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Arbetsmarknadsläget i Jämtlands län maj 
månad 2015 

De till arbete minskade 

I slutet av maj 2015 påbörjade cirka 864 av alla som var inskrivna vid länets 

arbetsförmedlingar någon form av arbete. Det är en minskning med nästan 

16 procent jämfört med samma månad förra året. 

 

Bland dem som fick arbete i maj var: 

 272 kvinnor och 592 män (339 respektive 687 i maj 2014) 

 206 ungdomar under 25 år (238 i maj 2014) 

 145 utrikes födda (121 i maj2014) 

 111 funktionshindrade med nedsatt arbetsförmåga (160 i maj2014) 

Nyinskrivna öppet arbetslösa ökade något 

Under maj ökade antalet nyinskrivna med 34 personer och totalt anmälde sig 314 

personer (126 kvinnor och 188 män) som arbetslösa till länets arbetsförmedlingar. 

Nyinskrivna kvinnor ökade med 9 procent medan männen ökade med nästan 

16 procent.  

Lediga platser i länet ökade 

I maj 2015 ökade antalet nyanmälda lediga platser som anmälts till länets 

arbetsförmedlingar med 182, till 925 en ökning med cirka 25 procent jämfört med 

maj 2014.1 De yrken som efterfrågades mest under maj månad 2015 var 

grundskollärare, grundutbildade sjuksköterskor, eventsäljare och 

butiksdemonstratörer, företagssäljare, kundtjänstpersonal, personliga assistenter, 

förskollärare och lastbilsförare. 

Antal varsel minskade 

I maj 2015 varslades 10 personer vilket var ungefär lika många som maj 2014. Totalt 

under året har 91 personer varslats. Förra året, under samma period varslades 

sammanlagt 178 personer. 

Inskrivna arbetslösa minskade jämfört med förra året 

Inskrivna arbetslösa i Jämtlands län ökade sex månader i rad under 2014 men från 

februari 2015 vände det nedåt igen och antalet hamnade på cirka 4 573 personer i 

maj. Det innebär att det är 295 personer färre eller drygt 6 procent lägre jämfört med 

                                                           
1 Det finns anledning att vara försiktig och ej oreflekterat använda Af:s platsstatistik. Platsstatistiken täcker inte 

hela arbetsmarknaden och arbetsförmedlingens andel av de lediga platserna varierar över tid och konjunktur. 

Annonseringsregler och annonseringskultur förändras också över tid och det primära syftet med 

platsannonseringen är att underlätta matchningen på arbetsmarknaden och inte för statistikproduktion. 
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maj månad förra året. Detta är i stort sett i linje med än den prognos av 

arbetsmarknaden 2015 som Arbetsförmedlingen släppte den 10 juni 20152. 

 

Det är fortsatt fler män än kvinnor som är inskrivna arbetslösa, 2 701 män och 

1 872 kvinnor. Sett på ett års sikt så har antalet inskrivna arbetslösa män minskat 

med cirka drygt 3 procent och kvinnorna har minskat med drygt 9 procent. En av 

anledningarna att kvinnorna minskat mer än männen är att många 

ersättningsrekryteringar inom offentlig sektor, främst vård- och omsorg. 

 

Även länets arbetslösa ungdomar minskade och mot slutet av maj månad var det 

1 121 unga (18–24 år) inskrivna som arbetslösa hos länets arbetsförmedlingar. Det är 

en minskning med cirka 16 procent jämfört med för ett år sedan. 

 

Anledningen till att arbetslösheten minskar handlar inte enbart om att alla får jobb 

utan baksidan är också att det är några som flyttar. Det märks extra mycket nu då 

många av de stora ungdomskullarna flyttar till annan ort för att studera. 

 

Andelen inskrivna fortsätter att minska 

Räknat som andel av den registerbaserade arbetskraften (16-64 år) så ligger länets 

arbetslöshet på en nivå av 7,3 procent. Det är en lägre siffra i jämförelse med 

majsiffran för riket som landade på 7,5 procent. Länets unga (1824 år) ligger däremot 

något över motsvarande andelssiffra för riket. Antalet arbetslösa ungdomar i länet 

motsvarade 13,6 procent av den registerbaserade arbetskraften medan samma 

andelssiffra för rikets ungdomar låg på 12,2 procent för maj i år. 

 

Arbetslöshetsnivåerna minskade i alla länets kommuner utom i Bräcke kommun där 

den ökade under maj månad med 1,8 procentenheter. Härjedalens kommun 

minskade mest med 1,3 procentenheter. Högst arbetslöshet redovisade Bräcke 

kommun med 10,6 procent. Lägst arbetslöshet uppvisade Krokoms kommun med 

5,4 procent. 

 

Öppet arbetslösa minskade 

I slutet av maj var cirka 2 104 personer inskrivna som öppet arbetslösa vid länets 

arbetsförmedlingar, en minskning med cirka 2 procent jämfört med för ett år sedan. 

Av de öppet arbetslösa i länet var 62 procent män och 38 procent kvinnor. 

I förhållande till den registerbaserade arbetskraften låg länets öppna arbetslöshet på 

en andelssiffra av 3,4 procent, vilket var lägre än för riket som låg på 3,7 procent. 

 

Det finns även här stora skillnader mellan länets kommuner. Den öppna 

arbetslösheten var högst i Bräcke kommun med 5,6 procent medan Krokoms 

kommun låg lägst med 2,4 procent. 

                                                           
2 Prognosen finner ni här; http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-

prognoser/Prognoser/Prognoser/Jamtland/2014-12-09-Foretagen-ar-forsiktigt-positiva.html 
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Arbetssökande i program med aktivitetsstöd minskade 

Arbetsmarknadsprogrammen hos Arbetsförmedlingen syftar till att motverka långa 

tider i arbetslöshet. De arbetsmarknadsprogram som har flest deltagare i Jämtlands 

län är jobb och utvecklingsgarantin och jobbgarantin för ungdomar. 

Totalt var 2 469 personer inskrivna i något program med aktivitetsstöd under maj 

månad i år. Det är en minskning med nästan 10 procent. 

Jobb- och utvecklingsgarantin är det program i Jämtlands län som har flest antal 

deltagare. I maj deltog 1 094 personer i programmet. Av dessa personer deltog cirka 

288 i programmets sysselsättningsfas. Sett på ett års sikt så har antalet personer i 

Jobb- och utvecklingsgarantin minskat med drygt 8 procent. Antalet personer i 

programmets sysselsättningsfas minskade med 5,3 procent under samma period. 

Jobbgaranti för ungdomar är det program i länet som har näst flest deltagare. I slutet 

av maj månad deltog cirka 433 ungdomar i programmet. Det är en minskning med 

nästan 25 procent jämfört med samma månad i fjol. 

Långtidsarbetslösa ökade något 

Under det senaste året har den totala arbetslösheten minskat marginellt med 

1,8 procent bland personer med minst två års arbetslöshetstid i Jämtland och ligger 

nu på 630 personer. I riket var det en minskning med 6 procent. 

Arbetssökande i arbete med stöd oförändrat 

Antal personer i arbete med stöd var 1774 i maj 2015 vilket var nästan samma antal 

som i maj 2014. Anställningsstöden är indelade i anställningsstöd och särskilda 

insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. I 

anställningsstöden ingår bland annat särskilt anställningsstöd och instegsjobb. 

Av personerna som har arbete med stöd fanns: 

• 290 i olika anställningsstöd (105 i särskilt anställningsstöd, 80 i förstärkt särskilt 

anställningsstöd och 105 i instegsjobb ) 

• 1 485 i särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför 

nedsatt arbetsförmåga, varav 412 i anställning med lönebidrag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kort om maj månad 2015, Jämtlands län 

(Inom parentes anges motsvarande siffror för maj månad 2014) 

 

 7,3 procent var inskrivna som arbetslösa (7,7)* 

 13,6 procent av ungdomar 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (15,9)** 

 Antal inskrivna arbetslösa uppgick till 4 573 personer (4 868) 

 864 personer fick arbete (1 026) 

 314 personer anmälde sig som nya öppet arbetslösa (280) 

 925 nya lediga platser anmäldes (743) 

 10 personer varslades om uppsägning (7) 

*Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år 
** Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 18-24 år 
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Inskrivna arbetslösa i maj 2015 som andel (%)  
av den registerbaserade arbetskraften 16 – 64 år 
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Fakta om statistiken 

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens 

verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens 

registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga 

platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av 

arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet 

arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En 

annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns 

tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande 

till en registerbaserad arbetskraft. 

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den 

officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras 

Arbetskraftsundersökning (AKU). 

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik 

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning 

 

I juli presenteras inget månadspressmeddelande för länet utan endast 

för riket. Nästa månadspressmeddelande med arbetsmarknadsstatistik 

publiceras den 12 augusti 2015. 

 
 
 
 
Inskrivna arbetslösa i maj 2015 som andel (%) av den 
registerbaserade arbetskraften 16 – 64 år 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Fakta-om-statistiken.html
http://www.scb.se/aku/

