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Sammanfattning
Den globala tillväxten fortsätter att stärkas även om det sker i olika takt i olika delar av 
världen. Arbetsmarknaden fortsätter att förstärkas påtagligt och jobben tillkommer i god 
takt inom både privata och offentliga tjänster. Det som hämmar tillväxten är tillgången 
på arbetskraft inom vissa yrken, varvid rekryteringsproblemen ökar undan för undan och 
berör fler yrken än tidigare. Arbetslösheten bland inrikes födda är låg och den stora poten-
tialen för sysselsätt-ning återfinns bland utrikesfödda. Med andra ord är arbetsmarknaden i 
landet stark.

Jämtlands län påverkas så klart också. Här är efterfrågan på arbetskraft stor. Antalet vars-
lade var marginellt högre första kvartalet 2017 än 2016. Samtidigt ökade antalet lediga plat-
ser och arbetsgivarna är fortsatt starkt positiva. Majoriteten anger att de nyttjar sin arbets-
kraft för fullt och står inför rekryteringar. Trots det positiva läget kommer sysselsättningen 
bara att öka marginellt. Även arbetslösheten kommer sannolikt att öka under andra halv-
året 2107 och 2018. Det som delvis motverkar tillväxten är matchningsläget på arbetsmark-
naden. Många av dem som skrivs in just nu har korta utbildningar och kan inte svenska. 
Samtidigt upplever arbetsgivarna svårigheter att rekrytera personal. Det visar att det råder 
ett an-strängt läge när det gäller arbetskraften och många av rekryteringarna handlar om 
att ersätta pensionsavgångarna i länet och gärna med en högre kompetens än tidigare.

Fortsätter denna utveckling kommer totala antalet inskrivna att öka inom en snar framtid. 
Det är de utrikesfödda som kommer att stå för ökningen av arbetslösheten och andelen som 
står långt ifrån arbetsmarknaden tilltar. Det handlar inte längre om att matcha till jobb utan 
snarare om att matcha till rätt utbildning som kan ge ett jobb på lite längre sikt. Därför är 
bedömningen att sysselsättningen kommer att öka marginellt i länet samtidigt som arbets-
lösheten kommer att öka i slutet av 2018. Hur mycket är svårt att förutse just nu.

Sysselsättningen ökar sakta
Sysselsättningen i länet bedöms öka med 200 personer fram till slutet av 2017 och ytterli-
gare 300 till slutet av 2018. Det är bekymmersamt att andelen arbetsgivare som anger brist 
är stor vilket sannolikt hämmar tillväxten.



Arbetslösheten oförändrad 2017 och ökar marginellt 2018
Bedömningen är att arbetslösheten i länet blir oförändrad och hamnar på drygt 4 600 
perso-ner i slutet av 2017, ungefär samma som 2016. Det motsvarar 7,3 procent av arbets-
kraften 2017. Förklaringen är att nedgången för nyinskrivna har stannat av och man kan se 
en svag uppgång i trenden från 2015 fram till första kvartalet 2017. Samtidigt som trenden 
för dem som går till jobb fortsätter att minska. Bedömningen för 2018 är att om trenden 
fortsätter kommer andelen att öka till 7,5 procent och totalt väntas drygt 4 700 personer 
vara inskrivna. Det är främst inskrivningar av utrikesfödda som kommer att bidra till en 
ökning.

Svårt att matcha till jobb
Bristen på arbetskraft ökar och matchningsläget blir allt svårare. Orsaken till detta är 
bland annat att de som skrivs in har kort utbildning och brister i svenska språket. Samti-
digt har vi stora pensionsavgångar som behöver ersättas. Avgångarna kommer att fortgå 
framöver medan påfyllnaden av arbetskraft avtar. Detta skapar å andra sidan goda förut-
sättningar för många att komma in på arbetsmarknaden om de har rätt kompetens. Bristen 
på utbildad arbetskraft är utspridd inom flera yrken men de stora volymerna finns inom 
vård och omsorg. Inom följande områden väntas bristen öka:

• yrken inom hälso- och sjukvård
• läraryrken
• yrken inom teknik och IT
• yrken inom bygg och anläggningsarbete
• kvalificerade yrken inom industrin
• några yrken inom tjänster och service

Med tanke på utvecklingen av länets tillgängliga arbetskraft och brist på rätt kompetens 
behöver alla resurser tas till vara och fyra viktiga utmaningar för verksamheten under pe-
rioden handlar om: 

• etablering av nyanlända invandrare
• till utbildning som leder till jobb
• effektiv matchning mellan lediga platser och arbetssökande
• arbetslösa med utsatt ställning på arbetsmarknaden – undvika långa tider utan ar-

bete
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