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PROGNOSEN

Länets arbetsmarknad
återhämtar sig
En god utveckling av den inhemska efterfrågan,
tillsammans med en global konjunktur som långsamt
återhämtar sig, gör att utsikterna ljusnar för svensk
ekonomi. Stämningsläget i den svenska ekonomin är
förhållandevis gott, vilket pekar på en fortsatt positiv
utveckling bland länets företag och arbetsgivare till
slutet av 2015. I takt med att konjunkturläget successivt förbättras väntas arbetslösheten fortsätta minska
samtidigt som sysselsättningen ökar.
I Jönköpings län är antalet arbetstillfällen drygt
160 000. Under 2014 och 2015 bedömer Arbetsförmedlingen att antalet sysselsatta i Jönköpings län
ökar med ytterligare omkring 2 700 personer. Sysselsättningen väntas framför allt öka i olika delar av den
privata tjänstesektorn, där det inom många områden
sker en betydande tillväxt av nya arbetstillfällen.
En del kompetenser är särskilt efterfrågade och på
vissa områden upplever arbetsgivarna tydliga bristsi-

tuationer. Exempelvis efterfrågas fler ingenjörer och
IT-specialister än vad som finns tillgängligt. Personer
med kvalificerad yrkeskompentens och hantverksskicklighet är också eftertraktade på länets arbetsmarknad.

Antalet inskrivna arbetslösa väntas minska under
2014 och 2015
Arbetslösheten i Jönköpings län ligger något under
riksgenomsnittet. I slutet av 2013 var omkring 12
700 personer inskrivna som arbetslösa i länet, vilket
motsvarar en arbetslöshetsnivå på 7,4 procent. Till
slutet av 2014 förväntas antalet inskrivna arbetslösa ha
minskat till en nivå på runt 11 700 personer, motsvarande en arbetslöshetsnivå på 6,8 procent. Under 2015
förväntas antalet inskrivna arbetslösa minska med
ytterligare 1 000 personer, till en nivå på omkring 6,2
procents arbetslöshet vid utgången av året.

En längre version av prognosen kan du läsa på webbplatsen arbetsformedlingen.se/prognoser.
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Arbetsförmedlingen gör två prognoser per år. De arbetsställen som intervjuas utgör ett stratifierat urval från SCB:s
företagsregister och avser arbetsställen med minst fem anställda. I Jönköpings län har 376 arbetsställen intervjuats.
Vi har även intervjuat representanter för olika verksamhetsområden i kommuner och landsting samt ett urval statliga
arbetsgivare. Resultatet av den genomförda undersökningen utgör basen för bedömningarna i prognosen.

Fortsatt stora utmaningar väntar på länets
arbetsmarknad
Trots de goda utsikterna väntas grupper med en svagare position på arbetsmarknaden ha en fortsatt svår
situation. Konkurrensen om de lediga jobben är stor
och arbetsgivarna ställer allt hårdare krav på kompetens och erfarenhet. Många arbetssökande saknar
den kompetens arbetsgivarna söker och har därför
svårt att konkurrera om de lediga jobben. Samtidigt
har länets arbetsgivare i många fall svårt att hitta
personer med den yrkeskompetens de efterfrågar.

Hur förbättrar jag mina jobbchanser?
I det kunskapsintensiva samhället är tillgången på
välutbildad arbetskraft avgörande för utveckling och
tillväxt. I takt med att kompetenskraven på arbetsmarknaden ökar minskar också antalet arbetstillfällen utan krav på utbildning. Det är idag få tjänster
som utannonseras utan krav på godkända betyg från
gymnasiet.
För den som saknar fullständiga gymnasiebetyg
finns det goda möjligheter att läsa in gymnasiekompetens eller utbilda sig till ett yrke på någon av
landets många folkhögskolor. Inom den kommunala
vuxenutbildningen finns också möjlighet till studier
på grundläggande eller gymnasial nivå.
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Ett annat utbildningsalternativ är att studera på någon av landets yrkeshögskolor. Yrkeshögskolorna har
en nära kontakt med företag, vilket gör att eleverna
har goda möjligheter att snabbt komma ut i arbete. I
Jönköpings län finns ett stort utbud av yrkeshögskoleutbildningar. Ett annat sätt att öka sina jobbchanser
är att läsa en utbildning på högskola eller universitet.
Körkort är en annan faktor som öppnar möjligheter för
många arbeten.

Förväntad sysselsättningsutveckling
Jönköpings län visar en ganska stark sysselsättningsutveckling under slutet av 2013 och början på 2014. Denna

positiva utveckling väntas fortsätta och förstärkas i takt
med att konjunkturen förbättras till slutet av 2015.
Under 2014 och 2015 väntas jobben framförallt
öka inom den privata tjänstesektorn. Även inom den
offentliga sektorn förväntas fler arbetstillfällen. Inom
industrin har många jobbtillfällen försvunnit de
senaste åren. Denna utveckling väntas fortsätta året
ut, men i takt med att den internationella handeln
förstärks förväntas sysselsättningen inom näringen
att stabileras under 2015. För bygg- och anläggningssektorn väntas sysselsättningen öka svagt till slutet
på prognosperioden. Vad gäller jord- och skogsbruket
väntas sysselsättningen inte förändras märkbart.

Sysselsättningsutveckling i Jönköpings län (prognos jämfört med fjärde kvartalet året innan)
Bransch/näring

Utveckling till kvartal 4, 2014

Utveckling till kvartal 4, 2015

Privata tjänster
Industri
Offentliga tjänster
Byggverksamhet
Jord- och skogsbruk
Summa Jönköpings län
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+ 1 200

+ 1 500

UTVECKLINGEN
FÖR BRANSCHER
Privata tjänster
Ur ett sysselsättningsperspektiv är den privata tjänstesektorn
mindre dominerande i Jönköpings län än i riket som helhet.
Den privata tjänstesektorn omfattar ändå drygt en tredjedel av
de sysselsatta i länet. Sektorn är bred och omfattar företag inom
handel, företagstjänster, transport, hotell- och restaurang, fastighetsverksamhet, information och kommunikation, men även
företag inom finans- och försäkringsverksamhet. Det faktum att
de olika branscherna har skilda inriktningar innebär att utvecklingen ofta varierar mellan olika branscher.
För kommande prognosperiod, som sträcker sig till slutet av
2015, väntas en god utveckling med en ökad sysselsättning. De
kunskapsintensiva tjänsteföretagen förväntas dominera sysselsättningsökningen. Till slutet av 2015 väntas också sysselsättningsökningar inom den del av tjänstesektorn som har starkare
kopplingar till industrin (exempelvis bemanningsföretag).
Inom den privata tjänstesektorn finns dock jobböppningar
inom många olika yrkesområden. Här ryms såväl högkvalificerade arbeten som kräver högskole- eller universitetsutbildning,
som många enklare ingångsyrken. Konkurrensen om de enklare
jobben är ofta hård, vilket innebär att betydelsen av mjuka och
informella kompetenser ökar. Särskilt tydligt är detta inom serviceyrken där social kompetens, kundbemötande och språkkunskaper är viktiga egenskaper för att öka den enskildes chans till
arbete.
Inom den privata tjänstesektorn finns en stor efterfrågan på
bland annat IT-konsulter, revisorer och redovisningsekonomer,
mjukvaru- och systemutvecklare men även civilingenjörer. Ett
annat yrke som arbetsgivarna efterfrågar och anger att det råder brist på är företagssäljare, ofta med kombinationen produktionskunskap och traditionell säljkompetens för att man ska vara
gångbar.
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Industri
Industrin i Jönköpings län har en lång och stark tradition. Arbetsmarknaden i länet karaktäriseras av att en stor andel av
de sysselsatta arbetar inom industrisektorn. Industrin svarar
ensamt för en fjärdedel av alla arbetstillfällen i länet. Länets
industri präglas av mångfald, men också av lokala specialiseringar. Att det finns regionala specialiseringar beror dels på
historiska traditioner, dels på att verksamheter växer fram i
kluster där företag skapas genom avknoppningar eller genom
att det finns behov av underleverantörer.
Den svenska industrin är i hög grad exportberoende och
påverkas tydligt av det globala konjunkturläget. Svensk industri upplevde ett svagt 2013 och utvecklingen har varit fortsatt
dämpad under inledningen på 2014. Arbetsförmedlingens intervjuundersökning visar emellertid på ett gott stämningsläge
och förväntningarna på det kommande året är relativt höga.
På ett års sikt förväntar sig sex av tio företag att efterfrågan
kommer att öka, medan endast fåtal bedömer en minskad efterfrågan.
Trots det goda stämningsläget inom industrin är fortsatta
effektiviserings- och rationaliseringsåtgärder nödvändiga för
att företag ska kunna konkurrera på den globala marknaden.
Detta leder till att Arbetsförmedlingen bedömer att antalet
sysselsatta inom industrin minskar något under 2014 för att
stabileras till slutet av 2015.
Många av länets industriföretag har emellertid svårt att
rekrytera rätt kompetens. Det råder en påtaglig brist på ingenjörer av olika slag, erfarna verktygsmakare samt styr- och
reglertekniker. I dagsläget råder det överskott på bland annat
maskinoperatörer och processoperatörer.

Offetliga tjänster
Omkring en tredjedel av alla sysselsatta i Jönköpings län arbe-
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tar inom den offentliga sektorn. Vård, skola och omsorg är de
största verksamhetsområdena och kommunerna tillsammans
med landstinget tillhör länets största arbetsgivare. Under
2014 och 2015 förväntas sysselsättningen inom den offentliga
sektorn att öka svagt.
På lång sikt finns det ett stort och ökande rekryteringsbehov
inom den offentliga sektorn. Det kommande rekryteringsbehovet beror delvis på att länets befolkningsstruktur förändras.
Över de kommande 10 till 15 åren förväntas andelen unga (019 år) och äldre (65 år eller äldre) att öka i befolkningen. Det
innebär att behovet av arbetskraft inom skola, vård och omsorg kommer att öka det kommande decenniet.
I dagsläget råder det brist på läkare, specialistutbildade
sjuksköterskor, tandläkare, gymnasielärare i matematik och
specialpedagoger. Ett annat yrke som utmärker sig med en
hög brist är förskollärare. I många av länets mindre kommuner finns dessutom en viss problematik med att rekrytera och
behålla personer med högskole- eller universitetsutbildning
inom ett flertal yrkesgrupper.

Byggverksamhet
Våren 2014 visar byggsektorn i länet visar en starkare optimism än på länge. Många företag i branschen förväntar sig en
ökad efterfrågan under 2014-2015. Den ökande optimismen
kan delvis förklaras av ett ökat bostadsbyggande, men också
av att många av de mindre hantverksfirmorna möter en relativt stark efterfrågan. De jobbar till stor del med ROT-uppdrag
för privatpersoner. Sysselsättningen inom bygg- och anläggningsbranscherna påverkas också av politiska beslut eftersom
exempelvis infrastrukturprojekt och underhållsarbeten leder
till att många arbetstillfällen skapas.
Ett problem inom byggbranschen är att det finns ett överskott på lärlingar, främst snickare/träarbetare och installa-

tionselektriker, samtidigt som det råder brist på erfarna och
yrkeskunniga hantverkare. Störst brist råder det på VVS-montörer, golvläggare och anläggningsarbetare. Det råder också
brist på personer till arbetsledande befattningar och även på
personer med olika nyckelkompetenser, exempelvis byggnadsingenjörer och byggnadstekniker.

ringar i avancerande maskiner. Den tekniska utvecklingen i
branschen återspeglas i att arbetsgivarna efterfrågar tekniskt
intresserade personer som både kan köra och reparera olika
typer av maskiner. Sysselsättningen inom jord- och skogsbruk
väntas vara oförändrad under 2014 och 2015.

Jord- och skogsbruk
Jord- och skogsbruket står för en relativt liten andel, omkring
två procent, av den totala sysselsättningen i länet. Förväntningarna inför framtiden är tämligen låga, vilket delvis förklaras av en hård internationell konkurrens där köttproducenterna befinner sig i en särskilt utsatt situation.
Utvecklingen inom jordbruket har under en lång tid gått mot
verksamheter i större anläggningar med kostsamma investe-
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Yrkeskompassen navigerar dig dit jobben finns.
Mer om framtidsutsikterna för olika yrken hittar du på
arbetsformedlingen.se/yrkeskompassen.

BRIST

ÖVERSKOTT

Civilingenjör
Specialpedagog
Förskollärare
Mjukvaru- och systemutvecklare
Psykologer
Läkare
Controller
IT-arkitekt
Specialistsjuksköterska
Styr- och reglertekniker

Vårdbiträde
Barnskötare
Maskinoperatör
Montörer
Taxiförare
Receptionist
Hudterapeut
Lagerarbetare
Processoperatör
Informatör

Det här är en bedömning av arbetsmarknadsläget för ett urval av yrken i länet under 2014-2015.

Kontakta oss på 0771-416 416
arbetsformedlingen.se
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