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Sammanfattning

• Fortsatt långsam global tillväxt

• God arbetsmarknad i Sverige

• Företagen fortsatt positiva

• Svag ökning av sysselsatta

• Arbetslösheten ökar 2018

• Brist fortsatt hög i offentlig och 

ökar inom privat

• Några utmaningar

Prognosen hittar ni på af:s hemsida från kl. 12.00.
Pressrum; https://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Pressrum.html,

Prognos: https://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-och-publikationer/Prognoser.html

https://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Pressrum.html
https://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-och-publikationer/Prognoser.html


Anm. 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





De olika branscherna i Jämtlands län 2017-2018

Jord- och skogsbruk

• går för fullt

• ökad lönsamhet 

• sysselsättning minskar

Industri

• sänkta förväntningar

• går för fullt

• få söker utbildning

• sysselsättningen går ner

Bygg

• byggkonjunkturen har 

mattats av

• ökad brist

• oförändrad sysselsättning

Privata tjänster

• förväntningarna fortsatt höga

• fortsatt hög brist

• sysselsättningen oförändrad

Offentliga tjänster

• stora pensionsavgångar

• fortsatt höga bristtal

• sysselsättningen ökar



Exempel på bristyrken generellt:

à la carte-kock med erfarenhet och rutinerad serveringspersonal. Under 

vintersäsongen uppstår även ett ökat behov av taxiförare, bagare, konditorer 

samt yrken kopplade till kroppsvård

Personliga och kulturella tjänster, hotell och restaurang

• 5 400 sysselsatta

• Fortsatt högt kapacitetsutnyttjande

• Positiva inför 2017 och 2018

• Få varsel, många lediga platser

• Hälften upplever brist

• Oförändrad sysselsättning 2017 och 2018



Störst brist:

undersköterska, sjuksköterska, biomedicinska analytiker, medicinska 

sekreterare och läkare. 

Hälso- och sjukvård, vård och omsorgssektorn

• 11 800

• Ökad efterfrågan

• Minskade resurser

• Många går i pension

• Stor brist

• Marginell ökning av sysselsättning 2017 och 2018



Senaste tio åren…

Bef. totalt =

+ 1 700

Bef. 16-64 =

- 3 500.

Om tio år…

16-64 = 

- 2 500

Idag…

Sysselsatta 60+ =

10 000

Befolkningspyramid Jämtlands län 2015







Förväntad procentuell 

sysselsättningsförändring (16-64 år) 

mellan kvartal 4 2017 och kvartal 4 2018 

Inskrivna arbetslösa 16-64 år som andel 

av registerbaserad arbetskraft, prognos 

kvartal 4 2018



*Förändring i procentenheter jämfört med

motsvarande period föregående år

Inskrivna arbetslösa i april 2017 som andel (%) 

av den registerbaserade arbetskraften 16 – 64 år

= 6,3 – 8,3 %1

= 8,4 % –

=      – 6,2 %

1 Genomsnitt för länet 
+/- 1 procentenhet

Kommun

Inskrivna 

arbetslösa

Förändring i 

procentenheter*

Strömsund 11,6% 1,1

Ragunda 10,8% -0,6

Bräcke 9,9% -0,3

Berg 7,7% 0,1

Riket 7,5% 0,0

Jämtlands län 7,3% -0,1

Åre 6,8% 0,9

Härjedalen 6,6% -0,4

Östersund 6,4% -0,5

Krokom 5,9% 0,0









Inskrivna arbetskraftsresurser hos 

arbetsförmedlingen april 2017

* 16-64 år



Utmaningar på länets arbetsmarknad

Efterfrågan på arbetskraft är relativt hög samtidigt som tillgången 

på utbildad arbetskraft krymper och bristen ökar vilket sänker 

kvalitén på välfärden och hämmar tillväxten….

• Effektiv matchning mellan lediga platser och arbetssökande

• Etablering av nyanlända invandrare

• Matchning till utbildning som leder till jobb

Kompensera bristande nätverk genom andra åtgärder som tex 

snabbspåren, validering, utbildning och insatser: extratjänster, 

moderna beredskapsjobb, praktik etc

Behöver samverka för att lyckas! 


