösheten ökar i kommuner dit många flyttar är naturligt då det oavsett utbildningsbakgrund och erfarenheter finns
en viss startsträcka för alla som är nya på den svenska arbetsmarknaden. Hur lång denna
startsträcka blir beror förutom på individuella faktorer på de lokala arbetsmarknadernas
möjligheter att generera och erbjuda jobb som motsvarar deras kompetenser och hur
öppna de är för nykomlingar.

Antalet personer med långa arbetslöshetstider minskar inte
En stor del av de inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen har långa tider av arbetslöshet. Mer än hälften av de inskrivna arbetslösa har varit utan arbete i mer än ett halvår.
Diagrammet nedan visar de inskrivna arbetslösa uppdelat på tider utan arbete. Av de fyra
grupperna är personer med mindre än 6 månader utan arbete den största gruppen. Det är
inom den gruppen som de stora förändringarna syns, och där den senaste tidens högkonjunktur har gjort att kurvan pekar nedåt. Det är i den gruppen de nyinskrivna arbetslösa
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hamnar, men det är också ur den gruppen som det stora utflödet från arbetslöshet till arbete oavsett konjunkturläge sker eftersom denna grupp står närmast arbetsmarknaden.
Ett flöde sker ständigt från grupper med kortare arbetslöshet till grupper med längre tider.
Längre tider utan arbete är försvårande för möjligheterna att komma till ett varaktigt arbete
genom att personerna missar kompetensutveckling, förlorar viktiga nätverk och därmed
också försämrar sin attraktionskraft på arbetsmarknaden.
I och med finanskrisen 2008-2009 steg arbetslösheten kraftigt. En del av personerna som
förlorade sina jobb i samband med krisen har haft problem med att komma tillbaka i arbetslivet och därmed fastnat i längre tider av arbetslöshet. Trots högkonjunkturen på arbetsmarknaden i Jönköpings län under de senaste åren har antalet personer i längre tider
av arbetslöshet inte kommit ner till nivåerna som rådde innan 2008. En förklaring till detta
kan vara att individerna i grupperna med längre arbetslöshetstider har egenskaper eller
förutsättningar som gör att de står långt ifrån arbetsmarknaden oavsett konjunkturläge.
Ytterligare en förklaring är att man som nyanländ redan under etableringsuppdraget per
definition blir långtidsarbetslös. Med de relativt höga antalet deltagare i etableringsuppdraget den senaste tiden förklarar detta delvis varför nivåerna inte sjunker.
Sedan 2011 har antalet inskrivna med mer än 6, 12 och 24 månader i arbetslöshet ökat för
respektive grupp. Även om ökningen är moderat så visar det på en ökad tudelning på länets
arbetsmarknad. I oktober 2016 hade 45,2 procent av samtliga inskrivna i åldern till 25-64
varit arbetslösa i mer än ett års tid. Bland de inskrivna ungdomarna (18-24 år) hade 38,2
procent varit arbetslösa i mer än sex månader.

Antalet inskrivna arbetslösa med utsatt ställning fortsätter att öka
Arbetsförmedlingen har identifierat vilka kategorier av arbetssökande som har större svårigheter att snabbt finna ett arbete och därmed löper större risk att hamna i längre tider av
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arbetslöshet. Dessa personer som Arbetsförmedlingen kallar arbetslösa med utsatt ställning, har följts över tid utifrån dess storlek både vad gäller antal och andel av inskrivna
arbetslösa. Begreppet innefattar:
•

Arbetslösa med högst förgymnasial utbildning

•

Arbetslösa med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga

•

Arbetslösa i åldrarna 55-64 år

•

Arbetslösa utomeuropeiskt födda

Som framgår av diagrammet har trenden varit att antalet inskrivna arbetslösa med utsatt
ställning tenderat att öka, medan motsatsen är fallet med de övriga inskrivna arbetslösa
som i stället har minskat i snabb takt. I slutet av oktober 2016 utgjorde de inskrivna arbetslösa med utsatt ställning 78 procent av samtliga inskrivna arbetslösa. Ett år tidigare, i oktober 2015, var samma andel 73 procent. Med tanke på det starka arbetsmarknadsläget
som rått i Jönköpings län de senaste åren är detta delvis en väntad utveckling. I tider av
högkonjunktur med sjunkande arbetslöshet ökar andelen av sökande med svag ställning
bland de arbetslösa eftersom de som står närmare arbetsmarknaden snabbare kommer i
arbete.

Den starkare konjunkturutvecklingen de senaste åren har gjort att arbetslöshetsnivåerna i
länet successivt har minskat. Personer med starkare positioner på arbetsmarknaden har
fått den bästa utdelningen och kurvan för de övriga inskrivna arbetslösa pekar nedåt relativt brant. Redan i början av 2013 började dessa gruppers arbetslöshetsnivå att minska och
utvecklingen har gått mot en stark minskning av dessa kategorier av arbetslösa. Den aktuella nivån är exempelvis märkbart lägre än den var under åren 2004-2006. För de inskrivna
arbetslösa med utsatt ställning har trenden varit en ökning över tid ända sedan finanskrisen 2008/2009.
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Den normala bilden är att en förstärkning av konjunkturen först gynnar personer med en
stark ställning på arbetsmarknaden och att det med en viss fördröjning även ger utdelning
för personer med en svagare position. För att få en riktigt märkbar påverkan på nivån även
för arbetslösa med utsatt ställning krävs en längre period av god konjunktur och stark arbetsmarknad. När jobben blir fler får allt fler personer möjlighet att konkurrera om de lediga jobben.
Även om utvecklingen framöver ser positiv ut även för arbetslösa med utsatt ställning är
det tydligt att gapet växer. Som andel av de inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen
kommer dessa till och med att öka. De arbetsmarknadspolitiska verktygen där dessa grupper kan få hjälp att komma ut på arbetsmarknaden måste alltså även fortsättningsvis vara
skarpa och ändamålsenliga.
De båda kurvornas utseende illustrerar tydligt både de olika gruppernas position på arbetsmarknaden och att de har fått olika utdelning de senaste åren. Orsakerna till detta är delvis
att kraven på kompetens ständigt ökar på arbetsmarknaden. Men det är också viktigt att
påpeka att Arbetsförmedlingen har fått nya och utökade uppdrag. Genom detta har även
antalet personer med utsatt ställning ökat. De förändrade regelverken kring sjukförsäkringen runt år 2010 gjorde att många personer har kommit till Arbetsförmedlingen efter
längre sjukskrivningstider. Bland dessa personer finns inslag av ohälsoproblematik och i
många fall en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.
Arbetsförmedlingens utökade uppdrag kring utrikesfödda och ansvaret för etablering har
också gjort att fler personer med utomeuropeisk bakgrund numera återfinns hos myndigheten. I ett skede där många människor söker sig till landet ger detta också utslag i ökade
arbetslöshetssiffror för gruppen.
I diagrammet nedan illustreras utvecklingen för var och en av delgrupperna av arbetslösa
med utsatt ställning. Observera att varje person kan ingå i flera av grupperna.
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Den tidigare största delgruppen har varit de arbetslösa med enbart förgymnasial utbildning. Denna grupp ökade kraftigt i samband med finanskrisen 2008-2009, vilket till stor
del berodde på att personer som blev arbetslösa då hade svårt att komma tillbaka i arbete
när konkurrensen på arbetsmarknaden hårdnade. Gruppen har även vuxit genom att de
nya uppdragen till Arbetsförmedlingen har haft stora inslag av personer med kortare utbildningsbakgrund. Gruppen med förgymnasialt utbildade arbetslösa är dock inte längre
den grupp som är störst.
Gruppen utomeuropeiskt födda har under de senaste åren nästan stått för hela ökningen
av antalet inskrivna med utsatt ställning och är numera den största gruppen bland de fyra.
En ökad utomeuropeisk invandring till landet, och att dessa i större utsträckning sökt sig
till arbetsmarknaden och Arbetsförmedlingen, har gjort att gruppen har vuxit. Den aktuella
trenden är att antalet ökar, och det relativt snabbt, vilket kommer att påverka den svenska
arbetsmarknaden de kommande åren.
Gruppen av personer som har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga
har också ökat över tid, men har under ett par års tid uppvisat en utveckling mot att minska
i antal. Gruppen äldre arbetslösa, har i princip varit oförändrad sedan några år tillbaka,
men har även den minskat något den senaste tiden.
Som tidigare nämnt så kan en person ingå i flera utav de utsatta grupperna i diagrammet.
Den enskilt vanligaste kombinationen är utomeuropeiskt född med högst förgymnasial utbildning. Diagrammet nedan visar gruppen utomeuropeiskt födda utifrån utbildningsnivå.

Det växande antalet inskrivna arbetslösa med ursprung utanför Europas gränser är som
helhet betraktad en heterogen samling människor med olika bakgrund och olika möjligheter på arbetsmarknaden. Beskrivs gruppen efter deras utbildningsbakgrund finns en stor
spännvidd från personer med mycket liten utbildning till personer med långa eftergymnasiala utbildningar. De senaste sex åren har antalet med utbildning kortare än gymnasiet
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ökat markant och gruppen har nästan tredubblats sedan år 2010. Den aktuella trenden är
också att antalet med eftergymnasial utbildning har ökat och då från 700 personer till 1400
personer på tre år. Förutsättningarna för att integrera dessa personer på arbetsmarknaden
är väldigt olika. För en del krävs grundläggande utbildning för att vara gångbara på arbetsmarknaden, medan andra bör ha kortare väg till jobben genom riktade insatser.

47

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2016 Jönköpings län

Utmaningar på länets arbetsmarknad
Matchningsproblem på en tudelad arbetsmarknad
Under en rad år har Arbetsförmedlingen beskrivit den ökade tudelningen på den svenska
arbetsmarknaden. Trots att det i slutet av oktober 2016 nästan fanns 11 000 inskrivna som
arbetssökande på länets arbetsförmedlingar, uppger arbetsgivarna att det råder brist på
arbetskraft med önskad kompetens inom vissa yrkesområden vid rekryteringar. Denna
obalans mellan utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden ger negativa konsekvenser för
både samhällsekonomin och för de personer som drabbas av arbetslöshet.
Det råder högkonjunktur på arbetsmarknaden i Jönköpings län och har gjort så sedan en
tid tillbaka. När ekonomin förstärks ökar efterfrågan på arbetskraft. Kring vissa yrkeskategorier och kompetenser uppkommer då bristsituationer där arbetsgivare inte alltid lyckas
finna personer med den kompetens de efterfrågar vid rekryteringar.Kompetensförsörjning
är en viktig förutsättning för tillväxt och välfärdsutveckling och är en utmaning inte bara
för arbetsmarknadspolitiken utan även andra politikområden som exempelvis utbildningspolitiken. Brist på rätt utbildad arbetskraft är ett hinder för rekryteringar och hämmar den
långsiktiga sysselsättningsutvecklingen.För att klara den framtida välfärden är det viktigt
med en god utveckling av sysselsättningen i länet. När rekryteringar av personer med strategiska nyckelkompetenser misslyckas, hindras det enskilda företagets utveckling. Uteblivna rekryteringar ger i längden också negativa effekter för samhällsekonomin. Arbetskrafts- och kompetensförsörjningen i länet är beroende av att fler personer väljer utbildningar som är gångbara på arbetsmarknaden, men också att utbildningsplatser finns i tillräcklig omfattning inom områden där kompetens saknas och där bristerna finns. Det är
också mycket viktigt att kunskaperna om behoven av arbetskraft inom olika yrkesområden
ökar. Här har många aktörer ett ansvar både vad gäller informationsspridning och opinionsbildning. Skolornas studie- och yrkesvägledare, utbildningsanordnare, länets arbetsgivare och inte minst Arbetsförmedlingen är viktiga aktörer för att sprida information och
öka kunskapen om arbetsmarknadens kommande behov.
Sedan 2008 har den inrikes födda befolkningen i arbetsför ålder minskat i Jönköpings län.
Detta beror främst på att befolkningsunderlaget av unga inte motsvarat de stora pensionsavgångarna. Generationsväxlingsproblematiken är en utmaning då det skapar bristsituationer på arbetsmarknaden i de branscher där det inte finns tillräcklig arbetskraft med rätt
kompetenser som kan ersätta pensionsavgångarna. Sådan problematik är särskilt tydlig
inom de yrkesområden som kan benämnas välfärdsyrken där kommunerna ofta är de stora
arbetsgivarna. Att en allt större del av befolkning är äldre gör också att behovet av främst
den kommunala servicen ökar. Detta medför att behovet av personal inom välfärdsyrkena
ökar ytterligare.
Tack vare invandringen har befolkningen i arbetsför ålder trots allt utvecklats i en positiv
riktning de senaste åren. Detsamma gäller sysselsättningsutvecklingen där ökningen som
helhet har drivits av utrikes födda sedan 2012. Den stor mängd nya människor som kommit
till Sverige från andra länder de senaste åren är ytterligare ett starkt potentiellt tillskott av
arbetskraft som delvis kan lösa de bristsituationer som finns på arbetsmarknaden. För att
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nyttja den ibland dolda kompetensen som återfinns bland deltagarna inom Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag gäller det att identifiera den vid kartläggningssamtal och
sedan genom validering, utbildnings-insatser och annat matcha personer med arbetsgivarnas behov.
Bland insatserna i den arbetsmarknadspolitiska verktygslådan finns också exempelvis
arbetsmarknadsutbildningar och insatserna kring traineejobb som till stor del är riktade
mot bristyrken.

Arbetslösa med utsatt ställning på arbetsmarknaden
Arbetsmarknadspolitiken ställs inför stora utmaningar även när aktiviteten på länets arbetsmarknad ökar under en konjunkturuppgång. Också i en starkare konjunktur är konkurrensen stor om många av de lediga jobben. Personer med färsk arbetslivserfarenhet och
starka meriter kommer även fortsättningsvis att ha goda möjligheterna på arbetsmarknaden. Personer med längre arbetslöshetstider och svagare position på arbetsmarknaden
kommer däremot att ha fortsatt svårt att finna ett arbete. En av de viktigare uppgifterna för
arbetsmarknadspolitiken är att stärka de individer som befinner sig långt från arbetsmarknaden för att öka deras möjligheter att komma ut i arbete.
Det är viktigt att poängtera att de arbetslösa med utsatt ställning är en grupp som i genomsnitt har svårare att komma ut i arbete än övriga. Inom denna heterogena grupp finns individuella skillnader där personliga egenskaper kan vara avgörande för vilka möjligheter
personen har på arbetsmarknaden. Det kan röra sig om alltifrån formell utbildning till personliga kontaktnät och arbetslivserfarenhet. De individuella egenskaperna är i slutändan
avgörande för om en person ska komma i arbete eller inte.
Arbetsförmedlingens uppgift handlar i mångt och mycket om att intensifiera kontakterna
med länets arbetsgivare och att förstärka nätverken på den lokala arbetsmarknaden. Därigenom ökar möjligheterna att finna praktikplatser och skapa förutsättningar för anställningar för personer med svagare position på arbetsmarknaden.
Det är viktigt att både förhindra att personer hamnar i långa arbetslöshetstider och att öka
möjligheterna för dem som redan har långa tider av arbetslöshet att komma ut i arbete.
Detta är en stor utmaning för arbetsmarknadspolitiken. Personer med långa arbetslöshetstider, är prioriterade från Arbetsförmedlingens sida både vad gäller programinsatser och
handläggarresurser. De arbetsmarknadspolitiska insatserna som erbjuds, exempelvis arbetsmarknadsutbildningar och arbetspraktik, syftar både till att höja den arbetssökandes
kompetens och att öka kontakterna med arbetslivet. Möjligheterna till anställningsstöd och
nystartsjobb (som innebär en subvention till en arbetsgivare som anställer en person som
varit frånvarande från arbetsmarknaden en längre tid) är dessutom relativt generösa.

Personer med förgymnasial utbildning
Arbetslöshetsnivån för gruppen som har högst förgymnasial utbildning är betydligt högre
än för arbetssökande med gymnasieutbildning eller längre. I gruppen finns även många
personer med längre arbetslöshetstider. Många av de tidigare jobbmöjligheterna som funnits för personer med kortare utbildning har rationaliserats bort över tid och att påstå att
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gymnasieutbildning är obligatoriskt på den alltmer kunskapsintensiva svenska arbetsmarknaden är ingen överdrift. I gruppen med högst förgymnasial utbildning finns också
många personer med längre tider i arbetslöshetstider. Inte sällan har personer också tillhörighet i någon annan grupp med svagare konkurrensmöjligheter på arbetsmarknaden
också. Det vill säga är utomeuropeiskt född, har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, eller tillhör det äldre åldersspannet (55-64 år).
Flera faktorer talar för att det kommer att vara fortsatt hög arbetslöshet bland personer
med kortare utbildning. Detta beror på att det sker ett kontinuerligt inflöde till gruppen,
dels av ungdomar som inte når fullföljd gymnasieutbildning, dels från invandringen där en
stor andel saknar gymnasieutbildning. Bland de personer som kommer till Arbetsförmedlingen genom etableringsuppdraget finns en stor andel med högst förgymnasial utbildning. Det sker alltså ett kontinuerligt inflöde i gruppen av personer med kortare utbildning.
Ungdomar med bristfällig utbildning är en grupp som i stor utsträckning hamnar i en arbetslöshetssituation som är svår att bryta. På arbetsmarknaden ställs allt hårdare krav på
utbildning och arbetslivserfarenhet, både vad gäller formell och informell kompetens.
Yngre personer som varken har gymnasieutbildning eller arbetslivserfarenhet har därför
en svagare position i konkurrensen om de lediga jobben. Detta märks genom att ungdomar
som saknar gymnasieutbildning har större risk att bli långtidsarbetslösa. Därför är det viktigt att rusta grundskoleelever för deras långsiktiga studier. Att dessutom motivera ungdomar att fullfölja gymnasiet är mycket viktigt och är en utmaning för hela samhället. Möjligheterna att genomföra gymnasieutbildning även i vuxen ålder är också viktig. Detta är av
stor betydelse både för den enskilda individen och för arbetskraftsförsörjningen i samhället. I slutändan är det avgörande också för samhällsekonomin och för välfärden.
För personer utan gymnasieutbildning behövs utbildningsinsatser för att öka möjligheterna på arbetsmarknaden. Exempelvis kan studiemotiverande insatser genom folkhögskolorna vara ett delmål. Det är i första hand inom ramen för utbildningspolitiken snarare än
inom arbetsmarknadspolitiken som insatserna bör ske. Här behövs också en fördjupad
samverkan mellan Arbetsförmedlingen och kommunerna kring utbildningssatsningar av
kunskapslyftskaraktär.
Det är olyckligt att många elever går genom gymnasieskolan utan att få fullständiga betyg
och gymnasiekompetens. Arbetsmarknadspolitiken och vuxenutbildningen har alltför begränsade möjligheter att fullt ut kompensera detta. Lärlingsutbildningar med större inslag
av arbetsplatsförlagd utbildning kan vara en väg att öka andelen elever med fullständiga
gymnasiebetyg. Detta erbjuds numera inom ramen för de reguljära gymnasieutbildningarnas yrkesutbildningar och kan även minska avståndet mellan skola och arbetsliv.

Personer med funktionsnedsättning
Personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga har det tufft på arbetsmarknaden och är ofta den grupp som har allra svårast att snabbt få arbete. En relativt
stor andel av de inskrivna arbetslösa i denna grupp tillhör också den utsatta gruppen personer som har högst förgymnasial utbildning. Av nästan fyra av tio inskrivna arbetslösa
med funktionssättning i Jönköpings län har högst förgymnasial utbildning. En stor del av
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gruppen har också långa tider i arbetslöshet. För en person med funktionsnedsättning
krävs i många fall insatser från samhället och Arbetsförmedlingen för att stärka möjligheterna att få arbete. Arbetsförmedlingen prioriterar såväl programinsatser som handläggarresurser för personer i målgruppen.
Arbetsförmedlingen har en uppsättning verktyg och insatser för att stärka de funktionsnedsattas möjligheter på arbetsmarknaden. Dessa insatser tillsammans med en välvillig
inställning från arbetsgivarna i länet är viktiga för att lyckas med målsättningen om att
påskynda vägen till arbete för personerna i gruppen.
En metod för att stärka möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att komma
ut i arbetslivet är genom en så kallad SIUS-insats (Särskilt introduktions- och uppföljningsstöd för funktionsnedsatta i arbetslivet) som är ett stöd för personen att introduceras på en
arbetsplats. Genom en metod som bygger på en variant av Supported Employment-metodiken fungerar SIUS-konsulenten som stödperson under den introducerande fasen av personens väg till anställning.
Inom ramen för Arbetsförmedlingens uppdrag inom arbetslivsinriktad rehabilitering finns
även möjligheter till anställning med stöd för personer med funktionsnedsättning som
medför nedsatt arbetsförmåga. Genom anställningar med lönesubventioner ökar möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att konkurrera på arbetsmarknaden. Arbetssökande med funktionsnedsättning har i många fall också en svagare utbildningsbakgrund som ytterligare försämrar personens ställning på arbetsmarknaden. Under de kommande åren behövs fortsatt starkt stöd för den växande gruppen arbetssökande personer
med funktionsnedsättning.

Arbetslösa över 55 år
Arbetslösheten i åldersgruppen 55-64 år är som tidigare redovisats relativt låg. Personer i
denna åldersgrupp som har fasta anställningar har i allmänhet en liten risk att hamna i
arbetslöshet. Personer i åldersgruppen som blir arbetslösa har däremot ofta svårt att
snabbt komma tillbaka till arbete. Svårigheterna på arbetsmarknaden förstärks dessutom
för de personer i åldersgruppen som har sämre hälsa, funktionsnedsättning eller kortare
utbildningsnivå. Det är också stor sannolikhet att det är i denna grupp man kan finna personer vars yrkeserfarenheter har blivit inaktuella och därför inte efterfrågas på arbetsmarknaden.
En äldre person som varit utan arbete en längre tid möts av en stark konkurrenssituation
på arbetsmarknaden. För den enskilde individen kan möjligheten till en subventionerad
anställning via exempelvis nystartsjobb vara en möjlig återkomst i arbete. Villkoren är särskilt generösa för en arbetsgivare som anställer en äldre person som varit frånvarande från
arbetslivet en tid. För personer över 55 år som är kvalificerade för detta stöd ges subventionen för dubbelt så lång tid som för övriga personer.
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Utomeuropeiskt födda arbetslösa
Utrikes födda arbetssökande, och då i synnerhet personer med utomeuropeisk bakgrund,
är en grupp som också har en tuff situation på arbetsmarknaden. Den sysselsättningsökning som skett under de senaste åren i Jönköpings län har dock i princip helt skett bland
de utrikes födda, eftersom antalet inrikes födda i arbetsför ålder minskar i de flesta av länets kommuner. Det är alltså tack vare den positiva nettoinvandringen som utvecklingen
av arbetskraft och sysselsatta varit positiv.
Sedan en tid tillbaka har antalet arbetslösa som är födda utanför Europa ökat i snabb takt.
Orsakerna till detta är snarare att den utomeuropeiska invandringen har ökat och att gruppen i ökad utsträckning har kommit till Arbetsförmedlingen än att arbetsmarknadssituationen för gruppen har försämrats. Situationen för gruppen på arbetsmarknaden är dock
tuff varför det framöver sannolikt lär bli en stor ökning av utomeuropeiskt födda med långa
arbetslöshetstider.
Att personer som relativt nyss kommit till Sverige har svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden beror delvis på att det handlar om att lära sig ett nytt språk och nya kulturella
koder. Bristen på upparbetade nätverk försvårar också personers etablering på arbetsmarknaden, vilket inte minst beror på att många rekryteringsvägar går just via informella nätverk. För att öka sina chanser på arbetsmarknaden behöver individen bygga upp såväl humankapital som socialt kapital, vilket är en process som tar tid.
Utomeuropiskt födda har ett förhållandevis lågt arbetskraftsdeltagande och särskilt lågt är
det bland de utomeuropeiskt födda kvinnorna. Här finns utmaningar både vad gäller att
öka arbetskraftsdeltagande och att öka integrationen av dessa personer, vilket i mångt och
mycket är två sidor av samma sak. Arbete och sysselsättning är en central komponent i
integrationsarbetet, både för att ta vara på människan som resurs och att inkludera människor i samhällsgemenskapen och motverka utanförskap.
Arbetsförmedlingen har sedan 2010 ett utökat ansvar för nyanländas situation med syftet
att påskynda och förenkla etableringen i samhället och i arbetslivet för dessa personer. Arbetsmarknadspolitikens insatser för att stärka etablering och integrering för personer ur
denna grupp är viktig. Inte minst är utbildningsinsatser, gärna i kombination med praktik
och andra arbetsplatsförlagda inslag, är viktiga satsningar för att öka chanserna till arbete.
Det är viktigt att belysa att gruppen utomeuropeiskt födda är långt ifrån en homogen grupp.
Inom gruppen finns personer med mycket begränsad utbildningsbakgrund och personer
med både högre utbildning och kvalificerad yrkeserfarenhet. Insatserna för gruppen måste
därför utgå från de enskilda individernas förutsättningar och behov. För en del behövs
grundläggande utbildningsinsatser och för andra handlar det exempelvis om ekvivalering
av tidigare utbildningar och validering av yrkeserfarenheter.
De så kallade snabbspåren är särskilda insatser där Arbetsförmedlingen har regeringens
uppdrag att samordna och genomföra snabbare vägar för personer som har utbildning eller
yrkeserfarenhet som efterfrågas på den svenska arbetsmarknaden. Snabbspår upprättas för
exempelvis ingenjörer, yrkesförare, målare, kockar, administrativ personal, lärare, läkare,
sjuksköterskor, tandläkare och apotekare. Det är områden som Arbetsförmedlingen har
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identifierat som bristyrken och där arbetsgivare och fackförbund är överens om inriktningen. En annan insats genom Arbetsförmedlingen är instegsjobb som är ett särskilt anställningsstöd med nyanlända invandrare som målgrupp. Insatsen innebär att en subventionerad anställning kombineras med svenskundervisning för invandrare. Dessutom kommer efter årsskiftet 2016-2017 den nya insatsen moderna statliga beredskapsjobb med målgruppen nyanlända eller långtidsarbetslösa.

53

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2016 Jönköpings län

Bilagor
Bilaga 1. Metod och urval
Historia och syfte
Arbetsförmedlingen har gjort prognoser sedan 1960-talet. Den nuvarande metodiken infördes i mitten av 1990-talet. Samtidigt infördes ett enhetligt intervjuformulär. Sedan dess
har intervjuformuläret utvecklats och antalet frågor har blivit fler.
Syftet med prognosarbetet är att ge Arbetsförmedlingen detaljerad kunskap om läget och
framtidsutsikterna på arbetsmarknaden, vilket är viktigt för förmedlingens arbete med
vägledning. Prognosarbetet stödjer på så sätt Arbetsförmedlingens kärnuppgift som är att
matcha arbetssökande mot arbetsgivarnas rekryteringsbehov. Det sammanställda materialet är också ett viktigt underlag för planeringen av verksamheten på såväl lokal som central
nivå. Ytterligare ett viktigt syfte med Arbetsförmedlingens prognoser är att informera och
påverka externa aktörer. Arbetsförmedlingen publicerar en nationell och 21 regionala prognoser två gånger per år, i juni och december.

Metod och undersökningens genomförande
Arbetsförmedlingens prognoser baseras på intervjuer med ett mycket stort antal privata
och offentliga arbetsgivare. Intervjuerna görs av arbetsförmedlare och svaren inhämtas genom samtal med arbetsgivarna vid ett besök eller per telefon. Motivet till detta arbetssätt
är att den ansvarige arbetsförmedlaren ska ha möjlighet att ställa följdfrågor, bland annat
för att minska risken för missförstånd kring frågornas syfte och innehåll.
Frågorna handlar bland annat om arbetsgivarnas bedömningar om efterfrågan på varor
och tjänster. Vidare ställs frågor om företagens kapacitetsutnyttjande, antal anställda, rekryteringsbehov, bristyrken samt löneutveckling. På motsvarande sätt får de offentliga arbetsgivarna frågor om utvecklingen för sin verksamhet samt om eventuell övertalighet.
Uppgifterna inhämtas under sekretesskydd enligt SFS 2009:400 (Offentlighets- och sekretesslagen) 28 kap 12§. Arbetsgivarna har ingen juridiskt bindande skyldighet att delta i Arbetsförmedlingens undersökning.
Resultaten av intervjuundersökningen utgör den viktigaste källan till prognosbedömningarna. En analys och sannolikhetsbedömning av svaren görs dock även med hjälp av annan
statistik och med hänsyn till andra faktorer som påverkar utvecklingen på arbetsmarknaden.

Urval och svarsfrekvenser
Urvalet av privata arbetsställen 27 dras från Statistiska centralbyråns (SCB) företagsregister.
Från och med 2013 innehåller urvalet endast arbetsställen med fem eller fler anställda. För
arbetsställen med minst 100 anställda är undersökningen en totalundersökning. Urvalet är

27

Med arbetsställe avses ett företags lokala arbetsplats.
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stratifierat utifrån näringsgren, arbetsställets storlek och län. Samma urval används normalt vid två prognostillfällen innan det byts ut.
För att vara en urvalsundersökning är antalet intervjuade arbetsställen stort vilket gör att
tillförlitligheten totalt sett bedöms som god. I den senaste undersökningen ingick 579 arbetsställen inom det privata näringslivet i Jönköpings län och svarsfrekvensen blev 78,8
procent. Det sker även intervjuer med representanter för olika verksamhetsområden i landets samtliga kommuner och landsting samt med ett antal statliga arbetsgivare. I den senaste undersökningen ingick 98 offentliga arbetsgivare i urvalet i Jönköpings län och svarsfrekvensen uppgick till 85,7 procent.
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Bilaga 2. Definitioner
Arbetsförmedlingens konjunkturindikator för näringslivet
Arbetsförmedlingens konjunkturindikator visar arbetsgivarnas bedömningar av hur efterfrågeläget kommer att utvecklas under de kommande 6 månaderna. Indikatorn bygger på
underlag från Arbetsförmedlingens intervjuundersökning och presenteras för det privata
näringslivet. Värdet 100 motsvarar det historiska genomsnittet, och indikerar därmed ett
normalt förväntningsläge Värden över 100 visar ett starkare förväntningsläge än normalt
och värden över 110 ett mycket starkare förväntningsläge än normalt. På motsvarande sätt
visar värden under 100 ett svagare förväntningsläge än normalt och värden under 90 ett
mycket svagare förväntningsläge än normalt.

Nettotal
Nettotalen är ett mått på arbetsgivarnas förväntningsläge. Talen beräknas som den andel
arbetsställen som bedömer att efterfrågan på deras varor och tjänster kommer att öka minus den andel arbetsställen som bedömer att efterfrågan kommer att minska.

Inskrivna arbetslösa
Inskrivna arbetslösa är summan av öppet arbetslösa och deltagare i program med aktivitetsstöd. Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik.
Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras
Arbetskraftsundersökning (AKU).

Registerbaserad arbetskraft
Den registerbaserade arbetskraften utgörs av:
1.

Den förvärvsarbetande nattbefolkningen (enligt SCB:s Registerbaserade arbetsmarknadsstatistik, RAMS).

2. Öppet arbetslösa (inskrivna på Arbetsförmedlingen).
3. Personer i program med aktivitetsstöd (inskrivna på Arbetsförmedlingen).
Den registerbaserade arbetskraften används för att redovisa andelen arbetslösa i Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik. Samtliga uppgifter avser åldersgruppen 16-64 år.
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Bilaga 3. Arbetslöshetens sammansättning
Inskrivna arbetslösa 16-64 år som andel av registerbaserad arbetskraft i respektive grupp, genomsnitt av kvartal 2 2016 och kvartal 3 2016, Jönköpings
län
Utbildning
Utrikes
födda

Högst
förgymnasi
al

Gymnasial

Eftergymnasi
al

2,7

34,6

15,7

4,2

4,1

4,2

2,1

17,4

14,2

3,1

5,3

7,6

3,9

3,5

12,2

9,0

3,8

3,0

6,2

1,7

1,6

12,1

5,4

2,1

1,7

12,4

5,6

3,5

24,1

16,9

5,1

7,8

8,8

5,1

3,1

15,0

13,1

3,8

3,0

5,7

6,8

4,7

2,8

18,2

17,7

4,4

3,4

9,2

10,4

15,0

5,4

3,7

39,5

28,1

6,0

7,3

6,2

5,7

8,6

4,5

3,1

16,3

14,4

4,4

4,1

8,8

8,7

8,9

8,7

5,5

2,8

39,8

18,0

5,7

8,6

5,8

5,7

5,9

7,3

3,8

2,6

26,5

15,6

3,5

5,1

Eksjö

6,0

4,5

7,4

10,0

3,1

2,4

31,2

18,7

3,6

5,4

Tranås

7,8

7,6

7,9

12,6

6,1

4,5

30,3

22,9

5,5

5,6

Länet

6,3

6,1

6,4

8,8

4,6

3,0

22,4

17,4

4,4

4,4

11,3

6,0

4,2

21,4

21,2

6,2

4,9

Totalt
16-64 år

Kvinnor

Män

Aneby

6,0

6,2

5,8

10,3

3,2

Gnosjö

6,3

6,3

6,3

6,9

Mullsjö

4,4

5,0

3,8

Habo

2,3

2,5

2,1

Gislaved

8,1

8,1

8,1

Vaggeryd

5,1

5,5

4,7

Jönköping

5,4

5,2

Nässjö

9,8

Värnamo

5,9

Sävsjö
Vetlanda

Kommun

Riket
7,4
6,9
7,9
Källa: SCB (RAMS) och Arbetsförmedlingen

Unga
Äldre
Inrikes
18-24 år 55-64 år födda

Omslagsbild: Scandinav

Fakta om prognosen
Arbetsmarknadsutsikterna för Jönköpings län
är en del av Arbetsförmedlingens prognosarbete.
På vår webbplats arbetsformedlingen.se/prognoser
kan du läsa mer om vårt prognosarbete. Där hittar du även
arbetsmarknadsutsikter för alla län och för landet som helhet.
Om du är intresserad av mer information om framtidsutsikterna
för ett speciellt yrke rekommenderar vi vår webbapplikation
Yrkeskompassen. Se arbetsformedlingen.se/yrkeskompassen.
Där beskriver vi jobbmöjligheterna det närmaste året för nära 200 yrken.
Dessa yrken täcker tillsammans cirka 80 procent av arbetsmarknaden.
För drygt hälften av yrkena bedöms även jobbmöjligheterna under
de närmaste fem och tio åren.
I rapporten Var finns jobben? presenteras en sammanfattning
av yrkesprognoserna per yrkesområde på riksnivå.
I broschyren Jobbmöjligheter, som publiceras länsvis,
presenteras yrkesprognoser på regional nivå.
Nästa arbetsmarknadsprognos presenterar vi i juni 2017.
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