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Sammanfattning 
Den globala ekonomin förstärks under 2016 och 2017, och tillväxten bedöms till 3,5 procent 

2016. Det betyder att tillväxten av världshandeln ökar. USA håller i taktpinnen samtidigt som 

konjunkturen fortsätter sin återhämtning i euroområdet. Orosmolnen har flyttas från Europa 

till Kina. Mycket talar emellertid för en mjuklandning i Kina, men tillväxten dämpas undan för 

undan. Den förbättring som trots allt sker i världen gynnar svensk exportindustri, detta i syn-

nerhet då flera länder som är viktiga för svensk export bedöms utvecklas starkt 2016. 

 

Den svenska ekonomin är inne i en tydlig förstärkning och Arbetsförmedlingens arbetsgivarun-

dersökning slår fast att den starka utvecklingen består ett tag till. BNP ökar mycket starkt 2015 

då ökningen bedöms till 3,4 procent kalenderkorrigerat. Den starka utvecklingen av privat kon-

sumtion och investeringar – främst i bostäder – bidrar mest till BNP-tillväxten, men också ök-

ningen av offentlig konsumtion.  Denna utveckling fortsätter under 2016 och BNP beräknas öka 

med knappt 3 procent kalenderkorrigerat. Exporten förstärks men samtidigt ökar importen 

starkare varvid nettoexportens bidrag till BNP-tillväxten blir ringa. Arbetsmarknaden fortsätter 

att förstärkas påtagligt och jobben tillkommer i god takt inom både privata- och offentliga tjäns-

ter. Tillgången på arbetskraft blir inte tillräcklig inom vissa yrken, varvid rekryteringsproblemen 

ökar undan för undan och berör flera yrken än tidigare. Arbetslösheten bland inrikes födda är 

låg och den stora potentialen för sysselsättning återfinns bland utrikes födda. 

 

Den generella återhämtningen i Sverige har även påverkat att arbetsmarknaden i länet fortsatt 

att återhämta sig under 2015 och kommer att fortsätta 2016. Länet har haft fortsatt låga varsel, 

ökade lediga platser och sjunkande arbetslöshet. Våren 2015 var förväntningarna på länets kon-

junktur något lägre än normalt och höstens undersökning visar en marginell förbättring. De 

arbetsgivare i privata näringslivet som angett brist när de ska rekrytera personal har ökat och 

ligger fortfarande strax över det historiska medelvärdet och marginellt under rikssnittet. Kapa-

citetsutnyttjandet ökat något och ligger fortsatt på en hög nivå något över riket. En fortsatt för-

bättring av länets arbetsmarknad bedöms fortgå under 2016. De största förändringarna som 

händer på arbetsmarknaden just nu är ersättningsrekryteringar för dem som går i pension. 

Främst inom vård och omsorg där bristtalen är bland de största i landet. Detta kan delvis för-

klaras av att samtidigt som det är många som går i pension så minskar de i åldersgruppen 16–

64 år. Arbetsmarknaden i stort är ganska stabil vilket kan förklaras av att det finns många små 

och medelstora företag. Tillväxtmotorerna i länet är Åre och Östersund. 

Antalet sysselsatta ökar marginellt 

Antalet sysselsatta i länet bedöms öka med 200 personer fram till slutet av 2015 och ytterligare 

300 till slutet av 2016. Prognosen för arbetskraften är att den kommer att minska framöver om 

inget förändras. På sikt leder detta till en fortsatt ökad brist för arbetsgivarna både inom privat 

och offentlig sektor och då främst inom vård och omsorg. 
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Arbetslösheten ökar tillfälligt för att sedan minska igen 

Vid senaste mätningen i oktober 2015 var 4 600 personer inskrivna hos arbetsförmedlingarna i 

Jämtlands län, motsvarande 7,4 procent av den registerbaserade arbetskraften. Prognosen för 

fjärde kvartalet 2015 är att antalet tillfälligt kommer att öka till cirka 4 700 för att sedan sjunka 

till strax under 4 400 år 2016. Detta motsvarar 7,5 respektive 7,1 procent av arbetskraften 2015 

och 2016. Samtidigt som det är positivt att arbetslösheten minskar visar sammansättningen att 

de som står långt ifrån arbetsmarknaden kommer att öka. Detta innebär samtidigt att varje in-

divid kommer att ta mer resurser i anspråk av arbetsförmedlaren. 

Utmaningar på länets arbetsmarknad 

Den närmsta framtiden väntas pensionsavgångarna fortgå och öka medan påfyllnaden av ung-

domar avtar. Detta skapar å andra sidan goda förutsättningar för många att komma in på ar-

betsmarknaden om man har rätt kompetens. Brist på rätt utbildad arbetskraft hämmar rekryte-

ringar och sysselsättning. I förlängningen kan det få en avgörande betydelse eftersom det inte 

bara handlar om tillväxt och expansion i företag. Bristen omfattar även yrken som påverkar ser-

vice, hälsa och välfärd för medborgarna. Framtida arbetskrafts- och kompetensförsörjning är 

alltså en utmaning för alla parter i länet att agera på. 

Just nu bedöms inflödet av nyanlända stå för den största andelen av inflödet till och totalt in-

skrivna på Arbetsförmedlingen. Många av de inskrivna har inte tillräcklig utbildningsnivå för 

de lediga jobben. 

Med tanke på den negativa utvecklingen av länets tillgängliga arbetskraft och brist på rätt kom-

petens behöver alla resurser tas till vara. Följande har identifierats som grupper med utsatt ställ-

ning på arbetsmarknaden i länet som bedöms ha svårt att finna en sysselsättning under 2015: 

 personer med högst förgymnasial utbildning 

 ungdomar och särskilt de med bristfällig utbildning 

 utrikesfödda, särskilt födda utom Europa 

 personer med en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga 

 arbetslösa personer 55–64 år  

För dem med utsatt ställning på arbetsmarknaden krävs en rad kompetenshöjande insatser från 

samhällets sida, inte minst insatser för att höja utbildningsnivån hos dem med svag utbildnings-

bakgrund. 
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Konjunkturläget i Jämtlands län 

Företagarna i länet tror på en normal utveckling 

Den globala tillväxten 2016-2017 förstärks och återhämtningen kommer att fortsätta. Det ser 

olika ut i olika delar av världen. Både USA och Europa är optimistiska. Tillväxtekonomierna har 

bromsat in och det är främst Kina som påverkar inbromsningen. Ekonomin i euroområdet har 

växlats upp och det är den tyska ekonomin som stärkts. Den svenska konjunkturen och arbets-

marknaden fortsätter att stärkas. Det är god fart på sysselsättningstillväxten och det är en ut-

veckling som fortsätter framöver. Samtidigt finns det en del som talar för att strukturarbetslös-

heten ökat och att den riskerar att öka ytterligare under de kommande åren. Gruppen inskrivna 

arbetslösa på Arbetsförmedlingen med en utsatt ställning på arbetsmarknaden har fortsatt att 

öka. Utvecklingen ser olika ut i olika delar av landet beroende på näringslivsstruktur och export-

marknader. 

Höstens undersökning1 visar att framtidstron i länen ser olika ut. Av samtliga 21 län i riket är 

det tre län som ligger under normalvärdet: Norrbottens, Västerbottens och Värmlands län. 

Jämtlands län ligger marginellt över normalvärdet. Detta innebär att de intervjuade företagarna 

i Jämtlands län tror på en oförändrad utveckling eller normal efterfrågan på deras varor och 

tjänster det närmsta halvåret. Östergötlands, Kalmar och Västmanlands län är mest positiva och 

ligger högst av samtliga län. Sammantaget för hela riket så visar det att arbetsgivarna har starka 

förväntningar det närmsta halvåret. 

  

                                                             
1 För beskrivning av metod och urval och definitioner, se bilaga 1 och 2. 
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Arbetsförmedlingens konjunkturindikator för näringslivet, Jämtlands län, våren 
2007-hösten 20152 

 

Anm. Värden över 100 visar ett starkare förväntningsläge än normalt och värden över 110 ett mycket starkare förvänt-
ningsläge än normalt. På motsvarande sätt visar värden under 100 ett svagare förväntningsläge än normalt och värden 
under 90 ett mycket svagare förväntningsläge än normalt. 

 

I höstens undersökning är förväntningarna på länets konjunktur marginellt högre än de var i 

våras. Arbetsgivarna är avvaktande och tror på en normal utveckling och det generella arbets-

marknadsläget bedöms vara stabilt i länet. Sysselsättningen bedöms öka marginellt och arbets-

lösheten bedöms fortsätta minska något. 

En av de största utmaningarna är att många av dem som står långt ifrån ett arbete kommer att 

få svårt att etablera sig på arbetsmarknaden även när läget förbättras. Detta är dock inget unikt 

fenomen för Jämtlands län utan denna utveckling återfinns i samtliga län och även i nästan alla 

länder. Det innebär att risken är stor att man når en situation där hög arbetslöshet kombineras 

med stora rekryteringsproblem vilka på sikt hämmar tillväxten. 

Vad visar de andra ledande indikatorerna? 

Undersökningen visar att företagen i länet har minskat sin tilltro på konjunkturen men ändå 

tror på en normal utveckling. Några andra ledande indikatorer bekräftar detta och visar på en 

fortsatt stabil utveckling av arbetsmarknaden. Arbetslösheten sjunker och det kan tolkas som 

positivt så länge det innebär att de som är inskrivna får jobb och inte flyttar från länet. I länet 

                                                             
2 För information om Arbetsförmedlingens konjunkturindikator, se bilaga 2. 
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har arbetslösheten sjunkit kontinuerligt sedan 2011 och det har fler anledningar än att de bara 

går till arbete: många flyttar för att jobba eller studera utanför länet. Just nu är det de stora 

ungdomskullarna födda kring 1990 som flyttar som mest. 

Antalet varsel är relativt lågt och antalet lediga platser har ökat i Arbetsförmedlingens statistik. 

Kapacitetsutnyttjandet, där andelen av de privata arbetsgivarna som anger att de inte kan öka 

sin produktion mer innan de måste rekrytera, visar att företagen i Jämtlands län ligger över 

rikets medelvärde. Samtidigt är andelen som anger ett för stort produktionsutrymme på en re-

lativt låg nivå och signalerar ett fortsatt lågt behov av uppsägningar. Många väljer också att be-

hålla kompetensen även om produktionen inte går för fullt för tillfället. I slutänden tror de trots 

allt på en fortsatt ökning av antalet anställda. Anledningen till att den totala sysselsättningen 

inte ökar i samma omfattning är att det är många som ersättningsrekryteras på grund av pen-

sionsavgångarna. 

Den största utmaningen i länet är åldersstrukturen. I höstens undersökning svarade drygt 

88 procent anger att de kommer att ersätta pensionsavgångarna inom fem år. Detta ställer till 

andra problem där företagarna upplever en brist när de ska rekrytera arbetskraft. Störst brist på 

kompetens råder dock inom den offentliga sektorn med stark koppling till vård, skola och om-

sorg. Där ligger Jämtlands län bland de högsta i landet på 68 procent medan snittet för riket 

visar ungefär 58 procent. Samtidigt ökar andelen inskrivna, främst av utomeuropeiskt födda, 

som det tar lite längre tid för att komma in på arbetsmarknaden. Inte en helt enkel ekvation att 

lösa.  
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Prognos över sysselsättning och arbetslöshet 

Marginell ökning av sysselsättningen 

Den kraftiga nedgången av sysselsättningen i Jämtlands län 2008–2009 speglar den djupa kon-

junkturnedgången och den ekonomiska krisen som drabbade inte bara Europa utan hela världs-

ekonomin. Sysselsättningen i länet minskade med nästan 2 000 i åldersgruppen 16–64 år mel-

lan 2008 och 2009. En viss återhämtning skedde efter det och bedömningen 2016 är att syssel-

sättningen kommer att öka marginellt. Först med 200 personer fram till fjärde kvartalet 2015 

och ytterligare 300 fram till fjärde kvartalet 2016. Arbetsmarknaden ser stabil ut men företagen 

verkar fortsatt försiktiga i sina bedömningar om framtiden. 

Sysselsatta3 16–64 år i Jämtlands län, 2004–2016, prognos 2015 och 2016 

 

I höstens undersökning uppger nästen 64 procent av de intervjuade företagarna att de nyttjar 

personalstyrkan nästan maximalt och kommer att behöva rekrytera ytterligare personal om pro-

duktionen ökar mer än 10 procent. Undersökningen visar att länet nyttjar sin personal bättre än 

riket som helhet. Tidigare mätningar visar också att länet i genomsnitt har högre kapacitetsut-

nyttjande än vad riket generellt har haft. Även varslen är fortsatt låga men en förklaring där kan 

vara att en del företag styr tillfälliga uppgångar med hjälp av bemanningsföretag för att förenkla 

anställnings- och uppsägningsprocesserna. Antal varsel januari till oktober under 2015 var drygt 

180 vilket är lägre än samma period 2014 då varslen var drygt 380. Trots att det är mycket lägre 

så kan det även indikera ett normalare läge och det bedöms vara fortsatt relativt normala var-

selnivåer 2016 om inget oförutsett inträffar. Det är långt ifrån alla som varslas om uppsägning 

som blir uppsagda eller arbetslösa. Av dem som varslas vet vi av erfarenhet att 60–70 procent 

blir uppsagda. Av de varslade är cirka 20 procent arbetslösa sex månader efter att varslet lades. 

                                                             
3 Sysselsatta avser förvärvsarbetande dagbefolkning, 16–64 år. 
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Majoriteten av de drygt 180 varslen under januari–oktober 2015 skedde främst i företag inom 

tillverkningsindustrin och kultur, nöje och fritid. I stort bedöms inte varslen påverka den totala 

sysselsättningen nämnvärt under 2015 och 2016. 

Antalet lediga platser har också ökat stadigt de senaste åren vilket tyder på att arbetsgivarna 

behöver arbetskraft. Här får man vara lite försiktig med statistiken då det kan ske en del dub-

belregistreringar. De lediga platserna som registreras hos Arbetsförmedlingen är långt ifrån alla 

lediga platser som finns på arbetsmarknaden. Generellt brukar ungefär 30–40 procent registre-

ras hos Arbetsförmedlingen och övrig arbetskraft rekryteras genom till exempel bemanningsfö-

retag eller andra nätverk.4 Mellan januari och oktober 2015 har de lediga platserna främst fun-

nits inom finansiell verksamhet, företagstjänster, vård och omsorg handel, hotell och restau-

rang. De vanligaste yrkena som arbetsgivarna annonserat efter har varit undersköterskor, 

grundutbildade sjuksköterskor, grundskollärare, kundtjänstpersonal, förskollärare, personliga 

assistenter, eventsäljare och butiksdemonstratörer, restaurang- och köksbiträden, städare, 

vårdbiträden, supporttekniker inom IT, fritidspedagoger, kockar och kallskänkor, hovmästare 

och servitörer och fastighetsskötare. Enkätundersökningen bekräftar också att arbetsgivarna 

har behov av rekrytering och nivåerna är högre denna höst jämfört med hösten 2014. 

Arbetskraften minskar 

Länets sysselsättning påverkas inte bara av konjunkturen utan även av dem som är i arbetskraf-

ten, vilken kompetens de har och hur många de är. De flesta ungdomar som inte har ett jobb är 

inskrivna som arbetssökande eller studerar. Studier är också en anledning till att många flyttar 

från länet. Just nu kommer det att märkas extra mycket då det är de som föddes kring 1990 som 

är i studerande ålder. Många väljer dessutom eftergymnasiala studier på andra orter utanför 

länet, främst storstadsregionerna. En annan aspekt som påverkar arbetskraft och sysselsättning 

är att länet har stora pensionsavgångar. Även om många av dem som är över 64 år väljer att 

jobba några år extra så visar mer långsiktiga prognoser att färre kommer att försörja fler.  

En annan effekt av de stora pensionsavgångarna på både kort och lång sikt är att bristtalen i 

Arbetsförmedlingens undersökning i länet totalt sett har ökat. Hela 68 procent av arbetsgivarna 

i den offentliga sektorn i Jämtlands län anger att de har upplevt en brist när de ska rekrytera 

personal. Det är en ökning då förra undersökningen visade 65 procent. Gotlands län ligger högst 

i landet med 74 procent. Lägst ligger Östergötlands län på 41 procent, riket visar 58 procent. 

Bristen är störst inom vård och omsorg. I det privata näringslivet är andelen som angett brist i 

länet oförändrat och ligger kvar på 26 procent vilket kan bero på att det inte det inte har skett 

så stora förändringar när det gäller konjunkturen i länet. Om konjunkturen förstärks kommer 

bristen troligtvis att öka. I riket anger drygt 25 procent att de upplevt en brist vid rekrytering. 

Högst bristtal hade Uppsala län med 34 procent och Gotlands län låg lägst på drygt 14 procent. 

                                                             
4 I Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät som genomfördes våren 2014 visade att det var de informella 
rekryteringsvägarna som dominerade när de sökte arbetskraft. Källa: http://www.svensktnarings-
liv.se/regioner/ostersund/rekryteringsenkaten–2014–jamtlands–lanpdf_589209.html/binary/Rekryte-
ringsenk%C3%A4ten%202014%20–%20J%C3%A4mtlands%20l%C3%A4n.pdf (141126) 
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Arbetslösheten ökar tillfälligt 

Arbetslösheten i länet var som högst 2010 då antalet arbetslösa var nästan 6 800 personer mot-

svarande 10,5 procent. Efter 2010 har antalet minskat och bedöms fortsätta att minska. 

Vid senaste mätningen i oktober 2015 var 4 600 inskrivna hos arbetsförmedlingarna i Jämt-

lands län, motsvarande 7,4 procent av den registerbaserade arbetskraften. Prognosen för fjärde 

kvartalet 2015 är att antalet tillfälligt kommer att öka till cirka 4 700 för att sedan sjunka till 

strax under 4 400 år 2016. Detta motsvarar 7,5 respektive 7,1 procent av arbetskraften 2015 och 

2016.  

Det är positivt att antalet har sjunkit och att konjunkturen förbättrats vilket innebär att många 

återvänt till arbetsmarknaden. Men det finns också en annan sida där de stora ungdomskullarna 

födda kring 1990 nu flyttar för att studera, vilket självklart är positivt om de väljer att flytta 

tillbaka och arbeta efter utbildningen. En annan orsak till minskningen är även att de som är 

inskrivna i de äldre åldersgrupperna går i pension. 

Inskrivna arbetslösa 16–64 år i Jämtlands län kvartal 4, 2004–2016, prognos för 2015 och 

2016 

 

 

Ett växande problem är att andelen inskrivna utgörs av grupper som har svårare att komma in 

på arbetsmarknaden, även om konjunkturen skulle stärkas ytterligare. Det är grupper som står 

längre från arbetsmarknaden och har längre inskrivningstider. Den grupp som står för ökningen 

är de utomeuropeiskt födda medan de andra grupperna – 55–64 år, ungdomar, de med högst 

förgymnasial utbildning och personer med en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbets-

förmåga – har minskat något eller varit oförändrade. 
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Jämtlands län jämfört med andra län 

Precis som det är stora skillnader mellan kommunerna på arbetsmarknaden i Jämtlands län är 

det även skillnader mellan länen i riket. Förväntningarna på en ökad konjunktur det närmsta 

halvåret gäller hela Sverige men styrkan ser olika ut beroende på vilken typ av arbetsmarknad 

och vilken typ av näringsliv som finns. Skillnaderna gäller även de som är inskrivna på arbets-

förmedlingarna i länen. I relation till de andra länen i riket hamnar Jämtlands län strax under 

rikets nivå. 

Inskrivna arbetslösa i oktober 2015 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 

16–64 år 

 

Den höga arbetslösheten som Gävleborgs och Blekinge län har kan till största delen förklaras av 

effekterna av en strukturomvandling och ett tillskott av arbetskraft med kort utbildning. Det 
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finns även en stor andel i grupper med utsatt ställning på arbetsmarknaden.5 Näringslivsstruk-

turen spelar också roll. I Jämtlands län är andelen företagare stor jämfört med andra län. Många 

väljer att driva egna företag, en del i kombination med en anställning. 

Stora inomregionala skillnader 

I Jämtlands län finns stora inomregionala skillnader där andelen inskrivna arbetslösa var lägst 

i Krokoms kommun med 5,9 procent jämfört med Strömsunds kommun som hade den högsta 

andelen på 10,6 procent. 

Inskrivna arbetslösa kommunerna i Jämtlands län, oktober 2015 som andel (%) av 
den registerbaserade arbetskraften 16–64 år 

 

En annan förklaring till skillnaderna mellan kommunerna är hur stort antal äldre, yngre och 

utrikesfödda som finns i kommunen där andelen i arbete generellt sett är lägre. Närheten till 

                                                             
5 I grupper med utsatt ställning på arbetsmarknaden: Personer med högst förgymnasial utbildning, ungdomar och sär-

skilt de med bristfällig utbildning, utrikesfödda, särskilt födda utom Europa, personer med en funktionsnedsättning 

som medför nedsatt arbetsförmåga, arbetslösa personer 55–64 år. 
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universitet och högskola kan också höja andelen arbetslösa då det finns många studerande som 

skriver in sig på Arbetsförmedlingen där man studerar.6 

Förutom åldersstrukturen kan skillnaderna i länet även förklaras utav vilken typ av näringslivs-

struktur som finns i kommunen och möjligheter till pendling, oavsett färdmedel, inom rimlig 

tid. 

Förvärvsarbetande 16–64 år med arbetsplats i regionen (dagbefolkning) 2013 

 

De kommuner som har ett brett utbud och variation i näringslivets branschstruktur, och med 

inriktning på tjänstesektorn har ofta lägre antal och andel arbetslösa än andra. Möjligheter till 

företagande påverkar också arbetsmarknaden. I länet finns en stor andel företagare jämfört med 

övriga riket. 

Möjligheter till pendling påverkar 

Möjligheterna till att pendla spelar också en viss roll. Den största pendlingen inom länet sker 

till Östersund. Det är pendlingsmöjligheter via E 14 och tåglinjen som spelar stor roll. Det är 

ungefär 700 fler som pendlar ut från än in till Jämtlands län. Utpendlarna är cirka 3 400 och de 

pendlar främst till Stockholms, Västernorrlands, Västerbottens och Västra Götalands län. In-

pendlarna till Jämtlands län är ungefär 2 700 och kommer främst från Västernorrlands, Stock-

holms, Gävleborgs och Västerbottens län. Av alla som pendlar är 64 procent män och 36 procent 

kvinnor. Pendlingen är ganska jämnt fördelad mellan åldersgrupperna men största gruppen 

finns i åldrarna 25–34 år. 

                                                             
6 Mer information om läget oktober går att läsa i månadspressmeddelandet; http://www.arbetsfor-
medlingen.se/Om–oss/Pressrum/Pressmeddelanden/Pressmeddelandeartiklar/Jamtland/2015–05–11–
Arbetslosheten–fortsatter–att–minska.html 
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Det är fler som pendlar ut än in till länet för att jobba. Pendlingsnettot för 2013 var ungefär 

minus 670. Tittar man på branscher så sker den största inpendlingen till länet om man jobbar 

inom hotell och restaurang, företagstjänster, vård och omsorg och handel. Den största utpend-

lingen finns inom företagstjänster, handel, bygg, vård och omsorg. Både in– och utpendlingen 

har varit ganska stabil över tid och pendlingsnettot har legat mellan cirka -885 och -665 under 

perioden 2008–2013. Generellt kan man dra slutsatsen att under högkonjunktur ökar utpend-

lingen och under lågkonjunktur minskar den. 

In- och utpendling samt pendlingsnetto i Jämtlands län 2008–2013 

 

Totalt sett är det nästan dubbelt så många män som kvinnor som pendlar. Antalet män som 

pendlar in och ut är cirka 4 000 och antalet kvinnor är cirka 2 000. 

Kvinnorna som pendlar jobbar främst inom branscherna vård och omsorg, hotell- och restau-

rang, företagstjänster och handel. Männen pendlar mest inom branscherna företagstjänster, 

bygg, tillverkning och utvinning samt handeln. 

Det är även många som väljer att pendla till Norge, främst inom vård, service, utvinning och 

byggsektorn. Just nu ser det ut som om pendlingen mot Norge kan komma att minska då olje-

industrin går sämre. 
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Prognoskartor 2016 

Sysselsättningen kommer att öka i landet men den största ökningen kommer att ske i storstads-

länen. Störst ökning av sysselsättningen bedöms ske i Stockholms län och svagast, men ändå 

positiv utveckling bedöms ske i Gävleborgs län. Jämtlands län ligger näst längst ned på listan 

när det gäller sysselsättningsutvecklingen. Västernorrlands, Norrbottens och Dalarnas län har 

en liknande utveckling vad gäller sysselsättning som Jämtlands län, medan Västerbottens läns 

sysselsättning ser ut att utvecklas något starkare. 

Förväntad procentuell sysselsättnings-

förändring (16–64 år) mellan kvartal 4 

2015 och kvartal 4 2016   

Inskrivna arbetslösa 16–64 år som andel 

av registerbaserad arbetskraft, prognos 

kvartal 4 2016 

 

  AB Stockholm I Gotland U Västmanland   
  C Uppsala K Blekinge W Dalarna   
  D Södermanland M Skåne X Gävleborg   

  E Östergötland N Halland Y Västernorrland   

  F Jönköping O Västra Götaland Z Jämtland   

  G Kronoberg S Värmland AC Västerbotten   
  H Kalmar T Örebro BD Norrbotten   
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För inskrivna arbetslösa som andel av den registerbaserade arbetskraften är prognosen att 

den kommer att vara 7,0 procent i Jämtlands län fjärde kvartalet 2016. Gävleborgs län be-

döms hamna högst med 11,5 procent och lägst Uppsala län på 5,4 procent. Västernorrlands 

län bedöms hamna på 9,8, Västerbottens på 6,8 och Dalarnas län prognostiserar andelen 

inskrivna till 7,6 procent. 

En del av förklaringen till att sysselsättningen ökar marginellt i Jämtlands län är att ande-

len företagare är hög jämfört med andra län. Länet ligger högt när det gäller företag per 

1000 invånare och även andel nystartade företag samt företagsamma människor.7 Länet är 

heller inte ett län med stora arbetsgivare inom industrin utan strukturen utgörs av mindre 

företag med koppling till den privata tjänstesektorn. Många väljer att driva eget företag och 

en del kombinerar sitt företagande med en anställning, så kallade kombinatörer. För kom-

binatörer kan det vara årssäsongen som styr hur mycket man jobbar i företaget som till 

exempel jord- och skogsbrukare eller turistföretagare. 

Den relativt sett låga prognostiserade arbetslösheten i Jämtlands län kan också förklaras 

av en stabil arbetsmarknad med få varsel men också att det är många pensionsavgångar 

som behöver ersättas där de arbetssökande sugs upp. En annan orsak till minskningen är 

även att de som är i arbetsför ålder flyttar, främst på grund av studier. En annan faktor är 

också att andelen som räknas in i grupper med utsatt ställning på arbetsmarknaden inte är 

lika stor i Jämtlands län som i vissa andra län ännu men gruppen ökar. 

  

                                                             
7 Läs mer här; http://www.arenafortillvaxt.se/files/omvarldsfakta/Nr2%202015%20F%C3%B6reta-
gande.pdf 
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Näringsgrenar  
Bedömningen är att sysselsättningen totalt sett kommer att öka marginellt. Det är främst 

privata tjänster och vård, skola och omsorg som står för ökningen. Övriga offentliga tjäns-

ter, jord och skogsbruk, bygg och industrin förblir oförändrade när det gäller sysselsätt-

ningen. Trots det har arbetsgivarna ett stort rekryteringsbehov som främst beror på pens-

ionsavgångarna. 

Jord- och skogsbruk 

Jordbruk, skogsbruk och fiske sysselsatte 

nästan 2 300 personer8 vilket utgör 4 pro-

cent av Jämtlands läns totalt sysselsatta i 

åldrarna 16–64 år. Under de senaste 

5 åren, 2009–2013, har sysselsättningen 

minskat med drygt 200 och under 2015 för-

väntas sysselsättningen bli oförändrad.  

De största yrkena i näringen är djuruppfö-

dare, djurskötare, skogsarbetare, växtod-

lare, skogsmästare, chefer för mindre före-

tag inom branschen, medhjälpare, lastbils– 

och långtradarförare och anläggningsmaskinförare. 9 

Inom jord- och skogsbruket angav drygt 74 procent av de intervjuade arbetsgivarna som 

att de inte kan öka produktionen mer än 10 procent innan de måste anställa. Jämfört med 

undersökningen i våras var det en ökning vilket kan förklaras av säsongsvariationen, att 

det är fullt upp sommarhalvåret och lite lugnare under vinterhalvåret. Det är främst de 

mindre företagen som går för fullt. Inga varsel har inkommit under januari–oktober och 

antalet annonserade lediga platser har varit få men ändå har de ett rekryteringsbehov av 

skogsarbetare, förare av jordbruks- och skogsmaskiner och djurskötare. I undersökningen 

tyckte 9 procent att de upplevt en brist när de skulle rekrytera arbetskraft. Bristen ökade 

jämfört med förra hösten 2014 men ligger lägre än i vårens undersökning vilket kan förkla-

ras av säsongsvariationer. Bristen gäller främst skogsmaskinförare då många av skogsar-

betarna rekryteras från de baltiska länderna men även Asien. 

De låga förväntningarna som företagarna hade i höstas visade sig bli sämre än väntat. Trots 

det så har de höjt sina förväntningar och verkar trots allt positiva inför 2016. En förklaring 

när det gäller jordbruket kan vara att lönsamheten i företagen är dålig och investeringarna 

ligger på en relativt låg nivå.10 En positiv utveckling är att fler väljer att köpa svenska livs-

medel och betala lite mer.11 

                                                             
8 Källa: SCB, RAMS 2013 16–64 år 
9 I bilaga 3 och 4 finns ett diagram och en tabell med de största yrkena i Jämtlands län. 
10Swedbank; https://www.swedbank.se/idc/groups/public/@i/@sc/@all/@kp/documents/presen-
tation/cid_1671155.pdf (151130) 
11LRF; http://www.lrf.se/mitt–lrf/nyheter/riks/2015/fler–sager–att–de–valjer–svenska–
livsmedel/ (151130) 

Jord- och skogsbruk 

• Högt kapacitetsutnyttjande 

• Dålig lönsamhet  

• Sysselsättning oförändrad 

• Ökad brist 

• Var tredje över 65 år 
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Motsvarande undersökning bland skogsägarna12 visar att 2015 har varit ett positivt år för 

svensk skogsindustri. Kronan har försvagats och efterfrågan har ökat vilket har bidragit till 

lönsamheten. För landets enskilda skogsägare som står för cirka 60 procent av virkesflödet 

så har effekten av detta varierat. Timmerpriserna har varit uppåtgående medan massaveds-

priserna legat stilla i södra Sverige och sjunkit i resten av landet. Var tredje tror på ökande 

priser enligt LRF konsults undersökning. Jämtlands län känner fortfarande av sviterna av 

stormen Ivar som drog in över delar av länet i december 2013. Konsekvenserna av detta 

blev bland annat att avverkningsarealen ökade. Förutom Jämtlands län drabbades även 

delar av Västernorrlands och Gävleborgs län. 

Inom jord- och skogsbrukssektorn i Jämtlands län är drygt var tredje sysselsatt i näringen 

över 65 år13, det handlar främst om skogsägarna som står inför en stor generationsväxling. 

Hur dessa kommer att ersättas och påverka sysselsättningen är osäkert. 

Industri 

Industrisektorn sysselsatte år 2013 drygt 

5 300 personer vilket utgör cirka 9 procent 

av den totala sysselsättningen. Tillverkande 

industri stod för en stor del av alla varsel 

och uppsägningar som skedde under låg-

konjunkturen 2008–2009 och man har 

inte lyckats återhämta sig till sysselsätt-

ningsnivåerna innan lågkonjunkturen. Det 

har totalt sett varit få varsel i länet under 

perioden januari–oktober 2015 men majo-

riteten av varslen har skett inom tillverkningsindustrin. De senaste 5 åren har sysselsätt-

ningen minskat med nära 800. Bedömningen för 2016 är däremot att sysselsättningen 

kommer att vara oförändrad. 

Flest sysselsatta finns inom elektronik-, trä-, metallvaru- och livsmedelstillverkning. De 

största yrkena är maskinoperatörer inom verktyg, trä och sågverk. Det finns även många 

byggnadsträarbetare, elingenjörer, eltekniker, svetsare, gasskärare, betongarbetare, drift-

maskinister, maskiningenjörer och maskintekniker.  

                                                             
12 LRFKONSULT: http://www.lrfkonsult.se/Skogsbarometern2015/ (151130) 
13 Källa: SCB, RAMS 2013 65+ år 

Industri 

• Ökade förväntningar 

• Rekryteringar? 

• Något ökad brist 

• Sysselsättning oförändrad 
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Andel förvärvsarbetande14 inom industrin per kommun i Jämtlands län 2013 

 

 

Jämtlands län är inget industritungt län jämfört med andra men tittar man i de olika kom-

munerna är det stora skillnader. Antalet anmälda lediga platser till Arbetsförmedlingen har 

varit relativt få men kan förklaras av att bemanningsbranschens andelar är stor i länet. An-

delen arbetsgivare som angett brist på arbetskraft är 12 procent och har därmed minskat 

kraftigt jämfört med förra hösten men ligger däremot något högre än våren undersökning. 

Industrin i gles- och landsbygdskommuner har oftast inga svårigheter att rekrytera arbets-

kraft förutom till vissa nyckelpositioner. Då är det främst personer med högre utbildning 

som till exempel civilingenjör inom konstruktion och maskiningenjör, maskintekniker, ke-

miingenjörer, kemitekniker men det rör sig oftast endast om enstaka personer. Bristen kan 

hämma tillväxten i företaget på sikt. Exempel på andra bristyrken är CNC-operatörer. 

Branschen uttrycker en oro att det är för få ungdomar som söker industriprogrammet på 

gymnasiet. Även om det är en bransch som kanske inte kommer att öka sysselsättningen så 

sker en omsättning, främst på grund av pensionsavgångar. De som går i pension kommer 

att ersättas men arbetsgivarna har ökat kompetenskravet då tillverkningsprocesserna har 

blivit mer avancerande än tidigare. Då kompetensen saknas är det många som utbildas in-

ternt. 

  

                                                             
14 Avser förvärvsarbetande dagbefolkning, 16–64 år. 
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Förväntningarna har ökat rejält 

Industriföretagen i länet är starkt optimistiska trots att vårens förväntningar långtifrån 

uppfylldes. Länets industriföretag har även högre förväntningar jämfört med riket som hel-

het. Hösten 2014 var företagarna inom industrin i länet inte lika optimistiska. I våras hade 

förväntningarna sjunkit ännu mer och låg långt under det historiska genomsnittet. 

 

Förväntningsläget inom industrin för kommande sex månader, Jämtlands 
län, våren 2007-hösten 2015 

 

Anm. Nettotalen beräknas som andel arbetsställen som bedömer att efterfrågan på deras varor/tjänster kommer 
att öka under kommande sex månader minus andel arbetsställen som bedömer att efterfrågan kommer att 
minska. De heldragna linjerna i diagrammet är medelvärdet av nettotalen för riket respektive länet enligt Ar-
betsförmedlingens intervjuundersökningar våren 2007–hösten 2015. 

 

66 procent av de intervjuade företagen inom industrin angav att de måste anställa personal 

om produktionen ökar mer än 10 procent. Det är större andel än vad undersökningarna 

hösten 2014 och våren 2015 visade. Endast 3 procent av företagen har svarat att de har ett 

stort utrymme för produktionsökning vilket är en stark minskning jämfört med förra hös-

ten och i våras. Detta visar att de flesta går för fullt och har gjort goda bedömningar av 

orderstockarnas storlek och vad de klarar av. 
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Byggverksamhet 

Byggverksamheten sysselsatte drygt 4 100 

personer 201315, vilket utgör ungefär 7 pro-

cent av den totala sysselsättningen i länet. 

Under de senaste 5 åren har byggbranschen 

varit i stort sett oförändrad när det gäller an-

tal sysselsatta. Antalet anmälda lediga plat-

ser har varit relativt lågt och inga varsel un-

der januari–oktober 2015. Bedömningen för 

2016 är att sysselsättningen i länet blir oför-

ändrad. 

 

 
Andel förvärvsarbetande16 inom byggverksamhet per kommun i Jämtlands 
län 2013 

 

Jämtlands län har ungefär lika stor andel inom bygg som riket. De största yrkesgrupperna 

är byggnadsträarbetare, inredningssnickare, anläggningsmaskinsförare, installationselekt-

riker, VVS-montörer, byggnadsingenjörer, byggnadstekniker, övriga byggnads- och an-

läggningsarbetare, målare, murare och chefer för mindre byggföretag. I byggbranschen 

anger 70 procent av företagen att de inte kan öka sin produktion mer än 10 procent innan 

de måste anställa, vilket är något lägre än föregående mätningar. Detta kan indikera att 

byggverksamheten i länet håller på att mattas av något. De har också angett ett rekryte-

ringsbehov av byggnadsträarbetare och inredningssnickare det närmsta halvåret. Andelen 

företag som anger att de har upplevt en brist när de ska rekrytera är uppe i 28 procent vilket 

                                                             
15 Källa: SCB, RAMS 2013 16–64 år 
16 Avser förvärvsarbetande dagbefolkning, 16–64 år. 
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är en rejäl minskning jämfört med förra hösten då 37 procent angav att de upplevt en brist. 

Däremot är bristen ungefär densamma som i vårens undersökning. Exempel på bristyrken, 

som kanske inte alltid handlar som stora volymer, är bygg-, grov- och tunnplåtslagare, ci-

vilingenjörer inom bygg och anläggning, byggnadsingenjörer och byggnadstekniker, 

betongarbetare, murare och plattsättare i kombination med golvläggare. Ett annat yrke är 

installationselektriker men här finns samtidigt många lärlingar som behöver komma ut och 

få erfarenhet. 

Byggbranschen har ökat sina förväntningar 

De intervjuade arbetsgivarna inom byggverksamheten har ökat sina förväntningar inför 

2016 och ligger nästan på det historiska genomsnittet men är trots det fortfarande svagt 

positiva. Förväntningarna är ungefär som riket i helhet.17 

Förväntningsläget inom byggverksamhet för kommande sex månader, Jämt-
lands län, våren 2007-hösten 2015 

 

Anm. Nettotalen beräknas som andel arbetsställen som bedömer att efterfrågan på deras varor/tjänster kommer 
att öka under kommande sex månader minus andel arbetsställen som bedömer att efterfrågan kommer att 
minska. De heldragna linjerna i diagrammet är medelvärdet av nettotalen för riket respektive länet enligt Ar-
betsförmedlingens intervjuundersökningar våren 2007 – våren 2014. 

 

De höga förväntningarna bekräftas av Byggtermometern18 då den totala igångsättningsvo-

lymen ökade mellan november 2014 och oktober 2015 med 38 procent jämfört med samma 

period ett år tidigare. Det är delmarknaden lokaler som står för ökningen med sina 91 pro-

cent däremot så minskade igångsättandet på bostadsmarknaden och anläggningar. En an-

nan faktor som kan förklara de höga förväntningarna kan vara förslag om förändringar av 

                                                             
17 Linjerna för länet och riket ligger ungefär på samma nivå och är därför svåra att urskilja. 
18 Byggtermometern; http://www.byggtermometern.se/jamtland/anlaggning/ackumuleradbyggvo-
lym/alla (151126) 
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ROT-avdraget. Det kommer att bli en ökning av renoveringar då många vill nyttja bidraget 

om det finns en risk för sänkning av det. Många som jobbar inom yrken kopplade till an-

läggningsmarknaden veckopendlar till stora anläggningsprojekt som ofta finns kring stor-

stadsregioner inte bara i Sverige utan även Norge.  

Privata tjänster 

Flest antal sysselsatta finns inom den 

privata tjänstesektorn där det var 

cirka 22 400 sysselsatta år 2013, vilket 

utgör omkring 40 procent av Jämt-

lands läns arbetsmarknad.19 Den pri-

vata tjänstesektorn är den största 

branschen men trots det har syssel-

sättningen ökat med endast 100 de 

senaste 5 åren. Antalet lediga platser 

för perioden januari–oktober har varit 

relativt stort i den privata tjänstesek-

torn jämfört med de andra branscherna. Samtidigt har antalet varsel varit lågt under 

samma period. Sysselsättningen inom hela sektorn med privata tjänster förväntas öka nå-

got under 2016. Ökningen fördelar sig mellan hotell och restaurang, handel och informat-

ion och kommunikation. Övriga underbranscher förblir oförändrade men trots det sker 

hela tiden en omsättning, främst på grund av pensionsavgångar. 

 
Andel förvärvsarbetande20 inom privata tjänster per kommun i Jämtlands län 
2013  

 

                                                             
19 Källa: SCB, RAMS 2013 16–64 år 
20 Avser förvärvsarbetande dagbefolkning, 16–64 år. 
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Andelen som arbetar i den privata tjänstesektorn skiljer sig rejält mellan kommunerna i 

länet. Den stora andelen i Åre kan förklaras av turismen och att andelen egna företagare är 

stor där. 

Förväntningarna fortsatt höga 

Höstens undersökning visar att arbetsgivarna inom de privata tjänsterna har ungefär 

samma förväntningar som i vårens undersökning. Däremot är förväntningarna lägre än 

förra hösten 2014 men ligger trots det ungefär i samma nivå som det historiska genomsnit-

tet. Detta kan förklaras av att förväntningarna i riket generellt ligger högt. 

 

Förväntningsläget inom privata tjänster för kommande sex månader, Jämt-
lands län, våren 2007-hösten 2015 

 

Anm. Nettotalen beräknas som andel arbetsställen som bedömer att efterfrågan på deras varor/tjänster kommer 
att öka under kommande sex månader minus andel arbetsställen som bedömer att efterfrågan kommer att 
minska. De heldragna linjerna i diagrammet är medelvärdet av nettotalen för riket respektive länet enligt Ar-
betsförmedlingens intervjuundersökningar våren 2007–våren 2014. 

 

Andelen företag som anger att de inte kan öka sin produktion mer än 10 procent innan de 

måste anställa, ligger på 62 procent vilket är ungefär på samma nivåer som både vårens 

och föregående hösts undersökningar.  

Undersökningen visar att arbetsgivarna har ett rekryteringsbehov i den privata tjänstesek-

torn och var fjärde intervjuad företagare i länet upplever att det är svårigheter att rekrytera 

personal med rätt kompetens. Bristen ligger på samma nivå som vårens undersökning. 
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Personliga och kulturella tjänster, hotell 

och restaurang sysselsatte nästan 5 500 per-

soner under 2013. Sysselsättningen bedöms öka 

marginellt inom hotell och restaurang under 

2016. Förväntningarna som hotell- och restau-

rangbranschen hade i våras uppfyllts. Bran-

schen har trots det sänkt sina förväntningar 

men är ändå positiva inför 2016. Nästan 80 pro-

cent anger att de har ett högt kapacitetsutnytt-

jande. Det har varit ett antal varsel men samti-

digt har antalet lediga platser varit relativt stort. 

I undersökningen anger arbetsgivarna ett rekry-

teringsbehov samtidigt har bristen ökat jämfört 

med förra hösten och 38 procent som svarat 

anger att de upplevt svårigheter att rekrytera personal med rätt kompetens. Exempel på 

bristyrken generellt är à la carte-kockar med erfarenhet och rutinerad serveringspersonal. 

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

yrken kopplade till kroppsvård. Hotell och stugbyar upplever till och med svårighet att hitta 

städpersonal under bytardagarna som vanligtvis är lördagar och söndagar. 

De vanligaste yrkena i branschen är köks- och restaurangbiträden, kockar och kokerskor, 

hovmästare, servitörer, bartendrar, chefer för mindre företag inom branschen, städare, re-

ceptionister, bagare och konditorer, fastighetsskötare. Här sker också den största omsätt-

ningen av personal och här får ofta ungdomarna sina första jobb.21 

Handel och kommunikation: parti-, detaljhandel, transport, magasinering 

sysselsatte år 2013 drygt 8 200 personer. Handelns positiva förväntningar i våras stämde 

bra med utfallet. Inför 2016 har de höjt förväntningarna rejält. Nästan 70 procent anger att 

de inte kan öka sin produktion mer än 10 procent innan de måste anställa. De största yr-

kena inom handeln är försäljare inom dagligvaror och fackhandel och det är också där det 

största rekryteringsbehovet finns. Även här hittar ungdomarna ofta sina första jobb. Var 

femte arbetsgivare anger brist vid rekrytering. Ett yrke där det är brist är inköpare. Det 

handlar inte om så många men det är en viktig nyckelkompetens i ett företag.  

Handeln är kanske den bransch som är mest känslig för konjunktursvängningar. Försälj-

ningen i handeln styrs bland annat av hushållens framtidsförväntningar och utvecklingen 

av deras reala disponibla inkomster. Ledande indikatorer detaljhandeln visar att förvänt-

ningarna på försäljningen de närmaste månaderna är optimistiska. Däremot har hushål-

lens syn på sin egen ekonomi har dämpas något, både när det gäller nuläget och utveckl-

ingen på tolv månaders sikt.22 Under några år har det skett en omstrukturering rent geo-

grafiskt av handeln i Östersund. Många nya butiker har tillkommit i Handelsområdet 

Lillänge som ligger strax utanför staden. Detta har inneburit att några butiker i stadskärnan 

                                                             
21 Se de största ingångsyrkena för ungdomar i bilaga 5. 
22Källa; http://www.konj.se (151126) 

De vanligaste yrkena i branschen är köks- 

och restaurangbiträden, kockar och ko-

kerskor, hovmästare, servitörer, bartend-

rar, chefer för mindre företag inom bran-

schen, städare, receptionister, bagare och 

konditorer, fastighetsskötare. Här sker 

också den största omsättningen av perso-

nal och här får ofta ungdomarna sina 

första jobb. 
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har avvecklat eller flyttat sin verksamhet samtidigt som några nya butiker tillkommit. Det 

som lyfter handeln i länet är till stor del gränshandeln och de norska turisterna. Här be-

döms sysselsättningen påverkas positivt. 

Förväntningarna på efterfrågeutvecklingen inom informations- och kommunika-

tionsbranschen uppfylldes inte och branschen har sänkt sina förväntningar. Majoriteten 

av arbetsgivarna anger att de inte kan öka produktionen mer innan de måste anställa fler. 

Branschen är delvis ihopkopplad med vissa delar av callcenterverksamheten där det hand-

lar om inkommande supportsamtal. De största yrkena i branschen är systemförvaltare och 

systemadministratörer, programmerare, dataregistrerare, journalister, informatörer, hel-

pdesk- och supporttekniker samt företagssäljare. Drygt hälften anger brist på arbetskraft. 

Arbetsgivarna anger brist på IT-arkitekter, mjukvaru- och systemutvecklare, testare och 

testledare. Det kanske inte handlar om så stora volymer utan snarare om nyckelkompeten-

ser. 

Transportbranschen sysselsätter nära 2 700 personer. De vanligaste yrkena är lastbils- 

och långtradarförare, brevbärare, taxi- och bussförare, tidningsdistributörer, anläggnings-

maskinförare, godshanterare och expressbud. De intervjuade arbetsgivarna inom transport 

var positiva våren 2015 men utfallet blev sämre än väntat och i höstens undersökning har 

förväntningarna dämpats. Majoriteten av dem anger att de inte kan öka sin produktion alls 

innan de måste anställa. Transportbranschen är beroende av hur det går för både industrin 

och skogsnäringen. Det händer också att transportföretag blir av med uppdrag men det 

betyder inte att arbetstillfällen försvinner utan att tjänsten fortfarande ska utföras i länet 

men av en annan arbetsgivare. Ett exempel är upphandling av kollektivtrafik och busstra-

fik. Nästan var femte arbetsgivare upplever brist när de ska rekrytera arbetskraft vilket in-

nebär att bristen ökat rejält jämfört med i våras men något lägre än i förra hösten 2014.  

I vissa av länets gles- och landsbygdskommuner har man inom persontransporter upplevt 

viss brist på chaufförer. Exempelvis är bristen på taxichaufförer stor i fjällvärlden när vin-

tersäsongen drar igång. Inom maskin- och transportsektorn finns även en åldrande entre-

prenörskår, framförallt buss-, skogsmaskinsförare och chaufförer av timmerbilar, vilket 

medför ett ökat behov av arbetskraft och övertagande av entreprenader. Det finns även en 

viss brist på kunniga bil- och lastbilsmekaniker. Arbetsgivarna i branschen anger en oro för 

kravet på yrkeskompetensbevis (YKB) för yrkesförare. Kravet trädde i kraft 10 september 

2015 för persontransporter med buss och för att köra godstransporter med tung lastbil gäl-

ler september 2016. Kravet på YKB kan komma att medföra en ökad brist på bussförare då 

många, inte minst äldre förare, saknar detta. 

Företagstjänster, fastighetsverksamhet, finans och försäkringsverksamhet 

sysselsatte år 2013 drygt 7 000 personer. Drygt 60 procent av arbetsgivarna anger att de 

nyttjar sina resurser fullt ut och att de inte kan öka sin verksamhet mer innan de måste 

anställa. Den finansiella sektorns utveckling gick inte fullt så bra som branschen trodde och 

förväntningarna inför 2016 har sänkts. Finansiell verksamhet och företagstjänster, eller 

callcenterföretagen, är stora i Östersund. Det råder en relativt hög efterfrågan och många 
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behöver arbetskraft. Sektorer som utvecklas kraftigt inom branschen är bland annat te-

lesupport i olika former. Där påverkar bland annat uppdrag från stora arbetsgivare som 

Swedbank, Försäkringskassan och Skatteverket. 

Ungdomar med gymnasiekompetens utgör en stor del av arbetskraften men även Mittuni-

versitetet ses som en viktig rekryteringsgrund till mer kvalificerade verksamheter. De 

största yrkena inom branschen är övriga servicearbetare, helpdesk- och supporttekniker, 

bank- och försäkringstjänstemän, telefonsäljare, revisorer och ekonomiassistenter. Unge-

fär var femte arbetsgivare upplever en brist på arbetskraft när de ska rekrytera personal. 

Exempel på bristyrken just nu är redovisningsekonomer, revisorer och controllers. 

Offentliga tjänster 

Inom den offentliga sektorn var det 

22 200 sysselsatta år 2013 vilket mot-

svarar nästan 40 procent av samtliga 

sysselsatta i länet. Här är majoriteten 

kvinnor precis som andelen män är 

stor inom industri- och byggsektorn. 

De senaste 5 åren har sysselsätt-

ningen inom de offentliga tjänsterna 

ökat med nästan 900. Det är inom vård och omsorgsboende som sysselsättningen ökat 

mest. Inom den offentliga förvaltningen har sysselsättningen ökat med cirka 280, utbild-

ningen har ökat med ca 100 och öppna och sociala tjänster har ökat med cirka 300. Inom 

hälso- och sjukvård har sysselsättningen ökat med drygt 500 från 2009–2013. Sysselsätt-

ningen inom de offentliga tjänsterna bedöms öka något under 2016. 

Andel förvärvsarbetande23 inom offentliga tjänster per kommun i Jämtlands 
län 2013  

 

                                                             
23 Avser förvärvsarbetande dagbefolkning, 16–64 år. 

Offentliga tjänster 

• Sysselsättningen ökar marginellt 

• Stora pensionsavgångar 

• Ökad brist 
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I Bräcke är inslaget av offentliga tjänster som störst och svarar för nästan 45 procent av 

samtliga sysselsatta i kommunen, främst inom vård och omsorg. Även i Östersunds kom-

mun finns ett stort inslag av offentliganställda och här är 43 procent av de sysselsatta an-

ställda av stat, kommun eller landsting. 

Under perioden januari–oktober har det varit få varsel och antalet lediga platser som in-

kommer till arbetsförmedlingarna finns främst inom vård, omsorg och skola. Trots detta 

angav ett fåtal arbetsgivarna att det fanns en övertalighet av personal i verksamheten. Detta 

beror främst på omorganiseringar i de förvaltande delarna samt tillkomsten av nya lagar 

som möjliggör att privata aktörer kan sälja tjänster som tidigare skötts av offentlig verk-

samhet. Arbetsgivarna tror på en ökad verksamhet inom vård, skola och omsorg. Däremot 

tror de att verksamheten inom gymnasieskolan kommer att gå ner något på grund av svik-

tande underlag, främst i de mindre kommunerna. 

Offentlig sektor i länet har bland de högsta bristtalen i landet 

Offentlig sektor anger störst brist på arbetskraft, främst inom vård och omsorg men däre-

mot är den låg inom de förvaltande delarna. Bristen har ökat de senaste åren och det histo-

riska medelvärdet räknat från våren 2007 ligger på 48 procent. Höstens undersökning i 

den offentliga sektorn visade att drygt 68 procent av arbetsgivarna upplevt en brist när de 

skulle rekrytera personal. Länet har bland de högsta bristtalet av alla län och trenden är att 

det ökar. Bristen för riket ligger på 58 procent. Bristen beror främst på de stora pensions-

avgångarna inom vård och omsorg där det sker många ersättningsrekryteringar och det är 

här som de flesta lediga platserna finns. 

Hälso- och sjukvård, vård- och omsorgssektorn sysselsatte nästan 11 500 personer 

år 2013 vilket utgör omkring 20 procent av Jämtlands läns sysselsatta. De största yrkena 

är undersköterskor, vårdbiträden, skötare och sjuksköterskor. Dessa yrkesgrupper tillsam-

mans utgör mer än vartannat yrke inom vård och omsorg och det är här den största gene-

rationsväxlingen kommer att ske. Här är det också lättare för ungdomar att få sitt första 

jobb i form av sommarvikariat. Andra stora yrken är läkare, distriktssköterskor, medi-

cinska sekreterare, verksamhetschefer, socialsekreterare och sjukgymnaster. Flera privata 

företag är på väg in på en växande marknad, vilket gör att konkurrensen hårdnar. Den eko-

nomiska situationen inom delar av den offentliga verksamheten har varit oroande. Stora 

besparingar inom landstinget har genomförts under 2015 och fortsätter under 2016. 

83 procent av arbetsgivarna anger brist och det är betydande svårigheter att rekrytera per-

sonal med specialistkompetenser som till exempel sjuksköterskor inom psykiatri men även 

andra sjuksköterskor, biomedicinska analytiker, medicinsk sekreterare och läkare. Vissa 

kommuner upplever svårighet att rekrytera biståndshandläggare med erfarenhet, person-

liga assistenter, kontaktpersoner och ledsagare. Även undersköterska, som tidigare varit 

ett överskottsyrke, har övergått till att bli ett bristyrke. Det är främst i kommunerna som 

man anger brist men även privata aktörer har stora behov av undersköterskor. Landstinget 

har en något gynnsammare situation. 
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Utbildning och forskning: År 2013 var drygt 6 600 personer sysselsatta inom utbild-

nings- och forskningsområdet. De största yrkesgrupperna är grundskollärare i tidiga års-

kullar, förskollärare, fritidspedagoger, barnskötare, elevassistenter, gymnasielärare i histo-

ria och samhällskunskap, yrkeslärare, högskole- och universitetslärare.  

I och med den rådande situationen med en ökad tillströmning av utomnordiska familjer 

med många barn, ungdomar och även vuxna ökar behovet av personal inom utbildning. 

Vuxenutbildningen kommer att öka och då främst SFI. Behovet av förskollärare, språklä-

rare och specialpedagoger i de mindre kommunerna har ökat och kommer att öka den 

närmsta framtiden. Samtidigt så är det stora ungdomskullar som lämnar grund- och gym-

nasieskolan vilket gör att vissa program har försvunnit eller riskerar att försvinna från de 

mindre orterna. Trots att behovet av lärare minskar är det samtidigt svårt att hitta lärare 

till yrkesutbildningarna. De flesta av arbetsgivarna inom gymnasiet angav brist på arbets-

kraft. Konkurrensen mellan skolor har hårdnat och många väljer att söka sig till friskolor. 

Det finns även en trend där fler lärare väljer att fortsätta jobba efter 65 år. 

Trots ett fortsatt högt söktryck på Mittuniversitet ställs kurser in på grund av en mindre 

budget. Antalet studerande har legat på relativt höga nivåer men beräknas sjunka. 

De administrativa verksamheterna i offentlig förvaltning sysselsatte år 2013 drygt 

4 300 personer. De största yrkesgrupperna är handläggare, utredare, administratörer, ju-

rister och poliser, socialsekreterare, kuratorer, bokförings- och redovisningsassistenter. 

Ungefär varannan arbetsgivare anger svårighet att få tag på arbetskraft. Bristyrkena finns 

oftast i övrig kommunal verksamhet där det saknas yrkeskunniga inom juridik, miljö, tek-

nik och specialområden som exempelvis markingenjörer. Efterfrågan på verksamheten 

inom den offentliga förvaltningen förväntas öka något. Trots detta pågår besparingar, or-

ganisationsöversyner och effektivisering inom administrativa verksamheter inom vissa 

myndigheter samtidigt. Under 2015 skedde en ökning av de statliga myndigheterna i länet. 

Inför 2016 bedöms sysselsättningen vara oförändrad. 

I Östersund finns många statliga verksamheter förutom Länsstyrelsen, Skatteverket, Kro-

nofogdemyndigheten och Polisen. Där finns också Naturvårdsverket, Folkhälsomyndig-

heten, Tillväxtverket, Tillväxtanalys, nationella stödverksamheter för Arbetsförmedlingen 

och Försäkringskassan samt Statens servicecenter som är den senaste etablerade myndig-

heten i Östersund. Statens servicecenter är placerad i Gävle, Östersund och Stockholm. Det 

är ekonomienheten inom Skatteverket och Försäkringskassans verksamhetsstöd som utgör 

grunden för den nya myndigheten som även utför service till andra myndigheter och stöd-

funktionerna för andra myndigheter utökas successivt24. Detta påverkar arbetsmarknaden 

för dem med kvalificerade utbildningar i viss utsträckning. 

 

  

                                                             
24 Statens servicecenter http://www.statenssc.se/OmOss/Sidor/default.aspx (151129) 
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Brist- och överskottsyrken 
Även om sysselsättningen bedöms öka svagt sker hela tiden en omsättning på arbetsmark-

naden: människor går i pension, byter jobb, utbildar sig, flyttar med mera. Inom vissa yr-

ken är det dessutom kompetensbrist. I Jämtlands län svarade 24 procent av de privata ar-

betsgivarna att de har upplevt svårigheter att få tag på arbetskraft när de försökt att rekry-

tera personal. Inom offentliga tjänster angav hela 68 procent att de upplevt brist när de 

skulle rekrytera personal. 

Tabellen visar brist- och överskottsyrken i Jämtlands län. Bristyrken kan variera över tid 

och kräver ofta längre utbildning. När det gäller överskottsyrken är de ofta återkommande 

då stora grupper är sysselsatta och registrerar in sig på dessa yrken. Anledningen till detta 

är att det ofta är ett första jobb som i de flesta fall inte kräver någon högre utbildning. Det 

är också oftast stor omsättning på arbetskraften då det är viktiga ingångsyrken för unga på 

arbetsmarknaden. I bilaga 5 finns en tabell med yrken där de flesta ungdomarna är syssel-

satta. Ungdomarna arbetar en kortare period och därefter utbildar de sig och går vidare till 

andra yrken. Tabellen visar en bedömning av arbetsmarknadsläget för ett urval av yrken i 

länet under 2016. 

Arbetsmarknadsläget för ett urval av yrken i Jämtlands län under det närmaste året 

 

Tabellen visar en bedömning av arbetsmarknadsläget hösten 2016 för ett urval av yrken i länet. 

 

I näringslivskapitlet beskrivs utförligare inom vilka yrkesgrupper bristen finns. En viss om-

sättning sker dock beroende på konjunkturläget och på förändringar i näringslivsstruk-

turen. Dessa bedömningar gäller det närmsta året men vill man ha lite mer långsiktiga pro-

gnoser av yrken finns information på Arbetsförmedlingens hemsida25 eller i SACO:s rap-

port Framtidsutsikter26.  

                                                             
25 Arbetsförmedlingen.se/Startsida/För arbetssökande/Yrke och framtid/Yrkeskompassen 
26 Jobbchanserna om 5 år – I Framtidsutsikter – Arbetsmarknaden för akademiker år 2018 presen-
terar SACO–förbunden prognoser för hur arbetsmarknaden för ett antal akademikeryrken kommer 
att se ut år 2018. http://www.saco.se/Global/Dokument/Trycksaker/Rapporter/Framtidsutsikter 

Bristyrken Överskottsyrken

Biomedicinsk analy tiker Administratörer/sekreterare

Civ ilingenjörer, ingenjörer olika 

inriktningar

Barnskötare, fritidsledare, 

Förskollärare, specialpedagoger Elevassistenter

Kockar Försäljare, dagligvaror

Läkare Försäljare, fackhandel

Medicinska sekreterare Köks- och restaurangbiträden

SFI-lärare Lagerarbetare

Sjuksköterskor, grund- och 

specialistutbildade

Parkarbetare, 

trädgårdsarbetare

Socialsekreterare Personliga assistenter

Testare och testledare inom IT Vårdbiträden
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Generationsväxling påverkar bristen 

Ökningen av arbetskraftsbristen i det privata näringslivet hämmades tillfälligt av lågkon-

junkturen 2008–2009 men när konjunkturen sedan tar fart igen kommer bristtalen att 

öka. Lägger man till pensionsavgångarna blir bristen på arbetskraft ännu mer markant. 

Inom 5 år uppnår ungefär 11 procent, 6 200 personer pensionsåldern. Lägg på 5 år till och 

det är drygt 12 procent och ytterligare 6 900 som går in i pensionsåldern. Tilläggas bör att 

ytterligare 6 procent motsvarande drygt 3 900 över 65 år räknas som sysselsatta.27 Cirka 

89 procent av de intervjuade företagen svarade att pensionsavgångarna om fem år kommer 

att ersättas. 11 procent tror att tjänsten kommer att ersättas med högre kompetens än vad 

tjänsten kräver idag. 58 procent tror att de kommer att behöva liknande kompetens. 

45 procent tror att de kommer att ha fler anställda om fem år än idag. 42 procent tror att 

antalet kommer att vara oförändrat medan 13 procent tror på färre antal anställda om fem 

år. Störst pensionsavgångar kommer att ske inom vård och omsorg och där är bristtalen 

redan höga.28 

Bristen blir ett hinder för tillväxt i företagen 

Bristen på arbetskraft ställer till problem för arbetsgivarna. I Svenskt Näringslivs under-

sökning29 bedömer företagarna att tillgången till rätt kompetens är ett större tillväxthinder 

än transport- och kommunikationsinfrastruktur30. Även Företagarnas undersökning be-

kräftar kompetensbrist. Många gånger kanske bristen inte handlar om stora antal men för 

små och mellan stora företag kan avsaknaden av nyckelkompetenser hämma tillväxten av 

företaget.31 Andelen företagare som anser att tillgången till rätt kompetens är bra, mycket 

bra eller utmärkt överstiger inte hälften i någon kommun. Skillnaderna mellan kommun-

grupper är inte lika stor: företagen i storstäderna och större städer bedömer dock i genom-

snitt att kompetensförsörjningen är något bättre än företagen i glesbygdskommuner. Några 

lyckades inte rekrytera och för dem som till slut lyckades tog det längre tid än vad de be-

räknat. Några av arbetsgivarna som lyckades få tag på arbetskraft angav också att de fick 

sänka kraven på utbildning och yrkeserfarenhet. De flesta angav att befintlig personal fick 

jobba mer men i vissa fall tackade man nej till beställningar där de inte klarade av att täcka 

upp bemanningen. Andra lösningar som arbetsgivarna angav var att man valde att intern-

utbilda befintlig personal eller hyra in kompetens eller tjänsten. Andra konsekvenser kunde 

också vara att en planerad expansion av verksamheten sköts på framtiden. 
  

                                                             
27 Se diagram i bilaga 6 och 7 
28 Hösten 2015 fanns tilläggsfrågor om pensionsavgångar och ersättningsrekryteringar om 5 år. Det 
är tredje gången frågan ställs varje höst. 
29 http://www.arenafortillvaxt.se/files/omvarldsfakta/Nr2%202015%20F%C3%B6retagande.pdf 
30 Se kommunkarta i bilaga 8 
31 I Småföretagarbarometern för Jämtlands län svarade 25 procent att bristen på arbetskraft är ett 
tillväxthinder. Källa; http://www.foretagarna.se/Global/Opinion/Rapporter/4av5jobb%20region-
ala/4av5jobb–Rapport–Jamtland.pdf (141126) 
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Bristen på arbetskraft kanske inte rör sig 

om några större antal men det kan vara av 

stor betydelse då det kan vara en avgö-

rande nyckelkompetens för arbetsgivaren. 

Svårigheten i att rekrytera kan leda till att 

arbetsgivaren avstår eller sänker sina krav 

vilket kan hämma utvecklingen och till-

växten i företaget på sikt. Exempel på såd-

ana yrken är arkitekt, ingenjör och systemutvecklare. En del bristyrken kanske inte påver-

kar tillväxten men däremot service, säkerhet och välfärd för medborgarna i samhället, sär-

skilt i gles- och landsbygdskommuner. Exempel på bristyrken är distriktsköterska och lä-

kare.  

 

En annan trend som börjar märkas i Jämtlands län, främst i de glesare delarna är att en-

mans- eller fåmansföretagarna går i pension och lägger ned sitt företag istället för att sälja. 

Det är de mindre hantverksföretagen som till exempel målare, snickare eller frisörer det 

handlar om. Tvärtemot kan det vara överskott i de större tätorterna i samma yrkesgrupp 

men viljan och möjligheten att pendla och flytta kanske inte finns. Det är en stor grupp 

skogsägare över 65 år som fortfarande arbetar och vilken typ av brist det blir är svårt att 

säga. 

 

Brist och överskott i samma yrke 

Ett flertal yrken inom några av branscherna kan visa ett överskott på arbetskraft samtidigt 

som arbetsgivarna anger brist. Detta kan dels förklaras av att vissa yrken inte bara kräver 

en utbildning utan även erfarenhet som till exempel skogsmaskinförare eller kock. När det 

gäller kockyrket i länet är det till stor del knutet till vinterturism i fjällvärlden. Förutom 

valutakursen för turisterna påverkar ju även snömängd och väder besöksnäringen i fjällen 

med allt vad det innebär. 

 

Inom vissa yrken kan en brist bestå i att det inte finns någon med licens eller certifikat på 

en viss typ av truck eller svetsutrustning. Inom vissa yrkesutbildningar och legitimations-

yrken krävs många gånger en längre praktikperiod innan man får en giltig legitimation vil-

ket i praktiken innebär att företaget måste avsätta tid och resurser för den person de tar in. 

I mindre företag kan detta ofta innebära problem då marginalerna för lönsamheten är väl-

digt små. Det blir ett dubbelt dilemma då arbetsgivarna gärna vill anställa någon med er-

farenhet. Exempel på några yrken är ellärlingar och frisörer. 

 
Säsong och årstid påverkar brist 

I de områden av länet där vinterturismen dominerar stora delar av arbetsmarknaden upp-

står dubbla problem beroende på säsong. Under vinterhalvåret uppstår brist på specifika 

yrken som till exempel kock med erfarenhet, taxiförare, bagare, konditor samt yrken kopp-

lade till kroppsvård. Hotell och stugbyar upplever att det saknas städare under bytarda-

garna som vanligtvis är lördagar och söndagar. Under sommarhalvåret uppstår ett visst  
  

”Svårigheten att rekrytera kan leda till att  

arbetsgivaren avstår eller sänker sina krav 

vilket kan hämma utvecklingen och tillväxten 

i företaget på sikt” 
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överskott inom vissa yrken som exempelvis massörer och liftskötare. Tidigare försök att 

kombinera olika yrken, som till exempel skogsarbetare och liftskötare, för att mildra sä-

songarbetslöshetens har genomförts men utan större framgångar. 

 

Brist och överskott kan skilja sig i olika delar av landet 

Brist och överskott på yrken kan se olika ut i olika delar av landet precis som det kan skilja 

sig i olika delar av länet. I de delar av länet som har mindre arbetsmarknad och domineras 

av gles– och landsbygd kan det ibland vara svårt att rekrytera till yrken som kräver högre 

utbildning. Arbetsgivare på större arbetsmarknader konkurrerar med bättre löner och 

större möjlighet till karriärvägar. Det kan bland annat bero på vilken inriktning av yrket 

det gäller. Som exempel kan nämnas lärare med olika ämnen eller civilingenjörer med olika 

inriktning. En annan anledning kan vara regionala skillnader i arbetsmarknadsläget. Det 

kan vara lättare att hitta ett jobb i städerna och tätorterna än ute i gles- och landsbygden 

till exempel. Yrkeskompassen på Arbetsförmedlingens hemsida visar bedömning av 200 

yrken och hur det ser ut i olika delar av landet. 
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Befolkning och arbetskraft 
Det är främst de demografiska effekterna som kommer att få en allt större påverkan på 

utbudet av arbetskraft framöver. Framför allt beror befolkningsminskningen i Jämtlands 

län på att det föds färre än det dör, vilket i sin tur beror på att länet har för få kvinnor i 

familjebildande åldrar. I Arbetsförmedlingens rapport från 2013, Sveriges framtida befolk-

ning – ett regionalt perspektiv, gjordes prognos av befolkningen och arbetskraften i riket 

och länen. Rapportens viktigaste slutsatser var att Sverige står inför en stor omställning på 

arbetsmarknaden. Den viktigaste åtgärden för att underlätta generationsväxlingen är att 

förbättra integrationen av utrikesfödda på arbetsmarknaden samt att påverka dem att bo-

sätta sig också utanför storstads- och tillväxtområdena. Även en nyligen utgiven rapport 

under 2015 från Arbetsförmedlingen bekräftar problemet med den minskade arbetskraften 

och att en nettoinvandring är nödvändig för att skapa förutsättningar för en god utveckling 

av sysselsättningen. Rapporten fokuserar på riket men samma slutsatser gäller för Jämt-

lands län.32 

 

Prognos 2015-2030 över procentuell befolkningsutveckling 16–64 år kommunerna i 

Jämtlands län och riket 

 

Källa: SCB (Prognosen gjordes innan den stora ökningen av inflödet av utrikes födda så de lila staplarna, 16–64 

år utrikes, är förmodligen underskattade!) 

                                                             

32 Nettoinvandring, sysselsättning och arbetskraft – utmaningar för morgondagens arbetsmarknad, 

http://www.arbetsformedlingen.se/Om–oss/Var–verksamhet/Rapporter/Ovriga/2015–04–10–Nettoinvand-

ring–sysselsattning–och–arbetskraft–––utmaningar–for–morgondagens–arbetsmarknad.html 
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Färre kommer att tvingas försörja fler 

Befolkningsutvecklingen i Jämtlands län mellan 2005 och 2014 visade på en minskning på 

cirka 260 personer eller knappt 1 procent. Däremot säger prognosen, som gjordes innan 

det ökade inflödet av utomeuropeiskt födda och därmed är underskattad, att den totala 

befolkningen kommer att öka med 3,3 procent mellan 2014 och 2030 och det är Åre, Kro-

kom och Östersund som kommer att öka. Övriga kommuner i länet kommer att minska sin 

totala befolkning och andelen äldre kommer dessutom att öka. I riket som helhet visar pro-

gnosen att befolkningen kommer att öka med nästan 17 procent och det är främst i stor-

stadsregionerna ökningen sker. Tittar man på befolkningen i åldern 16–64 år, ökar grup-

pen med drygt 12 procent i riket medan den minskar med drygt 4 procent i Jämtlands län. 

Andelen av befolkningen i åldern 16–64 år var 2014 drygt 60 procent men prognosen för 

2030 visar på drygt 55 procent. De senaste fem åren har det varit en stor utflytt av de som 

är 16–64 år och det är främst ungdomar som flyttar för att studera. Den negativa befolk-

ningsutvecklingen bland dem i åldern 16–64 år, både historiskt och den prognostiserade, 

visar att det är färre som kommer att tvingas försörja fler. 

 
Ålderspyramid Jämtlands län 201433 

 

Folkmängden i Jämtlands län var drygt 126 700 år 2014. Den potentiella arbetskraften är 

egentligen alla som kan arbeta oavsett ålder men Arbetsförmedlingen gör prognos på dem 

                                                             
33 Källa: SCB, https://www.h5.scb.se/kommunfakta/pyramider/pyra_frame.asp?region=23 
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som är i åldersgruppen 16–64 år och är sysselsatta samt på dem som är arbetslösa eller i 

arbetsmarknadspolitiska program vilket var drygt 62 600.34 

Fram till 2016 förutspås att arbetskraften 16–64 år kommer att minska med ungefär 

300 personer till drygt 62 300. Förklaringen är att påfyllnaden av ungdomar väntas avta 

och understiger den grupp som går i pension samma period. Ungdomar är den åldersgrupp 

som främst ska ersätta avgångarna men ofta är en stor grupp i studier.  

Andra faktorer som påverkar arbetskraftsutbudet är avstånden och möjligheter till pend-

ling. Infrastruktur såsom mobilnät och möjligheter till datauppkoppling påverkar distans-

oberoende arbetskraft i gles- och landsbygd. Tillgänglighet till rätt utbildning och kompe-

tens påverkar också utbudet. 

Antal sysselsatta i åldrarna 60–65 år i Jämtlands län är drygt 6 200. 24 procent av dessa 

finns inom kommunernas och landstingets vård och omsorg som främst utgörs av kvinnor. 

I prognosundersökningen hösten 2015 angav 83 procent av arbetsgivarna att de pensions-

avgångar som sker de närmsta fem åren kommer att ersättningsrekryteras.35 Samtidigt 

finns en trend i landet som visar att antalet som väljer att arbeta efter 65 års ålder ökar, 

vilket kommer att påverka skillnaden mellan de utträdande och tillträdande på arbets-

marknaden. Denna trend finns även i Jämtlands län där drygt 5000 personer över 65 år 

var fortsatt sysselsatta efter pensionsåldern.36 Majoriteten av dessa är egna företagare och 

utgörs av främst män. 

Stor grupp utanför arbetskraften 

I Jämtlands län är andelen av befolkningen som jobbar högst i landet på 79,9 procent. Snit-

tet för riket är 77,1. De två största orsakerna till att man inte räknas in i arbetskraften37 16–

64 år är att man studerar eller är sjukskriven. Andra orsaker är de som har ålderspension, 

föräldrapenning eller kapitalinkomst. Det finns även en grupp som klassas som övriga och 

som man inte riktigt vet vad de gör eller var de får sin inkomst ifrån. 

Studerande 

I länet är utbildningsnivån lägre än i riket vilket också påverkar arbetskraftens deltagande 

på arbetsmarknaden. Ju högre utbildning desto lättare att komma in på arbetsmarknaden. 

I Jämtlands län deltog drygt 11 600 som deltog i någon form av studier 2013. Det totala 

antalet i studier har legat på en ganska stabil de senare åren. Drygt 4 200 var gymnasiestu-

derande, 3 000 inom högskola, 2 600 i övriga studier och 1 800 i Komvux. Studerande 

inom gymnasiet och högskola har minskat kraftigt de senaste åren medan Komvux ökat 

något och de i övriga studier har ökat kraftigt.38 Antalet helårsstudenter på Mittuniversite-

tet minskade 2010–2014. Även antalet högskolenybörjare minskade något. I Jämtlands län 

är övergångsfrekvenserna, det vill säga de som efter slutförda gymnasiestudier påbörjar en 

                                                             
34 Personer i arbete med stöd som särskilt anställningsstöd, lönebidrag, utvecklings– och trygghets-
anställning och instegs– och nystartsjobb räknas som sysselsatta. 
35 Hösten 2014 fanns tilläggsfrågor i Arbetsförmedlingens intervjuundersökning som handlade om 
pensionsavgångar och rekrytering m fem år. 
36 SCB, RAMS 2013. 
37 Arbetsförmedlingens definition av de som ingår i arbetskraften är de som är sysselsatta eller in-
skrivna som arbetslösa. 
38 Se diagram i bilaga 9 
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högre utbildning efter 3 år, lägre än rikssnittet. I länet har övergångfrekvensen legat kring 

30 procent de senaste tio åren och motsvarande för riket har varit mellan drygt 40 till 

45 procent. Utbudet av utbildningar kan eventuellt påverka detta. Mittuniversitetet som 

ligger i Jämtlands- och Västernorrlands län förväntar sig en minskning av antalet helårs-

studenter trots ett högt söktryck. Största anledningen till minskningen av antalet helårs-

studenter är lägre budget för universitetet.39 Antalet i studier bedöms minska generellt del-

vis på grund av mindre ungdomskullar som träder in i gymnasiet de kommande åren. Kom-

vux kan eventuellt öka något. Antalet personer som går från studier till arbetskraften be-

döms öka 2016. 

Många av dem i utbildningsväsendet har långa studietider. I många fall kommer man ut på 

arbetsmarknaden i 27–28-årsåldern. Kortare studietider skulle ge ett stort tillskott till ar-

betskraften på sikt. Att även utbilda sig mot bristyrken ökar självklart matchningen av den 

arbetskraft som utbildar sig. 

Många av de ungdomar som klassificeras som arbetslösa i statistiken är heltidsstuderande 

som söker jobb och denna grupp utgör ett stort inslag i ungdomsarbetslösheten. En mycket 

stor andel av dessa ser sig i första hand som studerande och inte som arbetssökande.40 

Sjukskrivna 

Jämtlands län är det län som låg bland de högsta när det gäller antalet med sjuk och akti-

vitetsersättning41 per 1 000 registrerade försäkrade 2014 och noteringen för länet var 50,3. 

Högst ligger Västerbotten med 53,3, riket hade 53,8. Det var också en stor skillnad mellan 

män och kvinnor i länet där kvinnorna hamnade på 59,1 och männen 41,4. Motsvarande 

för riket var 63,3 för kvinnor och 44,4 för män. En del av de regionala variationerna kan 

bland annat bero på att medelåldern är högre i länen i norra Sverige jämfört med övriga 

län. Skillnader i hälsa, livs- och arbetsvillkor mellan könen och länen spelar också stor roll. 

Antalet personer med sjuk och aktivitetsersättning i länet var cirka 5 500 i december 2014 

vilket var en minskning med drygt 100 personer jämfört med 2013.42 Införandet av rehabi-

literingskedjan har inneburit att ett stort antal personer med långa sjukskrivningsperioder, 

som har överförts från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen, har fyllt på arbetskraf-

ten. Med största sannolikhet kommer många ur denna grupp att komma in i arbete, vilket 

gör att minskningen av arbetskraftsutbudet bromsas in något men det är svårt att förutspå 

hur mycket det påverkar under 2015.  

                                                             
39 Mittuniversitets Årsredovisning 2014, www.miun.se 
40 Ungdomar på och utanför arbetsmarknaden – Fokus på unga som varken arbetar eller studerar, 
Arbetsförmedlingen, URA 2013:4 
41 Aktivitetsersättning beviljas personer i åldrarna 19–29 som har fått sin arbetsförmåga nedsatt 
med minst en fjärdedel under minst ett år. Sjukersättning beviljas till personer i åldrarna 30–64 
som har en stadigvarande nedsatt arbetsförmåga, dvs. för alla överskådlig framtid. Bland personer 
som får sjukersättning finns dock fortfarande personer som får tidsbegränsad sjukersättning. 
42 Källa: www.forsakringskassan.se (150531) 
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Inskrivna arbetslösa vid Arbetsförmedlingen 
Trenden för nyinskrivna och dem som har fått jobb har sakta men säkert minskat. En av 

förklaringarna till detta är att arbetsmarknadsläget har förbättrats men även att arbetskraf-

ten sjunker, det vill säga att de som är i åldersgruppen 16–64 år blir färre. Bara de senaste 

fem åren mellan 2010 och 2014 har de i åldrarna 16–64 år minskat med drygt 2 700 per-

soner. Detta beror till största delen på att de stora ungdomskullarna födda kring början av 

90 talet flyttar från länet. Många av dem flyttar för att plugga medan en del får jobb utanför 

länet. 

Arbetslöshetens utveckling 

I relativa tal, det vill säga andelen av den registerbaserade arbetskraften, låg Jämtlands län 

på 7,4 procent oktober 2015 vilket var lägre än riket som hade 7,8 procent. Den sjunkande 

arbetslösheten kan delvis förklaras av att de som är i arbetsför ålder flyttar, främst på grund 

av studier. En annan orsak kan vara att andelen som räknas in i grupper med utsatt ställ-

ning på arbetsmarknaden inte är lika stor som i vissa län ännu men gruppen ökar även 

Jämtlands län. 

Inskrivna arbetslösa 16–64 år som andel av registerbaserad arbetskraft, 
Jämtlands län, januari 1995–oktober 2015 

 

Länet hade lägsta antalet arbetslösa under den senaste högkonjunkturen 2007–2008 och 

var då nere i 3 300. Under 2009 vände det och antalet arbetslösa började öka. Våren 2010 

nådde den totala arbetslösheten sin kulmen med hela 7 200 inskrivna personer. Därefter 

har det totalt sett skett en minskning men med några tillfälliga uppgångar. Under 2012–

oktober 2015 har arbetslösheten minskat och är nere i cirka 4 600 inskrivna personer. Av 

de totalt arbetslösa var drygt 39 procent kvinnor och 61 procent män. 
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Sedan våren 2010 har andelen i program i snitt varit större än andelen öppet arbetslösa. Av 

totalt 4 600 arbetslösa var ungefär 54 procent deltagare i program med aktivitetsstöd. De 

största programmen med aktivitetsstöd är jobb- och utvecklingsgarantin samt jobbgaran-

tin för ungdomar. Dessa program är avsedda för personer med långa inskrivningstider och 

syftar till att aktivera dem med inriktning mot arbetslivet. Till jobb- och utvecklingsgaran-

tin kommer dels personer över 25 år, dels ungdomar som avslutat sin tid i jobbgarantin 

utan att ha lyckats ta sig in i arbetslivet. 

Arbetslöshetens sammansättning 

Tabellen visar hur arbetslöshetens sammansättning eller struktur ser ut i länet jämfört med 

riket. De inskrivna arbetslösa är indelade per andel i olika grupper. I bilaga 10 finns en 

tabell med samtliga kommuner i länet. 

Inskrivna arbetslösa 16–64 år som andel av registerbaserad arbetskraft för 
respektive grupp, genomsnitt av kv 2 och kv 3 2015, Jämtlands län 

 

 

Skillnaden i andelen inskrivna arbetssökande och i program är marginell mellan länet och 

riket. Däremot är andelen kvinnor lägre i Jämtlands län medan männens andel är högre. 

Anledningen till de stora skillnaderna är att det råder olika förutsättningarna på arbets-

marknaden för män och kvinnor och att den ser olika ut i länet och i riket. I länet är en stor 

andel kvinnor sjukskrivna jämfört med männen. 

Andelen inskrivna ungdomar är något större i länet än i riket. En del av de inskrivna ung-

domarna är ofta heltidsstuderande som söker arbete, främst kring skolloven. Ungdomar 

med fullföljd gymnasieutbildning har kortare inskrivningstider än de som saknar gymna-

sieutbildning. När man diskuterar ungdomars arbetsmarknad är det emellertid viktigt att 

komma ihåg att den i flera avseenden skiljer sig från de äldres arbetsmarknad. De unga 

befinner sig i en fas i livet där de ska etablera sig på arbetsmarknaden medan de flesta äldre 

redan är etablerade. Detta visar sig bland annat genom att ungdomar i större utsträckning 

än äldre rör sig mellan olika jobb eller mellan studier och arbete, rörelser som i många fall 
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innefattar en period i arbetslöshet. En annan viktig skiljelinje mellan unga och äldre ar-

betslösa är att det är en förhållandevis liten andel unga som är långtidsarbetslösa. Det visar 

att för de flesta arbetslösa ungdomar är tiden utan arbete snabbt övergående. 

Andelen inskrivna i åldrarna 55–64 år är lägre i Jämtlands län än i riket. Antalet i länet har 

minskat jämfört med förra året. Minskningen beror främst på att medelåldern generellt är 

högre i länet och att många går i pension. 

Största andelen arbetslösa finns hos de utrikesfödda och andelen är större i länet än i riket. 

I länet är det även den gruppen som ökat mest. Det tar ofta längre tid för utrikesfödda med 

kort utbildning och som saknar svensk arbetslivserfarenhet att komma ut på arbetsmark-

naden. Det återstår att se hur många som kommer att flytta vidare till sina vänner och släk-

tingar i storstadsområdena om de inte lyckas integreras och finna ett jobb i länet. 

I utbildningsgruppen är det ett tydligt mönster att ju högre utbildning desto lägre andel 

inskrivna. De med låg utbildningsnivå har längre inskrivningstider och svårare att komma 

ut på arbetsmarknaden. 

Sammanfattningsvis är det tre grupper som sticker ut i tabellen: utomeuropeiskt födda, 

ungdomar 18–24 år och de med enbart grundutbildning. Här ligger nivåerna som allra 

högst. Man kan också konstatera att det skett en ökning i samtliga grupper utom för ung-

domarna. Ragunda, Bräcke och Strömsund är de kommuner där dessa grupper har störst 

svårighet att ta sig in på arbetsmarknaden. Åre, Östersunds och Krokoms kommuner ser 

ut att vara mer gynnsamma när det gäller samma grupper. 

Arbetsförmedlingen bedömer att det finns stor risk att dessa grupper hamnar i långa tider 

utan arbete och kommer att utgöra en allt större andel av de inskrivna arbetslösa. 

Några med längre inskrivningstider 

Ett sätt att illustrera vilka utmaningar som finns på arbetsmarknaden är att analysera de 

arbetslösas sammanlagda tid i arbetslöshet under den senaste tioårsperioden. Fördelen 

med denna redovisningsmetodik är att den fångar upp de individer som har tydliga svårig-

heter att finna en varaktig sysselsättning och som växlar tider i arbetslöshet med tillfälliga 

arbeten. Denna problematik är särskilt tydlig för vissa grupper på arbetsmarknaden: per-

soner som saknar gymnasiekompetens, personer med funktionsnedsättning, utomeurope-

iskt födda och personer i åldrarna 55–64 år. Många av dem som var arbetslösa eller in-

skrivna i arbetsmarknadspolitiska program har haft mycket långa perioder utan arbete. 

Även när arbetslösheten sjunker går förbättringen långsammast för dem som är långtids-

arbetslösa, vilket gör att gruppen blir allt större bland de totalt inskrivna arbetslösa. 
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Inskrivna arbetslösa 16–64 år efter inskrivningstid, Jämtlands län, januari 
2006–oktober 2015 

 

Av de drygt 4 600 som saknade arbete hade nästan 14 procent saknat arbete längre tid än 

3 år vilket motsvarade drygt 650 personer. De som varit utan arbete i 12–24 månader mot-

svarar drygt 800 personer. Antalet personer som varit utan arbete i 6–12 månader var näs-

tan 1 000 och de upp till 6 månader var nästan 2 150. Ju längre tid man är utanför arbets-

marknaden desto svårare kan det vara att hitta en väg tillbaka till ett varaktigt arbete. En 

stor utmaning för Arbetsförmedlingen är därför att möjliggöra för dem som står långt ifrån 

arbetsmarknaden att komma in i arbetslivet. Sannolikheten är stor att denna grupp kom-

mer att öka även om arbetsmarknaden ser något bättre ut än tidigare. 
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Inskrivna arbetslösa 16–64 år i grupper med utsatt ställning på arbetsmark-
naden och övriga inskrivna arbetslösa, Jämtlands län, januari 2004–oktober 
2015 

 

Anm. I grupper med utsatt ställning på arbetsmarknaden ingår personer med högst förgymnasial utbildning, 
utomeuropeiskt födda, personer med funktionsnedsättning samt äldre 55–64 år. 

Samtidigt som grupper med mindre goda utsikter för arbete utgör en allt större andel av 

totalt inskrivna arbetslösa kommer bristen på flera kompetenser att öka. Den stora utma-

ningen handlar om att öka förutsättningarna för personer i grupper med utsatt ställning på 

arbetsmarknaden att skaffa sig just den kompetens som arbetsgivarna efterfrågar. För 

dessa i grupper med utsatt ställning på arbetsmarknaden krävs en rad kompetenshöjande 

insatser från samhällets sida, inte minst insatser för att höja utbildningsnivån hos dem med 

svag utbildningsbakgrund. 

Det är utomeuropeiskt födda som står för den största ökningen. Detta beror till stor del på 

etableringsuppdraget. Den grupp som minskat är de i åldrarna 55–64 år eftersom inflödet 

är mindre än utflöde då många av dem successivt går i pension. 
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Inskrivna arbetslösa 16–64 år fördelade på enskilda grupper, Jämtlands län, 
januari 2004-oktober 2015. Observera att en person kan ingå i flera grupper 

 

Arbetslösa med förgymnasial utbildning 

Den största gruppen är den med högst förgymnasialutbildning och den gruppen har varit 

ganska stabil men under 2015 har gruppen ökat. Det är utomeuropeiskt födda i gruppen 

som står för ökningen. Antalet utan gymnasial utbildning var drygt 1 530 i oktober 2015. 

Den största åldersgruppen som har en förgymnasial utbildning är de mellan 25 och 34 år 

därefter kommer de i åldrarna 18–24 år, denna grupp kommer att minska på grund av att 

de stora barnkullarna som föddes kring 1990 flyttar från länet för att jobba eller studera. 

Arbetslösa med funktionsnedsättning 

Arbetssökande med någon form av funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsför-

måga är den grupp som har svårast att finna en varaktig sysselsättning. För denna grupp 

har stöd i form av tekniska hjälpmedel, personligt biträde eller lönesubventionering varit 

en väg in i arbete. Trots detta är det en mycket stor andel funktionsnedsatta som redovisar 

långa sammanlagda tider i arbetslöshet. Dessa personer behöver förutsättningar i form av 

tillräckligt många arbetsgivare som har möjlighet att erbjuda anpassade arbetssituationer.  

I riket har andelen personer med funktionsnedsättning ökat kraftigt bland samtliga in-

skrivna arbetslösa de senaste åren. I Jämtlands län är situationen densamma även om an-

delen inte är lika stor som för riket i helhet. En del av förklaringen är att fler än normalt 

övergick från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen i samband med förändrade förut-

sättningar i sjukförsäkringen. 

I Jämtlands län var drygt 900 personer med en funktionsnedsättning inskrivna. Andelen 

och antalet har varit ganska oförändrat den senaste perioden. En förklaring är att personer 

med funktionsnedsättning har svårare att hävda sig i konkurrensen på arbetsmarknaden. 
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Arbetslösa äldre 55–64 år 

Personer som blir arbetslösa i dessa åldrar har mycket svårt att snabbt komma tillbaka i 

arbete och tiderna utan arbete blir ofta mycket långa. 

Andelen har minskat något under en period då sysselsättningen ökade i länet men främst 

beror det på att de går i pension. I oktober fanns det drygt 700 inskrivna i den åldersgrup-

pen. 

Utomeuropeiskt födda ökar 

Utomeuropeiskt födda deltar inte i arbetskraften i lika stor utsträckning som dem som är 

inrikes födda. I länet var det nästan 1 500 personer utomeuropeiskt födda inskrivna i ok-

tober 2015. Drygt 60 procent av de utomeuropeiskt födda har högst en förgymnasialutbild-

ning och det är här den största ökningen har skett. De med gymnasial och eftergymnasial 

utbildning har också ökat om än inte lika kraftigt. Dessutom är andelen inskrivna arbets-

lösa med lång period utan jobb högre inom gruppen utomeuropeiskt födda. Skillnaden är 

stor mellan kommunerna i Jämtlands län liksom i riket som helhet. 

Personer födda utanför Europa har svårt att få fäste på arbetsmarknaden. Antalet öppet 

arbetslösa och programdeltagare födda utanför Europa har ökat kraftigt i riket de senaste 

åren och bedöms fortsätta att öka i länet. Att inträdet på arbetsmarknaden tar tid hänger 

samman med en rad orsaker, såsom att individen behöver ordna boende, att utbildning och 

tidigare yrkeserfarenhet kan behöva översättas och i vissa fall valideras och kompletteras. 

En annan viktig faktor är kunskaper svenska språket, vilket tar tid att lära sig. Hur kon-

junktur och efterfrågan på arbetsmarknaden ser ut vid invandringsåret och tiden därefter 

har stor betydelse, liksom hur arbetskraftsutbudet utvecklas. Tillskottet från den inrikes 

födda befolkningen till arbetskraften har varit begränsat de senaste åren, vilket har gynnat 

utrikes födda. En hög nivå på invandringen innebär dock en utmaning för de institutioner 

som ska verka för att etableringen underlättas. Det är därför mycket positivt att förvärvs-

frekvensen ökat bland invandrare, i synnerhet bland dem med kortare vistelsetid. Fortfa-

rande finns det dock en stor förbättringspotential. 

Utmaningar på länets arbetsmarknad 

De långsiktiga utmaningarna på länets arbetsmarknad är starkt kopplade till åldersstruk-

turen hos befolkningen och den generationsväxling som pågått några år och som kommer 

att fortsätta många år framöver. En annan utmaning är det ökade inflödet av utomeurope-

iskt födda som påverkar främst kommunerna. Det är inte bara bristen på bostäder som är 

en utmaning utan även bristen på kompetent personal inom yrken som till exempel social-

konsulenter, utbildning, vård och omsorg med stark koppling till dessa grupper.  

Kompetens och matchning inte helt enkelt 

Utbud och efterfrågan på arbetskraft, kompetens och matchning är inte helt enkelt. Brist 

på arbetskraft med rätt kompetens är den faktor som har störst potentiell negativ inverkan 

på en kommande förstärkning när konjunkturen vänder uppåt. Inledningsvis finns fortfa-

rande goda förutsättningar för att fortsätta möta den stigande efterfrågan på arbetskraft. 
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Det hänger samman med att det finns många som står utan arbete, men i takt med att ar-

betslösheten minskar ökar andelen arbetsgivare som anger att de upplever en brist när de 

ska rekrytera arbetskraft. Bristen kan i vissa fall ha en avgörande betydelse. För företagen 

i Jämtlands län kan det till exempel handla om nyckelkompetenser som avgör företagens 

möjligheter till expansion och tillväxt. En tillväxt som kanske hade inneburit fler anställda 

och/eller ökad produktion. Svenskt Näringslivs undersökning om rekryteringar som gjor-

des våren 2014 visar att vart sjätte företag anger att det har varit ganska eller mycket svårt 

att rekrytera arbetskraft med rätt kompetens.43 Arbetsförmedlingens egen undersökning 

ger samma signaler. Konsekvenserna av detta blir att företagen tvingas dra ner på produk-

tion/service och lägga ut order på underleverantörer. I Företagarnas undersökning anger 

var fjärde företagare att bristen på lämplig arbetskraft är ett hinder för tillväxten.44 

Generationsväxlingen största utmaningen 

Generationsväxlingen pågår för fullt, det märks främst i offentlig sektor där bristtalen i lä-

net är bland de högsta i landet. Det är inom vård och omsorg som de största pensionsav-

gångarna sker och kommer fortsatt att ske. Redan nu är bristen på sjuksköterskor kännbar 

i Jämtlands län men även i andra delar av Sverige. Även om samtliga ungdomar skulle söka 

inom vården skulle det inte täcka behoven. Å andra sidan så skapar detta möjligheter för 

till exempel de utrikesfödda att utbilda sig inom dessa områden för att sedan bli eftertrak-

tade på arbetsmarknaden. 

Sysselsatta i länet som är i åldern 60–64 år är ungefär 11 procent motsvarande 6 200 per-

soner. Lägg på de i åldern 55–59 år och det är drygt 12 procent, motsvarande 6 900 perso-

ner ytterligare som går in i pensionsåldern inom några år. Tilläggas bör att ytterligare 

6 procent motsvarande drygt 3 900 över 65 år räknas som sysselsatta.45 Cirka 89 procent 

av de intervjuade företagen svarade att pensionsavgångarna om fem år kommer att ersät-

tas.46 I Sverige försvinner varje år cirka 450 000 jobb, motsvarande 10 procent. Samtidigt 

som det tillkommer cirka 450 000–550 000 helt nya jobb. Detta skapar både arbetslöshet 

och brist på arbetskraft. Samverkan, flexibilitet och rätt kompetens är därför framgångs-

faktorer för tillväxt och utveckling i länet. 

Varannan ung person kommer att uppleva en eller flera perioder av arbetslöshet. Att lyckas 

i skolan och att få kontakt med arbetslivet genom sommarjobb och praktik har därför stor 

betydelse för ungas etablering på arbetsmarknaden. Men det finns flera hinder för att unga 

ska kunna etablera sig. Många av dem som redan gått i pension eller som är på väg från 

arbetsmarknaden kommer ganska väl att kunna kompenseras av att den stora ungdomskull 

                                                             
43 http://www.svensktnaringsliv.se/regioner/ostersund/rekryteringsenkaten–2014–jamtlands–
lanpdf_589209.html/binary/Rekryterings-
enk%C3%A4ten%202014%20–%20J%C3%A4mtlands%20l%C3%A4n.pdf (141126) 
44 http://www.foretagarna.se/Global/Opinion/Rapporter/4av5jobb%20regionala/4av5jobb–Rap-
port–Jamtland.pdf (141126) 
45 Se diagram i bilaga 6 och 7 
46 Hösten 2015 fanns tilläggsfrågor i Arbetsförmedlingens intervjuundersökning som handlade om 
pensionsavgångar och rekrytering om fem år. 
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som är födda runt 1990 uppnår förvärvsaktiva åldrar. Ett av problemen är när den befint-

liga arbetskraften ratar eller inte vill flytta till de arbeten som den avgående arbetskraften 

har lämnat efter sig. Problemet märks särskilt i gles- och landsbygdskommuner. 

En annan viktig matchningsproblematik som har koppling till kunskapssamhället och ut-

vecklingen i samhället är att allt fler människor inte ses som anställningsbara. Trösklarna 

för att få ett arbete har höjts samtidigt som fler har problem att leva upp till de krav som 

ställs. Antalet enklare inskolningsjobb har minskat samtidigt som kraven på att man ska 

ha utbildning har ökat. Detta är också ett problem för Jämtlands län där dels utbildnings-

nivån är relativt låg samtidigt som övergångsfrekvensen47 är låg jämfört med andra län.  

Samverkan, en del av lösningen 

Flera aktörer i olika samverkanskonstellationer arbetar lokalt och regionalt i länet för att 

förbättra förutsättningarna för kompetens- och arbetskraftsförsörjningen. Detta strate-

giskt, framåtsyftande och långsiktiga arbete är viktigt för att undvika en situation där 

branscher bromsas för att de inte får tag på den kompetens de behöver. Frågor som måste 

ställas är vad mer som kan göras? Vilka vägar är ännu oprövade? På vilket sätt kan arbetet 

intensifieras och påskyndas för att mildra negativa effekter av kompetensbrist? 

Arbetsförmedlingarna i Jämtlands län är självklart både en central och regional aktör i ar-

betet med att förbättra förutsättningarna på arbetsmarknaden. Samtidigt är Arbetsför-

medlingen helt beroende av samverkan med andra centrala och regionala aktörer och nä-

ringsliv för att uppnå resultat. 

  

                                                             
47 Övergångsfrekvens = hur stor andel som påbörjat högskola 3 år efter gymnasiet. Källa: www.reg-
ionfakta.com 
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Bilagor 

Bilaga 1. Metod och urval 

Historia och syfte 

Arbetsförmedlingen har gjort prognoser sedan 1960-talet. Den nuvarande metodiken in-

fördes 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 materi-

alet 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 pro-

gnoser 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 ge-

nom 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, re-

kryteringsbehov, bristyrken samt löneutveckling. På motsvarande sätt får de offentliga ar-

betsgivarna frågor om utvecklingen för sin verksamhet samt om eventuell övertalighet. 

Uppgifterna inhämtas under sekretesskydd enligt SFS 2009:400 (Offentlighets- och sekre-

tesslagen) 28 kap 12§. Arbetsgivarna har ingen juridiskt bindande skyldighet att delta i Ar-

betsförmedlingens undersökning. 

Resultaten av intervjuundersökningen utgör den viktigaste källan till prognosbedömning-

arna. En analys och sannolikhetsbedömning av svaren görs dock även med hjälp av annan 

statistik och med hänsyn till andra faktorer som påverkar utvecklingen på arbetsmark-

naden. 

Urval och svarsfrekvenser 

Urvalet av privata arbetsställen48 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 

                                                             
48 Med arbetsställe avses ett företags lokala arbetsplats. 
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stratifierat utifrån näringsgren, arbetsställets storlek och län. Samma urval används nor-

malt 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 283 ar-

betsställen inom det privata näringslivet i Jämtlands län och svarsfrekvensen blev 86,3 

procent. Det sker även intervjuer med representanter för olika verksamhetsområden i lan-

dets samtliga kommuner och landsting samt med ett antal statliga arbetsgivare. I den sen-

aste undersökningen ingick 47 offentliga arbetsgivare i urvalet i Jämtlands län och svars-

frekvensen uppgick till 88,7 procent. 

 

Observera att svarsfrekvensen för näringslivsurvalet endast ska avse N-urvalet. Svarsfre-

kvensen för det offentliga urvalet avser Kommun+Landsting+Stat.  
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Bilaga 2. Definitioner 

Arbetsförmedlingens konjunkturindikator för näringslivet 

Arbetsförmedlingens konjunkturindikator visar arbetsgivarnas bedömningar av hur efter-

frågeläget 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 mi-

nus den andel arbetsställen som bedömer att efterfrågan kommer att minska. 

Inskrivna arbetslösa 

Inskrivna arbetslösa är summan av öppet arbetslösa och deltagare i program med aktivi-

tetsstöd. 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 arbets-

marknadsstatistik, 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 Arbets-

förmedlingens verksamhetsstatistik. Samtliga uppgifter avser åldersgruppen 16–64 år. 
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Bilaga 3. Diagram yrkesstruktur Jämtlands län år 2013 

   

Källa SCB: https://www.h5.scb.se/kommunfakta/yrken/index.asp 
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Bilaga 4. De femtio vanligaste yrkena i antal, Jämtlands län  

 

67 procent motsvarande 35 800 är sysselsatta bland de 50 största yrkena i länet. SCB, RAMS 2013 

 

  

5132 undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl. 3218 4223 telefonister 468

5133 vårdbiträden, personliga assistenter m.fl. 2377 7231 motorfordonsmekaniker och motorfordonsreparatörer465

0002 yrke okänt 2212 2221 läkare 460

3310 förskollärare och fritidspedagoger 1573 3443 socialförsäkringstjänstemän 442

5222 försäljare, fackhandel 1277 2492 socialsekreterare och kuratorer 435

5134 skötare och vårdare 1247 1314 chefer för mindre företag inom handel, hotell och restaurang, transport och kommunikation399

5131 barnskötare m.fl. 1220 8211 verktygsmaskinoperatörer 399

5221 försäljare, dagligvaror 1203 8331 förare av jordbruks- och skogsmaskiner 382

2330 grundskollärare 1177 2321 gymnasielärare i allmänna ämnen 342

4190 övrig kontorspersonal 1117 3418 banktjänstemän och kreditrådgivare 340

9130 köks- och restaurangbiträden 1103 8321 bil- och taxiförare 326

8323 lastbils- och långtradarförare 1062 4111 dataregistrerare 317

9122 hotell- och kontorsstädare m.fl. 917 7129 övriga byggnads- och anläggningsarbetare 311

2470 administratörer i offentlig förvaltning 894 6140 skogsbrukare 298

7123 byggnadsträarbetare, inredningssnickare m.fl. 883 3112 byggnadsingenjörer och byggnadstekniker 289

4120 bokförings- och redovisningsassistenter 685 5123 hovmästare, servitörer och bartendrar 288

3121 datatekniker 643 8322 buss- och spårvagnsförare 284

3239 övriga sjuksköterskor 635 7124 anläggningsarbetare 281

7137 fastighetsskötare 624 7136 installationselektriker 281

3415 företagssäljare 599 4112 kontorssekreterare, läkarsekreterare m.fl. 278

5122 kockar och kokerskor 589 2451 journalister, författare, informatörer m.fl. 273

3431 administrativa assistenter 566 3115 maskiningenjörer och maskintekniker 271

2131 systemerare och programmerare 549 4222 receptionister m.fl. 260

9190 övriga servicearbetare 527 1228 verksamhetschefer inom vård och omsorg 258

8332 anläggningsmaskinförare m.fl. 504 3433 redovisningsekonomer m.fl. 258
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Bilaga 5. De vanligaste ingångsyrkena för ungdomar 16–24 
år i Jämtlands län 2013 

 

Ungefär 74 procent eller 4 800, av de ungdomar som jobbar finns i något av dessa tio yrken. 

Yrke okänt är ett registerfel som kan bero på att det saknas när uppgifterna lämnas in till Skatteverket. 

  

0002 yrke okänt 1453

513 vård- och omsorgspersonal 1151

522 försäljare, detaljhandel; demonstratörer m.fl. 714

913 köks- och restaurangbiträden 316

712 byggnads- och anläggningsarbetare 265

422 kundinformatörer 241

331 förskollärare och fritidspedagoger 234

512 storhushålls- och restaurangpersonal 153

312 datatekniker och dataoperatörer 143

912 städare m.fl. 135
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Bilaga 6. Yrken med flest sysselsatta i åldrarna 60–64 år i 
Jämtlands län 2013 

 

65 procent eller motsvarande 3500 i ålder 60–64 år jobbar i dessa tjugo yrken. 

  

513 vård- och omsorgspersonal 965

832 fordonsförare 216

713 byggnadshantverkare 175

522 försäljare, detaljhandel; demonstratörer m.fl. 165

233 grundskollärare 160

122 drift- och verksamhetschefer 155

341 säljare, inköpare, mäklare m.fl. 144

311 ingenjörer och tekniker 142

331 förskollärare och fritidspedagoger 140

712 byggnads- och anläggningsarbetare 140

419 övrig kontorspersonal 133

232 gymnasielärare m.fl. 119

343 redovisningsekonomer, administrativa assistenter m.fl. 117

323 sjuksköterskor 115

131 chefer för mindre företag och enheter 110

919 övriga servicarbetare 110

412 bokförings- och redovisningsassistenter 103

912 städare m.fl. 103

247 administratörer i offentlig förvaltning 96

223 barnmorskor; sjuksköterskor med särskild kompetens 91
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Bilaga 7. Åldersstruktur i olika branscher i Jämtlands län, 
SCB RAMS 2012 
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Bilaga 8. 

 

 

Källa; Kartan är hämtad från och bygger på Svenskt Näringslivs företagsundersökning 2014, 
http://www.arenafortillvaxt.se/files/omvarldsfakta/Nr2%202015%20F%C3%B6retagande.pdf 

Företagarna bedömer att tillgången till rätt kompetens är ett större tillväxthinder än transport– och kommuni-
kationsinfrastruktur. Andelen företagare som anser att tillgången till rätt kompetens är bra, mycket bra eller ut-
märkt överstiger inte hälften i någon kommun. Skillnaderna mellan kommungrupper är inte lika stor; företagen 
i storstäderna och större städer bedömer dock i genomsnitt att kompetensförsörjningen är något bättre än före-
tagen i glesbygdskommuner. 
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Bilaga 9. Befolkningens studiedeltagande i Jämtlands län, 
typ av studiedeltagande och år, Källa: SCB 
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Bilaga 10. Arbetslöshetens sammansättning 
Inskrivna arbetslösa 16–64 år som andel av registerbaserad arbetskraft i re-
spektive grupp, genomsnitt av kv 2 och kv 3 2015, Jämtlands län 

 

Källa: SCB (RAMS) och Arbetsförmedlingen

Högst för-

gymnasial

Gym-

nasial

Efter-

gymnasial

Ragunda 9,3 8,6 10,0 20,0 6,3 6,1 40,5 24,2 7,1 5,7

Bräcke 10,2 9,1 11,2 19,4 6,3 6,0 42,2 29,1 6,6 8,2

Krokom 5,6 4,5 6,5 14,3 3,5 3,8 29,3 18,7 4,6 2,9

Strömsund 10,2 9,0 11,2 19,1 6,3 6,3 44,4 30,3 7,7 5,1

Åre 6,3 6,4 6,2 10,6 4,2 4,1 30,5 17,6 4,9 4,6

Berg 6,8 6,2 7,2 11,5 3,8 4,5 36,8 14,6 5,3 5,8

Härjedalen 6,9 5,2 8,3 13,7 4,3 4,3 33,0 17,8 5,3 4,4

Östersund 7,1 5,9 8,3 13,0 4,7 5,4 27,1 22,4 6,8 4,4

Jämtlands län 7,3 6,3 8,3 14,0 4,8 5,1 32,1 21,9 6,3 4,5

Inrikes 

födda

Utrikes 

födda

Utbildning

Kommun
Totalt 

16-64 år

Kvin-

nor
Män

Unga 

18-24 år

Äldre    

55-64 år
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Fakta om prognosen 

Arbetsmarknadsutsikterna för Jämtlands län 
är en del av Arbetsförmedlingens prognosarbete. 
På vår webbplats arbetsformedlingen.se/prognoser 
hittar du arbetsmarknadsutsikter för samtliga län och för landet som helhet. 
de slutsatser som presenteras är Arbetsförmedlingens egna. 
Prognosmaterialet är fritt att användas och citeras med källhänvisning.
Ansvarig utredare för denna prognos är maria salomonsson, 010-487 67 19

Vill du få mer information om framtidsutsikterna för ett speciellt yrke, 
rekommenderar vi vår webbapplikation Yrkeskompassen. 
den uppdateras två gånger per år. se arbetsformedlingen.se/yrkeskompassen. 
I den beskriver vi jobbmöjligheterna det närmaste året för nära 200 yrken. 
dessa yrken täcker tillsammans cirka 80 procent av arbetsmarknaden. 
för drygt hälften av yrkena bedömer vi även jobbmöjligheterna 
de närmaste fem och tio åren.

I publikationen Var finns jobben? 
presenteras en sammanfattning av yrkesprognoserna per yrkesområde.

nästa arbetsmarknadsprognos presenterar vi i juni 2016.
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