Inledning
Läget i länet är en baskartläggning för Jämtlands län utgående från de sju priortieringarna som är
fastlagda i den regionala utvecklingsstrategin (RUS): Jämtland Härjedalen 2030 - innovativ & attraktiv.
Strategin lägger fast kursen för länets önskade utveckling. De sju prioriteringarna har tagits fram i ett
brett partnerskap via ett flertal dialogmöten med ett stort deltagande och efterföljande remissande där
representanter för länets samtliga kommuner, dåvarande landstinget, Länsstyrelsen, Mittuniversitetet,
näringslivets organisationer, Gaaltije sydsamiskt kulturcentrum, besöksnäringen, idrottsrörelsen och
många fler har medverkat. Dåvarande Regionförbundet Jämtlands län samordnade arbetet och den
Regionala utvecklingsstrategin fastställdes av Regionförbundsts styrelse 16 december 2013 som
styrande utvecklingsstrategi för hela länet.
Namnet på strategin, Innovativt & Attraktivt, poängterar att arbetet ger hög prioritet åt nytänkande
och modernitet med framlyftning av länets starka sidor, allt med målet en hållbar utveckling.
Strategin ingår i EU:s och Sveriges strategier för hållbar tillväxt och är styrande för de mer
handlingsinriktade programmen för länet, exempelvis EU:s olika finansieringsprogram riktade mot
Mellersta Norrland liksom länets tillväxtprogram, serviceprogram, kulturplan, klimatstrategi,
innovationsstrategi, besöksnäringsstrategi med flera.
Strategin binder samman planeringsprocesser inom länet och med andra län samt är en vägvisare för
samverkan med europeiska regioner och även på en global arena.
Redan vid fastställelsen uttalades att den skulle komma att övertas som regional utvecklingsstrategi för
den samlade nybildade myndigheten Region Jämtland Härjedalen från januari 2015.
I Läget i länet lämnas analyser avseende 2016 för de sju prioriteringarna. Analysen baseras på de flesta
av de 35 ingående övergripande målen i den regionala utvecklingsstrategin. För varje övergripande mål
har någon eller några indikatorer valts. Utgångspunkten har då varit att indikatorn på ett bra sätt ska
spegla det övergripande målets intention. Nordregio (www.nordregio.se) har anlitats för framtagande
av faktaunderlag samt illustrationer via diagram och kartor i ett gott samarbete. Några mål är
formulerade mer som visioner vilket är resultatet av den politiska process som strategin genomgick
inför fastställelse. Att inte indikatorer valdes samtidigt som målen fastställdes var medvetet så att inte
målen skulle styras av tillgänglig statistik.
I några sammanhang har det visat sig svårt att välja relevanta indikatorer eftersom utgångspunkten för
dessa har varit att de ska baseras på offentligt tillgängliga data, vara återkommande, om möjligt vara
könsuppdelade och dessutom vara regionalt uppdelade. Vid analysen av några av prioriteringarna har
statusunderlaget kompletteras med regionalt framtaget material.
Fördjupade underlag finns för många områden i länets olika underliggande program och strategier.
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Mål 1. Fler arbetstillfällen och fler företagare
I jämförelse med
övriga riket

Utveckling ett år
tillbaka

5- 10 års trend

Förklaring för ovan:
Färgen på bollen och pilen samt riktningen ska visa om
1. Hur Jämtlands län ligger till i förhållande till andra län och/eller riket.
2. Om det skett en ökning, minskning eller är oförändrat i förhållande till föregående mätning/år.
3.
Samt 5-10 års trend.
Färgerna visar en bedömning om det är en bra eller dålig utveckling i förhållande till målet. Färgerna grön (bra)
oförändrat/varken bra eller dåligt(gul) röd(dålig) vit(omöjlig att bedöma).
Riktningen på pilarna visar på positiv, oförändrad eller negativ utveckling.
Att konstatera är att riktningarna och färgerna till stor del grundar sig på tidigare valda indikatorer och underlag.

Sammanfattning:
Antalet förvärvsarbetande i Jämtlands län var år 2017 nästan 64000, av dessa var 58000 mellan 20-64
år. Sysselsättningsgraden i länet är hög i förhållande till övriga riket, år 2018 var 82 procent av de
bosatta mellan 20-64 år i länet sysselsatta. I riket som helhet var andelen 79 procent. Antalet
förvärvsarbetande och förvärvsgraden har ökat årligen de senaste fem åren. Det är främst bland de
anställda som ökningen skett.
Antalet företagare 1 har minskat en aning de senaste fem åren. Enligt registerdata från SCB var
sammanlagt närmare 8500 personer företagare i länet vilket är en minskning med drygt 100 personer
från 2013. Bland personer mellan 20-64 år var drygt 5700 företagare vilket i förhållande till 2013 är en
minskning med cirka 300 stycken. Dessa minskningar är dock små i förhållande till utvecklingen av den
totala sysselsättningen.
I Jämtlands län är andelen företagare av de sysselsatta högt, endast i Gotlands län är andelen högre
bland personer mellan 20-64 år. Utvecklingen över tid visar att andelen minskat både i länet och riket.
Annat stödjande underlag är Svenskt näringslivs undersökning om Företagsamhet i Sverige.
Undersökningen visar att andelen företagsamma (av befolkningen 16-74 år) i Jämtlands län är näst
högst i riket (15,5 procent). Andelen 2018 var 3,1 procentenheter högre än i riket. Andelen ökade en
aning från året innan och bilden bakåt visar på att andelen företagsamma ökat från 2011 med 1,4
procentenheter.
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Företagare avser i detta sammanhang även företagare i eget AB

Sysselsättning
Figur 1-1 Andel förvärvsarbetande av befolkningen 20-64 år efter län och riket 2017
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Källa: Rams, SCB (Registerdata för integration)

Registerdata hos SCB visar att sysselsättningsgraden bland de mellan 20-64 år är hög i Jämtlands län i
förhållande till riket och övriga län. Enligt registerdata (Rams) 2 var år 2017 82 procent
förvärvsarbetande 3 i länet, motsvarande för hela riket var 79 procent.
Sysselsättningsgraden bland män och kvinnor i länet är ungefär lika; 83 procent av männen och 81
procent av kvinnorna mellan 20-64 år hade en sysselsättning. Sysselsättningsgraden bland de
utrikesfödda är generellt lägre på riksnivå, så även i Jämtlands län.
Andelen utrikesfödda av hela befolkningen är jämförelsevis lågt i länet. Likaså andelen studerande är
något lägre än i länen med större universitet såsom i Uppsala. Dessa två faktorer förklarar till viss del
att andelen förvärvsarbetande är förhållandevis högt.

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig totalräknad undersökning som till största delen baseras
på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och de egna företagarnas självdeklarationer.
3 Se mer för definitionen förvärvsarbetande på SCB:s hemsida
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/arbetsmarknad/sysselsattning-forvarvsarbete-ocharbetstider/registerbaserad-arbetsmarknadsstatistik-rams/produktrelaterat/Fordjupad-information/forvarvsarbetande--ettsysselsattningsbegrepp/
2

Figur 1-2 Andel förvärvsarbetande av personer mellan 20-64 år 2000-2017
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Källa: Rams, SCB (Registerdata för integration)

Utvecklingen i andelen sysselsatta visar en ökning sedan 2009. I jämförelse med övriga län i norra
Sverige samt riket har andelen ökat i samma takt. Nedgången 2009 sammanfaller med den
konjunkturförändring som skedde.
Det bör noteras att sysselsättningsgraden i Jämtlands län till viss del även påverkas av att personer som
arbetar i Norge inte fångas i statistiken. Omfattningen av länsinvånarna arbete i Norge är också osäker.
Tabell 1-3 Antal sysselsatta (företagare och anställda) Jämtlands län efter ålder 2013-2017
Dagbefolkning
20-64 år
16-74 är

År
2013
2014
2015
2016
2017

Företagare
(inkl. i egna
Sysselsatta AB)
55896
6103
55690
6059
56152
6014
56995
5836
57722
5788

Företagare
(inkl. i egna
Anställda Sysselsatta AB)
49793
61335
8586
49631
61248
8652
50138
61974
8660
51159
62874
8309
51934
63952
8468

Källa: Mona, SCB (Rams)
Företagare består av egen företagare och företagare i eget AB)

Anställda
52749
52596
53314
54565
55484

Tabellen ovan visar att det sammanlagda antalet förvärvsarbetande (dagbefolkning 16-74 år) 4 i
Jämtlands län var år 2017 ungefär 64 000. Av dessa var 8500 företagare och 55500 anställda.
Antalet sysselsatta har ökat från 2013 med drygt 2600 personer. Det är främst antalet anställda som
står för ökningen samtidigt som totala antalet företagare minskade med drygt 100.

Dagbefolkning syftar till alla de som är förvärvsarbetande i länet dvs. jobbar eller driver företag med arbetsställe i länet. Här
ingår även de som pendlar in. Däremot exkluderas de som pendlar ut ur länet. Nattbefolkning syftar till de som är bosatta i
länet. Här ingår även de som pendlar ut medan de som pendlar ut räknas ej med.
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Tabellen visar också att antalet sysselsatta bland de i arbetsför ålder (20-64 år) var nästan 58000, av
dessa var nästan 5800 företagare och 52000 anställda. Antalet företagare har minskat från 2013 med
drygt 300, samtidigt ökade antalet anställda med drygt 2000.
Figur 1-4 Andelen företagare av förvärvsarbetande 20-64 år 2017 efter län
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Källa: Rams, SCB (Registerdata för integration)
Företagare består av egen företagare och företagare i eget AB

Andelen företagare av de sysselsatta är högt i Jämtlands län, 10 procent år 2017. Motsvarande andel i
riket var under åtta procent. Räknas de som är under 20 år och över 65 år blir andelen företagare
högre, runt 13 procent. Här ingår de många skogsägare som finns i länet.
Figur 1-5 Andelen företagare av förvärvsarbetande 20-64 år 2011 till 2017 Jämtlands län, norra
Sverige och riket
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Utvecklingen övertid visar på att andelen företagare av de sysselsatta minskat en aning både i
Jämtlands län, riket som de övriga länen i norra Sverige.
Tabell 1-6 Andel förvärvsarbetande och andelen företagare av dessa bland kommunerna i Jämtlands
län 2017
Kommun
Andel förvärvsarbetande
Andel företagare av de
förvärvsarbetande
2303 Ragunda
78,5
11,6
2305 Bräcke
78,2
11,0
2309 Krokom
85,5
12,3
2313 Strömsund
80,3
12,2
2321 Åre
83,4
14,7
2326 Berg
81,9
14,7
2361 Härjedalen
83,0
12,6
2380 Östersund
81,8
6,9
Källa: Rams, SCB (Registerdata för integration)
Företagare består av egen företagare och företagare i eget AB

Tabellen ovan visar att sysselsättningsgraden varierar mellan de olika kommunerna i länet. Andelen
som är företagare av de sysselsatta är högst i Åre och Berg. I antal sysselsatta har ökningen skett främst
i Åre och Östersund. Endast i Åre ökade antalet företagare från 2013 till 2017, då med 30.

Företagsamhet
Svenskt näringsliv undersöker årligen hur Företagsamheten är i de olika länen i Sverige.
Undersökningen ger ytterligare underlag kring företagandet i länet.
Figur 1-7 Andel företagsamma i Jämtlands län 2018
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Källa: Företagsamheten 2019, Svenskt Näringsliv
*Företagsamma personer definieras som dem som har ansvar för utvecklingen av ett företag innehållande följande
grupper: 1. Personer med en F-skattsedel 2. Delägare i ett aktivt handelsbolag 3. VD eller ordinarie styrelseledamöter i ett
aktivt aktiebolag

Enligt undersökningen uppgick Företagsamheten 5 i Jämtlands län för 2018 till 15,5 %, vilket innebär att
var sjätte invånare i åldern 16‐64 år har en F‐skattsedel, är delägare i ett aktivt handelsbolag eller är VD
eller ordinarie styrelseledamot i ett aktivt aktiebolag. Året innan var andelen 15,2 procent.
Länet tillhör de tre mest företagsamma länen i Sverige tillsammans med Gotland och Stockholm. Av de
fyra nordliga länen ligger Jämtlands län ca 4 % högre än de övriga länen på totalen.
Undersökningen visar på att andelen företagsamma ökat med 1,4 procentenheter sedan 2011, från
14,1 till 15,5 procent. Samtidigt har inte utvecklingen i riket varit lika hög (0,4 procentenheter).
Under 2018 var totala antalet företagsamma personer drygt 14300, av dessa var 10100 män och
4200 kvinnor i Jämtlands län.
Figur 1-8 Andel företagsamma Jämtlands län och riket 2011-2018
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Källa: Företagsamheten 2019, Svenskt näringsliv

Andelen företagsamma bland både kvinnor och yngre (16-34 år) är fortfarande högt i jämförelse
med övriga län och riket. I undersökningen för 2018 var andelen bland kvinnorna 9,3 procent och
bland de unga 6,9 procent. Motsvarande för riket var 7,8 respektive 5,4 procent. Övertid har
andelen bland kvinnorna ökat med 1,1 procentenheter mellan 2011 och 2018, vilket är betydligt
högre än rikets 0,6 procentenheter.
Tabell 1-9 Andel företagsamma i Jämtlands län efter kommun 2018

Källa: Företagsamheten 2019, Svenskt näringsliv
Företagsamma personer definieras som dem som har ansvar för utvecklingen av ett företag innehållande följande grupper:
1. Personer med en F-skattsedel 2. Delägare i ett aktivt handelsbolag 3. VD eller ordinarie styrelseledamöter i ett aktivt
aktiebolag
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De inomregionala skillnaderna visar att i Åre och Berg är företagsamheten högst i länet. I Åre är
siffran drygt 23 % medan i Bergs kommun är siffran 20,5 %. Östersund har den lägsta andelen
företagsamma i länet. Enligt undersökningen har företagsamheten ökat snabbast i Härjedalen
från året innan.
Rapporten om företagsamheten lyfter även fram att nyföretagsamheten 6 gått tillbaka en aning
från 2017, samtidigt som nyföretagsamheten bland de yngre ökade. Antalet ny företagsamma
per 1000 invånare (16-74 år) var 12,7. Övertid har antalet varierat mellan 12 och 16. Bland
kvinnorna var antalet 10,4 samt bland unga 7,9. I samtliga fall ligger Jämtlands län bland topp tre
i riket. Överlevnadsgraden för ny företagsamma från år 2014 visar andelen är högst i Jämtlands
län, 73,9 procent var fortsatt aktiva 2018. I riket var andelen 66,8 procent. Däremot visar
undersökningen att andelen är lågt då det gäller ett visst inkomstkrav 7. Endast 35 procent nådde
inkomstkravet på minst 500 000 i omsättning i sitt AB alternativt minst 200 000 kr i inkomst av
verksamheten med F-skatt. Motsvarande för riket var 39 procent, Stockholm och Östergötland
hade högsta andelen. Även i Gotland var andelen lågt med ca 33 procent.
Tabell 1-10 Antal ny företagsamma personer per 1000 invånare (16‐74 år) 2018

Källa: Företagsamheten 2018, Svenskt Näringsliv

De inom regionala skillnaderna visar på att nyföretagsamheten var högst i Åre men att antalet sjönk en
aning från året innan. Även i Berg, Härjedalen och Krokom var antalet över 10 per 1000 invånare (16-74
år). Ragunda hade den lägsta antalet med 6,7. I Berg var ökning högst från året innan.
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Ny företagsamma personer är sådan som inte klassats som företagsamma året innan men som gör det under innevarande
år. Se Svenskt näringsliv
7 I undersökningen avser inkomstkrav företagsamma personer som kan kopplas till ett AB med minst 500 000 kr i omsättning,
eller med F-skatt där inkomst av näringsverksamhet uppgår till minst 200 000 kr.

Mål 2. Ökade investeringar och god tillgång till riskkapital
I jämförelse med
övriga riket

Utveckling ett år
tillbaka

5- 10 års trend

Förklaring för ovan:
Färgen på bollen och pilen samt riktningen ska visa om
1. Hur Jämtlands län ligger till i förhållande till andra län och/eller riket.
2. Om det skett en ökning, minskning eller är oförändrat i förhållande till föregående mätning/år.
3.
Samt 5-10 årstrend.
Färgerna visar en bedömning om det är en bra eller dålig utveckling i förhållande till målet. Färgerna grön (bra)
oförändrat/varken bra eller dåligt(gul) röd(dålig) vit(omöjlig att bedöma).
Riktningen på pilarna visar på positiv, oförändrad eller negativ utveckling.
Att konstatera är att riktningarna och färgerna till stor del grundar sig på tidigare valda indikatorer och underlag.

Sammanfattning:
Det bör noteras att all investering inte syns i statistiken, vilket kan ge fel bild. Många investeringar
utgörs av leasing vilket inte per definition utgör som investering. En övervägande del av investeringarna
redovisas inte som sådana utan istället bokförs som produktionskostnader av olika skäl.
Tillgänglig statistik visar att investeringar i forskning och utveckling är nivåerna låga i Jämtlands län i
förhållande till riket och övriga län. Även de offentliga verksamheternas investeringar är lägre i
förhållande med riket. Likaså är industrins investeringar förhållandevis låga, vilket förklaras till viss del
av småföretagarstrukturen.
De olika investeringarnas nivåer har varit relativt stabila de sista åren som data finns för, övergripande
bilden visar på att vissa investeringar minskat en aning och andra ökat från året innan.
Då det gäller god tillgång till riskkapital finns det inga indikatorer som beskriver det.

Investeringar inom forskning och utveckling samt i kommuner och
industrin
Svårigheten med statistik över investeringar som finns tillgängligt är att all investering inte syns i dessa.
Investeringar i näringslivet är svåra att kvantifiera. Många av de stora investeringarna utgörs av leasing
vilket inte per definition utgör som investering. Ett annat skäl är att övervägande del av investeringarna
inte redovisas som sådana utan istället bokförs som produktionskostnader av olika skäl.
Det är svårt att säga hur omfattande dessa är. Därmed bör en viss försiktighet finnas i att dra för stora
slutsatser i och med att felaktigheter som kan finnas.
Figur 2-1 Forsknings-‐ och utvecklingsutgifter i egen verksamhet Jämtlands län
2007-2017
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Källa: SCB, se Forskning och utveckling i Sverige

Den statistik som finns tillgängligt visar att totala utgifterna för forskning och utvecklingsutgifter i egen
verksamhet uppgick 2015 till 169 miljoner kr i Jämtlands län. Tyvärr visas ej utgifterna för 2017 på
grund av att företagens utgifter har sekretess klassats för länet.
Övergripande minskade totala FoU-utgifterna mellan 2011 och 2015 i Jämtlands län. Minskningarna
mellan 2011 och 2013 berodde på en minskning hos företagen, minskningen mellan 2013 och 2015
berodde på minskning på universitetet. Statistiken visar på att utgifterna ökat från 2015 till 2017 både
inom det offentliga som på universitetet. Inom företagen ökade utgifterna en aning mellan 2013 och
2015. Den totala utgifterna 2017 för Jämtlands län kan antas ha ökat eller åtminstone legat på samma
nivå 2015 baserat på ökningen inom offentliga och universitetet.

Figur 2-2 FoU intensitet 2007‐2017 mätt som totala forsknings‐ och utvecklingsutgifter som andel i
procent av bruttoregionalprodukten, BRP
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Källa: SCB, se Nationalräkenskaperna samt Forskning och utveckling i Sverige

För att kunna jämföra sig med övriga län och riket kan FoU intensitet 8, dvs. andelen totala forsknings
och utvecklingsutgifter av bruttoregionalprodukt (BRP), vara ett sätt även om måttet är lite trubbigt
och har sina brister (se fotnoten). Jämförelsen med riket och övriga län i norra Sverige visar på att FoUintensiteten är lågt i Jämtlands län.
Figur 2-3 Totala utgifter för egen FoU‐verksamhet i företag per län
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Källa: Forskning och utveckling, SCB

Ett standardiserat EU‐mått för att mäta innovation, och som också är relaterat till tillväxt, är intensiteten i FoU
(forskning och utveckling, på engelska ”R&D”). Med detta mått mäts FoU‐satsningar, ”FoU‐utgifter” i förekommande
sektorer som andel av bruttoregionalprodukten. SCB tillhandahåller FoU‐statistik vartannat år för perioden 2007‐2015.
Det finns flera problem med detta mått, exempelvis att FoU‐satsningar relateras till bruttoregionalprodukten (BRP).
Exempelvis står energisektorn i Jämtlands län för en betydande del av BRP (7 % i jämförelse med 2 % i riket år 2016),
som inte nödvändigtvis kommer länet till del då energin ”exporteras” ur länet. Räknas energisektorn bort ändras bilden
en aning men ej avsevärt.
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FoU‐verksamhet inom den privata företagssektorn, det vill säga företagens investeringar i forskning och
utveckling9 visar på att investeringarna har legat under 50 miljoner varierat mellan 20 och 50 miljoner kr
årligen. Genomsnittet för åren 2011 till 2015 var 31 miljoner. De totala utgifterna hos företagen med över 10
anställda är låga i förhållande till övriga län, men dessa går inte att jämföras. Det beror på att antalet företag
med fler än 10 anställda är lågt i Jämtlands län (se fotnot). För 2017 sekretess klassades statistiken på SCB:s
hemsida.
Tabell 2-4 Kommunala investeringar i Jämtlands län år 2000‐2017 (löpande priser), 1000 kr
Landsting,
procent

359 592

Primärkommun,
procent
66,5

103 400

323 764

68,1

31,9

162 800

447 397

63,6

36,4

234 091

205 400

439 491

53,3

46,7

2004

200 724

258 900

459 624

43,7

56,3

2005

239 268

290 000

529 268

45,2

54,8

2006

437 975

300 604

738 579

59,3

40,7

2007

440 739

355 454

796 193

55,4

44,6

2008

672 589

415 459

1 088 048

61,8

38,2

2009

421 829

298 000

719 829

58,6

41,4

2010

438 466

293 000

731 466

59,9

40,1

2011

630 788

146 000

776 788

81,2

18,8

2012

689 566

88 532

778 098

88,6

11,4

2013

634 451

96 668

731 119

86,8

13,2

2014

568 803

154 946

723 749

78,6

21,4

2015

531 879

157 000

688 879

77,2

22,8

2016

701 825

109 000

810 825

86,6

13,4

2017

691 151

96 347

787 498

87,8

12,2

År

Primärkommun

Landsting

Totalt

2000

238 992

120 600

2001

220 364

2002

284 597

2003

33,5

Källa: Regionfakta.com ‐ SCB samt Sveriges kommuner och landsting
(‐1000 kr). Siffrorna avser löpande priser.

Ovanstående tabell visar offentliga investeringar inom kommun och landsting och hur de utvecklats
över tid10. Omräknat till fasta priser ökade de kommunala investeringarna under hela 2000‐talet fram
till år 2008. Därefter sjönk en aning, men som ändå är högre än i början av 2000‐talet. Därefter har
investeringsnivå legat relativt stabilt runt 700 och 800 miljoner kr. Utvecklingen mellan
primärkommunala och landstings investeringar visar på att det i först nämnda ökat senaste 10 åren
medans i det senare minskat. 2008 var 62 procent primärkommunala investeringar, 2017 hade andelen
ökat till 88 procent i förhållande till landstinget.
Enligt SCB syftar denna statistik till att ”… ge en bild av resursanvändningen för FoU‐verksamheten inom företag med minst 10
anställda”. Detta har den uppenbara nackdelen att många mindre företag inte täcks in. Det bör noteras att Jämtlands län har många
företag med mindre än 10 anställda, men väldigt få större företag. Detta innebär att en betydande del av länets företag inte omfattas av
den av SCB uppmätta FoU‐verksamheten.

9

Husbyggnadsentreprenader, anläggnings- och reparationsentreprenader samt konsulttjänster. Anskaffningsvärdet vid inköp
av maskiner och inventarier såsom möbler, textilier, transportmedel inkl. reservdelar, maskiner och aggregat etc. Inköp av
mark, byggnader och tekniska anläggningar. Anskaffningsvärdet för inköp av fastigheter, inkl. utgifter kring anskaffningen t.ex.
lagfarter
10

Figur 2-5 Primärkommunala investeringar per invånare, kronor 2017
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Källa: Regionfakta.com ‐ SCB samt Sveriges kommuner och landsting (‐1000 kr).
Siffrorna avser löpande priser.

I förhållande till övriga län var det primärkommunala investeringarna i Jämtlands län 2017 något under
riket och i mitten kategorin. Övertid har investeringarna varit nära riksnivån med en variation mellan
4000 till 5000 kronor per invånare.
När det gäller landstingets investeringar hamnar länet i botten för 2017 med 742 kr per invånare, för
samtliga landsting var summan 2431 kr per invånare. Innan 2010 var investeringarna över nivån för
samtliga landsting, 2008 var investeringarna 3272 kr per invånare. Efter 2010 sjönk investeringarna
tydligt under nivån för samtliga landsting.
Tabell 2-6 Industrins investeringar som årligt genomsnitt per treårsperiod 1995‐1997 ‐‐ 2013‐
2015, kronor per invånare.
1995‐
1997

1998‐
2000

2001‐
2003

2004‐
2006

2007‐
2009

2010‐
2012

2011‐
2013

2012‐
2014

2013‐
2015

Västernorrlands
län

10 419

7 699

8 164

7 326

9 046

7 583

8 312

7 016

8 874

Jämtlands län
Västerbotte
ns län

2 233
5 953

2 385
6 502

1 713
4 151

2 046
4 916

1 886
5 398

1 059
9 723

1 141
9 064

1 139
7 185

1 191
6 563

Norrbottens län
Riket

9 881
6 576

9 285
6 402

7 931
5 850

14 340
5 808

34 238
6 470

25 111
5 244

32 290
5 474

34 494
5 477

32 950
5 725

Län

Källa: Regionfakta.com – SCB.

Ovanstående tabell visar hur industrins investeringar i maskiner och byggnader per capita 11 är lågt i
Jämtlands län. En förklarande faktor här är småföretagarstrukturen som finna i Jämtlands län. Över
Uppgifterna avser företag med mer än 20 anställda inom tillverkningsindustri, C och D enligt SNI 02 samt B och C enligt
SNI 2007.
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längre tid visar statistiken på en minskning i länet, sedan 2010 har genomsnittet för tre år varit stabil
runt 1100 kr per invånare. Utvecklingen här är den samma som i riket. I de övriga länen i norra Sverige
varierar investeringarna tydligare. Volymerna visar också på en tyngre industrisektor.
Tabell 2-7 Industrins investeringar 1991‐2016. Värden i miljoner kr, löpande priser 12
År

Jämtlands län
Riket
Byggnader Maskiner Totalt Byggnader
1991 51
166
217
7 308
1995 41
222
263
8 749
2000 55
323
378
8 031
2005 7
191
198
5 202
2006 20
143
163
5 719
2007 24
149
173
6 518
2008 77
302
379
9 032
2009 32
134
166
6 782
2010 16
98
114
4 997
2011 38
129
167
5 776
2012 42
120
162
7 513
2013 16
88
103
6 405
2014 61
104
165
6 931
2015 33
151
184
7 307
Planer 28
133
161
7 082
2016

Maskiner Totalt
28 732
36 040
46 895
55 644
48 240
56 271
49 464
54 666
51 080
56 799
56 350
62 868
56 755
65 787
43 505
50 287
41 649
46 646
43 525
49 301
46 917
54 430
46 183
52 588
44 526
51 457
56 046
63 353
57 487
64 569

Källa: Regionfakta.com ‐ Statistiska centralbyrån.

Tabellen ovan visar hur stor omfattning av industrins investeringar gått till maskiner i relation till
byggnader både i Jämtlands län och riket. För 2015 och planerna för 2016 visade att 17 procent av
investeringarna gick till byggnader, motsvarande för riket 11 procent. Den långsiktiga utvecklingen visar
på att investeringarnas totala värden i Jämtlands län årligen cirkulerat ofta runt drygt 160 miljoner
kronor sedan 2010 (genomsnittet från 2010 framåt är drygt 150 miljoner men den påverkas kraftigt av
2013 års investeringar) Under början av 2000-talet kunde årliga investeringarna i länet ha gått upp till
400 miljoner vissa år, men sedan 2008 har summorna inte varit i närheten av dessa nivåer.

Uppgifterna avser företag med mer än 20 anställda inom tillverkningsindustri, C och D enligt SNI 02 samt B och C enligt
SNI 2007.
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Mål 3. Ökade förädlingsvärden och mer försäljning
utanför länet
I jämförelse med
övriga riket

Utveckling ett år
tillbaka

5- 10 års trend

Förklaring för ovan:
Färgen på bollen och pilen samt riktningen ska visa om
1. Hur Jämtlands län ligger till i förhållande till andra län och/eller riket.
2. Om det skett en ökning, minskning eller är oförändrat i förhållande till föregående mätning/år.
3.
Samt 5-10 årstrend.
Färgerna visar en bedömning om det är en bra eller dålig utveckling i förhållande till målet. Färgerna grön (bra)
oförändrat/varken bra eller dåligt(gul) röd(dålig) vit(omöjlig att bedöma).
Riktningen på pilarna visar på positiv, oförändrad eller negativ utveckling.
Att konstatera är att riktningarna och färgerna till stor del grundar sig på tidigare valda indikatorer och underlag.

Sammanfattning:

Statistik på Regionfakta visar att antalet företag med export av varor är relativt litet i Jämtlands län (387
st. år 2017), näringslivsstrukturen är en naturlig förklaring. Antalet exportföretag har minskat sedan
2008, speciellt bland mindre företag med lägre omsättning.
Norrlandsfondens undersökning visar att i totala värden är varuexporten lågt från Jämtlands län i
förhållande till övriga län. En uppskattning för 2017 visar på ett
exportvärde på 3600 miljoner kronor, vilket var en ökning med 19 procent från året innan. Samtidigt
sjönk exportvärden en aning mellan 2014 till 2016.

Det finns faktorer som påverkar exportstatistiken, vilket kan ge missvisande bild över värdeskapandet
som sker. En faktor är huvudkontorets belägenhet. Värdeskapande kopplas i allmänhet till företagets
säte, då försäljningen sker från huvudkontoret kan exportvärdena hamna i ett annat län. Likaså får
underleverantörer som sänder sina produkter till samarbetspartner i allmänhet ingen del i sin partners
exportframgångar. Det samma gäller även råvaror och insatsvaror som levereras till andra län.
Exempelvis har mycket av skogsråvaror som exporteras från bruk och hamnar i Västernorrland sitt
ursprung i Jämtlands län. Omfattningen av dessa och vad de betyder för exportvärdena för Jämtlands
län är dock svåra att se.
Noterbart är att tjänstesektorn saknas i statistiken, likaså genererar besöksnäringen ”exportvärden”
med sina över 612 000 gästnätter från utlandet. 13 Dessa har med andra ord inte beaktats i
bedömningen.
Bruttoregionalprodukten per invånare var 353 000 kronor under 2016, i förhållande till övriga län
hamnar Jämtlands län i nedre halvan. Energisektorns andel av BRP är runt 7 procent vilket är högst i
landet. Räknas den bort hamnar länet längre ner i jämförelsen. BRP:n ökade med 5 procent 2017 från
året innan, motsvarande för riket var 4 procent. Samtidigt visar utvecklingen en ökning från 2010 med
7 procent, jämförelsevis var ökningen i riket 30 procent. Här finns mycket av förklaringen inom
energisektorns variation.
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Källa: Inkvarteringsstatistik, SCB

Antal export företag och varuexporten i miljoner kronor
Figur 3-1 Antal företag med export av varor Jämtlands län
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Källa: Regionfakta.com

Det framkommer ovan att antalet företag i Jämtlands län med export av varor var under 2017 under
400. Utvecklingen visar på att antalet minskat sedan 2008 med runt 70 företag. Mellan 2010 och 2012
ökade antalet en aning varefter antalet minskade igen.
Tabell 3-2 Antal exportföretag av varor och andel efter omsättning Jämtlands län och riket 2017
Omsättning
-250 Tkr

Jämtlands län
Antal

Riket
Andel

Antal

Andel

214

55%

21 332

53%

250-999 Tkr

63

16%

6 443

16%

1-1,9 Mnkr

28

7%

2 746

7%

2-4,9 Mnkr

27

7%

3 094

8%

5-9,9 Mnkr

20

5%

1 790

4%

10-49 Mnkr

21

5%

2 929

7%

50-99 Mnkr

8

2%

726

2%

100 - Mnkr

6

2%

1 247

3%

387

100%

40 307

100%

Samtliga

Källa: Regionfakta.com

Det framkommer ovan att de flesta företagen med export har en omsättning som är under 250 000
kr om året. I andelar är bilden i det stora likadan för riket, dock är andelen med större omsättning
något högre. 71 procent av företagen i Jämtlands län med export hade en omsättning som var under
en miljon (69 procent i riket). Endast 6 företag med export hade en omsättning som var över 100
miljoner kr, i andel av exportföretagen är det lika stor i riket (ca 2-3 procent).

Figur 3-3 Antalet företag med export av varor efter omsättning Jämtlands län 2008 till 2017
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Källa: Regionfakta.com

Ovan ser vi en tidsserie över antalet exportföretag av varor utifrån omsättning, i Jämtlands län. Det
är antalet exportföretag med låg omsättning som minskat övertid i Jämtlands län, från drygt 300 år
2009 till drygt 200 år 2017. De med en omsättning mellan 250 000 till en miljon har varierat mellan
60 och 80 företag. De med över en miljon i omsättning har varit stabilt i antal.
De flesta exportföretagen i Jämtlands län har sin handel främst mot övriga Norden och EU. I
jämförelse med riket är exporten mot Norden förhållandevis stor, I riket exporterar de flesta företag
sina varor till EU.
Tabell 3-4 Varuexporten i miljoner kronor i Norrland efter bransch 2017

Källa: Norrlandsfondens konjunkturbarometer 2018
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Se Norrlandsfonden.se under Konjunkturläge --> konjunkturbarometer

Datum: 20190517

Norrlandsfondens årliga undersökning över konjunkturen i
Norrland uppskattar varuexportens värde till 3600 miljoner
kronor under 2017 för Jämtlands län 15. I förhållande till
övriga Norrlands län är det lite, men till skillnad mot de övriga
länen saknar Jämtlands län stora tunga industrier.
Fördelningen mellan branscher visar på att verkstadsindustrin
står för den stora delen av exporten. Trävaruindustrin står för
den andra stora delen. Dessa stod för två tredje delar av
allaexport. Här syns förstås inte de inom nationella
”exporten”.
Figur 3-5 Varuexporten i miljoner kronor Jämtlands län 2012-2017
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Källa: Norrlandsfondens konjunkturbarometer – rapporterna 16 egen bearbetning

Ovan ser vi att undersökningen visar att exporten ska ha ökat i Jämtlands län från 2016 till 2017 med
19 procent. Samtidigt visar den att sedan 2014 minskade exportvärdet årligen under tre års period
även om minskningen inte var dramatisk.

Uppgifterna på för exportvärdena baseras på en regional fördelning av utrikeshandelsstatistiken. Beräkningarna är av
schablonmässig karaktär, vilket gör att resultaten skall tolkas med försiktighet
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Datum: 20190517

Figur 3-6 Varuexporten i miljoner kronor i Jämtlands län 2012- 2017 efter bransch
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Källa: Norrlandsfondens konjunkturbarometer – rapporterna 17 egen bearbetning

Ovan ser vi varuexporten utifrån de största exporterande branscherna, i Jämtlands län.
Utvecklingen inom de största varuexporterande branscherna visar på att både inom
verkstadsindustrin och trävaruindustrin minskade exporten mellan 2014 till 2016. Därefter ökade
exporten igen till 2017 inom båda branscherna. Inom partihandeln minskade handeln från 2012 fram
till 2015 var efter det skett en ökning till samma nivå så då. Inom övrig industri visar utvecklingen en
motsatt trend med en topp 2015.
Undersökningen tyder på att verkstadsindustrin ökade med 10 procent till 2017 från året innan.
Trävaruindustrin ökade med 23 procent och partihandeln med 35 procent.
Det finns faktorer som påverkar exportstatistiken och vilket kan ge missvisande bild över
värdeskapandet som sker. En faktor är huvudkontorets belägenhet. Värdeskapande kopplas i allmänhet
till företagets säte, med andra ord hamnar exportsiffrorna i så fall till andra i län då försäljningen sker
från huvudkontoret. Likaså underleverantörer som sänder sina produkter till samarbetspartner får i
allmänhet ingen del i sin partners exportframgångar.
Det samma gäller även råvaror och insatsvaror som levereras till andra län. Exempelvis mycket av
skogsråvaror som exporteras från bruk och hamnar i Västernorrland har sitt ursprung i Jämtlands län.
Omfattningen av dessa och vad de betyder för exportvärdena för Jämtlands län är dock svåra att se.
Det bör också noteras att statistiken ovan endast visar exportvärden för varor. Stora ”exportvärden”
genereras inom besöksnäringen i vårt län, 2018 var det 612000 gästnätter från utlandet vilket år 21
procent av samtliga kommersiella gästnätter. 18 Likaså syns inget om tjänstesektorn.
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Se Norrlandsfonden.se under Konjunkturläge --> konjunkturbarometer
Inkvarteringsstatistik, SCB

Datum: 20190517

Utvecklingen av Bruttoregionalprodukten
Figur 3-7 Bruttoregionprodukt i löpande priser, miljoner kr, Jämtlands län
50000
45000
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Källa: Regionalräkenskaperna, SCB

Ovanstående diagram visar utvecklingen av bruttoregionalprodukten 2000-2017 för Jämtlands län.
Bruttoregionalproduktionen (BRP) 19 i Jämtlands län har ökat relativt stabilt med större variation
mellan 2008 och 2010. Mellan 2011 till 2013 sjönk BRP:n men därefter har den ökat årligen igen. År
2017 var BRP:n 47293 miljoner kronor i löpande priser 20, vilket var en ökning med 5 procent från året
innan. I riket var samma ökning 4 procent. Från 2010 ökade BRP:n med 7 procent samtidigt som
ökningen i riket var 30 procent.
Jämtlands län är det län där energisektorns andel av BRP är störst, 2016 innefattade den 7,3 procent
av BRP:n i länet. I löpande priser innebar det 3 314 miljoner kronor. Motsvarande för riket var 2,1
procent och övriga län i norra Sverige runt 4 procent. Värmland har näst högsta andel med 5,9
procent. 21 För kommunerna Ragunda och Härjedalen har energisektorns andel stor påverkan på
BRP:n. Med andra ord finns vissa svårigheter i BRP begreppet, speciellt på kommunalnivå.

Bruttonationalprodukt (BNP) är ett mått på den totala ekonomiska aktiviteten i ett land under en tidsperiod, vanligen ett
år. Det kan uttryckas som värdet av total konsumtion av varor och tjänster, bruttoinvesteringar samt export minus import.
Bruttoregionalprodukt (BRP) är motsvarighet på regionalnivå.
20 Källa: Regionalräkenskaperna, SCB
21
Källa: Regionfakta.com där under regional ekonomi
19

Figur 3-8 BRP per capita med och utan energisektor 2016, tusental kr
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egen bearbetning

Diagrammet ovan visar hur Jämtlands län ligger på den nedre halvan i en läns jämförelse då det gäller
BRP per invånare. År 2016 var BRP:n 353 000 kronor per capita. Räknas energisektorns andel bort visar
statistiken tydligt att summan sjunker till runt 325 000 kronor per invånare, diagrammet visar hur
energisektorn påverkar Jämtlands län förhållandevis mycket i jämförelse med andra län.
Figur 3-9 BRP per capita 2005 till 2017
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Källa: Regionfakta.com samt uppskattning för 2017* egenbearbetning av data från SCB, Regionalräkenskaperna och
befolkningsstatistik

Ovan ser vi utvecklingen av BRP per capita vilket visar på nedgång både 2009 och 2011 i Jämtlands län.
Därefter har utvecklingen varit mer stabil, från och med 2013 ökade summan igen. I förhållande till
riket har skillnaden ökat en aning de senaste fem åren, 2012 var skillnaden 68 000 kronor per

invånare, 2017 hade den ökat till runt 90 000 kronor. En uppskattning för 2017 är att BRP per capita är
runt 364 000 kronor.
Figur 3-10 Bruttoregional produkt i löpande priser, mnkr, efter näringsgren i Jämtlands län 20002017
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Källa: Regionalräkenskaperna, SCB

Ovan kan ses hur värdet av produktion ökat inom tjänstesektorn de senaste fem åren. Inom
varuproduktion skedde en ökning fram till 2010 varefter det skedde en kraftig minskning för att
sedan sjunka marginellt. Här finns förklaringen till minskningen i totala BRP:n mellan 2010 till 2012.
Från 2015 har det skett en ökning igen.

Tidigare exportvärden mätta av Business Sweden
Figur 3-11 Exportvärden avseende varor i Jämtlands län år 2012‐2015
350
0

300
0

250
0

Exportvärde

Exportvärde

Exportvärde

Exportvärde

Källa: Business Sweden.

Det bör noteras att figur 4 ovan endast visar exportvärden för varor. Stora ”exportvärden” genereras

från besöksnäringen i vårt län vilka syns ej här.
Ovan ser vi tidigare statistik från Business Sweden där det framkommer att Jämtlands län exporterar
lite varor utomlands i jämförelse med övriga län, endast Gotland har lägre exportvärden. Statistik från
2015 visar att Jämtlands läns exportvärde för varor var 2,9 miljarder kr. Det var en ökning med 7,7 %
från 2012 vilket var något lägre än rikets 10,2 % för samma period. De låga exportvärdena för varor i
jämförelse med andra regioner har givetvis sin förklaring i Jämtlands länsnäringslivsstruktur med
många små företag och avsaknaden av riktigt stora exporterande företag.

Mål 4. Konkurrensstarka landsbygdsnäringar inom mjölk
och kött
I jämförelse med
övriga riket

Utveckling ett år
tillbaka

5- 10 års trend

Förklaring för ovan:
Färgen på bollen och pilen samt riktningen ska visa om
1. Hur Jämtlands län ligger till i förhållande till andra län och/eller riket.
2. Om det skett en ökning, minskning eller är oförändrat i förhållande till föregående mätning/år.
3.
Samt 5-10 årstrend.
Färgerna visar en bedömning om det är en bra eller dålig utveckling i förhållande till målet. Färgerna grön (bra)
oförändrat/varken bra eller dåligt(gul) röd(dålig) vit(omöjlig att bedöma).
Riktningen på pilarna visar på positiv, oförändrad eller negativ utveckling.
Att konstatera är att riktningarna och färgerna till stor del grundar sig på tidigare valda indikatorer och underlag.

Sammanfattning:
Antalet företag med kor för mjölkproduktion har minskat stadigt i Jämtlands län, enligt
Jordbruksverkets statistik fanns 2018 sammanlagt 114 företag. Minskningen i riket är i procent ungefär
lika stor sedan 2008.
Andelen mjölkkor har minskat i länet men antalet kor i köttproduktion ökat.
Fler jobbar i länet inom jordbruket än i riket. Andelen sysselsatta har minskat med åren, 2017 jobbade
1,6 procent av förvärvsarbetande inom jordbruket, motsvarande i riket var 1,1 procent. Enligt
Jordbruksverket var 3200 sysselsatta inom näringsgrenen varav nästan 1900 är män och drygt 1300
kvinnor.

Antalet företag med kor för mjölkproduktion
Figur 4-1 Antal företag med kor för mjölkproduktion Jämtlands län 2008-2018
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Källa: Jordbruksverkets statistikdatabas

Enligt statistik från Jordbruksverket fanns det år 2008 sammanlagt 201 företag i Jämtlands län med kor
för mjölkproduktion. Fram till 2018 har antalet minskat till 114 företag vilket är en minskning med 43
procent. Motsvarande minskning för riket är 46 procent.
Genom att använda år 2008 som ett basår för ett indexvärde 100 kan det göras en jämförelse över
utvecklingen mot övriga län och riket som helhet. Fördelen är att kunna se årliga utvecklingen.
Figur 4-2 Antal företag med kor för mjölkproduktion i Jämtlands län och övriga norra Sverige och
riket, index 100 för basåret 2008
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Källa: Rådata Jordbruksverkets statistikdatabas, Egen bearbetning Region Jämtland Härjedalen

2018

Diagrammet visar med ett indexvärde på utvecklingen av antalet företag med kor för mjölkproduktion i förhållande till basåret
2008 (indexvärde 100).

En jämförelse med riket om hur utvecklingen ser ut i förhållande till basåret 2008 visar att minskningen
i antal företag i Jämtlands län följt riket. Indexvärdet för 2018 är 56,7 för Jämtlands län, med andra ord
är det 43 procent färre företag 2018 än 2008. Jämförelsevis är värdet för riket 53,7. Av de norra länen
har minskningen de senaste tio åren inte varit förhållandevis lika kraftig i Västerbotten (65,7) medan
det i Norrbotten (46,3) tyder statistiken på att minskningen varit relativt sätt större.
Övriga län med en inte lika stor minskning i förhållande till år 2008 är Kalmar (59,4) och Jönköping
(58,7). I andra ändan finns Örebro (45,7) och Värmland (45,6). I en länsjämförelse hamnar Jämtlands
län i övre halvan i nivå med Västmanland och Östergötland. Med andra ord tyder statistiken på att
relativa minskningen i antalet företag med kor för mjölkproduktion har varit större i många andra län
under de senaste tio åren.
Tabell 4-3 Antal företag med kor för mjölkproduktion kommunerna i Jämtlands län
2007
12
8
60
22
32
43
4
41

Ragunda
Bräcke
Krokom
Strömsund
Åre
Berg
Härjedalen
Östersund

2010
8
6
49
14
28
36
3
33

2013
7
3
45
10
26
30
..
28

2016
8
3
39
8
18
24
..
22

Källa: Jordbruksverkets statistikdatabas.

Inom länet har de största minskningarna i reella tal skett i Krokom, Berg och Östersund.
Tabell 4-4 Mjölkinvägning i Jämtlands län (ton)
Kommun/År
Ragunda
Bräcke
Krokom
Strömsund
Åre
Berg
Härjedalen
Östersund
Jämtlands län

2007
2 659
1 744
20 051
6 697
11 239
12 709
547
14 826
70 472

2013
2 513
1 076
18 861
4 449
10 994
10 789
63
12 137
60 882

2014
2 890
1 123
19 320
4 868
10 829
10 184
69
12 042
61 325

2015
3 171
966
19 601
5 104
10 157
10 432
73
12 274
61 778

2016
3 420
1 019
19 151
4 658
9 756
10 596
69
11 200
59 869

Källa: LRF, Mjölk.

Mjölkproduktionen har också minskat, men inte alls i samma omfattning. Som framgår ovan har
mjölkinvägningen i Jämtlands län minskat från 2007 till 2016 från drygt 70 000 ton till ungefär 60 000
ton vilket är minskning med 15 procent. Under samma tid har minskningen som helhet i riket varit 4
procent.
Den strukturomvandling med färre och större företag som pågått under lång tid förefaller avta.

Mjölkkor och kor till köttproduktion
Tabell 4-5 Livsmedelsproducerande husdjur i antal 2009-2018 Jämtlands län
Djurslag

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Kor,
mjölkprodu
ktion
Kor, uppf.
av kalvar

8 257

8 334

8 262

7 714

7 606

7 349

7 417

7 164

6 982

6 623

3 887

3 937

3 865

4 064

4 105

4 303

4 399

4 469

4 635

4 813

Kvigor,
tjurar,
stutar

9 977

10
198

10 256

9 927

9 907

9 561

9 280

9 051

9 281

9 282

Kalvar,
under 1 år

9 148

9 488

9 001

8 861

8 517

8 594

8 620

8 800

8 843

8 783

Nötkreatur

30
135
11
481
1 035

29 716

29
501
9 590

0

558

29
484
10
082
1 318

29
741
9 364

1 065

30
566
10
470
0

29
807
9 538

Svin

31
957
10
506
1 471

31 384

Får

31
269
8 874

876

1 462

17
585

23
216

18 208

22
806

21
851

26
024

25 042

22
940

16
563

19
085

Höns

Källa: Jordbruksverket

11 156
0

12 235

Antalet mjölkkor minskar konstant samtidigt som antalet am‐ och dikor ökar. År 2009 fanns 12 144
kor i länet, varav 68 % var mjölkkor. 2018 har totala antalet kor minskat till 11 436 och andelen
mjölkkor minskat till 58 %.
Medelbesättningen i länet låg 2018 på 58 mjölkkor vilket innebär att våra snittgårdar är minst i
landet. Rikets snitt är 92 kor/besättning 22.
Totala antalet nötkreatur har minskat mellan 2009-2018 från 31 269 till 29 501. Samtidigt har antalen
får, svin och höns ökat även om volymerna är tydligt lägre. 2017 skedde dock ett trendbrott då det
gäller nötkreatur, antalet ökade från året innan.
Figur 4-6 Slaktade djur för humankonsumtion i Jämtlands län 2016 till 2018, 1000 ton
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Källa: Jordbruksstatistik sammanställning 2019. Kapitel 6 Lantbrukets djur. Jordbruksverket. Se
Jordbruksverkets hemsida
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Statistik för slaktade djur för humankonsumtion visar att mängden varit relativt oförändrad de senaste
tre åren då det gäller nötkreatur, 2018 ökade mängden en aning till 1,96 ton. I förhållande till övriga
riket motsvarar det 1,4 procent, här har inte det skett större förändring från 2016.

Sysselsatta inom jordbruk
Figur 4-7 Antal och andel sysselsatta 16+ (dagbefolkning) inom Jordbruket, Jämtlands län 2007-2017
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Källa: Raps-RIS (Rams), SCB

Enligt Arbetsmarknadsstatistik i Rams (SCB) för 2017 uppgick antal förvärvsarbetande
(dagbefolkning) inom jordbruket i Jämtlands län till drygt 1 000 personer, vilket motsvarar 1,6 % av
samtliga förvärvsarbetande i länet. Antalet har minskat en aning sedan 2011, då var antalet
sysselsatta 1145. Andel då var 1,9 procent av alla sysselsatta (dagbefolkning). Registerdata visar att
det flesta sysselsatta arbetar inom blandat jordbruk, år 2017 var det 321. Sammanlagt 258 jobbade
hos mjölkproducenter och 121 hos nötköttsproducenter. 23
De flesta sysselsatta inom näringsgrenen är män (794 år 2017), runt en femtedel är kvinnor (218).
En mera detaljerad statistik visar på att sammanlagt 64 kvinnor var sysselsatta i mjölkproduktion
2017 vilket är 25 procent av branschens sysselsatta. Övergripande har antalet varierat mellan 6080 kvinnor sedan 2011.
Jordbruket i länet är ofta kombinerat med skogsbruk, vilket också ger sysselsättningseffekter. Det
bör också noteras att lantbruksföretagen sysselsätter fler utanför företaget än andra företag.
Denna företeelse brukar kallas inducerad sysselsättning. Enligt en rapport gjord av LRF år 2016 ger
exempelvis ökad tillväxt inom livsmedelsproduktion ca 2,5 arbetstillfälle per miljon. Siffran för
övrigt näringsliv generellt är ca 1,4 arbetstillfälle per miljon ökad tillväxt. 24

23
24

Källa: Ramsdata (SCB) i Raps-RIS databasen hos Tillväxtverket
Det gröna näringslivet och dess betydelse för samhället, LRF 2016

Figur 4-8 Andelen sysselsatta 16+ inom Jordbruket (dagbefolkning) Jämtlands län jämfört med riket
2011 till 2017
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Även om andelen sysselsatta inom jordbruk minskat en aning sedan 2011, är andelen i Jämtlands län
tydligt högre än i riket som helhet. År 2017 var 1,6 procent i Jämtlands län sysselsatta inom
näringsgrenen, motsvarande andel i riket var 1,1 procent. Diagrammet tyder på att minskningen är
aningen kraftigare i länet än riket, men skillnaden är för liten för att kunna dra större slutsats över det.
Jordbruksverket har lite annan statistik över antalet sysselsatta i sina undersökningar. En rapport från
2017 visar att antalet stadigvarande sysselsatta år 2016 var 3215 i länet. Statistiken visar även att det
handlade om 1883 män och 1332 kvinnor vilket är en tydligt jämnare fördelning än statistiken från
Rams. Räknas även in de som jobbat endast tillfälligt under året var antalet 3825. 25 År 2010 var antalet
3847 stadigvarande sysselsatta samt totalt 4229 (de tillfälligt sysselsatta inkluderade). 26
Förklaringen till de högre värdena i jämförelse med antalet sysselsatta i Rams-registret är att
Jordbruksverket fått med även de som inte har sin huvudsakliga sysselsättning inom jordbruket.
Nationella siffror visar på att 66 procent bland företagare, make/maka/sambo och familjemedlemmar
sysselsatta inom jordbruket även har en annan sysselsättning utanför jordbruket, och då oftast som
huvudsyssla. Rapporten visar också att män jobbar i antal årsverke tydligt mer än kvinnorna. Männen
är oftast företagaren och kvinnan familjemedlemmen. Hur det ser ut då det gäller annan huvudsaklig
sysselsättning mellan könen saknas dock, gissningsvis finns här en förklaring. 27

Jordbruksverkets rapport: ”Sysselsättning i jordbruket 2016”. JO 30 SM 1701. Kan hittas på SCB:s hemsida under område
Jordbruk.
26 Jordbruksverkets rapport: ”Sysselsättning i Jordbruket 2010”. JO 30 SM 1101. Kan hittas på SCB:s hemsida under område
Jordbruk.
27 Jordbruksverkets rapport: ”Sysselsättning i jordbruket 2016”, JO 30 SM 1701. Kan hittas på SCB:s hemsida under område
Jordbruk.
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Figur 4-9 Antal företagare inom Jordbruk efter ålder i Jämtlands län 2010, 2013 och 2016
600
500
400
300
200
100
0

-24 år

25-34 år

35-44 år

45-49 år
2010

2013

50-54 år

55-59 år

60-64 år

65+ år

2016

Källa: Jordbruksverket

Unga lantbrukare ökar i antal och har störst medelareal
Den åldersgrupp som brukar de i genomsnitt största arealerna är företagare som är under 34 år.
Det är ett trendbrott i utvecklingen att den yngre åldersgruppen sedan 2013 ökat i antal företagare.
De äldsta företagarna i denna näring brukar generellt sett de minsta arealerna.

Få företag brukar merparten av åkerarealen
Sedan 2013 har antalet företag som brukar större enheter, över 100 hektar ökat, samtidigt som mindre
enheter, framförallt upp till 50 hektar, haft den största minskningen. 101 företag av länets totalt 1438
företag brukar 45 procent av åkerarealen. Länets jordbruk bygger arealmässigt till stor del på arrenderad
mark. År 2016 var 78 procent av länets åkermark helt eller delvist arrenderad. Sedan 2013 har den
andelen minskat med 2 %.28
De geografiska förutsättningarna för gårdarna varierar i landet där jordbruksmarken är lättare att
hålla samlad i slättlandskap. För Jämtlands del innebär geografin att förutsättningarna för
ytterligare strukturrationalisering är begränsad. Man klarar inte att bruka mark för foderproduktion
inom ett hur stort geografiskt område som helst. Den pågående utglesningen av gårdar är därför
kritisk. I övriga landet innebär ofta en nedlagd gård att en annan utökar sin produktion. I Jämtlands
län är en sådan utveckling långt ifrån självklar.

28

Jordbruksverkets rapporter JO 34 SM 1401 och JO 34 SM 1701

Mål 5. Fler kluster (i glesa strukturer, spridda över stora
geografiska avstånd)
I jämförelse med
övriga riket

Utveckling ett år
tillbaka

5- 10 års trend

Förklaring för ovan:
Färgen på bollen och pilen samt riktningen ska visa om
1. Hur Jämtlands län ligger till i förhållande till andra län och/eller riket.
2. Om det skett en ökning, minskning eller är oförändrat i förhållande till föregående mätning/år.
3.
Samt 5-10 årstrend.
Färgerna visar en bedömning om det är en bra eller dålig utveckling i förhållande till målet. Färgerna grön (bra)
oförändrat/varken bra eller dåligt(gul) röd(dålig) vit(omöjlig att bedöma).
Riktningen på pilarna visar på positiv, oförändrad eller negativ utveckling.
Att konstatera är att riktningarna och färgerna till stor del grundar sig på tidigare valda indikatorer och underlag

Sammanfattning:
I Jämtlands läns finns nyckelkompetenser som återfinns i många företag inom skilda branscher som på
ett eller annat sätt samverkar med varandra, oftast över långa avstånd. Traditionell klusterteori har
haft fokus på samverkan inom ett begränsat geografiskt område med tydliga kopplingar mellan
företagen. Jämtlands entreprenörsdrivna innovationssystem, med samverkan över stora avstånd och
ofta i nätverk kopplat till turism och upplevelseindustrin, låter sig inte enkelt beskrivas i traditionella
klustertermer utan är mer anpassat till den nya digitala nätverksdrivna (eng. Governance) ekonomin.
Den organiska framväxten av nya co-workingmiljöer, med starka inslag av
innovationsklusterverksamhet, är mycket goda exempel på hur vitalt det entreprenöriella
innovationssystemet i länet är och att det har sin grund i näringslivets behov, snarare än den
akademiska forskningen. Utveckling under de senaste åren har varit mycket stark i Jämtlands län, vilket
skapar tryck och förväntningar på att det offentliga och akademiska finansierande stödaktörerna möter
upp denna utveckling på bästa sätt i ett ”underifrån-upp-perspektiv”. Under 2019 har en bred dialog
därför startats upp med representanter och aktörer från länets styrkeområden utifrån revideringarna
av den regionala utvecklingsstrategin (RUS) och innovationsstrategin (RIS3). Ett arbete som kommer
ske parallellt och beslutas om 2020 inför EU’s kommande programperiod.

Entreprenörsdrivet

Jämtlands län kännetecknas av ett mycket starkt småföretagande som finns i hela
regionen. Entreprenörskapet, oavsett bransch, är ett signum som särskiljer oss från andra län med
individer som har en mycket stor förmåga att omvandla nytt kunnande och tekniska framsteg till
produkter och tjänster som säljer på nationella och internationella marknader. Denna förmåga
brukar benämnas innovation, dvs en förmåga att utveckla en tanke/ide till något konkret som gör
nytta i samhället, oftast i form av en affär. Entreprenörskapet i Jämtlands län tycks vara särskilt god
på just fenomenet inkrementell innovation, dvs att stegvis utveckla något där ny kunskap sätts
samman för ett nytt ändamål eller målgrupp. Fördelen med inkrementell innovation, till skillnad
mot radikal innovation som i grunden är något nytt, är att det kräver mindre utvecklingsinsatser
och kapital från innovatörens sida där fokus mer ligger på att förstå och leverera efter kundens
behov sk. kunddriven innovation. Entreprenörerna i Jämtlands län tycks ha en särskild förmåga för
just detta, vilket kan vara en effekt av länets bredda turismnäring, en sektor som verkar mycket
nära sina slutkunder. Det Jämtländska entreprenörskapet och fenomenet kring inkrementell
innovation har uppmärksammats och beskrivits av bl.a. forskarna vid CiiR på Luleås Tekniska
Universitet (Wincent et al. 2015, Det innovativa Sverige 2.0, Vinnova, ISBN 978-91-977728-3-9).
Kontentan är att ett entreprenörsdrivet innovationssystem (likt Jämtlands) verkar ha en högre
uppväxlingsförmåga av offentligt stöd i att skapa affärer kontra ett
mer institutionsdrivet akademiskt innovationssystem mer inriktat på radikal innovation.
Håkan Ylinenpää har i tidigare publikationer (2009, European Planning Studies, 1153-1170)
utvecklat resonemanget om skillnaderna och möjligheterna som det två innovationssystem tycks
kunna ha, något som är särskilt viktigt för Jämtlands län som så utstuderat är entreprenörsdrivet i
avsaknad av en mångfald av forskningsinstitut och lärosäten, men där företagsamheten ändå är
väldigt god och framgångsrik. Inför EU’s kommande programperiod förväntas fokus och intresse
kraftigt öka för hur man bäst främjar det entreprenörsdrivna innovationssystemet (eng. Bottomup eller EDP), något som bör gynna Jämtlands län väl och kunna ge bidrag till ny forskning på
området inom ex. Mittuniversitetets verksamhet.

Turism, sport, friluftsliv

Turismbranschen och upplevelseturismen är en grundläggande näring i Jämtlands län.
Det styrkeområdet är samordnat av Jämtland Härjedalen Turism (JHT) som jobbar strategiskt för att
utveckla samverkan med ett 20‐tal besöksdestinationer och är en plattform för utvecklingen av
Jämtlands läns turism och näringen i nationella och internationella sammanhang. Branschen
omsätter årligen nästan fem miljarder kronor och genererar motsvarande 7 700 årsarbeten, inklusive
kringeffekter (https://jht.se/fakta-om-turismen-2019-2018-ars-siffror/). Mittuniversitetet Campus
Östersund har inom området tre centrumbildningar som tillsammans med det regionala näringslivet
bedriver nationell spetsforskning på området inom Vinnväxt-klustret Peak Innovation, finansierat
av Vinnova. Dessa centrumbildningar är Sportstech, Etour samt Nationellt Vintersportcentrum
(NVC). Centrumbildningarnas forskning grundar sig på att det finns goda förutsättningar att utveckla,
testa och leverera produkter i naturmiljö och på anläggningar i regionen och samverkar med många
och framstående företag som producerar tjänster och produkter. Dessa företag är verksamma såväl
inom traditionell besöksnäring som inom tjänstesektorn och industrin.
Projektet Peak Innovation är en del av verksamheten inom samverkansplattformen Peak Region AB
som även innehåller Inkubatorn och flera andra utvecklingsprojekt. Under 2019 har betydande
förändringar i ägandestrukturen verkställts då Mittuniversitetets, via MiUN Holding AB, har sålt sina
aktier (55%) till Stiftelsen Zenit. Stiftelsen Zenit har Jämtkraft AB, Region Jämtland Härjedalen,
Östersunds kommun samt Mittuniversitetet som instiftare. 2019 är även det år som den 10-åriga
finansieringen från Vinnova avslutas, vilket kommer medföra förändringar i uppfinansiering och
sannolikt även inriktning för basverksamhet. Regionens näringsliv är här genom grupperingen
Samling Näringsliv en avgörande kraft för Peak Region AB’s fortsatta positiva utveckling.

Företagsnära tjänster och offentlig förvaltning

I Jämtlands län finns också en gedigen historia av att producera företagsnära tjänster av hög kvalité,
service och värdskap vilket har drivit på utvecklingen inom tjänstesektorn. Flera av länets största
privata arbetsgivare återfinns inom kontaktcenter, kundservice‐, revision och
redovisning samt administration. I länet finns även betydande kunskap om service och administrativa
tjänster kopplat till statens servicecenter i Östersund. Ett ökande och närliggande
kärnkompetensområde i regionen som utvecklades mycket starkt sedan 2017 är även co‐
workingmiljöer, i främst Åre och Östersund, men även i Härjedalen. Co-workingmiljöer har potential
att utvecklas till innovationskluster genom att främja intensiv samverkan mellan dessa medlemmar,
och utgör därför ett nytt och potentiellt mycket viktigt inslag i länets innovationssystem. En annan
viktig funktion är att främja etablering och inflyttning av både individer och företag kopplat till länets
kompetensbehov och befintliga kärnkompetenser i redan starka branscher. På så sätt har coworkingmiljöerna potentialen att utvecklas till nya hubar/noder i länets entreprenörsdrivna
innovationssystem, något som redan idag samlar över 200 företag till miljöerna House Be i Åre,
Gomorron Östersund, Norra Station och N1 i Östersund samt Fjällhuben i Vemdalen och Funäsdalen.
Gomorron Östersund ingår även i Tillväxverkets klustersatsning för smart specialisering (S3) där
även Fjällhuben har fått medel från samma myndighet med inriktning på utveckling av metoder för
cirkulära affärer för sina medlemmar. House Be i Åre har till sin verksamhet på ett unikt sätt kopplat
det privata riskkapitalbolaget E14 Invest AB medan ex. Norra Station i Östersund har valt att ingå som
part i det gränsöverskridande innovationsprojekt www.smice.nu tillsammans
med Tröndelags Fylkeskommune (INTERREG). Kunskapsuppbyggnaden och dialogen som födds i
denna samverkan är mycket viktig för länets revidering av innovationsstrategin (RIS3) under 20192020.

Tillverkande smart industri

En betydande näring i länet är det industriella kluster inom tillverkningsindustrin som är starkt
präglat av SME‐företag med hög entreprenörs och uppfinningsanda och sysselsätter ca 5 000
personer inom olika industrinäringar. Mer än 90 % av industrins kunder finns utanför länet vilket gör
tillverkningsindustrin mycket exportberoende. IUC‐Z group är en gemensam nod för
industriföretagen och företräder industrin, tillhandahåller en rad olika tjänster såsom utbildning,
nätverk, inköp och tillväxtprogram för företagen. Region Jämtland Härjedalen har aktivt stött denna
utveckling som projektägare till två projekt med fokus på Smart industri, eller Industri 4.0, som är
del i Statens strategi för nyindustrialisering och digitalisering. Initiativen har varit mycket
framgångsrika och kommer pågå fram till 2023.

Cirkulär bioekonomi

Jämtlands län har unika naturresurser i dess skogar, vattendrag och höga andel ekologiskt brukade
jordar. Detta är unika styrkor och resurser som kommer att bli begränsade i framtiden då fler människor
behöver mat och livsmedel av hög kvalitet. Länets företag med basen i jord, skog, trädgård och
landsbygdsmiljöer utgör tillsammans gröna näringar och har en mycket viktig roll som basnäring i att
skapa sysselsättning och jobb i länet. I Ås i Krokoms kommun finns Grönt Center, ett kompetensnav för
de gröna näringarna i länet som driver samverkan via främst LRF Jämtland, Torsta AB,
Hushållningssällskapet i Jämtlands län, Krokoms kommun och Eldrimner - med ett nationellt uppdrag
och är ett nationellt resurscentrum för småskalig hantverksmässig livsmedelsförädling. Torsta AB driver
både ett Naturbruksgymnasium för kompetensförsörjning till näringen men även utvecklingsprojekt i
samverkan.
Region
Jämtland
Härjedalen projektäger tillsammans
med Tröndelags Fylkeskommune den
Samskapande Mittnordiska Innovationsplattformen för Cirkulär Ekonomi – SMICE (www.smce.nu) i
samverkan med Mittuniversitetet, Norra Station, Studieförbundet Vuxenskolan (SV) och flertalet

innovationsaktörer på norsk sida för att bygga gränsöverskridande innovationskapacitet och snabba på
omställningen till en cirkulär ekonomi utifrån båda regionernas strategier för smart specialisering.

E-hälsa

E-hälsocentrum driver utveckling för nya digitaliserade arbetssätt inom vård och omsorg i en ny
gränsöverskridande samverkanslösning där Region JH som beställare har möjlighet att påverka
lösningarna. Samverkan med näringslivet är unikt i Sverige, och förmodligen också i Norden, där
länets utsatta läge med glesbygd blir en möjlighet att kunna bli världsledande med en
distansoberoende teknik för att föra vården närmare patienten och brukaren. Ett exempel på detta är
satsningen inom virtuella hälso- och akutrum. Bakom E-hälsocentrum står Östersunds kommun och
Region Jämtland Härjedalen med bland annat stora multinationella företag som Sigma,
Microsoft, Cambio, Tieto och Telia. Styrkeområdet är det enda som har fått tagit del av Horisont 2020medel, något som glädjande förväntas öka även de närmaste åren genom partnerskap i nya
innovationsprojekt.

Mål 6. Universitetet upprätthåller spets inom länets
profilområde
I jämförelse med
övriga riket

Utveckling ett år
tillbaka

5- 10 års trend

Förklaring för ovan:
Färgen på bollen och pilen samt riktningen ska visa om
1. Hur Jämtlands län ligger till i förhållande till andra län och/eller riket.
2. Om det skett en ökning, minskning eller är oförändrat i förhållande till föregående mätning/år.
3.
Samt 5-10 årstrend.
Färgerna visar en bedömning om det är en bra eller dålig utveckling i förhållande till målet. Färgerna grön (bra)
oförändrat/varken bra eller dåligt(gul) röd(dålig) vit(omöjlig att bedöma).
Riktningen på pilarna visar på positiv, oförändrad eller negativ utveckling.
Att konstatera är att riktningarna och färgerna till stor del grundar sig på tidigare valda indikatorer och underlag

Sammanfattning:
Mittuniversitetet Campus Östersund bedriver spetsforskning framförallt inom länets styrkeområden
sport, turism och outdoor. Viktiga forskningsområden för näringslivet inom bioekonomi (skog) och IT
finns på Campus Sundsvall. Eftersom statistik inte redovisas för respektive campusort, och ej heller för
respektive centrumbildning är utvecklingen svår att följa, vilket behöver förbättras. SKL beskriver i en
rapport 2017 att Mellersta Norrland har högst andel kompensatoriska medel (1.1), lägst andel egna
medel och stor andel ESI-medel (ex. strukturfonder) och menar på att man kan skönja en sk. Matteuseffekt dvs att de kompensatoriska medlen verkar skapa ett kapacitetstak och inlåsningseffekt mot
konkurrensprövade medel (ex. Horisont 2020) och att den kapacitets uppbyggande förmågan mot att
nå dessa medel har gått mycket långsamt, eller inte alls. Det mycket låga utfallet av Horisont 2020medel för Jämtlands län (Vinnova 2019) tyder på att kraftiga resurser behöver sättas in för att bryta
denna trend inför kommande programperiod. Mittuniversitetets alla verksamheter, och
centrumbildningar i synnerhet, är här mycket viktiga samverkanspartners, nätverksbyggare och
kompetensplattformar för länets näringsliv.

Underlag
Vid Mittuniversitetet bedrivs forskning i två olika typer av miljöer: ämnesbaserade samt
forskningscentra. Mittuniversitetet har idag åtta centrumbildningar varav hälften är lokaliserade till
Campus Östersund.
-

Centrum för forskning om ekonomiska relationer – Bedriver branschnära forskning om
företags och individers ekonomiska relationer (Sundsvall)
DEMICOM – Forskar om demokrati och kommunikation i det digitala samhället (Sundsvall)
ETOUR – Utvecklar och kommunicerar kunskap om turism och resande (Östersund)
Fibre Scince and Communication Network – Bedriver forskning om biobaserade hållbara
material från fibrer och cellulosa med höga miljöprestanda (Sundsvall)
Nationellt Vintersportcentrum – Är världsledande inom skidforskning, och är olympiskt
testcentrum för vinteridrott i Sverige (Östersund)
Risk and Crisis Research Centre – Utvecklar och kommunicerar kunskap om risk, kris och
säkerhet (Östersund)
Sensible Things that Communicate – Utvecklar sensorbaserade system och tjänster inom
elektronik och datateknikområdet (Sundsvall)
Sports Tech Research Centre – Bedriver forskning inom innovativ utveckling och verifiering av
produkter, material, teknik och metoder (Östersund)

De fyra centrumbildningar som är förlagda till Mittuniversitetet Campus Östersund upprätthåller
framförallt kompetens inom länets profilområden sport, turism och outdoor. Utvecklingen inom
centrumbildningarna är stabil och blandad med något färre publikationer och citeringar generellt under
senare år, samtidigt som en något högre” impact factor” (kvalitén på de tidsskrifter man publicerar i)
har ökat något. Idag saknar vi offentlig statistik från de två campusorterna enskilt, vilket är en svaghet
då utvecklingen av externfinansierade anslag därför inte går att följa för respektive centrumbildning. Vi
hoppas kunna följa den utvecklingen till nästa uppföljning. Vad som generellt är mycket glädjande är
att det internationella samförfattandet har dubblerats under perioden 2007-2017, vilket speglar en
starkt ökad internationalisering av forskningen
(https://wpress.miun.se/ledningsbloggen/2019/10/18/kraftig-okning-av-internationellaforskningssamarbeten/).
Mittuniversitet är anslagsfinansierat till 60%, med övriga intäkter (40%) främst från strukturfonder,
offentliga myndigheter samt forskningsråd och stiftelser fördelat på ungefär en tredjedel vardera.
Sedan 2016 har storleken av strukturfondsmedel ökat med över 50%, vilket gör att andelen av dessa
medel av övriga intäkter ökat från 16,4% till 28,5% sedan 2016 (tabell 4.1, Årsredovisning 2018).
Sedan 2013 har antalet utfärdade examina på forskarnivå minskat med ca 40% samtidigt som antalet
doktorsexamina har minskat med 46% (figur 4.5, Årsredovisning 2018). Motsvarande statistik gällande
generella examina och yrkesexamina perioden 2014-2018 antyder en minskning på 17% totalt för
lärosätet. Under samma period har antalet helårsstudenter ökat med 7,4% och antalet individer med

10,1%. Anledningarna till det försämrade utfallen av examina är tyvärr okända och det saknas uppdelad
statistik för de två campusorterna varvid det är okänt hur utfallet ser ut kopplat till respektive ort.
För det regionala tillväxtarbetet är Mittuniversitetet Campus Östersund en viktig part som i sitt
samverkansuppdrag bland annat finansierar ett innovationskontor i fyrklöversamverkan med Karlstad
universitet, Linneuniversitetet och Örebro universitet. Innovationskontoret har till uppgift att
tillhandahålla kvalificerat stöd samt initiera och stimulera nyttiggörande av forskningsbaserad kunskap,
ex. från centrumbildningarna. Vid Mittuniversitetet finns för detta ändamål sex årsarbetskrafter som
bland annat erbjuder inspirationstillfällen för anställda och forskare som syftar till att utvärdera idéer,
hjälp att söka verifieringsmedel och patent. Fyrklövern driver även licensbanken.se som är en
marknadsplats för spridning av licenserbjudanden från akademin. Statistiken är inte uppdelad per
campusort, men utfallet är blygsamt och i fallande trend från 2014 (tabell 5.1) med endast ett, av
anställd, nystartat företag 2018. För studenter är siffran fem företag. Inga case överlämnades till
holdingbolaget 2018 och antalet idéer överlämnade till inkubatorn var tre. Inget avtal tecknades heller
med licensbanken under 2018.
SKL uppmärksammar i en rapport från 2017 (Regionalt utvecklingskapital – kartläggning av regionala
utvecklingsresurser) andelen FoI-medel från EU som utgörs av ESI-fonder (strukturfonder, INTERREG,
socialfonden, Landsbygdsprogrammet, lokalt ledd utveckling) i Sveriges regioner. I Mellersta Norrland
utgörs 89% av alla FoI-medel av ESI-fonder, vilket är högst i Sverige, exempelvis att jämföra med
Stockholm som har minst med 14%. SKL delar in Jämtlands län i grupp 1, tillsammans med
Västernorrland och Västerbotten, som kännetecknas av stor andel kompensatoriska medel (1:1-medel
från staten), stor andel ESI-medel och låg andel egna medel. Utifrån detta faktum diskuterar rapporten
möjligheten att vi ser en sk. Matteus-effekt, dvs en självförstärkande inlåsningseffekt kring ESIfonderna, där bl.a. den höga andelen kompensatoriska medel skapar ett inbyggt kapacitetstak med en
fast fördelningsnyckel, i jämförelse med till exempel Horisont 2020-programmet som söks i öppen
konkurrens från hela Europa och omfattar 80 miljarder euro för perioden 2014-2020 (SKL, 2017, ISBN
978-91-7585-585-1). Slutsatserna förstärks av att de fem regioner som kategoriseras i grupp 2 (motsatt
förhållande), står för drygt 80% av de konkurrensprövade medlen och delar på över 6,1 miljarder, vilket
är vad samtliga län delar på i kompensatoriska medel. Dessa data gäller för perioden 2014-2016. Denna
siffra har sannolikt fortsatta att öka markant från 2016 till idag utifrån utfallet av Horisont 2020 för
dessa fem regioner.
En utvärdering av utfallet från Horisont 2020 programmet fram till och med 2018 (Vinnova, Horisont
2020 – årsbok 2018, Rapport VR 2019:04) förstärker misstankar om en ev. Matteus-effekt i Jämtlands
län utifrån ett mycket magert utfall till hela Mellersta Norrland, och Jämtlands län i synnerhet. Totalt
har Sverige som nation perioden 2014-2018 ett ackumulerat resultat på ca 1,3 miljarder euro, vilket ger
en åttonde plats i Europa som motsvarar 3,5% av beviljade medel. Av Regeringen ansett gott men inte
bra. För Mellersta Norrland är tilldelningen totalt 15,7 miljoner euro, eller 1,2%, av den svenska delen
på 1,3 miljarder euro. Ingen koordinerande part finns i Mellersta Norrland. Mittuniversitetet är
deltagare i fyra (4) projekt som inbringar totalt 1,3 miljoner euro (0,1%), varav samtliga projekt ligger
utanför Campus Östersunds centrumbildningar. I Jämtlands län är hälso- och sjukvården inom Region
JH’s verksamhet den enda deltagaren med 325 000 euro (0,02%) som får ta del av programmets medel.

Inga företag i Jämtlands län har fått medel från Horisont 2020 programmet hittills. Horisont 2020 är
EU’s största och viktigaste forsknings- och innovationsprogram för industrin med 80 miljarder euro i
total omslutning.
Inför den kommande programperioden och EU’s budgetförhandlingarna hösten 2019 har Regeringen
drivit en klar linje att Sveriges del av kommande Horisont Europa (ersätter Horisont 2020) ska öka och
att fokus på kommande strukturfondsperiod ska ligga på fortsatt och stärkt kapacitetsbyggnad mot
ramprogrammen, framförallt inom insatsområde 1 (forskning, tekniskutveckling och innovation).
Mittuniversitetet utgör här en mycket viktig aktör och projektägare som kan öppna upp för företagen i
Jämtlands län att delta och få del av dessa medel. Dagens utveckling indikerar att stora insatser
behöver göras på området för att bygga upp en strukturell kapacitet mot ramprogrammen som idag
saknas. Initiativet att under 2019 upprätta ett Grants Office inom den nya avdelningen för Forskning
och utbildningsstöd (FUS), som stöd för extern forskningsfinansiering, är ett mycket viktigt steg på den
vägen. Science Park funktionen Peak Region AB har även fått regionala utvecklingsmedel och
strukturfondsmedel under 2019 för att utveckla en liknande funktion av stöd, men med målgruppen
företag. Förhoppningen är stora att strukturell kapacitet, och samverkan i frågan om stöd till extern
forskningsfinansiering, nu börjar byggas mellan Mittuniversitetet, Peak Region AB och näringslivet i
Jämtlands län inför kommande programperiod med företagen i fokus.

Referenser:
- Mittuniversitetets årsredovisning 2018, Dnr: MIUN 2019/77
- Håkan Wiklund, Blogg 2019, https://wpress.miun.se/ledningsbloggen/2019/10/18/kraftig-

okning-av-internationella-forskningssamarbeten/
-

Opublicerade bibliometridata från European Tourism Research Institute (Etour) 2014-2018
Opublicerade bibliometridata från Nationellt vintersportcentrum 2014-2018
Opublicerade bibliometridata från Risk and crisis centre (RCR) 2014-2018
Opublicerade bibliometridata från Sports Tech Reserach Centre 2014-2018
Regionalt utvecklingskapital, Kartläggning av regionala utvecklingsresurser, Sveriges kommuner
och landsting (SKL), 2017, ISBN 978-91-7585-585-1
Horisont 2020 – årsbok 2018, Vinnova Rapport VR 2019:04, ISBN 978-91-87537-83-7

Mål 7: Länets elever genomgår utbildning med uppnådd
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Förklaring för ovan:
Färgen på bollen och pilen samt riktningen ska visa om
1. Hur Jämtlands län ligger till i förhållande till andra län och/eller riket.
2. Om det skett en ökning, minskning eller är oförändrat i förhållande till föregående mätning/år.
3.
Samt 5-10 årstrend.
Färgerna visar en bedömning om det är en bra eller dålig utveckling i förhållande till målet. Färgerna grön (bra)
oförändrat/varken bra eller dåligt(gul) röd(dålig) vit(omöjlig att bedöma).
Riktningen på pilarna visar på positiv, oförändrad eller negativ utveckling.
Att konstatera är att riktningarna och färgerna till stor del grundar sig på tidigare valda indikatorer och underlag

Sammanfattning:

Det har skett en förändring de senaste två åren gällande 20-åringar med en gymnasieexamen på minst 3
år. Andelen har minskat både inom länet men också i förhållande till riket.
När det gäller förändringen har andelen 20-åringar som tagit gymnasieexamen minskat tydligt de
senaste mätbara åren (2016-2018), och extra mycket mellan 2017-2018. Detta gäller även på riksnivå,
men är tydligare i Jämtlands län där det gått från 78 procent (2017) till 73 procent(2018). För riket är
samma siffror 75 procent och 74 procent.
Jämtlands län har över tid haft en högre andel 20-åringar som tagit gymnasieexamen jämfört med riket
men en lägre andel män som gått vidare till högre studier. Skälet till att Jämtlands län 2018 understigit
rikets andel av 20-åringar som tagit gymnasieexamen kan bero på att länet har ett lägre antal invånare
och därför är mer känsligt för förändringar.
Den grupp som huvudsakligen står för minskningen av gymnasieexamen vid 20-års åldern är de
utrikesfödda. Detta borde även gälla riket men har inte slagit lika hårt i statistiken just mellan 2016-2018.
På lång sikt (1999-2018) har andelen 20-åringar med gymnasieexamen visat på en nedåtgående trend,
dock svänger det mycket mellan åren.
De inomregionala skillnaderna varierar stort, vilket gör att det tydligaste resultatet ändå är på länsnivå.

Andelen 20-åringa med minst 3-årigt gymnasieutbildning
Om man tittar på andelen unga som slutfört grundskolan (årskurs 9) och har behörighet till
yrkesprogram var andelen 79 procent bland pojkarna och 87,7 procent bland flickorna i Jämtlands län
år 2018. Att konstatera är att det är en högre andel flickor som har behörighet till yrkesprogram än
pojkar.
Antal elever som slutför gymnasieutbildning inom nationella program, 3 - 4 år efter att de började
gymnasiet, ligger på en ganska jämförbar nivå som riket (mellan 75 - 84).
Skillnaden mellan Jämtland och riket är att andelen elever med slutförd gymnasieutbildning inom
nationella programmet visar en stabil ökning mellan 2011 - 2015 för riket medan variationen är högre i
Jämtlands län.
För detta mål redovisas specifikt andelen 20 åringar med fullföljd gymnasieutbildning.
Figur 7-1 Andelen 20-åringar efter kön med minst 3-årigt gymnasium Jämtlands län 1999-2018
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Ovanstående diagram visar 20-åringar som gått gymnasial utbildning, 3 år eller mer, i Jämtlands län,
uppdelat på kön år 1999-2018.
Generellt sätt är det något högre andel 20-åriga kvinnor som slutfört gymnasiet jämfört med 20-åriga
män. En konsekvens av detta är att det är en mycket låg andel av männen som gått vidare till högre
studier i Jämtlands län, både jämfört med kvinnor och med riket. Det är dock även tydligt att män som
avslutat gymnasiala studier inte fortsätter studera i samma omfattning som kvinnor. Detta är extra
tydligt i Jämtlands län jämfört med riket.
Att konstatera är att andelen 20-åringar med gymnasiekompetens har minskat markant mellan 20162018 både hos män och kvinnor. En stor del av gruppen som inte lyckats ta gymnasieexamen vid 20-års
ålder är de utrikesfödda (se nedan).

Figur 7-2 Andelen 20-åringar som har 3-årigt gymnasium uppdelat på kön och födelsebakgrund 20162018 Jämtlands län
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Ovanstående diagram visar andelen 20-åringar med en gymnasieexamen på minst 3 år, uppdelat på
inrikesfödda, utrikesfödda samt på kön, 2016-2018. Det syns tydligt att det är hos de utrikesfödda 20åringarna som huvuddelen av minskningen ligger. 9 procentenheter hos utrikesfödda män och 12
procentenheter hos utrikesfödda kvinnorna.
Det finns dock fler faktorer att tänka på. Förändringen av andelen 20-åringar med gymnasieexamen har
också blivit lägre jämfört med riket (se nedan).
Figur 7-3 Totala andelen 20-åringar med minst 3-årigt gymnasium Jämtlands län och riket 1999-2018
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Källa: Utbildningsregistret, SCB
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Ovanstående diagram är en tidsserie som visar andelen 20-åringar med en gymnasieutbildning på minst
3 år, Jämtlands län jämfört med riket.
Över tid har Jämtlands 20-åringar varit på en högre nivå än riket. Detta har dock ändrats under 2018 då
andelen 20-åringar med gymnasieexamen, i Jämtlands län, understigit riksgenomsnittet.

Mål 8. Fler i högre utbildning
I jämförelse med
övriga riket

Utveckling jämfört
med föregående år

5- 10 års trend

Förklaring för ovan:
Färgen på bollen och pilen samt riktningen ska visa om
1. Hur Jämtlands län ligger till i förhållande till andra län och/eller riket.
2. Om det skett en ökning, minskning eller är oförändrat i förhållande till föregående mätning/år.
3.
Samt 5-10 årstrend.
Färgerna visar en bedömning om det är en bra eller dålig utveckling i förhållande till målet. Färgerna grön (bra)
oförändrat/varken bra eller dåligt(gul) röd(dålig) vit(omöjlig att bedöma).
Riktningen på pilarna visar på positiv, oförändrad eller negativ utveckling.
Att konstatera är att riktningarna och färgerna till stor del grundar sig på tidigare valda indikatorer och underlag

Sammanfattning:
Andelen personer 30 - 34 år med någon form av eftergymnasial utbildning har under mycket lång tid
legat långt under riket i genomsnitt, så även nu, och glappet ökar.
Innan 2009 fanns ingen skillnad i andelen eftergymnasialt utbildade bland kvinnorna i Jämtland och
kvinnorna i riket. Från 2010 har andelen eftergymnasialt utbildade kvinnor stannat av. Detta samtidigt
som andelen eftergymnasialt utbildade män börjar minska - från att sakta visat en uppåtgående trend.
Förklaringen till den låga utbildningsnivån jämfört med riket beror delvis på att behovet av arbetskraft
ser annorlunda ut i Jämtland jämfört med riket men kan också bero på förändringen av skolsystemet
1994.

Andelen 30-34 åringar med högre utbildning minskar i Jämtlands län
Figur 8-1 Andel personer 30‐34 år med högre utbildning i Jämtlands län och riket
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Källa: Utbildningsregistret, SCB

Ovanstående diagram visar andelen 30 ‐ 34 åringar i Jämtlands län och i riket med en högre utbildning,
fördelade på kön under åren 2000 ‐ 2018. Med högre utbildning avses här eftergymnasial utbildning
oavsett nivå på utbildningen.
Jämtlands län har över tid haft en lägre andel 30 – 34 - åringar som läst på en eftergymnasial nivå
jämfört med riket. Skillnaden mellan riket och Jämtlands län har på lång sikt ökat. Andelen 30 – 34 åringar i riket har haft en relativt jämn ökning i andel med högre utbildning, samtidigt som Jämtlands
län haft en svag nedåtgående trend från 2009 och framåt, från att innan visat en ökad trend av
personer 30 - 34 år med högre utbildning. Detta kanhos ha fler förklaringsfaktorer, t ex förändringar i
skolsystemet under 1990-talet 29 och hur behovet av utbildad personal på arbetsmarknaden ser ut.
Skillnaden mellan Jämtlands län och riket är extra tydligt hos männen, 2018 var det drygt 12
procentenheters skillnad. 29,3 procent av 30 – 34 - åringarna i Jämtlands län hade någon
eftergymnasial utbildning och 41,7 procent i riket. Hon kvinnorna var skillnaden ungefär 6
procentenheter 2018 (50,7 procent i Jämtlands län och 56,2 procent i riket).
Vad den låga utbildningsnivån i länet hos främst männen beror på är en helt annan fråga. Oftast är det
det offentliga som har behov av personer med högre utbildning. Den privata näringslivsstrukturen har
byggts upp av lokala entreprenörer som inte ser behovet av högre utbildning. Förutom Östersunds
kommun som har en arbetsmarknad som kräver fler högutbildade. Det innebär att en stor del av
arbetskraften klarar sig med en gymnasial utbildning. Då är incitamenten att göra en "klassresa" svaga.
Enligt Skolverkets statistik (slutår 2015) om vad ungdomar gör ett år efter gymnasiestudierna är det
tydligt att Jämtlands samtliga kommuner ligger under riksnivån gällande andel som studerar vidare.
29

https://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:328641/FULLTEXT01.pdf

Däremot har Jämtland en högre andel ungdomar som etablerat sig på arbetsmarknaden, ett år efter
avslutat gymnasium 30.
Detta kan, som tidigare nämnts, visa på att behovet av utbildad personal är lägre i Jämtlands län
jämfört med riket.
Figur 8-2 Antalet 30 – 34 åringar med högst 2-årig gymnasial utbildning. 2000 - 2018.
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Ovanstående diagram visar antalet 30 - 34 åringar som maximalt har en gymnasial utbildning.
Antalet har minskat över tid. Dock ser man att minskningen stannat av 2009, för att 2012 sakta öka.
En faktor som kan förklara minskningen är att gymnasiet 1994 förändrades från 2 - och 3-åriga linjer
till 3 - åriga program.
Att konstatera är att åldersgruppen 30 - 34 åringar har minskat I stort sätt kontinuerligt under hela
tidsperioden och antalet 30 -34 åringar med högre utbildning inte har förändrats något markant
över tid.

30

https://siris.skolverket.se/reports/rwservlet?cmdkey=common&geo=1&report=etablering_lgy11&p_verksamhetsar=2015&p_
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Mål 9. Näringslivsanpassade utbildningar
I jämförelse med
övriga riket

Utveckling jämfört
med föregående år

5- 10 års trend

Förklaring för ovan:
Färgen på bollen och pilen samt riktningen ska visa om
1. Hur Jämtlands län ligger till i förhållande till andra län och/eller riket.
2. Om det skett en ökning, minskning eller är oförändrat i förhållande till föregående mätning/år.
3.
Samt 5-10 årstrend.
Färgerna visar en bedömning om det är en bra eller dålig utveckling i förhållande till målet. Färgerna grön (bra)
oförändrat/varken bra eller dåligt(gul) röd(dålig) vit(omöjlig att bedöma).
Riktningen på pilarna visar på positiv, oförändrad eller negativ utveckling.
Att konstatera är att riktningarna och färgerna till stor del grundar sig på tidigare valda indikatorer och underlag

Sammanfattning
Den statliga satsningen på Yrkesvux har inneburit ett ökat utbud av gymnasial yrkesutbildning för länets
kommuner. De senaste åren har statliga medel tillförts den gymnasiala vuxenutbildningen som gynnat
utvecklingen av anpassningar till arbetslivet, bl.a. lärlingsutbildning. På några års sikt är det svårt att sia
om utvecklingen av gymnasial vuxenutbildning på grund av nästa riksdagsval och reformeringen av
Arbetsförmedlingen. Den rådande högkonjunkturen med tillhörande låga arbetslöshetssiffror har
inneburit att de som är kvar i arbetslöshet är svårmotiverade att rekrytera till utbildning.
Samtidigt visar matchningsindikatorerna på att Jämtlands län har en matchningsgrad på 66 procent
vilket är 4 procent lägre än i landet. Matchningsgraden är hur stor del av de anställda 20–64 år som
arbetar inom yrken som stämmer väl överens med deras utbildning.
Yrkeshögskoleutbildning är i dagsläget den utbildning som matchar arbetslivets behov bäst när det
gäller innehåll. Över tid har ansökningarna för yrkeshögskoleutbildning dalat. 2017 har Jämtlands län
minskat i antalet ansökningar jämfört med riket. Tidigare har länet legat på en högre nivå än riket.
Utifrån den struktur som Yrkeshögskoleutbildning arrangeras är beviljade ansökningar tidsbegränsade.
Det gör att det är svårt att över tid göra en prognos över antalet sökta och beviljade ansökningar.
Eftersom många indikatorer visar på samma värden som tidigare bedöms utvecklingen vara lika som
tidigare år, det vill säga gul. Det finns ljuspunkter som bidrar till utveckling av näringslivsanpassade
utbildningar men över tid är utvecklingen konstant.

Bakgrund
Regionalt yrkesvux i Jämtlands län är samverkan mellan alla åtta kommuner för planering och
genomförande av yrkesinriktad vuxenutbildning inom Komvux. Syftet är att öka utbudet av
utbildningar för länets innevånare och att arbetsmarknadens behov i länet tillgodoses. Utbildningarna
planeras under medverkan av arbetsgivare och branscher som verkar i länet. Även
Arbetsförmedlingen deltar genom samverkansavtalet med Region Jämtland Härjedalen.
Folkhögskolorna i länet, speciellt de offentligägda, har en mer framträdande roll än vad
studieförbunden har. Både Birka och Bäckedals fhsk är med i det regionala kompetensförsörjningsarbetet genom deltagande i nätverket för gymnasial vuxenutbildning, LärCentrum.
Förutom branschnätverken finns det ett flertal nätverk som Region Jämtland Härjedalen deltar i som
har bäring på utbildningsplanering för gymnasial vuxenutbildning. Det är nätverket för LärCentrum,
YH-nätverket, regional studie- och yrkesvägledning, “övergång till högre studier” med MIUN, m.fl.
Det är en utmaning att mäta hur pass näringslivsanpassade utbildningarna i regionen är. Ett sätt är att
studera hur matchningen mellan utbud och efterfrågan av kompetensen ser ut hos arbetskraften.

Matchning mellan kompetens och yrke
Figur 9-1 Andel anställda som arbetar inom ett yrke som stämmer överens med deras utbildning
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Källa: Matchningsindikatorerna 31, SCB

Ovan kan ni hur stor andel av de anställda, 20–64 år, som arbetar inom yrken som stämmer väl överens
med deras utbildning. I Jämtlands län låg matchningsgraden för de anställda år 2017 på drygt 66
procent. Vilket är några procentenheter lägre än riket, i förhållande till andra län är andelen lägst. I
Östergötland har nästan 72 procent av de anställda ett jobb som kan bedömas stämma överens med
utbildningen. Matchningsgraden är generellt sätt något högre hos kvinnor jämfört med män. Mellan
2015–2017 har det inte hänt större förändringar. 32
Uppskattningsvis är det runt 10 000 personer i länet där utbildningsinriktningen inte stämmer med
yrket och runt 3500 där inriktningen stämmer delvis. Bedömningen för 2017 är att det för över 30 000
stämmer. 33
31
32
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Se matchningsindikatorerna på SCB för se i detalj hur allt räknats fram
Källa: Matchningsindikatorerna, SCB se under efterfrågan

Källa: Matchningsindikatorerna, SCB

Yrkeshögskolor
Huvuduppgiften för Myndigheten för Yrkeshögskolan är att analysera arbetsmarknadens behov av
utbildningar, beslutar vika utbildningar som ska ingå i Yrkeshögskolan och beviljar statliga medel till
utbildningsanordnarna. Utöver de ordinarie yrkeshögskoleutbildningarna finns det även
uppdragsutbildning. Det kan vara både enstaka kurser och hela program.
Figur 9-2 Antalet ansökningar om att bedriva YH- utbildning samt beslut året efter Jämtlands län
2011-2018
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Källa: Myndigheten för yrkeshögskola

År 2018 ansöktes om att få bedriva 8 utbildningar i länet. Av dessa beviljades 5 och tre inte. Året innan
beviljades 8 av 10 utbildningar. 2014 och 2015 gjordes mellan 16–18 ansökningar i länet men endast
tre utbildningar blev beviljade att bedrivas. Mellan 2011 och 2018 har sammanlagt 89 ansökningar om
att bedriva utbildning i länet gjorts. I vissa fall har det handlat om återkommande ansökan då
utbildning inte beviljats året innan. 42 procent av dessa blev beviljade. Under samma period
beviljades 33 procent av alla ansökningar i landet.
Figur 9-3 Andelen ansökningar per plats inom Yrkehögskolsutbildningar 2012-2017
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Källa: Myndigheten för yrkeshögskolan

I ovanstående diagram ser vi andelen ansökningar per plats inom yrkeshögskolan. På riksnivå har en
yrkeshögskoleplats haft ca 4–5 ansökande under tidsperioden. Jämtlands län har dock varierat lite mer
över tid men legat på en högre nivå än riket mellan 2012–2016. År 2017 ser vi dock ett trendbrott,
Jämtlands län har minskat i antalet ansökningar jämfört med riket.

Mål 10. Livslångt lärande för tillväxt och personlig
utveckling
I jämförelse med
övriga riket

Utveckling jämfört
med föregående år

5- 10 års trend

Förklaring för ovan:
Färgen på bollen och pilen samt riktningen ska visa om
1. Hur Jämtlands län ligger till i förhållande till andra län och/eller riket.
2. Om det skett en ökning, minskning eller är oförändrat i förhållande till föregående mätning/år.
3.
Samt 5-10 årstrend.
Färgerna visar en bedömning om det är en bra eller dålig utveckling i förhållande till målet. Färgerna grön (bra)
oförändrat/varken bra eller dåligt(gul) röd(dålig) vit(omöjlig att bedöma).
Riktningen på pilarna visar på positiv, oförändrad eller negativ utveckling.
Att konstatera är att riktningarna och färgerna till stor del grundar sig på tidigare valda indikatorer och underlag

Sammanfattning:
Sammanlagt anordnades i studieförbundens olika verksamheter under 2018 10 500 arrangemang
med 326 000 deltagare. Det är runt 31 deltagare per arrangemang.
Antalet arrangemang minskade med drygt 400 från året innan samtidigt som antalet deltagare
ökade en aning.
Över en längre tid visar statistiken att antalet arrangemang och deltagare minskat med 19 - 22 procent
från 2013. Antalet deltagare per arrangemang har varit runt 30 personer.
Livslångt lärande för tillväxt och personlig utveckling är ett mål som är omöjligt att mäta utifrån ett
individuellt perspektiv. Det finns statistik som täcker det formella lärandet i form av resultaten i
gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Även statistik från yrkeshögskolan, folkhögskolorna och
universitet och högskola ger en fingervisning om genomströmningen i det offentliga
utbildningssystemet.
Personlig utveckling kan ses utifrån vad studieförbunden erbjuder och genomför. Det är en
verksamhet som har ett utbud som riktar sig mer mot utveckling av människan än mot att tillgodose
arbetslivets behov.

Antal arrangemang och deltagare inom Studieförbundens verksamheter
Figur 10-1 Antal arrangemang och deltagare inom Studieförbundens olika verksamheter
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Källa: Folkbildningsrådet, SCB:s webbplats för studieförbundsstatistik.

Statistiken ovan visar att studieförbunden hade sammanlagt runt 10500 arrangemang under 2018.
Antalet deltagare I dessa arrangemang var nästan 326000.
Utvecklingen visar att antalet arrangemang och deltagare sjunkit sedan 2013 med 19 respektive 22
procent. På kortsikt syns en liten förändring 2018 i att antalet arrangemang fortsatte att sjunka från
året innan men att antalet deltagare ökade en aning.
Förhållandet mellan antalet deltagare och arrangemang visar att det är runt 30 deltagare per
arrangemang och att utvecklingen visar inte större förändring övertid, 2018 ökade antalet dock till
31,2 vilket är intressant.
Tanken på livslångt lärande vilar på flera principer: För det första att individens lärande inte är avslutat
i ungdomsåren, utan fortgår under hela livet. För det andra att lärandet inte bara sker inom ramen för
olika typer av formell utbildning, utan även i arbetslivet och i vardagen.
Människan har förmågan att lära livet ut. I den tanken ryms både lärande för individens
utveckling dvs. det personliga och livslånga lärandet och lärande för arbete.

Mål 11. En säker och hållbar energitillförsel
I jämförelse med
övriga riket

Utveckling ett år
tillbaka

5- 10 års trend

Förklaring för ovan:
Färgen på bollen och pilen samt riktningen ska visa om
1. Hur Jämtlands län ligger till i förhållande till andra län och/eller riket.
2. Om det skett en ökning, minskning eller är oförändrat i förhållande till föregående mätning/år.
3.
Samt 5-10 årstrend.
Färgerna visar en bedömning om det är en bra eller dålig utveckling i förhållande till målet. Färgerna grön (bra)
oförändrat/varken bra eller dåligt(gul) röd(dålig) vit(omöjlig att bedöma).
Riktningen på pilarna visar på positiv, oförändrad eller negativ utveckling.
Att konstatera är att riktningarna och färgerna till stor del grundar sig på tidigare valda indikatorer och underlag

Sammanfattning:
I jämförelse med hela landet verkar leveranssäkerheten av el i stort vara god i Jämtlands län. Bilden blir
även tydligare i en jämförelse med övriga kommuner i övriga Norrland. Det finns vissa inom regionala
skillnader i länet, där osäkerheten är större i norra delen av länet.
I jämförelse med 2016 minskade osäkerheten i leveransen i stort i Jämtlands län även om den
genomsnittliga avbrottstiden ökade i två kommuner.
Statistik på kommunnivå finns inte längre än 2016, därav ingen bedömning för en trend på 5-10 år.

Genomsnittlig avbrottstid av eltillförseln
En säker, uthållig och hållbar energitillförsel är en förutsättning för att locka nya företag till länet. Motsatsen, en osäker
energitillförsel, kan på samma sätt ha en avskräckande effekt på nyetableringar. Ett sätt att mäta detta är SAIDI (System
Average Interruption Duration Index), som anger medeltid för strömavbrott i minuter per år och kund, d.v.s. den totala
avbrottstiden delat med det totala antalet kunder.

Karta 11-1 Genomsnittlig avbrottstid orsakad av långa oaviserade avbrott per kund (SAIDI) under
2017 (miniatyrkarta för jämförelse med 2016) uppdelat per kommun

Källa: Energimarknadsinspektionen 34

Som vi kan se ovan är leveranssäkerheten i Sverige god i det stora hela. Glesbygdsnät drabbas av fler
avbrott än blandade nät och tätortsnät, mycket beroende på en högre andel oisolerad luftledning som i
större utsträckning påverkas av yttre omständigheter 35. Kartan ovan visar på att leveranssäkerheten är
som lägst i kommuner och orter i norra Sveriges inland där glesheten är som störst. Under 2017 hade
cirka 48 procent av kommunerna i landet en genomsnittlig avbrottstid för oaviserade avbrott på
34
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mindre än 60 minuter. I 18 procent av kommunerna var genomsnittet mindre än en halv timme. I
Jämtlands län var leveranssäkerheten övergripande god med säkraste leveransen i Östersund, Krokom
och Berg med mindre en 60 minuters avbrottstid hos medelkunden. Endast Östersund hade mindre än
30 minuters avbrottstid i genomsnitt.
Härjedalen, Åre och Ragunda hade en genomsnittlig avbrottstid mellan 60-120 minuter. Osäkerheten
var i Bräcke med 3-5 timmars avbrottstid hos medelkunden och i Strömsund med över 5 timmar.
Överlag minskade osäkerheten en aning i de flesta kommuner, i Åre och Strömsund ökade
genomsnittliga avbrottstiden från året innan. Årliga skillnader kan variera på grund av de yttre
omständigheterna.

Mål 12. Hög energieffektivitet inom alla områden
I jämförelse med
övriga riket

Utveckling ett år
tillbaka

5- 10 års trend

Förklaring för ovan:
Färgen på bollen och pilen samt riktningen ska visa om
1. Hur Jämtlands län ligger till i förhållande till andra län och/eller riket.
2. Om det skett en ökning, minskning eller är oförändrat i förhållande till föregående mätning/år.
3.
Samt 5-10 årstrend.
Färgerna visar en bedömning om det är en bra eller dålig utveckling i förhållande till målet. Färgerna grön (bra)
oförändrat/varken bra eller dåligt(gul) röd(dålig) vit(omöjlig att bedöma).
Riktningen på pilarna visar på positiv, oförändrad eller negativ utveckling.
Att konstatera är att riktningarna och färgerna till stor del grundar sig på tidigare valda indikatorer och underlag

Sammanfattning:
Energiintensiteten dvs. energianvändning i förhållande till BRP, är i Jämtlands län något högre i
jämförelse med riket, men skillnaden är inte stor. I jämförelse med övriga län ligger länet bra till.
Utvecklingen över tid visar på att energiintensiteten minskar, BRP ökar samtidigt som
energianvändningen (MWh) har inte förändrats lika mycket. Från 2000 till 2016 var minskningen i
energiintensiteten 43 procent, för samma tid i riket var minskningen 45 procent.
Saknaden över data för 2015 och 2017 gör att en bedömning ett år tillbaka är svår att göra.

Energiintensitet i Jämtlands län och riket
Energieffektivitet mäts här som energiintensitet, d.v.s. förhållandet mellan energianvändningen (MWh)
och bruttoregionalproduktionen (BRP). En hög energiintensitet indikerar en hög kostnad för att med
hjälp av energi skapa nyttigheter som ger ökad BRP. Medan en låg intensitet indikerar en lägre kostnad
för av att med energi skapa nyttigheter som ökar BRP.

Figur 12-1 Energiintensitet i Jämtlands län och riket, 2000-2017
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Källa: Kommunal och regional energistatistik och Regionalräkenskaper, SCB (Luckor i statistiken p.g.a. sekretess)

Enligt ovan kan vi se att energiintensitet (energianvändning/BRP) i Jämtlands län över tid är lik den i
riket. Det vill säga att energiintensiteten har minskat i samma takt som i riket. Ser man bara på
energianvändandet har den varit ungefär på samma nivå övertid.

Figur 12-2 Energiintensitet i riket efter län 2000, 2005, 2010, 2015 och 2017
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Källa:

Sedan 2000 har samtliga län haft en minskande energiintensitet . I Jämtlands län är energiintensiteten
relativt låg Jämfört med övriga län, förhållandet mellan energianvändningen och BRP för 2016 visade
ett värde på 100,3 i Jämtlands län. För riket var värdet 90,2. Län med tung industri visar på betydligt
högre värden.

Tabell 12-3 Förändring av energiintensiteten, i procent, 2000 till 2016 och till 2017

Minskning i procent
Län
Riket
Stockholms län
Uppsala län
Södermanlands län
Östergötlands län
Jönköpings län
Kronobergs län
Kalmar län
Gotlands län
Blekinge län
Skåne län
Hallands län
Västra Götalands län
Värmlands län
Örebro län
Västmanlands län
Dalarnas län
Gävleborgs län
Västernorrlands län
Jämtlands län
Västerbottens län
Norrbottens län

Från 2000 till
2016
45%
50%
44%
..
44%
37%
50%
28%
35%
31%
50%
..
35%
35%
..
45%
44%
..
31%
43%
45%
31%

Från 2000 till
2017
47%
52%
..
52%
..
41%
52%
31%
..
35%
52%
38%
39%
38%
44%
48%
44%
40%
32%
..
46%
37%

Från 2010 till
2016
..
30%
..
..
21%
25%
38%
16%
19%
6%
26%
..
24%
..
..
24%
23%
..
6%
13%
15%
2%

Från 2010 till
2017
..
32%
..
27%
..
29%
42%
20%
..
12%
30%
18%
28%
..
..
29%
24%
..
7%
..
15%
9%

Källa: Kommunal och regional energistatistik och Regionalräkenskaper, SCB (Luckor i statistiken p.g.a. sekretess) Egen
bearbetning av rådatan

I Jämtlands län minskade energiintensiteten med 43 procent från år 2000 till år 2016, därefter finns
inga kompletta uppgifter för Jämtlands län. För riket minskade den med 45 procent under samma
period.
Största procentuella förändringen har skett i Stockholm och Skåne med minskning med 50 procent. I
industritunga Västernorrland har minskningen inte varit lika stor, likaså i Norrbotten. I båda fallen är
minskningen 31 procent. Däremot i Västerbotten var minskningen 45 procent. I län som Gotland,
Värmland (och Halland 2017) har minskningen inte varit lika stor i procent som i Jämtlands län.
Från 2010 till 2016 minskade energiintensiteten med 13 procent, vilket är bra i jämförelse med övriga
Norrland med lägre i jämförelse med övriga län söderut.

Mål 13. Ledande nettoexportör av förnybar energi i
landet genom ökad produktion
I jämförelse med
övriga riket

Utveckling ett år
tillbaka

5- 10 års trend

Förklaring för ovan:
Färgen på bollen och pilen samt riktningen ska visa om
1. Hur Jämtlands län ligger till i förhållande till andra län och/eller riket.
2. Om det skett en ökning, minskning eller är oförändrat i förhållande till föregående mätning/år.
3.
Samt 5-10 årstrend.
Färgerna visar en bedömning om det är en bra eller dålig utveckling i förhållande till målet. Färgerna grön (bra)
oförändrat/varken bra eller dåligt(gul) röd(dålig) vit(omöjlig att bedöma).
Riktningen på pilarna visar på positiv, oförändrad eller negativ utveckling.
Att konstatera är att riktningarna och färgerna till stor del grundar sig på tidigare valda indikatorer och underlag

Sammanfattning:
Jämtlands län är en stor nettoexportör av el. 2017 producerades 14,7 TWh el i länet vilket är 9 procent
av all produktion i riket.. Vattenkraften står för den huvudsakliga elproduktionen i Jämtlands län,
vindkraften har ökat fram till 2015 och står nu för 11 procent av elförsörjningen. I jämförelse med övriga
län med vattenkraft och vindkraft produceras det el aningen mer i Västerbotten och Norrbotten, där är
dock konsumtionen även högre. I Västernorrland är sammanlagda produktionen likt i Jämtlands län, dock
är konsumtionen tydligt högre.
Totala elproduktionen ökade i Jämtlands län 2017 med 12 procent från året innan, det bör dock ses som
en årlig variation. Över en längre tid har det dock inte skett någon större tydlig förändring (än så länge).
Totala produktionen har varierat mellan 12 och 16 TWh sedan 2010.
Vattenkraftsproduktionen varierar mellan 11 till 14 TWh, ingen förändring kommer här att ske.
Produktionen inom vindkraft ökade kraftigt mellan 2010 till 2015 från 0,27 TWh till 1,86 TWh, därefter
har utvecklingen stannat och sjunkit en aning. 2018 producerades 1,6 TWh. Dock pågår byggande av
flera parker i länet.
Slutanvändningen av el legat strax under 2 TWh de senaste åtta åren och det ser inte ut att bli någon
förändring här.

Elproduktion och elkonsumtion
Figur 13-1 Produktion och användning av el av totala i riket på NUTS-2, 2016

Källa: Kommunal och regional energistatistik, SCB

Övergripande är länen i Mellersta och Övre Norrland nettoproducenter 36 av el. Västernorrlands och
Jämtlands län stod för runt 17 procent av elproduktionen i landet (2016) samtidigt som 9 procent av
användningen av all el av dessa. Norrbottens och Västerbottens län producerade en aning mer.
Produktionen är även hög i Östra Mellansverige och Västsverige men här är även användningen hög. Av
NUTS-2 områdena står Stockholm och Sydsverige för minsta andelen av produktionen samtidigt som
konsumtionen är hög.
Elproduktionen i norra Sverige sker främst genom vattenkraft. I Uppsala, Hallands och Kalmar län där
produktionen är hög sker den främst med kärnkraftverk.
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Med det menas att det i regionerna produceras mer el än vad som konsumeras.

Figur 13-2 Elproduktion och elkonsumtion 37 i TWh 2010 till 2018
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Källa: Kommunal och regional energistatistik SCB samt Energikontoret Region Jämtland Härjedalen
Elanvändning 2015 saknas på grund av sekretess. Elproduktionen för 2018 har ej kommit än.

Jämtlands län är en stor nettoexportör av förnybar energi.
År 2017 producerades runt 14,7 TWh el i Jämtlands län vilket är cirka 9 procent av elproduktionen i hela
riket. Sett ur ett längre perspektiv (2010-2017) varierade andelen mellan 8-10 procent av rikets totala
elproduktion. Elproduktionen ökade mellan 2016-2017, däremot över tid visar statistiken att
produktionen varierat mellan 12 till 16 TWh från 2010. Jämtlands län konsumerar ungefär 1,3 procent
av all el i riket. 2018 beräknas totala slutanvändningen ha varit 1,77 TWh. Elkonsumtionen ökade
mellan 2014 och 2016 med 8 procent, därefter har konsumtionen legat på ungefär samma nivå.
Jämtlands läns förhållandevis l elkonsumtion beror på få energiintensiva industrier i länet.
Figur 13-3 Elproduktion i TWh 2010 till 2017 Jämtlands län efter kommun
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Källa: Kommunal och regional energistatistik, SCB
Där värde saknas beror det på sekretess.
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Definition på SCB:s hemsida: Slutanvändning av el
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Ragunda står för den största delen av elproduktionen i länet, 42 procent år 2014. På grund av sekretess
i SCB:s statistik syns inte värdena för 2017 men uppskattningsvis rör det sig mellan 40-45 procent av all
el producerat i Jämtlands län. Strömsund stod 2017 för 16 procent, Härjedalen 13 procent och Krokom
för 10 procent av elproduktionen i länet. I Bräckes fall syns inte utvecklingen av vindkraftsproduktionen
i och med sekretess.
Utifrån kommun sker största konsumtionen i Östersund, år 2013 var den 576 GWh vilket var 33,5
procent av totala i länet. På grund av sekretess visas inga färskare värden. Uppskattningsvis låg andelen
år 2017 mellan 30-35 procent av all slutlig elanvändning. 38
Härjedalen och Åre stod uppskattningsvis för 17 procent och 15 procent av slutliga elanvändningen i
länet. Ragunda som producerar mest stod uppskattningsvis endast för 5 procent av totala
elkonsumtionen. Övriga kommuner hamnar mellan 6-10 procent. 39
Figur 13-4 Elproduktion efter typ, procent, Jämtlands län 2017
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Källa: Kommunal och regional energistatistik, SCB

Under 2017 stod vattenkraften för 87 procent av all elproduktion i länet. Vindkraften stod för 11
procent samt övrig värmekraft för drygt 1 procent. Fördelningen är likadan mellan de olika typerna i
Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland. Exempelvis i Uppsala, Kalmar och Halland är runt 90
procent av elproduktionen genom kärnkraft.
I Västra Götaland (46 procent), Skåne (57 procent) och Gotland (99 procent) står vindkraften för mesta
produktionen. Här bör noteras att vindkraften Västra Götaland producerade endast 0,4 TWh mer än i
Jämtlands län under 2017, Skåne 0,2 TWh och Gotland 1,3 TWh mindre.

År 2013 var slutanvändningen 576 GWh vilket var 33,5 procent av totalen i Jämtlands län. Därefter är värdena
sekretessbelagda.
39 Uppskattning på grund av olika källor, på SCB:s hemsida är värdena för 2017 sekretess klassade för hela länet och
Östersund. Total värdet är från Energikontoret hos Region Jämtland Härjedalen
38

Figur 13-5 Elproduktion inom vattenkraft och vindkraft i Jämtlands län 2010 -2017, GWh
vindkraft
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Källa: Kommunal och regional energistatistik, SCB

Elproduktionen inom vattenkraften har haft en årligvariation mellan 11 och 14 TWh mellan 2010 och
2017. I dagsläget är den fullt utbyggd utifrån givna ramar. Produktionen inom vindkraft ökade kraftigt
mellan 2012 och 2015 till 1,8 TWh. 2012 stod vindkraften för 4 procent elproduktionen i länet, 2015 11
procent. Därefter har produktionen varierat i produktionen likt vattenkraften.
Figur 13-6 Totala installerade effekt, MW samt producerad el, GWh inom vindkraft Jämtlands län
2004-2018
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Källa: Statistikdatabasen, Energimyndigheten
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El producerat med vindkraft ökade 2015 med 100 procent från året innan till 1,8 TWh.
Därefter har produktionen minskat en aning. 2018 producerades 1,6 TWh vilket är en
minskning med 13 procent från 2015. Installerade effekten har legat på 616 sedan 2016.
Figur 13-7 Vindkraft i norra Sverige och Västra götalan 2012-2018, producerad el, GWh
samt total installerad effekt, MW
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Källa: Statistikdatabasen, Energimyndigheten

Jämtlands län är en av fem största elproducenterna genom vindkraft. Västra Götaland, Västerbotten
och Västernorrland producerade 2 TWh under 2018, först nämnda har dock största installerade
effekten med 948 MW, en ökning med 8 procent från året innan. Jämförelsevis producerades 1,6 TWh i
Jämtlands län och installerade effekten var 616 MW. Här har utvecklingen legat på samma nivå sedan
2015 samtidigt som i de övriga har det skett ökning av olika omfattning. I Norrbotten ökade totala
installerade effekten 2018 med 80 procent från året innan, därmed kommer produktionen att öka inom
snar framtid.

Karta 13-8 Topp 50 kommuner total installerad effekt, MW, vindkraft 2017

Källa: Energimyndigheten, RUS, www.miljomal.se

Strömsund är den kommun som har högsta installerade effekten i länet med 186 MW då
det gäller vindkraft, vilket är plats 6 i riket. Härjedalen har 127 MW, Berg 99 MW och
Bräcke 92 MW. Även Ragunda (67 MW) och Krokom (43 MW) platsar inom topp 50
bland kommunerna i riket.

Figur 13-9 Vindkraft i Jämtlands län efter kommun 2018, total installerad effekt, MW
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Källa: Energimyndigheten, RUS, www.miljomal.se

Av det totala installerade effekten finns 30 procent i norr i Strömsund. Drygt en tredje del finns i söder i
Härjedalen (21 procent) och Berg (16 procent). Bräcke (15 procent) och Ragunda (10 procent) står
tillsammans för en fjärde del medan 7 procent av installerade effekten finns i Krokom. Under 1 procent
finns i Åre.
Det bör noteras att pågår byggande av parker i länet, bland annat vid gränsen mellan Strömsund och
Östersund med drift start 2020. Enligt Vindbrukskollen.se fanns runt 400 beviljade verk med tillstånd
eller bygglov till 40.
Figur 13-10 Antal solcellsanläggningar och installerad effekt, MW, Jämtlands län 2016 -2018
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Källa: Energimyndigheten

Antalet installerade solelanläggningar och produktionen av förnybar energi av solen har
varit tydligt växande, även om de fortfarande står för en liten del av den totala
elproduktionen i länet. Antalet anläggningar var 549 år 2018. Den installerade effekten
hade ökat med 63 procent för året innan till totalt 7 MW.
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Källa: Vindbrukskollen.se Datum: 191105

Mål 14. Transporter, industri och värme i länet
oberoende av fossil energi
I jämförelse med
övriga riket

Utveckling ett år
tillbaka

5- 10 års trend

Förklaring för ovan:
Färgen på bollen och pilen samt riktningen ska visa om
1. Hur Jämtlands län ligger till i förhållande till andra län och/eller riket.
2. Om det skett en ökning, minskning eller är oförändrat i förhållande till föregående mätning/år.
3.
Samt 5-10 årstrend.
Färgerna visar en bedömning om det är en bra eller dålig utveckling i förhållande till målet. Färgerna grön (bra)
oförändrat/varken bra eller dåligt(gul) röd(dålig) vit(omöjlig att bedöma).
Riktningen på pilarna visar på positiv, oförändrad eller negativ utveckling.
Att konstatera är att riktningarna och färgerna till stor del grundar sig på tidigare valda indikatorer och underlag

Sammanfattning:
Den sammanlagda leveransen av motorbensin och dieselbränsle ökade både 2016 och 2017.
Leveransen av bensin till länet minskade 2017. Leveransen av dieselbränsle, som varit högre än
motorbensin sedan 2007, ökade både 2016 och 2017.
Andelen flexifuel fordon, gasfordon, och laddbara fordon (härefter refererade till som FGL-fordon) ökar
i länet, dock är andelen i Jämtlands län (2%) långt under riksnivån (4%) och utvecklingen är inte lika
snabb i länet som i riket.
Utsläpp växthusgaser per capita var 4,9 ton i Jämtlands län 2017. Övriga län i norra Sverige ligger på
ungefär samma nivå som Jämtlands län förutom Norrbotten som har tydligt högre värden på grund av
de stora utsläppen från industrin. Ser man istället till utsläppen från transportsektorn har Jämtlands län
2,3 ton per capita jämfört med riksgenomsnittet 1,6 ton.
Den totala växthusgasutsläppen i ton minskade 2017 från året innan med 7 procent. Utsläppen
varierar dock och tittar man på ett genomsnitt för åren 2010-2017, så är minskningen 3 procent per år
jämfört med året innan. Sammanlagt under samma period har utsläppen minskat med 20 procent.
De största utsläppen i Jämtlands län sker av transporter, jordbruket och arbetsmaskiner (skogsbruks-,
jordbruks- och byggarbetsmaskiner, fyrhjulingar, skotrar med mera). Industrins andel är mycket liten i
länet (4%) i jämförelse med andelen i riket (30%).

Leverans av fossilbränsle till Jämtlands län
Figur 14-1 Leveranser av motorbensin, dieselbränsle och eldningsolja till slutgiltiga förbrukare i
Jämtlands län 2001 till 2017
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Källa: Oljeleveranser -kommunvis redovisning, SCB

Diagrammet ovan visar en tidsserie från 2001-2017 på leverans av motorbensin, dieselbränsle och
eldrivningsolja till Jämtlands län.
År 2017 levererades 115 000 m3 dieselbränsle till Jämtlands län, dvs. en 5 procentsökning från året
innan. Samtidigt levererades 53 000 m3 motorbensin (minskning med 7 procent) och 4700 m3 eldolja
(ökning med 9 procent).
Den övergripande trenden har varit en minskning för leveranser av motorbensin fram till 2015, därefter
har minskningen avtagit. År 2016 ökade leveransen för att sedan minska igen 2017 till samma nivå som
två år tidigare.
Samtidigt är leveranser av dieselbränsle en generellt ökande trend, med det högsta värdet 2017.
Leveranser av dieselbränsle har sedan 2007 varit större än motorbensin. Mellan 2011 till 2015 hade
utvecklingen av leveransen stannat för att de två sista åren igen öka.

Leveranserna av eldningsolja är den minsta jämfört med andra energislag. De ovanligt höga värdena för
åren 2010 och 2011 i figuren ovan kan härledas till felaktiga datavärden. 41

Figur 14-2 Sammanlagda leveranser av motorbensin och dieselbränsle slutgiltiga
förbrukare i Jämtlands län 2001 till 2017
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Källa: Oljeleveranser -kommunvis redovisning, SCB

Ovanstående diagram visar den sammanlagda leveransen och slutliga förbrukningen i Jämtlands län av
motorbensin och dieselbränsle, 2001-2017.
Övergripande trenden mellan 2006 och 2015 var en minskande sammanlagd leverans av motorbensin
och dieselbränsle, främst på grund av minskningen av bensin (dock en topp 2010). År 2016 och 2017
började sammanlagda leveransen öka igen.
Figur 14-3 Andel FGL-fordon av alla fordon i Jämtlands län 2010-2018.
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Källa: Trafikanalys 42

Ett företag utanför länet, som förbrukade mycket eldningsolja, har under åren 2010 och 2011 haft fakturaadress i
Strömsunds kommun, vilket påverkade utfallet för länet på ett sätt som inte motsvaras av verkligheten (källa: Region Jämtland
Härjedalen, Energikontoret).
42 Trafikanalys statistik för ”Fordon i län och kommuner” för varje år.
41

Ovan kan vise andelen FGL-fordon av alla fordon i såväl Jämtlands län som övriga nordliga län och riket,
2010-2018. FGL fordon innebär flexifuel fordon, gasfordon, och laddbara fordon.
Andelen FGL-fordon i Jämtlands län var 2,1 procent 2018. Det är en ökning med 0,33 procentenheter.
Från 2010 har antalet FGL-bilar ökat med 1248 fordon. Årliga ökningen i antal har varit genomsnittligt
drygt 200 fordon de senaste tre åren.
Av de nordliga länen har Jämtlands län tillsammans med Västerbottens län högst andel FGL-fordon. I
jämförelse med riket ligger länet klart under riksgenomsnittet. Utvecklingen visar också att andelen inte
ökar i samma takt som i riket eller Västerbottens län.
Totala antalet fordon ökade 2018 till 73 781 enligt statistik från Trafikanalys. De flesta fordon i Jämtlands
län är bensindrivna (57 procent), trenden är att antalet minskar. Samtidigt har antalet fordon med
diesel som drivmedel ökat, 2018 vara antalet 27 462 vilket är 37 procent av alla fordon. Antalet har ökat
genomsnittligt per år sedan 2010 med drygt 2000.
Av de nyregistrerade personbilarna var 334 FGL-bilar. Det är 9 procent av alla nyregistrerade bilar, åren
innan var andelen 7,5 procent (2016) och 9 procent (2017). De flesta nyregistrerade personbilar 2018 var
dieselbilar (2049) eller bensinbilar (1153).

Växthusgasutsläpp i Jämtlands län och riket
Figur 14-4 Växthusgasutsläpp per sektor i Sverige och Jämtlands län 2017
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Källa: RUS/Naturvårdsverket, SCB

Ovanstående diagram visar växthusgasutsläpp uppdelat per sektion i Sverige jämfört med riket år 2017.
Betydelsen av transportsektorn för växthusgasutsläppen i Jämtlands län framgår i en jämförelse med
riket. Transportsektorn står för närmare 50 procent av växthusgasutsläppen i länet. Ingen annan sektor
i når över 20 procent. Utöver transportsektorn ska noteras sektorn arbetsmaskiner som i länet står för
17 procent av utsläppen. Industriutsläppen som nationellt står för 28 % är däremot små i länet.

Utsläpp växthusgaser transportsektorn
[ton/capita]

Figur 14-5 Växthusgasutsläpp transportsektorn (i ton) per capita 2010-2017
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I diagrammet ovan framkommer att utsläppen från transportsektorn i Jämtlands är högre än
riksgenomsnittet.
Figur 14-6 Växthusgasutsläpp (i ton) Jämtlands län 2005 till 2016
Växthusgasutsläpp per år i Jämtlands län
[ton]
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Till synes ovan har Jämtlands läns utsläppen av växthusgaser minskat kontinuerligt i förhållande till
tidigare mätår sedan år 2000. Utsläppen har minskat med i genomsnitt cirka 3 procent per år från
2010-2017. De totala utsläppen har minskat med 20 procent under samma period.

Mål 15. Kraftfullt arbete inom alla samhällssektorer för
att hantera klimatförändringar
I jämförelse med
övriga riket

Utveckling ett år
tillbaka

5- 10 års trend

Förklaring för ovan:
Färgen på bollen och pilen samt riktningen ska visa om
1. Hur Jämtlands län ligger till i förhållande till andra län och/eller riket.
2. Om det skett en ökning, minskning eller är oförändrat i förhållande till föregående mätning/år.
3.
Samt 5-10 årstrend.
Färgerna visar en bedömning om det är en bra eller dålig utveckling i förhållande till målet. Färgerna grön (bra)
oförändrat/varken bra eller dåligt(gul) röd(dålig) vit(omöjlig att bedöma).
Riktningen på pilarna visar på positiv, oförändrad eller negativ utveckling.
Att konstatera är att riktningarna och färgerna till stor del grundar sig på tidigare valda indikatorer och underlag

Sammanfattning:
Inom ramen för Klimatråd Jämtlands län, som leds av Länsstyrelsen och Region Jämtland Härjedalen,
drivs frågor kring energiomställning och klimatanpassning tillsammans med en lång rad intressenter.
Rådet bildades hösten 2015 med uppgift att medverka i utformningen och förankringen av det
övergripande regionala klimatarbetet. Kommunernas roll i arbetet med att anpassa och skapa ett
robust samhälle i ett förändrat klimat är av stor betydelse. Den kommunala samordningsgrupp som
bildades under klimatrådet år 2016 har arbetat med att formulera mål och åtgärder för
klimatanpassning. Ett resultat av detta arbete är den kommungemensamma handlingsplan som tagits
fram för att stärka länets robusthet när klimatet förändras. Utgångspunkten för kommunsamarbetet är
förordningen (2018:1428) om myndigheters klimatanpassningsarbete.
Länsstyrelsen Jämtlands län arrangerade hösten 2019 i samarbete med SMHI, Stockholm Environment
Institute och Stockholm Sustainable Finance Centre en tvådagars konferens om ekonomiska risker i ett
förändrat klimat. Målgrupp för konferensen var finansmarknadens aktörer i form av banker, fond- och
pensionsbolag och försäkringsbolag samt varuproducerande industri, fastighetsbolag, myndigheter och
kommuner. Detta var första gången som detta tema lyftes i ett större fora i Sverige.

Mål 17. Besöksnäringen är tillväxtmotor med
hållbarhet som signum
I jämförelse med
övriga riket

Utveckling ett år
tillbaka

5- 10 års trend

Förklaring för ovan:
Färgen på bollen och pilen samt riktningen ska visa om
1. Hur Jämtlands län ligger till i förhållande till andra län och/eller riket.
2. Om det skett en ökning, minskning eller är oförändrat i förhållande till föregående mätning/år.
3.
Samt 5-10 årstrend.
Färgerna visar en bedömning om det är en bra eller dålig utveckling i förhållande till målet. Färgerna grön (bra)
oförändrat/varken bra eller dåligt(gul) röd(dålig) vit(omöjlig att bedöma).
Riktningen på pilarna visar på positiv, oförändrad eller negativ utveckling.
Att konstatera är att riktningarna och färgerna till stor del grundar sig på tidigare valda indikatorer och underlag

Sammanfattning:
Besöksnäringen fortsätter att växa i Jämtlands län. Enligt Jämtland Härjedalen Turism omsatte
besöksnäringen i länet 5,56 miljarder kronor.
Dock har Jämtlands län inte utvecklat ett hållbart resande för besöksnäringen i samma utsträckning
som besökarna ökar.

Omsättningen inom besöksnäringen ökar
Figur 17-1 Omsättning besöksnäring för Jämtlands län 2004-2018
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Besöksnäringen i Jämtlands län är stark och växande. Den omsatte år 2018
5,56 miljarder kronor, vilket är en ökning med drygt 400 miljoner eller 7,5 procent sedan
föregående år. 2018 års omsättning är nästan en fördubbling jämfört med 2007.
Gällande hållbarheten inom besöksnäringen är det en komplex fråga som är under utveckling och
för tillfälligt utan indikator.
Exempel på projekt som pågår med syfte att via informationsspridning, dialog och rådgivning
förbättra infrastrukturen av laddstationer och förnybara drivmedel. Detta ska förbättra
möjligheterna att på ett mer hållbart sätt inom länet samt till och från länet. Dessa projekt drivs
via Region Jämtland Härjedalen.
I Jämtlands läns nya energi och klimatstrategi 2020-2030, står följande:
”Besöksnäringen behöver fortsätta sitt arbete för minskad klimatpåverkan och styra bort från
ohållbara resmönster. Detta kan göras genom att paketera attraktiva produkter och erbjudanden
och skapa innovativa affärsmodeller, där besökaren kan turista med lägre klimatpåverkan. Det blir
viktigt med goda tågförbindelser, hållbara flygbiodrivmedel och en flexibel kollektivtrafik för en
hållbar turism på sikt men också för lokalbefolkning, näringsliv och offentlig verksamhet 44.
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https://jht.se/fakta-om-turismen-2019-2018-ars-siffror/

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.11a2cbf716d6c8f9f7412f95/1571318874527/Fossilbränslefritt%202030%20Jämtl
ands%20län%20(Energi-%20och%20klimatstrategi).pdf

Mål 18. Fler personer besöker och bosätter sig i länet
I jämförelse med
övriga riket

Utveckling ett år
tillbaka

5- 10 års trend

Förklaring för ovan:
Färgen på bollen och pilen samt riktningen ska visa om
1. Hur Jämtlands län ligger till i förhållande till andra län och/eller riket.
2. Om det skett en ökning, minskning eller är oförändrat i förhållande till föregående mätning/år.
3.
Samt 5-10 årstrend.
Färgerna visar en bedömning om det är en bra eller dålig utveckling i förhållande till målet. Färgerna grön (bra)
oförändrat/varken bra eller dåligt(gul) röd(dålig) vit(omöjlig att bedöma).
Riktningen på pilarna visar på positiv, oförändrad eller negativ utveckling.
Att konstatera är att riktningarna och färgerna till stor del grundar sig på tidigare valda indikatorer och underlag

Sammanfattning:
Antalet kommersiella gästnätter 45 uppgick 2018 till nästan 3 miljoner gästnätter enligt
inkvarteringsdata hos SCB. Det är en minskning från året innan med 3,4 procent.
Enligt Jämtland Härjedalen Turism var det uppskattningsvis 11,3 miljoner gästnätter om gästnätter i
fritidshus, boende hos släkt och vänner samt privat uthyrning inkluderas 46. Från året innan ökade totala
gästnätterna uppskattningsvis med 2,5 procent.
Både inkvarteringsstatistiken och undersökningen visar att antalet besökare ökat i länet under de
senaste 5-10 åren ökat.
De flesta besökare kommer från övriga Sverige.
År 2018 var 130280 personer bosatta i Jämtland län 47 vilket är en ökning med 500 individer från året
innan. Från och med 2013 har befolkningsantalet ökat årligen, främsta orsaken har varit ökade
invandringen.

Källa Inkvarteringsdata, SCB. Med kommersiella gästnätter avses där gästen betalt för boendet i hotell, stugbyar,
vandrarhem, campingplatser eller i förmedlade privata stugor och lägenheter.
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Det görs stickprovs undersökning av SCB för att mäta gästnätter i fritidshus, boende hos släkt och vänner samt privat
uthyrning. Dessa stickprov visar på en osäkerhet i mätningen.
47 Källa SCb. Mätpunkt sista december.
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Antal besökare
Figur 18-1 Antal kommersiella gästnätter per län 2008-2018
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Källa: Inkvarteringsstatistik, SCB

Ovan ser vi ett diagram som visar antal kommersiella gästnätter 2008-2018 på länsnivå. Med
kommersiella gästnätter avses där gästen betalt för boendet i hotell, stugbyar, vandrarhem,
campingplatser eller i förmedlade privata stugor och lägenheter. I denna definition ingå alltså inte
privata uthyrningar…
På ett års sikt har de kommersiella gästnätterna minskat i Jämtlands län, men inte i övriga nordliga
län. Jämtlands län minskade med 3,4 procent mellan 2017-2018 vilket är största minskningen av alla
län i landet. Minskningen ligger bland Svenska turister. Turister från utlandet har ökat något mellan
2017-2018.
På 10 års sikt har antalet kommersiella gästnätter ökat i Jämtlands län, med över 500 000 gästnätter.
Det är bara Norrbottens län som visar en högre ökning i antal bland de fyra nordligaste länen.

Figur 18-2 Antal tusental gästnätter i Jämtlands län år 2005-2018:
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Ovanstående diagram visar kommersiella gästnätter tillsammans med skattningar av övriga gästnätter.
2018 beräknades det bli knappt 11,3 miljoner övernattningar i länet. Det är en ökning med ungefär 300
000 gästnätter (+2,5%) jämfört med 2017.
Det görs stickprovs undersökning av SCB för att mäta gästnätter i fritidshus, boende hos släkt och
vänner samt privat uthyrning. Dessa stickprov visar på en osäkerhet i mätningen. Trots detta så kan
man tveklöst säga att under de senaste 10 åren har gästnätterna ökat. En stor del av gästnätterna är
kopplade till länets större skidorter under vintern.
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https://jht.se/wp-content/uploads/2019/04/FAKTA-OM-TURISM-2019-EMAIL-WEBB.pdf

Figur 18-3 Kommersiella gästnätter 2018 i Jämtlands län
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Källa. Inkvarteringsstatistik, SCB.

Av diagrammet ovan framgår att nära 80 % av de kommersiella gästnätterna i Jämtlands län
är av svenskar. Så har det varit även bakåt i tiden. Minskningen av de kommersiella
gästnätterna mellan 2017-2018 står dock de Svenska turisterna för. Gästnätter från utlandet
till Jämtlands län har ökat något.
Norge är den i särklass största utlandsmarknaden, gällande antal kommersiella gästnätter.
Antalet gästnätter har alltså ökat på lång sikt men minskat under det senaste mätbara året utifrån det
kommersiella måttet.

Antal bosatta
Tabell 18-4 Antalet folkbokförda i Jämtlands län 31 december 1990-2018
1990
135726

2000
129566

2010
126691

Källa: Befolklningsregistret, SCB

2013
126461

2014
126765

2015
127376

2016
128673

2017
129806

2018
130280

Ett sätt att mäta om fler personer bosätter sig i länet är att titta på antalet folkbokförda.
I ovanstående tabell kan vi se att mellan 2017-2018 har befolkningen i Jämtlands län ökat med 474
personer. De inomregionala skillnaderna är dock stora.
Tabell 18-5 Antal flyttningar till och från Jämtlands län åren 2008, 2017 och 2018
2008
2017
2018
män kvinnor Summa män kvinnor Summa män kvinnor Summa
89
10
99 682
383
1065 206
297
503

Flyttningsöverskott
Inrikes
flyttningsöverskott
-149
Invandringsöverskott 238
Källa: Befolklningsregistret, SCB

-231
241

-380 -303
479 985

-358
741

-661 -298
1726 504

-61
358

-359
862

Ovanstående tabell visar flyttningsöverskottet 49 till och från Jämtlands län. Det framkommer i tabellen
att år 2018 var det ett flyttningsöverskott på 503 personer. Hela ökningen ligger hos invandringen
(+862). Detta betyder att utan invandringen hade befolkningen i Jämtlands län minskat.
Det är även värt att observera att invandringsöverskottet har halverats mellan 2017 och 2018(-864
personer).
Kan vara bra att tänka på att de inomregionala skillnaderna är stora.
Till synes har Jämtlands län ett lågt flyttningsöverskott men jämför vi med andra län så finns det andra
län som har ett lägre flyttningsöverskott 2018. Norrbottens län och Västernorrlands län har ett negativt
flyttningsöverskott, samt ligger Gotland på en lägre nivå än Jämtlands län.
Närmare analys av befolkningsutvecklingen och flyttströmmar framkommer i avsnittet ”Demografiska
möjligheter”.
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Flyttningsöverskott är totala inflyttning minus totala utflyttning (hänsyn tas inte till födda minus döda).

Mål 19. Ledande på naturbaserade upplevelser
Att naturbaserade upplevelser är basen i länets besöksnäring står klart. Det saknas dock indikatorer
för att mäta huruvida Jämtland Härjedalen är ledande i landet eller i Europa på naturbaserade
upplevelser.

Mål 20 Fler personer är aktiva och skapande i kulturlivet,
särskilt unga och barn.
I jämförelse med
övriga riket

Utveckling ett år
tillbaka

5- 10 års trend

Förklaring för ovan:
Färgen på bollen och pilen samt riktningen ska visa om
1. Hur Jämtlands län ligger till i förhållande till andra län och/eller riket.
2. Om det skett en ökning, minskning eller är oförändrat i förhållande till föregående mätning/år.
3.
Samt 5-10 årstrend.
Färgerna visar en bedömning om det är en bra eller dålig utveckling i förhållande till målet. Färgerna grön (bra)
oförändrat/varken bra eller dåligt(gul) röd(dålig) vit(omöjlig att bedöma).
Riktningen på pilarna visar på positiv, oförändrad eller negativ utveckling.
Att konstatera är att riktningarna och färgerna till stor del grundar sig på tidigare valda indikatorer och underlag

Sammanfattning:
Huruvida det är fler aktiva och skapande personer i kulturlivet jämfört med riket är svårt att avgöra.
På ett års sikt har antalet kulturaktiviteter ökat i Jämtlands län, främst för unga. På lång sikt har det
kulturaktiviteterna varit på ungefär på samma nivå eller mer.
Regionen redovisar årligen statistik över regionala aktiviteter och deltagare till Statens Kulturråd. I
dessa aktiviteter ingår förutom Regionens egna verksamheter, även Jamtli, Arkivet och Riksteatern J/Hs
utbud.
Estrad Norr scenkonst och Riksteatern har ett mål att minst 50% av utbudet ska nå barn och unga. 2018
redovisas 73% av föreställningsutbudet till barn o unga samt 60% av utbudet utanför Östersund. Ungas
deltagande i övriga programaktiviteter utgör ca 45%. Statistiken ligger på en jämn nivå över tid med en
viss ökning under 2018.
Den stora ökningen av programaktiviteter förklaras framför allt med Nationalmuseum Jamtlis invigning
samt omfattande programaktivitetet.
Kommunernas och civilsamhällets egna aktiviteter är ej medräknade. Publik/deltagare som årligen nås
totalt av den regionala kulturverksamheten inklusive besök på Jamtli ligger i snitt på 375 000
personer/år.

Utbudet av regionala kulturverksamheter
Figur 20-1 Utbud av regionala kulturverksamheter. 2018
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I ovanstående diagram ser vi utbud av kulturverksamhet uppdelat på typ av kulturverksamhet 2018,
samt hur många som riktar sig till barn och unga respektive det totala utbudet.
Det syns att länets utbud av föreställningar/konserter och film till stor del har ett utbud som passar
(riktar sig till) barn och unga. Gällande övriga programaktiviteter 50 är utbudet till barn och unga av
totala antalet aktiviteter inte lika högt som vid föreställningar/konserter och film. Detta beror främst på
att Jamtlis aktiviteter riktar sig till en bredare målgrupp, och därmed många som är utanför begreppet
barn och unga.
Figur 20-2 Utbudet av föreställningar/konserter och film. 2014-2018
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Källa: Region Jämtland Härjedalen
Exempel på aktiviteter är pedagogiska program och visningar, föreläsningar, seminarier, kurser, workshops,
stadsvandringar, uppsökande verksamhet, konsultationer m.m.
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Ovanstående diagram visar på utveckling av antalet föreställningar/konserter för barm och unga samt
totala utbudet av antalet föreställningar /konserter i länet 2014-2018.
Under åren 2015-2017 märks en viss tillbakagång vilket kan förklaras med att Estrad Norr la vikt vid
större produktioner och konserter. Det har skett en ökning i antal föreställningar/konserter/film både
för barn och unga samt för hela länet de senaste två åren. Största ökningen har dock skett för barn och
unga mellan 2017-2018. Av det totala utbudet av föreställningar/konserter och filmer i länet 2018 var
hela 73 procent riktade till barn och unga.
Figur 20-3 Utbudet av övriga programaktiviteter. 2014-2018
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Källa: Region Jämtland Härjedalen

Ovanstående diagram visar utvecklingen av övriga programaktiviteter 2014-2018 för barn och unga
jämfört med totala utbudet.
Här ser vi se att det har skett en tydlig ökning under sista mätbara året, 2017-2018. Ökningen är något
högre i totala antalet programaktiviteter och inte bara riktade till barn och unga.
45 procent av utbudet av övriga programaktiviteter riktade sig till barn och unga år 2018.

Figur 20-4 Antalet elever i den kommunala kulturskolan, 2014-2018. Kommunuppdelat
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Källa: Region Jämtland Härjedalen

Ovan ser vi antalet elever i den kommunala kulturskolan, 2014-2018, uppdelat på Jämtlands läns
kommuner.
Siffrorna mellan 2014 och 2016 bygger på redovisning från respektive kommun. Kommunerna kan ha
olika förutsättningar och regler vilket gör det svårt att jämföra kommunerna emellan.
Från och med 2017 är siffrorna inhämtade från det nybildade Kulturskolecentrum på Kulturrådet vilket
gör det mer jämförbart. Härjedalen har inte redovisat några uppgifter.
Ökningen av elevplatser över tid har varit kraftigast i Berg och Ragunda. Minskande antal har framför
allt redovisats i Åre och Strömsunds kommuner. Noteras bör att de allra flesta kommuner även
redovisar deltagartillfällen i övrig verksamhet och projekt. Redovisningen till Kulturrådet innehåller inga
uppgifter om elever i kö.
56% av eleverna i Kulturskolan är flickor och de vanligast förekommande ämnena är musik och dans.
Strömsund utmärker sig genom att genom att ha relativt många elever inom foto medan Åre redovisar
en stor del inom dans.

Mål 21. Den ideella sektorn har stärkt sin roll i kulturlivet
I jämförelse med
övriga riket

Utveckling ett år
tillbaka

5- 10 års trend

Förklaring för ovan:
Färgen på bollen och pilen samt riktningen ska visa om
1. Hur Jämtlands län ligger till i förhållande till andra län och/eller riket.
2. Om det skett en ökning, minskning eller är oförändrat i förhållande till föregående mätning/år.
3.
Samt 5-10 årstrend.
Färgerna visar en bedömning om det är en bra eller dålig utveckling i förhållande till målet. Färgerna grön (bra)
oförändrat/varken bra eller dåligt(gul) röd(dålig) vit(omöjlig att bedöma).
Riktningen på pilarna visar på positiv, oförändrad eller negativ utveckling.
Att konstatera är att riktningarna och färgerna till stor del grundar sig på tidigare valda indikatorer och underlag

Sammanfattning:
Antalet projektbidrag har varierat stabilt mellan 120-150 sedan 2014 med en topp 2016.
Samtidigt har antal kulturprogram i studieförbunden minskat sedan 2012 i länet, åren innan hade
ökningen varit kraftigt. Däremot har antalet deltagare inom kulturprogrammen har varit relativt stabila
över en längre tid, även om det finns en tydligt minskande trend efter 2014. År 2017 var antalet
deltagare 298 667.

Antalet projektbidrag, kulturprogram och deltagare
Figur 21-1 Antalet regional projektbridrag till civilsamhällets aktörer för kulturprojekt och
arrangemang
180
160
140

Antal

120
100
80
60
40
20
0

2014

2015

2016

2017

2018

Källa: Region Jämtland Härjedalen

Ovan framkommer totala antalet regionala projektbidrag till civilsamhällets aktörer för kulturprojekt
och arrangemang, 2014-2018. Antalet regionala projektbidrag har varit relativt oförändrat.
Figur 21-2 Antal kulturprogram inom studieförbunden. Jämtlands län 2004-2017
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Källa: Region Jämtland Härjedalen

Ovanstående tidsserie visar antal kulturprogram 51 inom studieförbunden i Jämtlands län.
Kulturprogram ska ge kulturupplevelser genom olika typer av kulturella aktiviteter.
Studieförbunden är länets största genomförare av kulturarrangemang. De flesta föreningar samverkar
oftast med något studieförbund som stöttar med föreningsutveckling och administration.
Antalet kulturarrangemang inom studieförbunden har ökat på lång sikt men har haft en nedåtgående
trend sedan 2013, efter att ha varit uppe i nästan 9500 kulturprogram 2012.
Figur 21-3 Antal deltagare kulturprogram i Jämtlands län 2004-2017
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Källa: Region Jämtland Härjedalen

Ovanstående tidsserie visar antalet personer som deltagit i studieförbundens kulturprogram i
Jämtlands län, 2004-2017. Även om antalet kulturprogram haft en sjunkande trend sedan 2012 har
antalet deltagare i kulturprogram varit relativt stabilt. År 2017 var antalet deltagare 298 667. På
nationell nivå så sker en marginell ökning av studieförbundens kulturverksamhet. Den viktigaste
verksamheten inom studieförbunden är fortfarande cirkelverksamheten vilket inte redogörs för här.
Studieförbundet SISU är inte inkluderat i åren 2007-2013.

Kulturprogram ska ge kulturupplevelser genom föreläsning, sång/musik, dramatisk framställning, film/foto/bild, dans,
utställning, litteratur, konst/konsthantverk eller tvärkulturell verksamhet som framförs inför eller tillsammans med
deltagare. Det ska ha en sådan utformning att det bidrar till att skapa delaktighet, upplevelse och eftertanke.Detta enligt
Folkbildningsrådet.
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Mål 22. Fler företag inom kulturella och kreativa sektorer
stärker länets attraktionskraft
I jämförelse med
övriga riket

Utveckling ett år
tillbaka

5- 10 års trend

Förklaring för ovan:
Färgen på bollen och pilen samt riktningen ska visa om
1. Hur Jämtlands län ligger till i förhållande till andra län och/eller riket.
2. Om det skett en ökning, minskning eller är oförändrat i förhållande till föregående mätning/år.
3.
Samt 5-10 årstrend.
Färgerna visar en bedömning om det är en bra eller dålig utveckling i förhållande till målet. Färgerna grön (bra)
oförändrat/varken bra eller dåligt(gul) röd(dålig) vit(omöjlig att bedöma).
Riktningen på pilarna visar på positiv, oförändrad eller negativ utveckling.
Att konstatera är att riktningarna och färgerna till stor del grundar sig på tidigare valda indikatorer och underlag

Sammanfattning:
Antalet verksamheter inom Kulturella och kreativa näringar 52 har på kort sikt (mellan 2015-2016) i
stort sätt varit oförändrat med en svag ökning.
På längre sikt, 2010-2016 har antalet verksamheter ökat något, främst inom litterärt och konstnärligt
skapande, bild och form samt audivisuellt (se tabellen nedan). Totalt sätt en ökning med 128 stycken
verksamheter.
Att konstatera är dock att förädlingsvärdet 53 har minskat på lång sikt, från 66 4512 år 2010 till 59 9956
år 2016. Samt att det finns sned könsfördelning inom yrkeskategorierna. Den tydligt uppdelat
arbetsmarknaden lyser även igenom Kulturella och kreativa näringar. Kvinnorna jobbar till stor del inom
kategorin mode (handel) medan män är mer spridda inom yrkeskategorierna.
Jämfört med riket utvecklas KKN i Jämtlands län ungefär likvärdigt.

Definition se Kreametern på Tillväxtverket
Förädlingsvärde brukar definieras som det värde ett företag tillför genom sin verksamhet. Det brukar även uttryckas som
företagens bidrag till bruttonationalprodukten (BNP). Värdet av ett företags produktion minus värdet av insatsvarorna som har
använts.
52
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Förädlingsvärdet samt antalet verksamheter och sysselsatta inom
Kulturella och kreativa näringar (KKN)
Nedanstående indikatorer utgår ifrån Tillväxtverkets definition av KKN 54 vilket gör det möjligt att ta ut
statistik på antal verksamheter 55 i Jämtlands län vilket går att jämföra med andra län och riket.
Figur 22-1 Förädlingsvärdet inom KKN 2010-2016
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Källa: Kreametern, Tillväxtverket

I ovanstående tidsserie kan vi se hur förädlingsvärdet förändrats mellan 2010-2016 för KKN i Jämtlands
län. Förädlingsvärdet har mellan 2014-2016 varit relativt oförändrat, jämfört med tidigare år.
I jämförelse med riket så har Jämtlands län ungefär samma andelsökning av KKN verksamheter,
möjligen ligger Jämtlands län något lägre än riket. Mellan 2010-2016 ökade andelen KKN verksamheter
med 11 procent i riket och 10 procent i Jämtlands län under samma tidsperiod.
Andelen kvinnor respektive män som arbetar inom KKN är relativt jämt. Dock är det en högre andel
män som arbetar inom KKN om handelskoder tas bort.

Se Kreametern på Tillväxtverkets hemsidahttps://tillvaxtverket.se/statistik/kulturella-och-kreativa-naringar/kreametern--statistik.html
Datum: 191106
55 Verksamhet: Antal verksamheter i faktiska värden som antalet aktiva icke-finansiella företag under referensåret (till och
med utgången av november).
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Tabell 22-2 Antal verksamheter inom kulturella och kreativa näringar i Jämtlands län. 2010-2016
Antal verksamheter inom kulturella och kreativa näringar i
Jämtlands län. 2010-2016
2010 2011 2012 2013

2014

2015

2016

Jämtlands län totalt

1136

1177 1207

1219

1239

1259

1264

Förändring
2010-2016
128

Arkitektur

23

27

26

26

27

29

30

7

Audiovisuellt

55

61

60

62

67

69

77

22

Bild och form

224

234

251

241

232

247

246

22

Kulturarv

13

14

15

15

14

14

14

1

Litteratur och press

119

120

125

113

115

102

95

-24

Litterärt och konstnärligt
skapande
Mode

184

183

177

186

189

200

210

26

205

210

206

212

216

223

215

10

Reklam

153

153

151

144

144

141

132

-21

Scenkonst

160

175

196

220

235

234

245

85

Källa: Kreametern

I tabellen ovan framkommer att antalet verksamheter inom KKN har en svag ökning mellan 2010-2016.
Ökningen ligger huvudsakligen inom audiovisuell verksamhet, bild och form samt litterärt och
konstnärligt skapande.
Figur 22-3 Sysselsatta inom KKN indelat på område 2010-2017 Jämtlands län
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I ovanstående diagram ser vi antalet sysselsatta i Jämtlands län inom KKN indelat på delbranscher, år
2010 till 2017. Totalt sätt har sysselsättningen inom KKN, 2016 - 2017 ökat med 33 personer i Jämtlands
län. Ökningen ligger inom mode (54) och främst bland kvinnorna (45).
Figur 22-4 Antal sysselsatta inom KKN efter kön 2010-2017 Jämtlands län
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Källa: Kreametern och Monadatabasen Jämtlands län (SCB)

I ovanstående diagram kan vi se att det är ett något högre antal kvinnor som arbetar inom KKN än det
är män. Dock ser bilden annorlunda ut om vi tar bort handelskoder.
Tar vi bort handelskoderna från KKN (t ex butiker av olika slag) så är det fler män än kvinnor som är
sysselsatta inom KKN. Detta gäller i stort sett hela riket.
Det är endast två av de nio delbranscherna i KKN där det är en högre andel kvinnor som är sysselsatta
(mode och kulturarv), resterande är det en högre andel män inom. Detta innebär att vi kan se samma
mönster inom KKN som inom alla branscher, att män är mer spridda inom olika branscher medan
kvinnorna är mer koncentrerade till ett fåtal branscher. Hur påverkar det arbetsklimatet och
utvecklingen på lång sikt?
Utifrån vilket delbransch personer i Jämtland län är sysselsatta inom, i KKN, finns dock tecken på en
ökad jämställdhet inom delbranscherna under tidsperioden 2010-2017. T ex är antalet män som är
sysselsatta inom kulturarv nästa på samma nivå som antal kvinnor och inom litterärt och konstnärligt
skapande så har kvinnorna ökat ordentligt. Även inom mode, där kvinnor dominerar, har antalet män
ökat under tidsperioden 2010-2017.
Andelen utrikesfödda som var sysselsatta inom KKN 2017 var 9 procent och andelen inrikes födda var
91 procent.

Mål 23. Förbättrade kommunikationer överbryggar de
långa avstånden
I jämförelse med
övriga riket

Utveckling ett år
tillbaka

5- 10 års trend

Förklaring för ovan:
Färgen på bollen och pilen samt riktningen ska visa om
1. Hur Jämtlands län ligger till i förhållande till andra län och/eller riket.
2. Om det skett en ökning, minskning eller är oförändrat i förhållande till föregående mätning/år.
3.
Samt 5-10 årstrend.
Färgerna visar en bedömning om det är en bra eller dålig utveckling i förhållande till målet. Färgerna grön (bra)
oförändrat/varken bra eller dåligt(gul) röd(dålig) vit(omöjlig att bedöma).
Riktningen på pilarna visar på positiv, oförändrad eller negativ utveckling.
Att konstatera är att riktningarna och färgerna till stor del grundar sig på tidigare valda indikatorer och underlag

Sammanfattning:
Den fortsatta satsningen på nattågstrafiken innebär en förbättring mot tiden innan, för några år
sedan då nattågstrafiken till länet drogs in.
Genomförandegraden i den så kallade Länstransportplanen, statens fördelning till Regionerna ur den
nationella transportplanen, har under 2018 och 2019 varit mycket god. Flera av de sedan länge
planerade bristerna i vårt regionala vägnät har blivit åtgärdade. Antalet underhållsåtgärder, nya
beläggningar mm. har under sommaren 2019 varit rätt goda.
På totalen behöver länet tilldelas anslag och investeringar som innebär en standardhöjning på länets
stomvägar.

Tågförbindelser
Som delmål under rubriken snabba och pålitliga tågförbindelse anges bland annat att; ”Dagliga
tågförbindelser ska utvecklas mellan Jämtlands län och södra Sverige med restider under 4,5 timmar
Östersund – Stockholm.”
Vid mättillfället i september 2019 uppgick den kortaste restiden enigt tidtabell Östersund Stockholm till 4 timmar och 49 minuter. I andra riktningen uppgick den kortaste restiden till fem
timmar. Turerna är några minuter snabbare än vid mättillfället för två år sedan.
Dessa turer utförs av SJ med moderna tåg som trafikerar Norra Stambanan. Detta är den kortaste
sträckan. Om det inte var så trångt på banan skulle det vara möjligt att nå restider under 4 timmar
och 30 minuter.
För nattågen uttalas att de ska finnas ”nattåg med tider anpassade till behovet av nattsömn och
möjligheten att vara framme i Stockholm/Göteborg/Malmö respektive Östersund till arbetstid.
Pålitligheten i förhållande till tidtabell ska vara hög.” Vid mättillfället september 2019 finns dagliga,
direktgående nattåg till Stockholm och Göteborg men inte till Malmö. Ankomsttiderna i Stockholm är
6.15, Göteborg 10.25 och i Östersund 6.30.
Den 2 april 2016 slutade SJ att bedriva regelbunden nattågstrafik mellan Östersund och södra Sverige
under annat än högsäsong. I september 2017 fick Trafikverket i uppdrag av regeringen att upphandla
daglig nattågstrafik på Sträckan Duved-Östersund-Stockholm. Ett regeringsbeslut 2019-09-03
garanterar nattågstrafiken t o m 2023.
Tågtrafikens punktlighet de senaste 12 månaderna är
Snabbtågen: 80 procent inom 5 min,
InterCity: 85 procent inom 5 min
Nattågen: 82 procent inom 5 min
Ett ytterligare delmål under denna rubrik är att; ”Fortsatta satsningar ska göras på tågtrafiken längs
axeln Trondheim‐Östersund Sundsvall, både vad gäller turtäthet och restider som medger daglig
pendling. Förstärkning och elektrifiering av Meråkerbanan är angelägen för att stora godsmängder
ska kunna föras över på järnväg och att norska hamnar i Trondheimsregionen ska kunna användas i
större omfattning.”
Hösten 2019 finns nio dubbelturer med regionaltåg mellan Sundsvall och Östersund. Fem av dessa
fortsätter till Duved. Av dessa går två dubbelturer vidare till Storlien för byte av tåg mot Trondheim.
Planeringsarbete pågår för elektrifiering av Meråkerbanan, ett projekt som ingår i gällande Nasjonal
Transportplan i Norge. Hösten 2019 meddelas att 100 miljoner NKR avsätts i kommande budget 2020
som en första etapp för elektrifiering av Meråkerbanan.

Bra flygförbindelser
I den regionala utvecklingsstrategin anges att flyget har en ”viktig roll för att ge resmöjligheter
mellan Östersund och Stockholm över dagen samt för besöksnäringen. Flyget till Stockholm ger
också möjlighet att snabbt och enkelt nå andra destinationer i och utanför landet. Ett bra utbud av
turer anpassade till behoven ska finnas. Konkurrens mellan olika flygbolag ska uppmuntras.”
För närvarande bedriver två konkurrerande bolag kommersiell trafik mellan Östersund
och Stockholm.
Vid mättillfället den 10 september 2019 erbjöd SAS sex avgångar mellan Åre/Östersunds flygplats
och Arlanda i varje riktning. Samtidigt erbjöd BRA fyra avgångar mellan Åre/Östersunds flygplats
och Bromma i vardera riktningen. Den senare har minskat på trafiken från att flyga varje dag till
torsdag- söndag 56.
Av den regionala utvecklingsstrategin framgår också att; ”Dagliga flygförbindelser till rimliga
priser skall finnas mellan Östersund och Umeå/Luleå.”
För närvarande bedrivs av Trafikverket upphandlad flygtrafik mellan Östersund och Umeå.
Gällande avtal sträcker sig fram till oktober 2019. Vid mättillfället den 10 september 2019 fanns
två avgångar i varje riktning.
Av den regionala utvecklingsstrategin framgår också att; ”Från Härjedalen, där avstånden till
både tåg och flygplatsen på Frösön är långa, ska det finnas dagliga flygförbindelser till
Stockholm anpassade till resenärernas behov.”
För närvarande bedrivs av Trafikverket upphandlad trafik mellan Sveg och Stockholm. Gällande
avtal sträcker sig fram till oktober 2019. Vid mättillfället den 10 september 2019 fanns två
avgångar måndag till fredag i varje riktning mellan Sveg och Stockholm/Arlanda, 3 avgångar på
torsdagar och en avgång på söndagar.

Bra standard på våra vägar
I den regionala utvecklingsstrategin anges bland annat att; ”Vägarna i och till länet ska hålla hög
standard vad gäller framkomlighet och trafiksäkerhet. De nationella stamvägarna E14 och E45
ska förbättras så att de genomgående möjliggör korta restider med hög säkerhet.”
Genomförandegraden i den så kallade Länstransportplanen, statens fördelning till Regionerna ur
den nationella transportplanen, har under 2018 och 2019 varit mycket god. Flera av de sedan länge
planerade bristerna i vårt regionala vägnät har blivit åtgärdade. Antalet underhållsåtgärder, nya
beläggningar m m har under sommaren 2019 varit rätt goda. På totalen behöver länet tilldelas
anslag och investeringar som innebär en standardhöjning på länets stomvägar.
Den skyltade hastigheten kan sägas indikera såväl vägarnas standard som framkomlighet. På väg
E14 är den högsta skyltade hastigheten 100 km/h.
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https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=78&artikel=7206543

Av kartan nedan framgår de skyltade hastigheterna på väg E14 år 2017 vilka gällt sedan
senaste hastighetsförändringar på vägen genomfördes år 2013.
Karta 23-1 Skyltade hastigheter på väg E14 år 2017

Trafikverket har i förslaget till reviderade plan för hastighetssänkningar (september 2019) i
Jämtlands län föreslagit att år 2020 ska följande sträckor få sänkt hastighet till 80 km/h:
E 45 Östersund – Häggenås, E 45 316/Åsarna – E 14/Brunflo och E 45 (Sveg) Nilsvallen – Älvros.
För år 2021 förslås följande sträckor få sänkt hastighet till 80 km/h:
E 14 Krokom – Järpen, väg 87 Bringåsen – Odensberg och E 14 Västernorrlands länsgräns – Gällö.

Hög trafiksäkerhet
Av gällande regional utvecklingsstrategi framgår att; ”Inga personer ska dö eller skadas
svårt i trafiken i vårt län, nollvisionen är vårt mål.”
Figur 23-2 Antal döda i trafiken per 100 tusen invånare Riket och Jämtlands län 2009- 2018
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Källa: Transportstyrelsen.

Antalet döda i trafiken per hundratusen invånare har oftast varit högre i Jämtlands
län än i riket totalt. Utvecklingen de senaste två åren visar på en kraftig ökning.
Ökningen ligger till största del hos männen. Dock påverkas länets litenhet i att
statistiken svänger mer dramatiskt.

Tabell 23-3 Antal döda och svårt skadade i vägtrafiken i Jämtlands län 2009‐2018
2009 2010 2011 2012 2013 2014
2015 2016 2017
2018
Döda
Varav
Kvinnor
Varav
män
Svårt
Skadade
Varav
Kvinnor
Varav
män

7
3

9
1

6
0

7
3

6
2

5
0

3
0

4
2

10
3

11
4

4

8

6

4

4

5

3

2

7

7

81

61

91

62

63

61

45

50

72

38

30

22

31

25

22

22

13

26

37

14

50

39

59

37

41

37

32

24

35

24

Källa: Transportstyrelsen.

Fler män än kvinnor som dör och skadas i trafiken. Förhållandet är detsamma i riket som
helhet och förklaras inte bara av att det är fler män än kvinnor som rör sig i vägtrafiken.
Männen, och i synnerhet de yngre männen, är kraftigt överrepresenterade bland de
trafikdödade och trafikskadade även när hänsyn tas till färdlängd. 57
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Vägtrafikskador 2012, statistik 2013:9, Trafikanalys

Mål 24. Fler cykel och gångvägar gagnar miljö och
trafiksäkerhet
I jämförelse med
övriga riket

Utveckling ett år
tillbaka

5- 10 års trend

Förklaring för ovan:
Färgen på bollen och pilen samt riktningen ska visa om
1. Hur Jämtlands län ligger till i förhållande till andra län och/eller riket.
2. Om det skett en ökning, minskning eller är oförändrat i förhållande till föregående mätning/år.
3.
Samt 5-10 årstrend.
Färgerna visar en bedömning om det är en bra eller dålig utveckling i förhållande till målet. Färgerna grön (bra)
oförändrat/varken bra eller dåligt(gul) röd(dålig) vit(omöjlig att bedöma).
Riktningen på pilarna visar på positiv, oförändrad eller negativ utveckling.
Att konstatera är att riktningarna och färgerna till stor del grundar sig på tidigare valda indikatorer och underlag

Sammanfattning:
Byggande av sammanlagt 23 gång‐ och cykelvägar ingår i Länstransportplanen 2018 2029. Dessa planerade gång‐ och cykelvägar på det statliga nätet omfattar totalt 86,8
kilometer och beräknas kosta cirka 170 miljoner kronor (ca 33 % av den totala ramen för
Länstransportplanen). I november 2019 är tre av dessa klara (6 km) och två pågår (3 km).

Mål 25. Bredbandsnät med hög kapacitet når hela länet
I jämförelse med
övriga riket

Utveckling ett år
tillbaka

5- 10 års trend

Förklaring för ovan:
Färgen på bollen och pilen samt riktningen ska visa om
1. Hur Jämtlands län ligger till i förhållande till andra län och/eller riket.
2. Om det skett en ökning, minskning eller är oförändrat i förhållande till föregående mätning/år.
3.
Samt 5-10 årstrend.
Färgerna visar en bedömning om det är en bra eller dålig utveckling i förhållande till målet. Färgerna grön (bra)
oförändrat/varken bra eller dåligt(gul) röd(dålig) vit(omöjlig att bedöma).
Riktningen på pilarna visar på positiv, oförändrad eller negativ utveckling.
Att konstatera är att riktningarna och färgerna till stor del grundar sig på tidigare valda indikatorer och underlag

Sammanfattning:
I förhållande till riket och övriga län har Jämtlands län lägre andel hushåll och arbetsställen som har
tillgång till minst 100 Mbit/s. Andelen är runt 14 procentenheter lägre än riket. År 2018 hade 68
procent av hushållen och 61 procent av arbetsställen tillgång till bredband med nämnda hastigheten.
Utvecklingen på kort sikt visar att andelen ökat med 2-3 procentenheter från 2017 beroende på vad
man tittar på. Sedan 2014 har andelen ökat med 22-24 procentenheter. Utvecklingen har dock inte
samma takt som utvecklingen i riket.

Hushållens och arbetsställenas tillgång till bredband om minst 100
Mbit/s (faktisk hastighet) i Jämtlands län
Figur 25-1 Hushållen och företagens tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s (faktisk hastighet)
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Källa: Post‐ och telestyrelsen, PTS.

Diagrammet ovan visar att andelen hushåll och arbetsställen som har tillgång till bredband om minst
100Mbit/s är lägre i Jämtlands län än i riket och de flesta länen. Andelen hushåll är högre än
arbetsställen vilket är en generell bild över hela riket. Runt 68 procent av hushållen och 61 procent av
arbetsställen har tillgång till nämnda hastigheten. Det är ca 14 procentenheter lägre än i riket. I
jämförelse med övriga län ligger Dalarna, Kalmar och Västernorrland på ungefär samma nivå, medan
exempelvis Norrbotten och Västerbotten har högre andelar. Här bör noteras att Jämtlands län är det
län där flest i andel bor utanför tätorterna (tillsammans med Gotland).

Tabell 25-2 Andel Befolkning/hushåll och arbetsställen med tillgång till bredband om minst 100
Mbit/s, 1 oktober, Jämtlands län fördelat på kommun
Befolkning/Hushåll

Arbetsställen

2014

2015

2016

2017

2018

2014

2015

2016

2017

2018

45%

54%

59%

66%

68%

38%

42%

48%

58%

61%

17%

31%

34%

42%

42%

16%

20%

24%

38%

37%

Härjedalen

11%
20%

48%
36%

52%
42%

79%
49%

80%
52%

8%
22%

50%
30%

51%
37%

81%
43%

81%
48%

Krokom

37%

36%

53%

65%

70%

37%

41%

49%

61%

65%

Ragunda
Strömsund

9%
14%

22%
28%

39%
34%

46%
41%

57%
43%

12%
10%

29%
8%

34%
22%

40%
26%

56%
29%

Åre

20%

34%

41%

48%

55%

21%

26%

33%

42%

51%

Östersund

72%

74%

76%

81%

81%

68%

65%

69%

77%

77%

Jämtlands
län
Berg
Bräcke

Källa: Post‐ och telestyrelsen, PTS.

Tabellen ovan visar att andelen ökat med 22-24 procentenheter, beroende på vad man tittar på,
sedan 2014. På en kortare tid, dvs. från året innan visar statistiken på en ökning med 2-3
procentenheter vilket motsvarar ungefär 1300 hushåll. De inom regionala skillnaderna är stora.
Bräcke och Östersund har hög andel med tillgång till minst 100 Mbit/s, runt 80 procent av både
hushållen och arbetsställena. Andelen är lägre i Berg och Strömsund.
Tabell 25-3 Andel Befolkning/hushåll och arbetsställen med tillgång till bredband om minst 100
Mbit/s Jämtlands län fördelat på kommun och tätbebyggda och glesbebyggta områden
Befolkning/Hushåll 2018

Jämtlands län
Berg
Bräcke
Härjedalen
Krokom
Ragunda
Strömsund
Åre
Östersund

Arbetställen 2018

Totalt

Tätbebyggt

Glesbebyggt

Totalt

Tätbebyggt

Glesbebyggt

68%

75%

40%

61%

69%

45%

42%

54%

23%

37%

45%

30%

80%

84%

73%

81%

82%

81%

52%

62%

25%

48%

56%

29%

70%

78%

53%

65%

73%

58%

57%

65%

46%

56%

61%

52%

43%

58%

10%

29%

46%

13%

55%

62%

34%

51%

56%

41%

81%

83%

57%

77%

81%

59%

Källa: Post‐ och telestyrelsen, PTS.

Inomregionala skillnaderna blir än mer tydligare utifrån tätort och glesbebyggt områden (allt utanför
tätort). I tätorterna har 75 procent av hushållen och 70 procent av arbetsställen tillgång till nämnda
hastigheten medan de i glesbygden har 40 procent respektive 45 procent tillgång. I Bräcke har 73
procent av hushållen och 81 procent av arbetsställen utanför tätorter tillgång till 100Mbit/s medan i
Strömsund är det endast 10-13 procent. Östersunds höga andel för totalen beror mycket på att det
flesta bor i tätort.
Figur 25-4 Arbetställens tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s /faktisk hastighet
2010- 2018, procent
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Källa: Post‐ och telestyrelsen, PTS.

Ovan kan det ses att andelen arbetsställen i Jämtlands län följer utvecklingen i Västernorrland
övertid. Gapet mot riket har ökat sedan 2010, med andra ord följer inte utvecklingen i länet den som
är för riket.

Figur 25-5 Hushållens tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s /faktisk hastighet) 2010- 2018,
procent
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Källa: Post‐ och telestyrelsen, PTS.

Diagrammet ovan visar att utveckling för hushållens del har lite samma mönster även om andelen i
Västernorrland var något högre 2010. I förhållande till riket ökar även här gapet en aning.
Hur är det då med högre hastigheter som vår bredbandsstrategi säger att 98 % ska ha tillgång till år
2025? 78 procent av hushållen och 70 procent av arbetsställen i Jämtlands län har tillgång till fast
bredband med 1 Gbit/s eller har fiber i absoluta närheten 58. Motsvarande i riket är 91 procent av
hushållen och 84 procent av arbetsställena.

Källa: PTS. Måttet innebär i princip att en redan fiberansluten byggnad finns på samma gata och har ett gatunummer som
faller inom samma tiotal som den ej fiberanslutna byggnaden. För den exakta metoden se bilaga 1 i rapporten ”PTS
mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2018”.
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Mål 26. En god service kan erbjudas alla invånare
I jämförelse med
övriga riket

Utveckling ett år
tillbaka

5- 10 års trend

Förklaring för ovan:
Färgen på bollen och pilen samt riktningen ska visa om
1. Hur Jämtlands län ligger till i förhållande till andra län och/eller riket.
2. Om det skett en ökning, minskning eller är oförändrat i förhållande till föregående mätning/år.
3.
Samt 5-10 årstrend.
Färgerna visar en bedömning om det är en bra eller dålig utveckling i förhållande till målet. Färgerna grön (bra)
oförändrat/varken bra eller dåligt(gul) röd(dålig) vit(omöjlig att bedöma).
Riktningen på pilarna visar på positiv, oförändrad eller negativ utveckling.
Att konstatera är att riktningarna och färgerna till stor del grundar sig på tidigare valda indikatorer och underlag

Sammanfattning:
Att jämföra länet med övriga landet vad gäller tillgänglighet till den grundläggande kommersiella
servicen i länet kan ge en skev bild. Jämtlands län är ett landsbygdslän och har en
bebyggelsestruktur som är mer spridd än i övriga landet, med mycket stort antal småorter och byar
över större delen av länets yta.
Med grundläggande kommersiell service menas dagligvaror, drivmedel, post, apotek och de
grundläggande betaltjänsterna (ta ut kontanter, betalningsförmedling, dagskassehantering för
föreningar och företag) med hänvisning till Tillväxtverkets definition.
En övergripande bild över de olika serviceslagen i länet visar att tillgängligheten till huvuddelen av
dessa finns i tätorterna medan i glesbebyggda områden är servicetillgängligheten mer begränsad.
Drivmedelsstationer och dagligvarubutiker finns mer utspritt.
I Jämtlands län handlar det mycket om samordning olika serviceslag vilket i slutändan betyder att
fysiska platser så som dagligvarubutiker kan utvecklas som noder med fler olika servicefunktioner. Ett
bredare utbud skapar förutsättningar för det enskilda företaget för att bedriva en ekonomiskt
långsiktig och hållbar verksamhet.
Koncentrationen av den grundläggande kommersiella servicen finns runt Storsjön, likaså längs med
de stora stråken E14, E45 och Rv 87. Utvecklingen på kort sikt är svår att se i brist på underlag.
Långsiktiga trenden visar att antalet dagligvarubutiker har minskat i länet, huvudsakligen i orter och
områden längre ifrån tätorter. Minskningen har dock skett i hela landet. Sedan 2014 har antalet dock
ökat en aning.

Tillgänglighet till olika service i Jämtlands län
Tillgänglighet till den grundläggande service är en komplex fråga, speciellt i ett län som Jämtlands län.
Först och främst kan service bestå av både kommersiella och offentlig service.
Enligt Tillväxtverket handlar den grundläggande kommersiella servicen om dagligvarubutiker, apotek
och apoteksombud, drivmedelsstationer, post/paket och betaltjänster. Inom den offentlig service
finns bland annat grundskola och vårdcentraler. 59 I det här fallet har vi valt att titta på den
grundläggande kommersiella servicen enligt Tillväxtverkets definition.
Att jämföra länet med övriga landet vad gäller tillgänglighet till den grundläggande kommersiella
servicen ger en skev bild. I länet befinner vi oss i glesa strukturer där befolkningen är utspridd över
hela länet, vilket är unikt. Statistik från 2017 visar att 29 procent av befolkningen i länet bor utanför
en tätort, vilket är högst in landet. Överlag i riket är andelen 13 procent. 60
Karta 26-1 Olika servicetyper tillgängliga i olika delar av Jämtlands län

Källa: Pipos, Tillväxtverket

Bilden ovan ger en övergripande bild över de olika serviceslagen i länet visar att tillgängligheten till
huvuddelen av dessa finns i tätorterna medan i glesbebyggda områden är servicetillgängligheten mer
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Tillgänglighet till kommersiell och offentlig service 2018. Rapport 0249
Källa: Befolkningsstatistik, SCB, egen bearbetning

begränsad. Siffran i ringen visar antalet noder som finns på platsen. Tillgängligheten av drivmedel är
relativt utspridd i länet, likaså av dagligvaror med fullsortiment eller ej fullsortiment medan möjlighet
till exempelvis kontantuttag 61 är mindre utspridd.
Arbetet i glesa strukturer handlar mycket om att samordna olika serviceslag vilket i slutändan betyder
att de fysiska platser där dagligvarubutiker är belägna kan utvecklas med fler servicefunktioner.
Tillgängligheten av en tjänst är mer komplex än att mäta mellan två fysiska punkter. Exempelvis går
många av produkterna inom servicekategorierna att beställa både digitalt och analogt. Detta gäller
allt från kontanter och resevaluta till dagligvaror som kan bli hemkörd till fram till dörren. Av de olika
kommersiella serviceslagen har butiken för dagligvarorna en central roll i och med att den oftast
används som en nod för andra servicefunktioner. I vissa fall kan även platser med enbart
drivmedelsstationer fungera som en sådan nod. Ett bredare utbud skapar förutsättningar för det
enskilda företaget för att bedriva en ekonomiskt långsiktig och hållbar verksamhet. .
En ytterligare dimension vad gäller tillgänglighet är det som sker i länet med utvecklingen av SOTpunkter. Det är en punkt med en viss lägstanivå av service med en integrerad krisberedskap som ska
kunna tillhandahålla en viss nivå av service även i en händelse av en samhällsstörning. Under
kommande år kommer ett antal kommuner i länet ha pekat ut ett antal dagligvarubutiker som ska
utgöra en SOT-punkt. Detta är ett ytterligare sätt att stärka servicen i länet.
Kopplat till de grundläggande betaltjänsterna går det att utläsa av Länsstyrelsens årliga
bevakningsrapport att utbudet av de analoga tjänsterna har en nedåtgående trend sett till antalet,
tillika tillgängligheten av dessa, emedan de digitala utbudet får en ökad andel användare och
marknad.

Antalet dagligvarubutiker i Jämtlands län
I tillgänglighetsanalyser kan landet delas in i olika områden utifrån närhet och tillgänglighet
till tätorter av olika storlek, där ”Låg” och ”Mycket låg” avser områden långt från större
tätorter 62. Det är dessa glesbygdsområden som tidigare drabbats mest av
butiksnedläggningar.
Ett minskat antal butiker i landsbygden där glesa strukturer råder medför också försämrad service
inom andra områden då butikerna ofta fungerar som ombud för post och apotek med mera.

Kontantuttag från uttagsautomat, bankkassa eller över disk i butik hos betaltjänstombud
Tillgänglighet till kommersiell och offentlig service 2014, Rapport 2015:04, Tillväxtanalys Data avseende 2017 lämnade
från Tillväxtverket januari 2018

61
62

Tabell 26-2 Antalet dagligvarubutiker i Jämtlands län fördelat på tillgänglighetsklass
Område/År

2008

2013

2014

2017

Hög

34

30

30

32

Mellan

20

18

17

18

Låg

71

56

56

60

Mycket låg

33

31

32

32

158

135

135

142

Totalt

Källa: Tillväxtanalys och Tillväxtverket 63

År 2017 var antalet dagligvarubutiker i Jämtlands län 142 (2017). Det är en minskning med 9 procent
från 2008 i länet, ser man riket i stort minskade antalet med 8 procent. Ur ett kortare perspektiv (från
2014) har antalet ökat igen i länet. Förändringarna i antal (både minskning och ökning) har skett i
områden som är något längre bort från tätorter (Låg tillgänglighet till tätort).
Samtidigt visar statistik att andelen av befolkningen som har längre resa till dagligvaror inte ändrats i
Jämtlands län mellan 2008 och 2017. I länet har 1 procent mer än 20 minuters bilresa till dagligvaror,
motsvarande i riket är 0,1 procent 64.
Enligt Tillväxtverkets rapport har det i riket största minskningen sedan 2008 skett i den tätortsnära
landsbygden (17 procent) medan minskningen i glesbygden överlag varit 9 procent. I tätorterna har
minskningen varit 5 procent. 65 Med andra ord har antalet butiker minskat i hela landet.
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Tillgänglighet till kommersiell och offentlig service 2018. Rapport 0249
Tillgänglighet till kommersiell och offentlig service 2018. Rapport 0249
Tillgänglighet till kommersiell och offentlig service 2018. Rapport 0249

Karta 26-3 Tillgänglighet till närmaste dagligvarubutik

Källa: Tillväxtverket 66

Utifrån kartan ovan kan man tyda att det i Norrlands inland finns många orter och områden i större
utsträckning som har en restid som är längre än 25 minuter till närmaste dagligvarubutik. I Jämtlands
län ser det ut som många orter och områden i Strömsund, norra Krokom och Åre samt västra Berg
och Härjedalen har längre än 25 minuter.
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Övrig kommersiell service
Tabell 26- 4 Övrig kommersiell service
Service

2009

Drivmedelsstationer

2014

2017

109

114

Apoteksombud

53

40

Öppenvårdsapotek

23

27

Serviceställen, paketombud
Antal serviceställen med
kontantuttag

Källa: Tillväxtverket 67

2018

198
67

63

Tabellen ovan visar att antalet drivmedelsstationer ökat med fem från 2014 till 2018 i Jämtlands län.
Det mesta av ökningen har skett i områden med låg tillgänglighet till tätort. Antalet apoteksombud
har minskat i Jämtlands län sedan 2009 från 53 till 40 år 2017. Det är en minskning med 25 procent.
Den främsta minskningen under denna tid har skett i orter och områden långt från tätorter (speciellt
de med mycket låg tillgänglighet till tätort). Samtidigt har antalet öppenvårdsapotek ökat en aning,
men ökningen har skett främst i tätorter medan de i glesbygden varit oförändrad. Tillgängligheten till
serviceställen med kontantuttag har inte ändrats även om antalet överlag minskat en aning,
förändringen har främst skett nära tätorter. 68
2 procent av befolkningen i Jämtlands län hade 2017 mer än 20 minuter bilresa till närmaste
paketombud, motsvarande i riket var 0,1 procent. Norrbotten hade näst högst andel med 1,4
procent. Motsvarandevis har 2,8 procent av arbetsställena i länet längre än 20 minuter till
paketombudet, jämförelsevis är andelen i riket 0,3 procent. 69
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Karta 26-5 Apoteksombudens betydelse för tillgängligheten via bilresa till Läkemedel 2017
Jämtlands län

Källa: Tillväxtverket 70

Apoteksombudens betydelse i länet är tydlig i kartan ovan där tillgängligheten förbättras bland annat
i Bräcke, Ragunda, Åre och delar av Härjedalen och Berg samt norra Strömsund.
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Mål 27. Hälsa på lika villkor för hela befolkningen
I jämförelse med
övriga riket

Utveckling ett år
tillbaka

5- 10 års trend

Förklaring för ovan:
Färgen på bollen och pilen samt riktningen ska visa om
1. Hur Jämtlands län ligger till i förhållande till andra län och/eller riket.
2. Om det skett en ökning, minskning eller är oförändrat i förhållande till föregående mätning/år.
3.
Samt 5-10 årstrend.
Färgerna visar en bedömning om det är en bra eller dålig utveckling i förhållande till målet. Färgerna grön (bra)
oförändrat/varken bra eller dåligt(gul) röd(dålig) vit(omöjlig att bedöma).
Riktningen på pilarna visar på positiv, oförändrad eller negativ utveckling.
Att konstatera är att riktningarna och färgerna till stor del grundar sig på tidigare valda indikatorer och underlag

Sammanfattning:
Andel som bedömer det allmänna hälsotillståndet, i undersökningen Hälsa på lika villkor som bra
eller mycket bra, är lägre i Jämtlands län än i riket både i den nationella undersökningen där ett
genomsnitt för 2015-2018 räknats fram samt i den regionala undersökningen från 2010, 2014 och
2018.
Kvinnor upplever god hälsa i mindre grad än män, både i riket som i Jämtlands län. År 2018 angav 64
procent av kvinnorna och 70 procent av männen att de upplevde sin hälsa som god.
Andelen som upplever sin hälsa som god har inte ändrats markant över tid, varken på kort sikt eller
utifrån längre tid även om små variationer finns.
Återstående medellivslängden i Jämtlands län och övriga Norrland är lägre än södra Sverige och riket.
Under femårsperioden 2014-2018 hade kvinnorna i Jämtlands län i genomsnitt 21,0 år kvar att leva
efter 65 års ålder. Motsvarande siffra för männen var 18,7 år. Riksgenomsnittet var 21,5 respektive
19,0.

Det finns inga exakta mått för att mäta hälsa. Ett sätt är att se hur befolkningen själv skattar sin hälsa.
Folkhälsomyndigheten gör en nationell enkätundersökning, urvalet är litet för Jämtlands län vilket gör
att man år ha en viss försiktighet i analysen. Vart fjärde år görs en regionalt mer omfattande
undersökning som kan ge tydligare svar. Den nationella undersökningen som görs oftare får fungera
som riktgivande av utvecklingen, resultat från regionala undersökningen finns för 2018.

Jämtlands län i den nationella undersökningen av hälsa på lika villkor
Figur 27-1 Andel som bedömer det allmänna hälsotillståndet som bra eller mycket bra
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Källa:

Folkhälsodatabasen, Folkhälsomyndigheten

Genomsnittet för 2015-2018 visar att 71 procent i Jämtlands län bedömer det allmänna
hälsotillståndet som bra eller mycket bra. I jämförelse med riket ligger Jämtlands län lägre i andel som
upplever god hälsa. I jämförelse med övriga län i norra Sverige är andelen i undersökningen relativt
lika.
Över tid har andelen som upplever sitt allmänna hälsotillstånd som bra eller mycket bra ökat.

Procent

Figur 27-2 Andel som bedömer det allmänna hälsotillståndet som bra eller mycket bra efter kön i
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Källa: Folkhälsodatabasen, Folkhälsomyndigheten

I ovanstående diagram ser vi att undersökningen visar på att män i Jämtlands län i större utsträckning
upplever sig ha en god hälsa i jämförelse med kvinnorna.
I förhållande till riket verkar det inte finnas större skillnader bland männen i länet och riket. Däremot
tyder undersökningen på att färre kvinnor i Jämtlands län uppleva sitt hälsotillstånd som bra i
jämförelse med riket.

Regionala undersökningen för Hälsa på lika villkor
Vart fjärde år gör Jämtlands län en undersökning med ett större urval av personer i ”hälsa på lika
villkor”, vilket ger bättre underlag.
Figur 27-3 Andel som bedömer det allmänna hälsotillståndet som bra eller mycket bra, 2018
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Källa: Hälsa på lika villkor undersökning, Region Jämtland Härjedalen

Vi kan i ovanstående diagram se att Jämtlands län har en lägre andel personer som bedömer sitt
allmänna hälsotillstånd som bra eller mycket bra (67 procent), jämfört med riket (71 procent). Med
andra ord är det 23 procent som bedömer att de har ett dåligt hälsotillstånd.
I Västerbotten är andelen personer som upplever sitt allmänna hälsotillstånd som bra eller mycket
bra på samma nivå som riket (71 procent), övriga län har en signifikant mindre andel som upplever sin
hälsa som god.
Figur 27-4 Andel kvinnor som bedömer det allmänna hälsotillståndet som bra eller mycket bra,
2006 till 2018
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Källa: Undersökningen ”Hälsa på lika villkor” , Region Jämtland Härjedalen och Folkhälsomyndigheten

Figur 27-5 Andel män som bedömer det allmänna hälsotillståndet som bra eller mycket bra, 2006
till 2018
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Källa: Undersökningen ”Hälsa på lika villkor” , Region Jämtland Härjedalen och Folkhälsomyndigheten

Utifrån ovanstående diagram kan vi avläsa att i alla länen förutom Norrbotten är det en signifikant
skillnad mellan könen. Här visar undersökningen att kvinnor upplever i mindre utsträckning sin hälsa
som god i jämförelse med män, både i riket och länet. I Jämtlands län upplevde 70 procent av

männen sitt allmänna hälsotillstånd som bra eller mycket bra, bland kvinnorna var andelen 64
procent. I jämförelse med riket är det 4-5 procentenheter lägre.
Andelen kvinnor i Jämtlands län som upplever god hälsa har varierat mellan 63 och 68 procent i de
olika undersökningarna. År 2014 var andelen 68 procent, andelen sjönk 2018 till 64 procent. Även i
riket var andelen lägre 2018. Här sticker inte Västerbotten ut.
Andelen män i Jämtlands län som upplever god hälsa har varierat mellan 68 och 71 procent. Vilket är
lägre i jämförelse med riket. Västerbotten sticker ut under de tre senaste mättillfällena från 2010,
2014 och 2018.
Tabell 27-6 Andel (procent) kvinnor och män i Jämtlands län efter kommun som bedömer det
allmänna hälsotillståndet som bra eller mycket bra, 2018

Kommun

Kvinna

Man

Totalt

Ragunda
Bräcke
Krokom
Strömsund
Åre
Berg
Härjedalen
Östersund

55
58
68
62
70
65
66
63

62
67
76
67
76
70
74
69

58
63
72
65
73
68
71
66

Källa: Hälsa på lika villkor undersökning, Region Jämtland Härjedalen

Ovanstående tabell visar andelen män respektive kvinnor i länets kommuner som upplever det
allmänna hälsotillståndet som bra eller mycket bra. Mätår, 2018. Det finns små inomregionala
skillnader då gäller upplevd god hälsa. Högst andel fanns i Krokom och Härjedalen och lägst i Ragunda
och Bräcke. Samtliga kommuner har ungefär samma skillnad mellan män och kvinnor.
Figur 27-7 Andel som bedömer det allmänna hälsotillståndet som bra eller mycket bra i Jämtlands
län efter ålder, 2018
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Källa: Undersökningen ”Hälsa på lika villkor”, Region Jämtland Härjedalen och Folkhälsomyndigheten

Ovan ser vi andelen som bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som bra eller mycket bra uppdelat på
ålder och år. Då det gäller ålder finns det en signifikant minskning mellan 2010-2018 i
åldersgrupperna 16-29 och 65-84 år. 2018 är det personer i gruppen 65-84 år som har lägst andel
som upplever att de har en god hälsa. Det är en större andel personer i åldersgruppen 30-44 år
jämfört med 45-64 år som upplever sin hälsa som god.
Tabell 27-8 Andel (procent) som bedömer det allmänna hälsotillståndet som bra eller mycket bra i
Jämtlands län efter utbildning, 2018

Utbildningsnivå

Förgymnasial utbildning
Gymnasial utbildning
Eftergymnasial utbildning

2010
52
65
77

2014
57
64
77

2018
56
64
75

Källa: Undersökningen ”Hälsa på lika villkor”, Region Jämtland Härjedalen och Folkhälsomyndigheten

I ovanstående tabell framkommer bedömning av det allmänna hälsotillståndet och utbildningsnivå.
Det är tydligt att personer med längre utbildning upplever sin hälsa bättre än de med lägre utbildning.
Utbildningsnivå och upplevt hälsotillstånd går med andra ord hand i hand.

Återstående medellivslängd vid 65 års ålder
Karta 27-9 Återstående medellivslängd vid 65 års ålder för kvinnor och män (2014-2018)

Källa: Befolkningsstatistik, SCB.

Kvinnor har en längre återstående medellivslängd än männen, historiskt har dock männen närmat sig
kvinnorna. Geografiskt sett är den återstående medellivslängden efter 65 års ålder längre i södra
Sverige än i norra Sverige. Detta gäller för både män och kvinnor. Under femårsperioden 2014-2018
hade kvinnorna i Jämtlands län i genomsnitt 21,0 år kvar att leva efter 65 års ålder. Motsvarande
siffra för männen var 18,7 år. Riksgenomsnittet var 21,5 respektive 19,0.

Mål 28. I Jämtlands län har alla lika förutsättningar
oavsett funktionsförmåga
I jämförelse med
övriga riket

Utveckling ett år
tillbaka

5- 10 års trend

Färgen på bollen och pilen samt riktningen ska visa om
1. Hur Jämtlands län ligger till i förhållande till andra län och/eller riket.
2. Om det skett en ökning, minskning eller är oförändrat i förhållande till föregående mätning/år.
3.
Samt 5-10 års trend.
Färgerna visar en bedömning om det är en bra eller dålig utveckling i förhållande till målet. Färgerna grön (bra)
oförändrat/varken bra eller dåligt(gul) röd(dålig) vit(omöjlig att bedöma).
Riktningen på pilarna visar på positiv, oförändrad eller negativ utveckling.
Att konstatera är att riktningarna och färgerna till stor del grundar sig på tidigare valda indikatorer och underlag.

Sammanfattning:
Här har vi valt att ha en signalindikator kopplat till tillgängligheten inom kollektivtrafiken och då
länsbussarna. Vi vet förstås att frågan är betydligt större och omfattande. Det ryms inte i denna
uppföljning, däremot ger det en signal att frågan måste analyseras djupare.
Inom kollektivtrafiken i Jämtlands län är andelen tillgänglighetsanpassade fordon 71 (bussar) mycket
lågt i jämförelse med riket samt många andra län. År 2019 (augusti) var 24,5 procent av fordonen
inom Länstrafiken tillgänglighets anpassade utifrån de tre kriterierna ramp/lift, audiovisuellt utrop
och rullstolsplats är alla uppfyllda. Det är tydligt att andelen tillgänglighetsanpassade fordon i
Jämtland har varit i stort sätt oförändrat på lång sikt. Detta samtidigt som rikets andel fordon som
anpassas ökat.

Fordonet ska vara utrustade med ramp/lift, audiovisuellt utrop och rullstolsplats. Alla tre måste vara uppfyllda. Här ingår
endast bussar i statistiken, detta för att det är det som ingår i statistiken för Jämtlands läns kollektivtrafik. I siffrorna för
2019 ingår ej SL:s siffror från Stockholms län vilket drar ner på riksnivån.
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Andelen tillgänglighets anpassade länsbussar
Här har vi valt att ha en signalindikator kopplat till tillgängligheten inom kollektivtrafiken och då
länsbussarna. Vi vet förstås att frågan är betydligt större och omfattande. Det ryms inte i denna
uppföljning, däremot ger det en signal att frågan måste analyseras djupare.
Tabell och karta. 28-1 Tillgänglighets anpassade länsbussar i procent 2019
Län
Andel i procent
Västra Götalands län
97,4
Gävleborgs län
96,4
Gotlands län
96,3
Skåne län
95,3
Uppsala län
94,1
Södermanlands län
93,6
Jönköpings län
87,7
Blekinge län
87,4
Hallands län
87,2
Östergötland
87,1
Dalarnas län
84
Riket
75,6
Kalmar län
69,9
Alla regioner (ovägt medel)
68,9
Västmanlands län
64,9
Värmlands län
57,3
Kronobergs län
55
Västernorrlands län
37
Jämtlands län
24,5
Örebro län
24,3
Västerbottens län
23,5
Norrbottens län
14,2
Stockholms län*
Tillgänglighetsanpassade fordon 72:
Källa: FRIDA & Kolada

Inom kollektivtrafiken i Jämtlands län är andelen tillgänglighetsanpassade fordon (bussar) mycket lågt
i jämförelse med riket samt många andra län. År 2019 (augusti) var 24,5 procent av fordonen inom
Länstrafiken tillgänglighets anpassade utifrån de tre kriterierna ramp/lift, audiovisuellt utrop och
rullstolsplats är alla uppfyllda. Tar man hänsyn till att Jämtlands län ligger mycket lågt, nästan
obefintligt, i andelen med ramp/lift och rullstolsplatser så hamnar Jämtlands län sist i tillgängligheten
på bussarna av alla län.
Mer i detalj har 43 procent av bussarna inom kollektivtrafiken på länsnivån rullstolsplats, 40 procent
har ramp/lift och 29 procent ett audiovisuellt utrop. Med andra är det den sista nämnda som drar ner

Fordonet ska vara utrustade med ramp/lift, audiovisuellt utrop och rullstolsplats. Alla tre måste vara uppfyllda. Här ingår
endast bussar i statistiken, detta för att det är det som ingår i statistiken för Jämtlands läns kollektivtrafik. I siffrorna för
2019 ingår ej SL:s siffror från Stockholms län vilket drar ner på riksnivån.
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på andelen. En jämförelse av dessa detaljer visar att 89 procent av bussarna i riket har ramp/lift, 91
procent har en rullstolsplats och 78 procent audiovisuellt utrop.
Att Örebro, Västerbotten och Norrbotten hamnar under i listan beror främst på att där oftast saknas
audiovisuellt utrop, i de övriga kategorier har mellan 75-90 procent av bussarna dessa installerade
Förutom det har 45 procent av länsbussarna i Jämtlands län en plats en barnvagnsplats samt 27
procent låggolv. Jämförelsevis i riket totalt (exkl. Stockholms län) har 89 procent av länsbussarna
barnvagnsplats och 74 procent låggolv.
Figur 28-2 Andel tillgänglighetsanpassade bussar i kollektivtrafiken 2011-2019
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Ovanstående diagram visar andelen bussar i Jämtlands län jämfört med riket som är helt
tillgänglighetsanpassade, 2011-2019. Det är tydligt att andelen tillgänglighetsanpassade bussar i
Jämtland är i stort sätt oförändrat både på kort och lång sikt. Detta samtidigt som rikets andel ökar
över tid.

Mål 29. Jämtlands län upplevs som landets tryggaste län
I jämförelse med
övriga riket

Utveckling ett år
tillbaka

5 - 10 års trend

Färgen på bollen och pilen samt riktningen ska visa om
1. Hur Jämtlands län ligger till i förhållande till andra län och/eller riket.
2. Om det skett en ökning, minskning eller är oförändrat i förhållande till föregående mätning/år.
3.
Samt 5-10 års trend.
Färgerna visar en bedömning om det är en bra eller dålig utveckling i förhållande till målet. Färgerna grön (bra)
oförändrat/varken bra eller dåligt(gul) röd(dålig) vit(omöjlig att bedöma).
Riktningen på pilarna visar på positiv, oförändrad eller negativ utveckling.
Att konstatera är att riktningarna och färgerna till stor del grundar sig på tidigare valda indikatorer och underlag.

Sammanfattning
Brås nationella trygghetsundersökning (NTU) från 2017 och 2018 visar att fler i Jämtlands län känner
sig trygga vid utevistelse sen kväll (i det egna bostadsområdet) än i riket. Runt 18 procent i länet
känner otrygghet av viss nivå medan det i riket överlag är 28 procent. 73 Fler kvinnor än män känner
otrygghet, 36 procent av kvinnorna på nationell meddelade att de kände otrygghet sena kvällar
medan bland männen var det 19 procent
Tidigare underlag visar att andelen som känt otrygghet i länet har varit lägre än i riket under en längre
tid. Årliga variationer finns men utvecklingen övertid är relativt oförändrad.
Den regionalt utökade undersökningen om Hälsa på lika villkor visar tydligt att kvinnor i Jämtlands län
i större utsträckning avstått från att gå ut själv i jämförelse med män, 33 procent respektive 7
procent. Motsvarande för riket är högre, 44 respektive 12 procent 74.
Andelen personer utsatta för brott mot enskild person var något lägre i Jämtlands län i riket 20172018. I jämförelsen med övriga län i norra Sverige sticker inte länet ut. Övertid har andelen varit
aningen lägre i Jämtlands län än i riket även om skillnaden inte varit stor.
Nationella siffror visar att hot och sexualbrott är de delar som ökat tydligast mellan 2015 och 2017,
över 8 procent uppgav att de varit utsatta 2017 för hot samt drygt 6 procent för sexualbrott.

Med otrygghet avses i detta sammanhang; mycket otrygga, ganska otrygga eller som avstår från att gå ut på grund av
otrygghet
74 Källa: Hälsa på lika villkor undersökning, Region Jämtland Härjedalen
73

Otrygghet vid utevistelse
Tabell 29-1 Andel i procent av befolkningen (16-84 år) som känner otrygghet vid utevistelse sen
kväll åren 2018
Område
Andel (%)
Konfidensintervall 95 %
Hela Riket

28

28-28

Polisregion Nord

18

18-19

Polisområde Jämtland

18

16-20

Lokalpolisområde Jämtland-Härjedalen

13

10-15

Lokalpolisområde Östersund

22

20-24

Polisområde Norrbotten

19

18-20

Polisområde Västerbotten

16

15-17

Polisområde Västernorrland

20

19-22

Källa: Brå,

NTU 75

Ovan kan vi se en sammanställning av Brås nationella trygghetsundersökning (NTU) från 2017 och
2018. Det visar att människor i Jämtlands län känner otrygghet vid utevistelse sen kväll (i det egna
bostadsområdet) i lägre grad än i riket.
Undersökning tyder på att runt 18 procent i länet känner otrygghet av viss nivå. 76 I riket är andelen
runt tio procentenheter högre. I de övriga länen i norra Sverige har Västerbotten något lägre andel,
skillnaden är dock för liten för att dra större slutsatser.
Osäkerheten blir större kring värdena för de inom regionala områdena, dock tyder undersökningen
på att otryggheten är större i lokalpolisområdet Östersund (bestående av Bräcke, Ragunda och
Östersund).
Nationella siffror visar att kvinnor känner otrygghet vid utevistelse sen kväll i det egna
bostadsområdet i större utsträckning än män, 36 procent av kvinnorna i jämförelse med 19 procent
av männen angav att de upplevd otrygghet i viss grad. Unga kvinnor känner otrygghet aningen större
utsträckning än andra. 77 Tyvärr finns här inga siffror på länsnivå i denna undersökning.
År 2017 gjordes en mindre metodändring i undersökningen vilket gör att jämförelse mot tidigare år
inte är möjlig.
Däremot visar den regionalt utökade undersökningen om Hälsa på lika villkor tydligt att kvinnor i
Jämtlands län i stor utsträckning avstått från att gå ut själv i jämförelse med män, 33 procent
respektive 7 procent. Motsvarande för riket är högre, 44 respektive 12 procent. Undersökningen visar
att andelen ökat från 2010 och 2014, speciellt bland kvinnorna i länet. Likaså har andelen ökat kraftigt
bland de unga mellan 16-29 år i länet 78.

Rapport: NTU Kortanalys 1/2019. Nationella trygghetsundesökningen – resultat på kommunal nivå. En sammanställning
av centrala resultat från NTU 2017-2018. Samt Rapportens Appendix 1-7.
76 Med otrygghet avses i detta sammanhang; mycket otrygga, ganska otrygga eller som avstår från att gå ut på grund av
otrygghet
77 Rapport: Sammanställning av centrala resultat från Nationella trygghetsundersökningen 2018. NTU
78 Källa: Hälsa på lika villkor undersökning, Region Jämtland Härjedalen
75

Figur 29-2 Andel i procent av befolkningen (16-84 år) som känner otrygghet vid utevistelse sen
kväll åren 2006‐2017
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Ovanstående diagram visar tidigare mätningar för perioden 2006-2017 gällande otrygghet vid
utevistelse. (Med otrygghet avses i detta sammanhang; mycket otrygga, ganska otrygga eller som
avstår från att gå ut på grund av otrygghet. Befolkning syftar till de mellan 16-84 år.)
Upplevda otrygghetskänslan har varit lägre i länet än i riket en längre tid. Andelen som angett någon
form av otrygghet har varierat mellan 7 och 14 procent sedan 2006 medan den i riket har varierat
mellan 15 och 21 procent. Även de övriga länen i norra Sverige har legat något under riksnivån.

Utsatthet för brott mot enskild person
Tabell 29-3 Utsatthet för brott mot enskild person 2017-2018, andel (%) av befolkningen 16-84 år
Område
Andel (%)
Konfidensintervall 95 %
Hela Riket

23,8

23,6 - 24,0

Polisregion Nord

19,2

18,5 - 19,8

Polisområde Jämtland

20,1

18,4 - 21,9

Lokalpolisområde Jämtland Härjedalen

19,1

16,5 - 22,0

Lokalpolisområde Östersund

20,8

18,5 - 23,3

18,7

17,5 - 20,0

20

18,8 - 21,3

18,3

17,0 - 19,5

Polisområde Norrbotten
Polisområde Västerbotten
Polisområde Västernorrland
Källa: Brå, NTU 80
79

Rapport 2018:3 Nationella trygghetsundersökningen 2006-2017. Regionala resultat. NTU.

Rapport: NTU Kortanalys 1/2019. Nationella trygghetsundesökningen – resultat på kommunal nivå. En
sammanställning av centrala resultat från NTU 2017-2018. Samt Rapportens Appendix 1-7.
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Ovan framkommer statistik på utsatthet för brott mot enskild person 81 uppdelat på olika områden.
Lokalpolisområde Jämtland-Härjedalen innefattar Bergs, Härjedalens, Krokoms, Strömsunds och Åre
kommun. Lokalpolisområde Östersund innefattar Bräcke, Ragunda och Östersunds kommun.
Konfidensintervallet visar en skattning av säkerheten av att värdet ligger mellan dessa värden.
Enligt denna nationella trygghetsundersökning (NTU) från 2017-2018 var andelen som var utsatta för
brott mot enskild person i Jämtlands län något lägre än i riket. I jämförelse med andra län i norra
Sverige var andelen på samma nivå. Undersökningen visar att runt 20 procent i länet varit utsatta, i
riket som helhet var andelen runt 24 procent.
Nationella siffror visar att hot och sexualbrott är de delar som ökat tydligast mellan 2015 och 2017,
över 8 procent uppgav att de varit utsatta 2017 för hot samt drygt 6 procent för sexualbrott.
Undersökningen visar även att det är kvinnor som är utsatta för sexualbrott, 11 procent uppgav ha
varit utsatta 2017, bland män var andelen under 2 procent. Det är speciellt kvinnor mellan 16-24 år
som utsatta, 34 procent av denna grupp uppgav att de varit utsatta. Män är utsatta i aningen större
utsträckning för misshandel, 4 procent av männen och drygt 2 procent av kvinnor på nationella nivå
uppgav att de varit utsatta. Här är det speciellt unga män mellan 16-24 år som är utsatta, 10 procent. 82
Tyvärr finns dessa inte på länsnivå.
Liksom tidigare nämndes gjordes det 2017 en mindre metodändring i undersökningen vilket gör att
jämförelse mot tidigare år inte är möjlig.
Figur29-4 Utsatthet för brott mot enskild person 2005-2016, andel (%) av befolkningen 16-84 år
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Källa: Brå; NTU 83.

Andelen personer i befolkningen som blivit utsatta för brott mot enskild person har övertid varit
aningen lägre i Jämtlands län än i riket även om skillnaden inte varit stor. År 2015 sjönk värdet i länet
till 9 % i jämförelse med rikets 13 %. För 2016 ökade andelen i riket till 16 % samtidigt som andelen i
riket ökade till 11 procent. Urvalet för länet är relativt litet vilket leder till en viss osäkerhet.

Brott mot enskild person syftar till misshandel, hot, sexualbrott, personrån, bedrägerier och trakasserier samt
nätkränking..

81

82

83

Rapport: Sammanställning av centrala resultat från Nationella trygghetsundersökningen 2018. NTU

Rapport 2018:3 Nationella trygghetsundersökningen 2006-2017. Regionala resultat. NTU.

Mål 30. En fungerande jämlik och jämställd social
välfärd
I jämförelse med
övriga riket

Utveckling ett år
tillbaka

5- 10 års trend

Färgen på bollen och pilen samt riktningen ska visa om
1. Hur Jämtlands län ligger till i förhållande till andra län och/eller riket.
2. Om det skett en ökning, minskning eller är oförändrat i förhållande till föregående mätning/år.
3.
Samt 5-10 års trend.
Färgerna visar en bedömning om det är en bra eller dålig utveckling i förhållande till målet. Färgerna grön (bra)
oförändrat/varken bra eller dåligt(gul) röd(dålig) vit(omöjlig att bedöma).
Riktningen på pilarna visar på positiv, oförändrad eller negativ utveckling.
Att konstatera är att riktningarna och färgerna till stor del grundar sig på tidigare valda indikatorer och underlag.

Sammanfattning
Ohälsotalet utgår ifrån antal dagar i genomsnitt som personer som är försäkrade, 16-64 år, har varit
frånvarande med ersättning i form av sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning
eller sjukersättning/ aktivitetsersättning.
I förhållande till riket är ohälsotalet högt i Jämtlands län, det finns inomregionala skillnader.
Över tid har ohälsotalet minskat både i Jämtland och i riket, av olika skäl.
Utifrån åldersgrupper så är det de i högre åldrarna som har högre ohälsotal. Tydligast av allt är att
kvinnor har ett högre ohälsotal än män, både jämfört med riket och med män.
Jämtlands län har statistiken för dödsorsak med avsiktligt självdestruktiv handling (självmord) per 100
000 invånare vilket visar att antalet är högt i Jämtlands län i förhållande till befolkningsmängden och
riket. Män in Jämtlands län har extra högt antal per 100 000 som tagit självmord.
För en yngre åldersgrupp, 0‐17 år, har väntetiderna till BUP gällande en första bedömning, förbättrats
avsevärt sedan föregående år.

Ohälsotalet i Jämtlands län
Tabeller och kartor 30-1 Ohälsotalet år 2018 efter län och kommun

Län

Ohälsotal

Kalmar län

29,8

Gävleborgs län

28,8

Värmlands län

28,5

Södermanlands län

28,4

Västernorrlands län

28,0

Jönköpings län

27,8

Dalarnas län

27,6

Västerbottens län

27,4

Örebro län

27,4

Västra Götalands län

27,2

Gotlands län

27,2

Västmanlands län

26,6

Norrbottens län

26,5

Blekinge län

26,4

Jämtlands län

26,4

Kronobergs län

26,3

Skåne län

25,0

Östergötlands län

24,9

Riket

24,7

Hallands län

22,8

Uppsala län

22,8

Stockholms län

19,3

Källa: Försäkringskassan

Ohälsotalet är Försäkringskassans mått på
frånvarodagar
som
ersätts
från
sjukförsäkringen under en 12‐månadersperiod.
Alla dagar är omräknade till nettodagar, t.ex.
två dagar med halv ersättning blir en dag.
Ohälsotalet beräknas genom att antal
utbetalda
dagar
med
sjukpenning,
arbetsskadesjukpenning,
rehabiliteringspenning samt sjukersättning/
aktivitetsersättning från socialförsäkringen
relateras till antal registrerade försäkrade
personer i befolkningen med åldern 16‐ 64 år.

I förhållande till riket är ohälsotalet i Jämtlands län högre än i riket. År 2018 var talet 26,4 samtidigt som den i
riket var 24,7. I jämförelse med övriga län ligger Jämtlands län i mitten där Kalmar toppar och Stockholm har
lägsta talet. Rikets tal påverkas starkt av den sist nämnda. De övriga Norrlands länen har högre ohälsotal där
Västernorrland har högst med 28,0.
De inom regionala bilden visar på att stora skillnader mellan de olika kommunerna där inlandskommunerna
har högre tal samtidigt som fjällkommunerna Härjedalen och Åre har tydligt under riksnivån.
Utifrån åldersgrupper så är det de i högre åldrarna som har högre ohälsotal, både i länet och i riket. För de
mellan 60-64 år är talet 59,4 i länet (riket 58,8) medan för de mellan 50-59 år är ohälsotalet 39,1 (riket 39,3).
Mellan könen är skillnaderna tydliga, kvinnorna i Jämtlands län har ett ohälsotal på 31,6 och i riket 29,9 (år
2018). Bland män är ohälsotalet 21,4 i länet och 19,8 i riket. I antalet dagar är skillnaden störst i
åldersgruppen 60-64 år där kvinnor i Jämtlands län hade i genomsnitt drygt 20 dagar längre frånvaro. Relativt
sett är den största skillnaden i åldersgruppen 40-49 år där kvinnor har 1,8 gånger längre frånvaro, här är
kvinnors ohälsotal 29,0 i Jämtlands län och männens 16,1. 84
Figur 30-2 Ohälsotal 1999‐2018 i riket och Jämtlands län
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Källa: Försäkringskassan

Ohälsotalet är antal dagar i genomsnitt som personer som är försäkrade, 16‐64 år, har varit
frånvarande med ersättning (sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning
samt sjukersättning/ aktivitetsersättning).
Sedan åren strax efter millennieskiftet har ohälsotalet i Sverige generellt varit sjunkande efter att ha varit
stigande fram till ca 2003. På riksnivå (svart linje) var ohälsotalet som högst år 2003 (43,2) och några år
senare, mellan 2007 och 2011, skedde en större minskning.
Jämtlands län (röd linje) har över tid haft högre ohälsotal än riket. År 2018 låg ohälsotalet på 26,4 vilket är en
minskning mot 2016 års siffra om 29,4. Mellan 2015 och 2018 har ohälsotalet sjunkit mer drastiskt i
jämförelse med riket.
Källa: Försäkringskassan ladda ner excefilerna under www.forskringskassan.se/statistik/sjuk/ohalsomatt – klicka på Ohälsotalet.
Kollat 2019-08-20
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Utvecklingen av ohälsotalet för män och kvinnor i Jämtlands län har följt samma mönster som övergripande
i riket, skillnaden har dock minskat en aning från topp åren 2003. Det har historiskt varit större skillnad i
talet mellan kvinnorna i länet och riket jämförelsevis med män i länet och riket. De senaste två åren har
skillnaden närmat sig varandra.
I ohälsotalet ingår inte de som saknar en sjukpenninggrundande inkomst (SGI). Ohälsotalen avser
befolkningsgruppen 16‐64 år som är försäkrade.
Att befolkningen skulle bli friskare så som sjunkande ohälsotal tyder på är inte helt enkelt att bedöma. En
viss förklaring i nedgången kan härledas till bestämmelserna från 2008 med bakregräns för bland annat
sjukpenningen samt den hårdare bedömningen för rätten till sjukersättning som tillämpats sedan 2015. 85

Antal självmord
Figur 30-3 Antalet avsiktligt självdestruktiva handlingar (självmord) per 100 000 invånare (15‐24 år)
medelvärde 2013-2017
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Källa: Statistikdatabasen, Socialstyrelsen
Statistiken för dödsorsak med avsiktligt självdestruktiv handling (självmord) per 100 000 invånare visar att
antalet är högt i Jämtlands län i förhållande till befolkningsmängden både bland unga (se ovan) och
generellt.

Sedan 2010 har runt 20 personer dött årligen genom självmord varav 2-3 av dessa är mellan 15-24 år. Två
85

Försäkringskassan rapport: Svar på regeringsuppdrag. Rapport- uppföljning av sjukfrånvarons utveckling 2018. Rapporten kan

hittas på Försäkringskassan hemsida: https://www.forsakringskassan.se/statistik/sjuk/ohalsomatt

Datum: 191202

tredje delar är män. Mellan 2013-2017 gjordes årligen genomsnittligt 16,5 självmord per 100 000 invånare i
Jämtlands län, det är det högsta värdet bland länen. Jämförelsevis i riket var antalet 12,0. Antalet för män i
länet är 22,1 per 100 000 invånare vilket är högre än rikets 16,9. Bland kvinnorna är samma genomsnittliga
antal 10,8 per 100 000 invånare vilket är också högre än rikets 7,2.
Bland unga (15-24 år) är antalet självmord 18,6 per 100 000 invånare. Motsvarande för riket ä 10,2.
Tillsammans med Gotland och Norrbotten ligger länet i topp. Här påverkar självklart den låga populationen
till att varje nytt fall ökar värdet tydligt mer i små län i jämförelse med riket och större län.
Figur 30-4 Antalet avsiktligt självdestruktiva handlingar (självmord) per 100 000 invånare (15-24 år) 5 års
medelvärden, Jämtlands län och riket efter totalt och kön
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Källa: Statistikdatabasen, Socialstyrelsen

Statistik övertid på femårs genomsnittligt antal visar på att antalet självmord per 100 000 invånare legat runt
drygt 15 och 16 fall generellt i Jämtlands län samtidigt som det i riket varierat runt 12. Bland unga (15-24 år)
visar samma kalkyler övertid att antalet skiftat mellan 18-20 självmord per 100 000 invånare, vilket är tydligt
högre än rikets 10.

Väntetider till Barn- och Ungdomspsykiatrin, BUP
Figur 30-5 Väntetider till Barn‐ och Ungdomspsykiatrin. Andel patienter som efter beslut fått en första
bedömning inom 30 dagar 2019
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Väntetiderna till Barn och ungdomspsykiatrin (BUP) visar att andelen patienter som får en första bedömning
inom 30 dagar ligger lågt i Jämtlands län i en länsjämförelse 2019, 35 procent. Gotland och Skåne har högsta
andelarna samtidigt som även övriga län i norra Sverige ligger lågt.
Figur 30-6 Väntetider till Barn‐ och Ungdomspsykiatrin. Andel patienter som fått en första bedömning
inom 30 dagar 2016-2019 norra Sverige
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De senaste fyra åren har andelen patienter som får första bedömning inom 30 dagar av BUP
sjunkit i samtliga fyra Norrlands länen. Övertid har andelen varit lägst i Västerbotten med
Västernorrland liggande på samma nivå sedan 2017. I Jämtlands län har andelen halverats
under de två senaste åren.

Mål 31. Hälso- och sjukvården erbjuder länsinvånarna
högkvalificerad vård
I jämförelse med
övriga riket

Utveckling ett år
tillbaka

5- 10 års trend

Färgen på bollen och pilen samt riktningen ska visa om
1. Hur Jämtlands län ligger till i förhållande till andra län och/eller riket.
2. Om det skett en ökning, minskning eller är oförändrat i förhållande till föregående mätning/år.
3.
Samt 5-10 års trend.
Färgerna visar en bedömning om det är en bra eller dålig utveckling i förhållande till målet. Färgerna grön (bra)
oförändrat/varken bra eller dåligt(gul) röd(dålig) vit(omöjlig att bedöma).
Riktningen på pilarna visar på positiv, oförändrad eller negativ utveckling.
Att konstatera är att riktningarna och färgerna till stor del grundar sig på tidigare valda indikatorer och underlag.

Sammanfattning:
Utifrån de indikatorer som används så har mortalitet i akut hjärtinfarkt minskat över tid, såväl i Jämtlands län
som i riket och både för kvinnor och män. Jämtlands län ligger nu på samma nivå som riket.
Utifrån nyckeltal i kolada framkommer att:
* Disponibla vårdplatser inom slutenvården i antal per 1000 invånare är något sämre i Jämtlands län än i riket.
* Överbeläggningar i somatisk slutenvård, antal per 100 disponibla håller sig Jämtlands län ungefär på
riksgenomsnittet.
* Överbeläggningar i psykiatrisk slutenvård, antal/100 disponibla vårdplatser visar att Jämtlands län hamnar
bland tredje delen med sämsta resultaten i riket.
* Patienter i sluten vård med vårdrelaterad infektion, andel (%), visar Jämtlands län har det bästa resultatet i
regionjämförelsen. Värdena i riket är tydligt högre.
* Genomförd operation/åtgärd i specialiserad vård inom 90 dagar i procent, visar att andelen är lägst i
Jämtlands län (63 procent).
* Rimlig väntetid till vård- eller hälsocentral, andel (%) visar att väntetiderna till vård- och hälsocentralen var
bland de bättre.
* I en jämförelse över Förtroendet för sjukvården som helhet hamnar länet bland de i mitten.

Åldersstandardiserad mortalitet i akut hjärtinfarkt
Figur 31-1 Åldersstandardiserad mortalitet i akut hjärtinfarkt per 100 000 invånare 86 år 2017
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*för 2017 är siffrorna preliminära
Källa: Statistikdatabasen för hjärtinfarkter. Socialstyrelsen.

I Jämtlands län var antalet dödsfall i akut hjärtinfarkt 74 per 100 000 invånare år 2017, vilket är i samma nivå
som i riket som helhet. Norrbotten hade de högsta antalet med 112 följt av Blekinge och Gävleborg med 95
respektive 88. Lägsta antalet var i Uppsala och Kronoberg med 57 och 58.
Figur31-2 Åldersstandardiserad mortalitet i akut hjärtinfarkt per 100 000 invånare år 2017 efter kön
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Källa: Statistikdatabasen för hjärtinfarkter. Socialstyrelsen.
Källa: Socialstyrelsen Omfattar personer som avlidit med diagnosen akut hjärtinfarkt som underliggande eller multipel dödsorsak.
Med akut hjärtinfarkt avses här diagnoskoderna 410 (enligt Icd9), I21 eller I22 (enligt Icd10).
Fallen i åldrarna 20 och äldre ingår och har relaterats till medelbefolkningen i motsvarande åldrar.
Den sammanlagda medelfolkmängden år 2010 för kvinnor och män har använts vid åldersstandardiseringarna för båda könen. SeStatistikdatabas för hjärtinfarkt
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En jämförelse mellan könen visar att i samtliga delar av landet dör fler män än kvinnor i akut hjärtinfarkt. I
Jämtlands län var antalet döda i akut hjärtinfarkt per 100 000 invånare 109 män och 46 kvinnor, motsvarande
för riket var 103 och 53. Största skillnaden i antalet mellan könen var i Gotland (90), följt av Örebro (80). Här
ligger Jämtlands län (60) aningen högre än riket (50). Lägst har Uppsala (24) och Värmland (30).
Figur32-3 Åldersstandardiserad mortalitet i akut hjärtinfarkt per 100 000 invånare år 1987‐2017
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Källa: Statistikdatabasen för hjärtinfarkter. Socialstyrelsen.

Trenden visar på minskande antal döda både på totalen som bland män och kvinnor i Jämtlands län likväl
som i riket. Under tioårsperioden 2007‐2017 minskade mortaliteten från 153 till 74 per 100 000 invånare i
Jämtlands län, en minskning med 48 %. Motsvarande minskning i riket var 49 %.
Bland män har antalet per 100 000 invånare minskat från 225 till 109 på tio år i Jämtlands län. Bland kvinnor
har antalet minskat från 101 till 46. Motsvarande minskning i riket är 2013 till 103 bland män och 11 till 53
bland kvinnor.
Sedan våren 2015 erbjuder sjukvården i Jämtlands län s.k. ballongsprängning (PCI) vilket är en viktig
behandlingsform vid akuta hjärtinfarkter och kan vara livsavgörande för en patient. I vilken mån nedgången i
dödsfall för män under 2016 och 2017 är en effekt av detta är för tidigt att svara på.

Nyckeltal i Kolada
I Kolada finns nyckeltal över Hälso- och sjukvården i regionerna i Sverige för att jämföra:
•

omställning till vård

•

patienternas syn på vården

•

tillgänglighet cch väntetider

•

säker vård

Vi har valt att följa några av dessa indikatorer för att kunna se vilka signaler finns. Här väljer vi att jämföra
både mot riket och övriga län, men också mot regioner med liknande socioekonomisk struktur samt Regioner
där Hälso- och sjukvården är lika i form av storlek. Givetvis visar dessa inte exakt hur bra Hälso- och
sjukvården är utan mer en jämförelse över hur bra resultaten är i jämförelse med andra regioner och riket.
Tabell 31-4 Lista över regioner inom "Liknande regioner, hälso- och sjukvård" samt Liknande regioner
socioekonomi 87
Liknande landsting, hälso- och sjukvård (inkl läkemedel)
Region Blekinge
Region Gotland
Region Kronoberg
Region Kalmar
Region Västernorrland
Region Värmland
Region Västmanland
Källa: Kolada

Liknande regioner socioekonomi
Region Norrbotten
Region Dalarna
Region Värmland
Region Örebro län
Region Västerbotten
Region Gotland
Region Kalmar

Tabellen ovan visar vilka regioner som ingår i de två olika jämförbara kategorierna.

Dessa syftar till regioner där sjukvården är lik varandra i form av storlek och befolkningsmängd samt till regioner där
den socioekonomiska strukturen är lik varandra. Se Kolada för mer information
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Tabell 31-5 Nyckeltal i Kolada

Patienters och
Tillgänglighet befolkningens
och väntetider syn på vården

Rimlig väntetid till vård- eller
hälsocentral, andel (%)

Förtroende för sjukvården i sin helhet,
andel (%)

Patientupplevd kvalitet avseende
helhetsintryck i primärvården, index

Överbeläggningar i somatisk
slutenvård, antal per 100 disponibla
vårdplatser
Genomförd operation/åtgärd i
specialiserad vård inom 90 dagar, andel
(%)

Disponibla vårdplatser slutenvård totalt
i länet, antal/1000 inv
Överbeläggningar i somatisk
slutenvård, antal per 100 disponibla
vårdplatser
Patienter i sluten vård med
vårdrelaterad infektion, andel (%)

Indikatorer

Omställning till
nära vård
Säker vård

Region Jämtland Härjedalen

2,07

3,1

3,3

3,1

63,0

64,9

60

83

Liknande regioner socioekonomi

2,35

2,5

8,0

2,5

79,0

61,4

64

81

Liknande regioner, hälso- och sjukvård (inkl
läkemedel)
2,38

2,9

9,1

2,9

81,9

63,4

63

81

Riket

2,13

4,8

8,9

4,8

82,5

58,4

61

80

Alla regioner (ovägt medel)

2,21

3,9

8,8

3,9

80,6

61,5

62

80

Bästa resultatet

2,71

1,4

3,3

1,4

91,8

73,3

74

84

Sämsta resultatet

1,76

6,7

13,2

6,7

63

52,5

51

75

2018

2017

2018

2018

2018

År för nyckeltalen: 2018

2017 2018

Källa: Kolada
För varje nyckeltal rangordnas alla kommuner/landsting efter sina resultat, och de bästa resultaten får grön färg, de
sämsta får röd färg och de i mitten får gul färg. Saknas data på något nyckeltal visas det med grå färg.

Tabellen ovan visar nyckeltal i de valda indikatorerna i Kolada efter de fyra olika kategorierna.
Då det gäller omställning till vård visar Disponibla vårdplatser inom slutenvården i antal per 1000 invånare att
det i Jämtlands län fanns (2018) 2,07 platser / 1000 invånare. Det i förhållande till riket och övriga län var
något lägre. I jämförelse med regioner vars sjukvård är likartat samt regioner med liknande sociekonomiska
struktur är antalet lågt. Utvecklingen övertid visar på att antalet disponibla vårdplatser minskat både från året
innan (2,18) samt 2010 (2,77). I samtliga regioner har det skett en minskning.
Överbeläggningar i somatisk slutenvård, antal per 100 disponibla visar att Jämtlands län hör till de län vars
resultat hör till mittengruppen. Resultatet är något bättre än riket men sämre än bland annat regioner med
liknande socioekonomisk struktur eller liknande sjukvård sett från storlek.
Nyckeltal för Överbeläggningar i psykiatrisk slutenvård, antal/100 disponibla vårdplatser visar att Jämtlands län
hamnar bland tredje delen med sämsta resultaten. Regioner med liknande socioekonomisk struktur ligger i
nivå med länet. De tre sista åren har resultaten varit bland de sämre i landet.
Det andra nyckeltalet kopplat till säker vård, Patienter i sluten vård med vårdrelaterad infektion, andel (%), visar
Jämtlands län har det bästa resultatet i regionjämförelsen. Värdena i riket är tydligt högre. De senaste fem åren
har Jämtlands län hamnat bland de med bättre resultat.

Nyckeltalet Genomförd operation/åtgärd i specialiserad vård inom 90 dagar i procent, visar att andelen är lägst
i Jämtlands län (63 procent). Region Halland har högst (91,8 procent). Länet har tydligt lägre andel än riket
(82,5) samt de två olika jämförelse grupper Regioner med liknande socioekonomi (79,0) och liknande landsting
(81,9). I samtliga län har andelen minskat övertid, den är dock något brantare i länet än riket och övriga.
Samtidigt visar nyckeltalet Rimlig väntetid till vård- eller hälsocentral, andel (%) att väntetiderna till vård- och
hälsocentralen var bland de bättre. Här har resultatet övertid blivit bättre i en jämförelse mellan regionerna.
Indexet för patienters upplevelse över kvalitet tyder på patienterna har gott intryck av primär vården då den
jämförs mot övriga län och riket. Länet har ett av de högre värdena, 2018 var den 83 jämfört med rikets 80.
Liknande landsting och regioner med liknande socioekonomi var indexet 81 i båda fallen. Värden finns endast
för få år bakåt, 2015 var indexet 79 för Jämtlands län.
I en jämförelse över Förtroendet för sjukvården som helhet hamnar länet bland de i mitten, 60 procent av de
som svarat på en enkätundersökning svarade att de hade stort eller mycket stort förtroende för Hälso- och
sjukvården i länet.

Mål 32. Andelen utomnordiskt födda motsvarar
riksgenomsnittet
I jämförelse med övriga Utveckling ett år tillbaka
riket

5 - 10 års trend

Färgen på bollen och pilen samt riktningen ska visa om
1. Hur Jämtlands län ligger till i förhållande till andra län och/eller riket.
2. Om det skett en ökning, minskning eller är oförändrat i förhållande till föregående mätning/år.
3.
Samt 5-10 års trend.
Färgerna visar en bedömning om det är en bra eller dålig utveckling i förhållande till målet. Färgerna grön (bra)
oförändrat/varken bra eller dåligt(gul) röd(dålig) vit(omöjlig att bedöma).
Riktningen på pilarna visar på positiv, oförändrad eller negativ utveckling.
Att konstatera är att riktningarna och färgerna till stor del grundar sig på tidigare valda indikatorer och underlag.

Sammanfattning:
Andelen utomnordiskt födda av befolkningen är lågt i jämförelse med övriga län och riket som helhet, år
2018 var andelen 8,5 procent. Jämförelsevis var riksnivån 16,8 procent. Räknas storstadsregionerna 88 bort är
andelen 13,1 procent vilket också är tydligt högre.
Endast Norrbotten och Gotland har lägre andel.
Utvecklingen övertid visar på att andelen i länet ökat, de senaste fem åren i större utsträckning än tidigare.
År 2008 var andelen 3,9 procent av befolkningen, fem år senare (2015) 5,9 procent. Sammanlagt har andelen
ökat med 4,6 procentenheter under tio år. I riket har ökningen var större. År 2008 var andelen 10,9 procent,
fem år senare (2015) 14,5 procent. Ökningen de senaste tio åren är 5,9 procentenheter. Med andra ord har
skillnaden till riket ökat från 7 procentenheter (2008) till 8,3 (2018). Räknas andelen bara utanför
storstadsregionerna har skillnaden ökat med en procentenhet till 4,6.
Förändringen ett år tillbaka är för liten för att göra en bedömning på.
Länet har under perioden 2013 - 2018 haft ett positivt flyttnetto mot utlandet med 6595 personer men
data på inrikes flyttströmmar visar att det är fler utomnordiskt födda som flyttar från Jämtlands län till övriga
landet än tvärt om. I antal står utomnordiskt födda för drygt en fjärdedel av de som flyttat ut, från 2014 är
antalet -2900 personer. Samtidigt är det något fler inrikes födda som flyttat in än ut (överskott 397).
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Andelen utomnordiskt födda
Figur 32-1 Andel (%) utomnordiskt födda efter län och riket 2018
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Källa: Raps RIS, Befolkningsregistret, SCB.
Karta 32-2 Andel (%) utomnordiskt födda efter län och riket 2018
Drygt 8,5 procent av befolkningen i Jämtlands län
(2018) är utomnordiskt födda. Det är långt från
riksnivå där andelen är 16,8 procent. Skillnaden är
tydlig, 8,3 procentenheter. Endast Norrbotten och
Gotland har lägre andelar. I Norrbottens fall påverkas
andelen av en större andel från övriga Norden, drygt 4
procent i jämförelse med 1,6 procent i Jämtlands län.
Räknas storstadsregionerna 89 bort är andelen
utomnordiskt födda 13,1 procent, vilket också är
tydligt högre än länets andel.
Största andelen utomnordiskt födda av befolkningen
finns i Stockholm, Skåne och Kronoberg, dessa tre
ligger över Riket.
Kartan bredvid visar att det geografiskt är generellt
lägre andelar i de nordliga länen.
Källa: Raps RIS, Befolkningsregistret, SCB.
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Figur 32-3 Andel (%) utomnordiskt födda män och kvinnor av totala befolkningen efter län och riket 2018
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Källa: Raps RIS, Befolkningsregistret, SCB.
I Jämtlands län är 4,5 procent utomnordiskt födda män och 4 procent kvinnor. Motsvarande i riket är 8,6 och
8,2 procent. I samtliga län är det fler utomnordiskt födda män än kvinnor. Skillnaderna mellan andelen män
och kvinnor av totala befolkningen varierar mellan 0,2 procentenheter (Gävleborg) till 0,7 procentenheter i
Kronoberg. I Jämtlands län är skillnaden 0,5 och riket 0,4.
Figur 32-4 Andel (%) utomnordiskt födda i Jämtlands län efter kommun och i riket 2018
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Källa: Raps RIS, Befolkningsregistret, SCB.
Inom Jämtlands län varierar andelen utomnordiskt födda av befolkningen en del. Lägsta andelen har Krokom
med 6 procent (2018), högsta andelen finns i Ragunda, Bräcke, Strömsund och Åre med runt 10 procent.
Östersund ligger på 8 procent dvs. på länsnivån. Samtliga kommuner ligger långt ifrån riksnivå på 16,4
procent. Andelsmässigt flest män finns i Åre och Bräcke medan kvinnor i Ragunda och Bräcke. Största
skillnaden finns i Åre (1,2 procentenheter) och lägst i Östersund (0,2 procentenheter).

Figur 32-5 Andel utomnordiskt födda i Jämtlands län, norra Sverige och riket åren 1990 ‐ 2018
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Källa: Raps RIS, Befolkningsregistret, SCB.
Utvecklingen övertid visar att andelen i Jämtlands län ökat sedan 1990. Sedan 2008 har andelen ökat från
3,9 procent till 8,5 procent vilket är 4,6 procentenheter under en 10-årstid. De senaste fem åren har
ökningen var kraftigare, från 2013 (5,9 procent) är ökningen 2,6 procentenheter. Jämförelse visar har
andelen i riket ökat mer. Från 2008 (10,9 procent) till 2018 (16,8 procent) har ökningen varit 5,9
procentenheter. De senaste fem åren har andelen i riket ökat med 3,5 procentenheter. Med andra ord har
skillnaden till riket ökat från 7 procentenheter 2008 till 8,3 procentenheter 2018. Även i förhållande till riket
exkluderat storstadsregioner är utvecklingen lägre. Skillnaden har ökat med en procentenhet under tio åren.
Figur 32-6 Antal invånare i Jämtlands län efter födelsebakgrund 1990 - 2018
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Källa: Raps RIS, Befolkningsregistret, SCB.
De gröna värdena syftar till den gröna linjen, de orangea värdena till de orangea linjerna. Det på grund av olika skalor.

Utvecklingen av antalet personer födda utanför norden visar att antalet ökat sedan 2002, 2013 började
antalet öka kraftigare. Under flera år har de utomnordiskt födda kvinnorna i länet varit fler än männen, men
sedan år 2013 är männen fler. Ökningen av andelen och antalet utomnordiskt födda i länet sammanfaller
tydligt med ökat mottagande av nyanlända i länets alla kommuner, samtidigt visar stagnationen 2018 på de

minskade möjligheterna att komma till landet som asylsökande och skärpta reglerna för att få
uppehållstillstånd. En annan viktig faktor är att Migrationsverket avvecklat sin verksamhet i länet. Samtidigt
visar utvecklingen av antalet födda Sverige en ökning 2017 och 2018.
Tabell 32-7 Befolkningsförändring 2013 ‐ 2018 per kommun i Jämtlands län.
Folkmängd
2013

Folkökning

2018

Flyttningsnetto
Totalt

Därav mot
Egna
länet

Övriga
Sverige

Utlandet
6595
570

Jämtlands län
Berg

126461
7160

130280
7097

3819
-63

4078
40

-250

-2517
-280

Bräcke
Härjedalen

6559
10281

6376
10147

-183
-134

-2
237

-233
-141

-335
-278

566
656

Krokom

14643

14858

215

102

-335

-367

804

Ragunda
Strömsund

5458
11984

5343
11703

-115
-281

65
33

-76
-352

-317
-659

458
1044

Åre
Östersund

10420
59956

11529
63227

1109
3271

972
2631

-169
1556

246
-527

895
1602

Källa: Befolkningsregistret, SCB

Av tabellen ovan framgår tydligt det stora flyttnettot från utlandet mellan 2013 och 2018.
Invandringen har de senaste fem åren varit det som ökat på befolkningsantalet, speciellt i de mindre
kommunerna. Sammanlagt för länet är det 2500 personer fler som flyttat ut ur länet mot övriga
landet. Samtidigt har under samma tid 6600 fler personer flyttat in än ut från utlandet, överskottet
består främst av utom nordiskt födda. Antalet inrikes födda och nordiskt födda är ungefär det samma
då det gäller in och utflyttning mot andra länder. 90 Av tabellen framgår också att Östersunds kommun
haft en inflyttning från övriga kommuner om drygt 1500 personer mellan åren 2013 och 2018.

In- och utflyttning
Figur 32-8 Inrikes in- och utflyttning efter födelsebakgrund 2014 - 2108
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Källa: Monadatabasen för Jämtlands län, SCB
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Källa: Monadatabasen för Jämtlands län, SCB
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Flyttöverskott mot övriga län har varit negativ i Jämtlands län. Under de fem senaste åren har negativa
överskott berott främst på att de är utrikes födda som flyttar (vidare) till andra delar av landet än till länet,
det handlar huvudsakligen om de utomnordiskt födda. Sammanlagt har det mellan 2014 och 2018 flyttat in
nästan 400 fler inrikes födda från andra län till Jämtlands län än tvärtom. Under samman tid är flyttnettot
drygt -2900 utrikesfödda. Av de utrikesfödda som flyttade ut 2018 var 96 procent utomnordiskt födda,
bilden är den samma går man bakåt i tiden.
I antal står utomnordiskt födda för drygt en fjärde del av de som flyttat ut, 2018 flyttade 1229 utomnordiskt
födda ut ur Jämtlands län mot övriga riket vilket i andel var 29 procent. Med andra tyder statistiken på att
det sker en vidareflyttning från länet, de som invandrat flyttar vidare i större utsträckning till övriga landet
än till länet. 91
Figur 32-9 Flyttnettot bland Utrikesföddas mot övriga län och utlandet Jämtlands län 2009 - 2018
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Källa: Befolkningsregistret, SCB

Diagrammet ovan visar hur flyttnettot bland utrikesfödda mot övriga län går i motsatt riktning som flyttnetto
mot utlandet. Att kurvorna är varandras spegelbilder med ett års förskjutning på inrikes flyttningen tyder på
att många utrikesfödda som invandrat till Jämtlands län flyttar vidare i stor utsträckning till övriga landet.
Exempelvis kom sammanlagt 1865 utrikesfödda år 2017 in till länet från utlandet, redan året efter flyttade
runt 340 personer av dessa vidare till andra delar av Sverige. 92
Flyttning är den faktor som numera påverkar befolkningsutvecklingen mest, inte bara Jämtlands län utan i
hela landet. Antalet nyanlända som av olika anledningar flytt från sina hemländer förklarar det positiva
invandringsnettot som, genom att kompensera för både det negativa födelsenettot och inrikes flyttnetto,
medfört att länets befolkning ökat under senare år. Det stora antal asylsökande som kommit till landet samt
Migrationsverkets närvaro i länet har varit en förutsättning för denna utveckling. Den förändrade inriktningen
av migrationspolitiken samt Migrationsverkets avveckling av verksamheten i länet kommer att påverka länets
befolkningsutveckling negativt under kommande år. Vi kommer också sannolikt se en ökad skillnad i den
demografiska utvecklingen mellan län som har ett fortsatt inflöde av asylsökande och nyanlända och vårt län
där mottagandet, enligt nuvarande prognoser, kommer vara mycket lågt.
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Källa: Monadatabasen för Jämtlands län, SCB
Källa: Monadatabasen för Jämtlands län, SCB

Mål 33. Länet tillhör de mest attraktiva i landet för unga
kvinnor
I jämförelse med
övriga riket

Utveckling ett år
tillbaka

5 - 10 års trend

Färgen på bollen och pilen samt riktningen ska visa om
1. Hur Jämtlands län ligger till i förhållande till andra län och/eller riket.
2. Om det skett en ökning, minskning eller är oförändrat i förhållande till föregående mätning/år.
3.
Samt 5-10 års trend.
Färgerna visar en bedömning om det är en bra eller dålig utveckling i förhållande till målet. Färgerna grön (bra)
oförändrat/varken bra eller dåligt(gul) röd(dålig) vit(omöjlig att bedöma).
Riktningen på pilarna visar på positiv, oförändrad eller negativ utveckling.
Att konstatera är att riktningarna och färgerna till stor del grundar sig på tidigare valda indikatorer och underlag.

Sammanfattning:
Sammanlagt 7,2 procent av befolkningen (2018) i Jämtlands län är unga kvinnor mellan 18 - 30 år,
jämfört med riket är det aningen lägre. I en läns jämförelse hamnar länet i den nedre halvan. I Uppsala
(9,5 procent) och Västerbotten (8,7 Procent) är andelen högst samtidigt som Blekinge, Dalarna och
Västernorrland har de lägsta andelen (6,8 procent).
Statistik på flyttning för 2018 visar att sammanlagt 63 fler unga kvinnor (18 - 30 år) flyttade in i länet än
ut. Inrikes flyttöverskottet 93 var -48, det som drar till positivt resultat är utrikes flyttningen som var
111 fler in än ut. Jämfört med andra län så som Dalarna, Kalmar, Norrbotten och Västernorrland är
negativa inrikes flyttningsnettot relativt liten.
Från 2017 till 2018 sjönk andelen unga kvinnor med 0,2 procentenheter vilket är för liten förändring för
att kunna dra stora slutsatser om en försämring. Däremot visar flyttstatistiken tydligare skillnad där
totala flyttöverskottet gick från -50 (2017) till positivt resultat. Stora skillnaden skedde inom inrikes
flyttningen där största underskottet inom en tio års tid gick till lägsta.
Utvecklingen av andelen unga kvinnor utifrån mellan 2009 - 2018 har följt rikets utveckling, skillnaden
är att andelen varit runt 1 procentenheter lägre. Andelen i Jämtlands län har gått som en våg runt 7
procent liksom andelen i riket varierat runt 8 procent. År 2009 var andelen 7 procent i länet, vilket är
nästan de samma som tio år senare.
Totala flyttöverskottet har visat de senaste tio åren en liten förbättring i det stora hela även om
fluktuationen varierat kraftigt. Mycket beror på ökade invandringen. Samtidigt har inrikes flyttningen,
trots stora variationer, inte visat samma utveckling i stora hela, den har varit negativ under hela
perioden.
Flyttöverskott och flyttnetto syftar till skillnaden mellan inflyttning och utflyttning. Med andra ord kan vara
positiv eller negativ
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Andelen unga kvinnor 18-30 år av befolkningen
Figur 33-1 Andel kvinnor 18 – 30 år av totalbefolkningen per län 2018
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Källa: Befolkningsregistret, SCB
Andelen unga kvinnor, 18 ‐ 30 år, i Jämtlands län var 7,2 % 2018 av totala befolkningen. Det är under
riksgenomsnittet som uppgår till 8 %. Den högsta andelen finns i Uppsala och Västerbotten, båda
med större universitet i länet. Övriga län som ligger över riket är Stockholm, Östergötland, Skåne,
Västra Götaland och Örebro. Lägsta andelen finns i Dalarna och Blekinge med 6,8 procent var.
Jämförelsevis är unga män i samma ålder 8,2 procent av totala befolkningen i Jämtlands län vilket är
också under andelen i riket (8,7 procent). Även här har Uppsala (9,7 procent) och Västerbotten (9,7
procent) de högsta andelarna av total befolkningen.
I Jämtlands län är skillnaden i andelen unga män och kvinnor av hela befolkningen 1 procentenhet,
vilket är något över rikets 0,6 men länet ligger i mitten i en länsjämförelse. Största skillnaden finns i
Norrbotten (2 procentenheter) och Blekinge (1,7 procentenheter). Lägsta skillnaden finns i Uppsala,
Stockholm (0,3) och Skåne (0,2).
Mönstret med att unga kvinnor flyttar har funnits i många år. Det är tydligt att kvinnorna i högre
flyttar till mer urbana miljöer för studier och jobb. Kvar blir ett överskott av unga män, vilket ligger till
grund för den demografiska utvecklingen i alldeles för stor del av landets kommuner.

Kartor 33-2 Andel kvinnor 18 – 30 år av totalbefolkningen per län och kommunerna i Jämtlands län
2018

Källa: Befolkningsregistret, SCB
Inom länet är skillnaderna stora. I Östersund är 8,5 procent av befolkningen unga kvinnor (18 - 30 år),
i Åre är de 8 procent. Lägsta andelen unga kvinnor finns i Krokom (5,2 procent) och Bräcke (5,4
procent). Östersund och Åre har även högsta andelen unga män i samma ålder av totala befolkningen,
8,9 procent respektive 9,3 procent. Även här har Krokom lägsta andelen med 6,2 procent.
Största skillnaden mellan andelen unga kvinnor till andelen unga män av befolkningen finns i Bräcke
(2,2 procentenheter) och Strömsund (1,9 procentenheter). Lägsta skillnaden är i Östersund med 0,4
procentenheter.
Åre, Östersund och Krokom verkar utöva en större lockelse för den yngre generationen, både att fler
stannar kvar och andra som flyttar in till kommunerna, vilket skapar en gynnsammare
befolkningsstruktur i jämförelse med länets övriga kommuner.

Figur 33-3 Andel kvinnor 18 – 30 år av totalbefolkningen per län 2000 ‐ 2018
10,0%
9,0%
8,0%
7,0%
6,0%
5,0%
4,0%

22 Västernorrlands län

23 Jämtlands län

25 Norrbottens län

Riket

24 Västerbottens län

Källa: Befolkningsregistret, SCB
Sett ett år tillbaka sjönk andelen unga kvinnor 18 - 30 år av befolkningen en aning i Jämtlands län
från 7,4 procent (2017) till 7,2 procent (2018), skillnaden är dock inte tillräckligt stort för att dra
större slutsatser.
Övertid (2009 - 2018) visar statistiken på en vågig utveckling. Efter en minskning fram till 2005
skedde en ökning fram till 2014. Därefter bröts den positiva trenden. Utvecklingen ser likadan ut i
riket och övriga län i Norrland. Förhållandet mellan länet och riket har inte ändrats övertid. Andelen i
Norrbotten har andelen närmat sig i nivå med Jämtlands län vilket är den enda relativa förändringen
i länen i norra Sverige.

Flyttöverskottet bland unga kvinnor 18-30 år
Figur 33-4 Flyttöverskott kvinnor 18 - 30 år efter totala, inrikes- och utrikesflytt 2009- 2018
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Statistik för flyttöverskott visar att de 2018 var sammanlagt 63 fler unga kvinnor (18 - 30 år) som
flyttade in än ut från länet. Inrikes flyttöverskottet var -48, det som drar till positivt resultat är utrikes
flyttöverskottet som var 111.
Från 2017 till 2018 skedde en ökning på överskottet till det positiva, från -50 året innan till 63. Det
beror mycket på att inrikes flyttningen gick från -265 till bara -48.
Utvecklingen över tid visar att de senaste tio åren (2009 - 2018) har totala flyttöverskottet balanserat
mellan positiva och negativa resultat. Inrikes flyttöverskottet har de senaste tio åren varit negativ och
varierat mellan -48 och -265. På motsatta sidan har utrikes flytöverskottet varit positiv, från 2011
började en ökning fram till 2016 då nettot var 230. Därefter har överskottet börjat sjunka.
Man kan konstatera att befolkningstalen hållits uppe av invandringen, som över den senaste 10årsperioden varit en betydande del av länets utrikes flyttöverskott. Utan detta överskott så hade länet
haft en avsevärt större minskning av befolkningen, som nu stannade på ett samlat underskott för 10
år på -256 personer.

Tabell 33-5 Flyttöverskott kvinnor 18 - 30 år efter län, inrikes- och utrikesflytt samt i relation till
totala antalet unga kvinnor i länet

Stockholms län
Västra Götalands
län
Uppsala län
Skåne län
Östergötlands län
Örebro län
Gotlands län
Jämtlands län
Västmanlands län
Västerbottens län
Blekinge län
Hallands län
Kronobergs län
Värmlands län
Södermanlands län
Gävleborgs län
Västernorrlands län
Jönköpings län
Norrbottens län
Kalmar län
Dalarnas län

Totala
flyttöverskott
20092018

Inrikes
flyttöverskott
20092018

Inrikes
flyttöverskott
2018

Inrikes
flyttöverskott i
relation till
antalet
kvinnor 1830 år i
länet, årligt
medelvärde

Inrikes
flyttöverskottet
2009-2018
år i
relation till
kvinnor1830 år i
länet 2009

Utrikes
flyttöverskott
20092018

75474
24024

36177
4825

2895
309

1,9%
0,3%

20,7%
3,6%

39297
19199

7811
21255
3922
2542
-706
-256
1264
1108
-236
-32
690
-525
-108
-832
-1537
-126
-1261
-1701
-1870

2670
2654
-474
-677
-947
-1525
-1539
-1884
-2101
-2431
-2609
-3026
-3421
-3793
-4322
-4332
-4375
-4389
-4481

570
367
-45
95
-5
-48
-126
19
-249
-109
-170
-327
-266
-353
-593
-362
-611
-538
-453

0,8%
0,2%
-0,1%
-0,3%
-2,3%
-1,6%
-0,8%
-0,8%
-2,0%
-1,1%
-1,7%
-1,4%
-1,7%
-1,8%
-2,5%
-1,6%
-2,4%
-2,5%
-2,2%

8,5%
2,5%
-1,3%
-3,0%
-22,2%
-16,3%
-8,1%
-8,2%
-20,1%
-11,3%
-17,9%
-15,1%
-17,7%
-19,4%
-25,9%
-16,4%
-25,1%
-26,1%
-23,1%

5141
18601
4396
3219
241
1269
2803
2992
1865
2399
3299
2501
3313
2961
2785
4206
3114
2688
2611

Källa: Befolkningsregistret, SCB

Sammanfattningsvis har det flyttat fler unga kvinnor ut än in till Jämtlands län mellan 2009 och 2018.
Totala flyttöverskottet 94 visar på -256, vilket är relativt lite sig. Däremot är inrikes flyttöverskottet för
samma period -1525. Samtidigt är totala utrikes flyttöverskottet 1269 för perioden.
Länets negativa inrikes flyttnettot hos unga kvinnor för perioden 2009 - 2018 är lika stor som i
Västmanland. I jämförelse med övriga län ligger Jämtlands län i mitten. Men det avser absoluta tal. Om
jämförelsen viktas som andel av befolkningen så är nedgången i paritet med jämförbara län. Dalarna (4481), Kalmar (-4389), Norrbotten (-4375), Jönköping (-4332) och Västernorrland (-4322) har haft de
högsta negativa flyttnettona under samma period. De allra flesta unga kvinnor som flyttat har sökt sig
Flyttöverskott och flyttnetto syftar till skillnaden mellan inflyttning och utflyttning. Med andra ord kan vara positiv eller
negativ
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till Stockholm, bara inrikes flyttöverskottet visar på 36 177 fler som flyttat in än ut. Ytterligare 39297
vandrade in från utlandet. De övriga län som haft positiv inrikes flyttning av unga kvinnor är Västra
Götaland, Uppsala och Skåne. Både i Västra Götalands och Skånes fall är totala flyttöverskottet högre i
och med stor invandring. I fem län är totala flyttöverskottet positiv tack vare invandringen. Sett bara
utifrån inrikes flyttning så är det fyra län som är mer attraktiva för unga kvinnor än andra.
I relation till befolkningsmängden är Jämtlands läns negativa inrikes flyttning relativt högt. Om bara
inrikes flyttningen skulle styra antalet unga kvinnor skulle antalet minska årligen med runt 1,6 procent.
Jämförelsevis skulle motsvarande minskning var 0,8 procent i Västmanland. Totala negativa överskottet
för perioden 2009 - 2018 motsvarar 16 procent av alla unga kvinnor år 2009 i länet. I relation till totala
antalet kvinnor i 18 - 30 åldern är de högsta negativa effekterna av inrikes flytten i Dalarna, Kalmar,
Norrbotten, Västernorrland och Gotland där flyttnettot motsvarar över 20 procent av antalet unga
kvinnor år 2009. Även Blekinge har högt. I det avseende ligger Jämtlands län i mitten i en jämförelse.
Stockholm sticker ut andra ändan med det totala positiva flyttnettot över tid motsvarar 20 procent av
antalet unga kvinnor 2009.
Samtidigt pågår en utflyttning av barnfamiljer från Stockholm till kranskommunerna. Det verkar som
om Storstäderna utgör en stark lockelse fram till det är dags att bilda familj.

Mål 34. Det är attraktivt för unga vuxna att bosätta sig i
länet
I jämförelse med
övriga riket

Utveckling ett år
tillbaka

5- 10 års trend

Färgen på bollen och pilen samt riktningen ska visa om
1. Hur Jämtlands län ligger till i förhållande till andra län och/eller riket.
2. Om det skett en ökning, minskning eller är oförändrat i förhållande till föregående mätning/år.
3.
Samt 5-10 års trend.
Färgerna visar en bedömning om det är en bra eller dålig utveckling i förhållande till målet. Färgerna grön (bra)
oförändrat/varken bra eller dåligt(gul) röd(dålig) vit(omöjlig att bedöma).
Riktningen på pilarna visar på positiv, oförändrad eller negativ utveckling.
Att konstatera är att riktningarna och färgerna till stor del grundar sig på tidigare valda indikatorer och underlag.

Sammanfattning:
Sammanlagt bodde det 20 095 unga mellan 18-30 år i Jämtlands län år 2018, av dessa var det något fler
män än kvinnor. Under 2018 flyttade 76 fler unga vuxna till Jämtlands län än ut. I en jämförelse med
övriga län hamnar länet på totala flyttöverskottet 95 strax under mitten. Fem av 21 län hade tydligt
negativa flyttnetton, två av dessa var Norrbotten och Västernorrland.
Det positiva flyttnettot för 2018 beror främst på invandringen, länet hade 321 fler unga som flytta in än
ut från ett annat land. Jämförelsevis var inrikes flyttöverskottet negativt, sammanlagt flyttade 245 fler
unga ut ur Jämtlands län mot övriga Sverige än till länet. Även här hamnar länet i ganska i mitten i en
jämförelse både sett i bara antal och samt flyttunderskottet i relation till mängden unga i länet.
Utvecklingen övertid visar att totala flyttöverskottet ökat en aning mellan 2009 - 2018. Fram till 2014
flyttade fler unga ut än in, men efter det börjar ökade invandringen synas i totala flytten. Samtidigt är
skillnaden mellan in och utflyttningen mot övriga delar av landet negativ under hela tiden och årliga
variationen är mellan -250 och -450 förutom 2017 då antalet sjönk till -543 mycket på grund av en
ökning av antalet utrikesfödda som flyttade ut.
Mellan 2009 - 2018 flyttade sammanlagt 48 färre unga till Jämtlands län än in, invandringen har
bidragit under en längre period till att antalet unga inte sjunkit. Sammanlagt drygt 3300 fler unga har
flyttat till andra delar av landet än som flyttat till Jämtlands län. I en jämförelse med övriga län
motsvarar det i antal den som Västerbotten har men i relation med underskottets storlek till mängden
unga i länet är det i nivå med Sörmland och Kronoberg som har dubbelt så stora underskott. Länet
ligger dock i mitten i en läns jämförelse, Dalarna och Kalmar har haft den största obalansen i inrikes
flyttningen i förhållande till mängden unga i länet.

Flyttöverskott och flyttnetto syftar till skillnaden mellan inflyttning och utflyttning. Med andra ord kan vara positiv eller
negativ
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Fler unga (18 - 30 år) flyttar ut ur länet mot övriga län än in.
Sammanlagt bor det 20095 unga mellan 18 - 30 år i Jämtlands län år 2018, 10 675 av dessa var män och
9420 kvinnor, med andra ord aningen fler män. Övertid har antalet varierat runt 20 000, fram till 2013
var antalet något under. Variationen beror till viss del av årskullarnas storlekar som ”ersätter” varandra
definierade gruppen, dvs. hur många är de som är 17 och ”träder” in i gruppen 18 – 30 och hur många
är de som ”träder ut”. Fram till 2012 fanns det fler 17 åringar än 30 åringar vilket till viss del förklarar
ökningen, de senaste fem åren har det varit tvärtom.
En annan förklaring till utvecklingen är skillnaden i in- och utflyttningen bland de unga.
Tabell 34-1 Totala flyttöverskottet för män och kvinnor 18 ‐ 30 år efter län 2018
Totala flyttöverskottet 2018
Län
01 Stockholms län
14 Västra Götalands län
12 Skåne län
03 Uppsala län
05 Östergötlands län
18 Örebro län
24 Västerbottens län
06 Jönköpings län
19 Västmanlands län
07 Kronobergs län
13 Hallands län
04 Södermanlands län
09 Gotlands län
23 Jämtlands län
17 Värmlands län
10 Blekinge län
21 Gävleborgs län
25 Norrbottens län
20 Dalarnas län
22 Västernorrlands län
08 Kalmar län
Källa: Befolkningsregistret, SCB

Totalt

Män

Kvinnor

15429
6588
4096
2628
1245
833
814
622
490
436
349
187
99
76
9
-217
-232
-394
-414
-472
-476

8064
3886
1713
1390
846
426
457
505
326
291
182
100
57
13
97
-115
-125
-66
-199
-162
-163

7365
2702
2383
1238
399
407
357
117
164
145
167
87
42
63
-88
-102
-107
-328
-215
-310
-313

Tabellen ovan visar på totala överskottet år 2018 i de olika länen. År 2018 var det totala
flyttöverskottet 96 för unga mellan 18 - 30 år i Jämtlands län 76, med andra ord flyttade fler unga in i
länet än ut. Bland männen var flyttnettot 13 och kvinnorna 63. I jämförelse med övriga delar av riket
ligger länet tillsammans med Värmland och Gotland strax under mitten. De största negativa

Flyttöverskott och flyttnetto syftar till skillnaden mellan inflyttning och utflyttning. Med andra ord kan vara positiv eller
negativ.
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flyttnetton har Kalmar, Västernorrland, Dalarna och Norrbotten samtidigt som det till
storstadsregionerna i Stockholm, Västra Götaland och Skåne flyttar flest in i förhållande till ut.
Anledningen till Jämtlands län har 2018 en positiv flyttöverskott är på grund av invandringen. Inrikes
flytten bland 18 - 30 år visar -245 (-197 bland män och -48 bland kvinnor). Samtidigt flyttade 321 (210
bland män och 111 bland kvinnorna) fler in från utlandet än ut.
Mittuniversitetet är en viktig aktör som bidrar till det positiva flyttnettot eftersom många studerande
blir kvar i regionen efter examen. En annan faktor som påverkar de ungas flyttmönster är
bostadssituationen. Om det fanns fler små och prisvärda lägenheter så skulle fler stanna i länet. Vilket
är en särskilt viktig fråga för de delar av länet som har störst dragningskraft, främst axeln Åre –
Östersund.
Endast 7 av 21 län hade 2018 en positiv inrikes flyttning bland 18 - 30 åringar (Stockholm, Västra
Götaland, Skåne, Uppsala, Östergötland, Örebro och Västerbotten). Gemensamt för dessa är att alla
har större universitet. Det intressanta är att Skåne hade en negativ flyttning bland männen (-99).
Samtliga län har en positiv utrikesöverskott vilket i många fall har lyft totala flyttöverskottet till det
positiva, så också i Jämtlands län. I sex län har det inte räckt till. I Värmlands fall var flyttnettot
negativt för endast kvinnorna.
En blick på ett längre perspektiv visar att det sammanlagt mellan 2009 - 2018 flyttat nästan lika
många unga till Jämtlands län som ut (-48). Jämförelsevis var det totala flyttöverskottet Stockholm
över 152 000 unga, Västra Götaland hade drygt 51 000 och Skåne 41 000. I andra ändan flyttade över
2800 fler ut ur Dalarna än in, likaså 2400 i Kalmar. Västernorrland har största negativa flyttnettot
bland de unga av Norrlandslänen (-1786).
Figur 34-2 Totala flyttöverskottet för unga i 18 ‐ 30 års åldern i de nordligaste länen 2009‐2018
22 Västernorrlands län
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Källa: Befolkningsregistret, SCB

En närmare titt visar att sedan 2014 har flyttnettot bland unga 18 - 30-åringar varit positivt i länet.
Jämförelsevis mot övriga nordliga länen visar att Norrbotten och Västernorrland har haft en något
större årlig variationen, de sista åren med fler som flyttat ut än in. Västerbotten däremot har haft en

stadig ökning i flyttöverskottet, 2018 sjönk den en aning. I samtliga fall syns tydligt
invandringstopparna som fanns 2016 och 2017.
Kraftiga nedgångarna efter 2016 kan förklaras med att utrikesfödda började flytta vidare till andra
delar av landet. Exempelvis flyttade 2017 sammanlagt 737 unga utrikesfödda mellan 18 - 30 år ut ur
Jämtlands län till andra delar av landet. Året innan (2016) var antalet 471 och året efter (2018) 519 97.

Antal

Figur 34-3 Totala flyttöverskottet för kvinnor och män i 18 ‐ 30 år i de nordligaste länen 2009 ‐ 2018
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Källa: Befolkningsregistret, SCB

En jämförelse mellan könen visar övergripande samma mönster, skillnaden är att det bland män är
aningen högre positiva överskott. Skillnaden är även att invandringstoppen år 2016 och 2017 är inte
lika tydlig bland kvinnorna som bland männen. I Jämtlands län syns tydligt år nedgången 2017 då
sammanlagt 437 unga utrikesfödda män och 300 kvinnor flyttade ut ur länet. År 2018 minskade
antalet kvinnor till 198 och män till 321 98. Norrbotten och Västernorrland har haft både bland
männen och kvinnorna de senaste två åren ökning i negativa inrikes flyttöverskottet vilket tyder på en
ökning av vidare flyttning bland utrikesfödda.
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Källa: Monadatabasen för Jämtlands län. För övriga län saknas information, där av ingen jämförelse.
Källa: Monadatabasen för Jämtlands län. För övriga län saknas information, där av ingen jämförelse.

Figurer 34-4 Flyttöverskott unga 18 - 30 år efter totala, inrikes och utrikesflyttning Jämtlands län
2009‐2018
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Källa: Befolkningsregistret, SCB

Diagrammet ovan visar att flyttöverskottet i Jämtlands län har haft en positiv utveckling sedan 2014
bland de unga, mycket beroende på ökade invandringen men även på grund av minskade skillnader
mellan inrikes in och utflyttningen. Bilden visar även att fler unga flyttat ut än in då det gäller inrikes
flyttning.
Sammanlagt har det mellan 2009 - 2018 flyttat drygt 3300 fler ut till andra län än in, satt i relation
motsvarar det 17 procent av befolkningen 2009. I antal är det lika mycket som i Västerbotten som har
större befolkningsmängd, där motsvarar underskottet 7 procent.
I en jämförelse mellan länen hamnar Jämtlands län i mitten i nivå med Sörmland och Kronoberg som
har ungefär dubbelt så stora underskott. De största flyttunderskotten mellan 2009 - 2018 bland unga i
förhållande hur många som bor i länet finns i Kalmar och Västernorrland där dessa skulle motsvara 25
procent av de unga år 2009. Även Dalarna, Norrbotten och Gotland har haft stor utflyttning i
förhållande till antalet unga i länet. 99
År 2017 flyttade tydligt fler ut ur länet än in samtidigt som flytt från utlandet började minska, det drog
ner på totala flyttöverskottet. En förklaring för 2017 är att antalet utrikesfödda som flyttade vidare till
andra delare av landet ökade.
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Källa: Befolkningsregistret, SCB. Egen bearbetning

Figurer 34-5 Flyttöverskott unga kvinnor och män 18 - 30 år efter totala, inrikes och utrikesflyttning
Jämtlands län 2009‐2018
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Källa: Befolkningsregistret, SCB

Mellan könen ser mönstren ut relativt lika, skillnaden är i mängderna. År 2017 var det totalt fler unga
kvinnor som flyttade in än ut. Att det är fler unga utrikesfödda män än kvinnor som vandrade in syns
tydligt i flyttöverskotten.
Figurer 34-6 Flyttöverskott unga 18 - 30 år efter kommun och inomregional, inrikes- och
utrikesflyttnings överskott Jämtlands län 2018
Inomregional flyttöverskott

Inrikes flyttöverskott

Utrikesflyttöverskott

200
150
100
50
0
-50
-100

Ragunda

Bräcke

Krokom

Strömsund

Åre

Berg

Härjedalen

Östersund

Källa: Monadatabasen för Jämtlands län, SCB

Inom länet finns regionala skillnader, Östersund har en positiv nettoflyttning från de övriga
kommunerna i länet. År 2018 flyttade 171 fler unga in än ut till övriga delar av länet. Åre var den enda
kommunen som hade ett positivt överskott mot övriga län. Samtliga kommun hade ett överskott då
det gäller utrikesflytt.

Figurer 34-7 Flyttöverskott unga 18 - 30 år efter kommun samt inrikes och utrikesflyttningsöverskott
Jämtlands län 2009-2018
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Källa: Befolkningsregistret, SCB

Mellan 2009 och 2018 är Östersund den enda kommunen i länet som haft en positivt inrikes
flyttöverskott, mycket på grund av flytt inom länet. Åre har låg nära noll medan övriga kommuner
hade tydligt negativa inrikes flyttnetton. Samtliga kommuner har haft en tydligt positiv flyttöverskott
från utlandet som dämpat negativa effekten av negativa inrikes flyttet. Dock ökade invandringen
kraftigt mellan 2013 ti

Mål 35. Bra och välutvecklat mottagande av alla nya
länsinvånare
I jämförelse med
övriga riket

Utveckling ett år
tillbaka

5- 10 års trend

Färgen på bollen och pilen samt riktningen ska visa om
1. Hur Jämtlands län ligger till i förhållande till andra län och/eller riket.
2. Om det skett en ökning, minskning eller är oförändrat i förhållande till föregående mätning/år.
3.
Samt 5-10 års trend.
Färgerna visar en bedömning om det är en bra eller dålig utveckling i förhållande till målet. Färgerna grön
(bra) oförändrat/varken bra eller dåligt(gul) röd(dålig) vit(omöjlig att bedöma).
Riktningen på pilarna visar på positiv, oförändrad eller negativ utveckling.
Att konstatera är att riktningarna och färgerna till stor del grundar sig på tidigare valda indikatorer och
underlag.

Sammanfattning:

Ett välutvecklat mottagande av nya länsinvånare är en väldigt omfattande fråga och berör både
utrikesfödda men även inrikes födda som flyttar från andra län. Behoven är dock också väldigt olika.
Vi har här valt att lite mer titta på de utrikesfödda i och med att där kan mottagandet vara mer
komplicerat utifrån arbete, bostad mm.
År 2018 ökade befolkningsantalet i Jämtlands län till över 130000. Det totala flyttöverskottet för det året
var 503. Länen hade negativt inrikes flyttöverskott, -573, vilket balanseras upp av utrikes flyttet med
positiva 862. De senaste fem åren har negativa inrikes flyttet berott främst på att det är fler utrikes födda
flyttar (vidare) till andra delar av landet. Sammanlagt har det mellan 2014 och 2018 flyttat in nästan 400
fler inrikes födda från andra län till Jämtlands län än tvärtom. Under samman tid är flyttnettot drygt 2900 bland de utrikesfödda. 2018 flyttade 1278 utrikesfödda ut ur Jämtlands län mot övriga riket vilket
i andel var 30 procent all inrikes utflyttning. Året innan var andelen 37 procent.
Utflyttningen mot övriga län har ökat i takt med ökade invandringen vilket tyder på en många
utrikesfödda flyttar vidare till andra län efter ett år eller två efter invandring. Även inflyttningen har ökat
på grund av invandringen men inte i samma omfattning. Dessa tyder på att det finns vissa utmaningar
att få utrikesfödda att bosätta sig länet.
Sysselsättningsgraden bland de utrikesfödda är något lägre i länet än i riket. Andelen i sysselsättning har
varit relativt oförändrat över tid även om det finns inom regionala skillnader. Arbetslösheten är något
högre, vilket tyder på att det är något svårare att hitta jobb i länet. Dock visar statistik från
Arbetsförmedlingen att andelen i arbete/studier dag 90 efter etableringsperiod ökat de senaste åren till
56 procent. Förövrigt lyfter en rapport från Länsstyrelsen om att det finns vissa svårigheter för de med
svagare ekonomi (många nyanlända) att hitta lämpligt boende i vissa delar av länet på grund av
prisutveckling och större konkurrens. 100

Rapporten: Bostadsmarknadsanalys 2019. En lägesbild över bostadsmarknaden i Jämtlands län. Länsstyrelsen
Jämtlands län. Se Länsstyrelsens hemsida
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In och utflyttning
Tabell 35-1 Flyttöverskott efter län 2018
Län

Flyttöverskott
5996

Inrikes
flyttöverskott
2810

Utrikes
flyttöverskott
3186

03 Uppsala län
12 Skåne län

13899

2331

11568

13 Hallands län

3990

1829

2161

04 Södermanlands län

3104

760

2344

18 Örebro län

2807

726

2081

19 Västmanlands län

2622

655

1967

09 Gotlands län

757

412

345

05 Östergötlands län

3389

254

3135

07 Kronobergs län

2024

-153

2177

01 Stockholms län

23255

-197

23452

14 Västra Götalands län

14595

-247

14842

24 Västerbottens län

1508

-319

1827

23 Jämtlands län

503

-359

862

06 Jönköpings län

2759

-482

3241

17 Värmlands län

1334

-491

1825

08 Kalmar län

1296

-573

1869

21 Gävleborgs län

895

-584

1479

10 Blekinge län

415

-645

1060

20 Dalarnas län

1105

-843

1948

22 Västernorrlands län

-282

-2303

2021

25 Norrbottens län

-350

-2581

2231

Källa: Befolkningsregistret, SCB

År 2018 ökade befolkningsantalet i Jämtlands län för första gången sedan 1999 till över 130 000.
Det totala flyttöverskottet för det året var 503. Endast två län hade negativt flyttnetto på totalen,
Västernorrland och Norrbotten. Däremot hade Jämtlands län en negativt inrikes flyttöverskott, 573, vilket balanseras upp av utrikes flyttet med positiva 862. Förhållandevis är inrikes flyttnettot 0,3 procent av befolkningsstorleken i Jämtlands län vilket är i linje med Dalarna. Både
Västernorrland och Norrbotten hade motsvarande -1 procent. I andra ändan låg Uppsala med 0,7
procent av befolkningsmängden, även Gotlands positiva flyttöverskott är stort i relation till
befolkningen (0,7 procent).
Sammanlagt 61 fler kvinnor flyttade ut ur Jämtlands län till övriga landet än in, samtidigt som 298
fler män flyttade ut. De senaste två åren har det i antal varit aningen fler män än kvinnor som
flyttat ut, år 2018 var det 2260 män och 2002 kvinnor mot övriga riket. Samtidigt flyttade 1941
kvinnor och 1962 män till länet från andra delar av Sverige. I relation till befolkningsstorleken är
inflyttningen 3,0 procent och utflyttningen 3,3 procent, jämförelsevis motsvarar inrikes
inflyttningen i Uppsala 4,4 procent och utflyttningen 3,6 procent av befolkningsmängden. I andra

ändan motsvarar både in och utflyttningen i Västra Götaland, Skåne och Stockholm under 2
procent av totala befolkningen. I länsjämförelse hamnar Jämtlands län i den övre halvan.
När det gäller invandringen kom 665 män och 528 kvinnor till Jämtlands län samtidigt som 161 män
och 170 kvinnor flyttade ut. I förhållande till befolkningsmängd är invandringen 0,9 procent vilket
är i nedre halvan i en läns jämförelse. I Stockholm motsvarar invandringen 1,7 procent. Gävleborg
har lägst med 0,7 procent.
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Figur 35-2 Flyttöverskott efter totalen, inrikes och utrikesflytt, kvinnor och män 2009- 2018

Källa: Befolkningsregistret, SCB

Sedan 2012 har totala flyttöverskottet varit positiv både för män och kvinnor, det året ökar
invandringen tydligt. Nedgången i invandringen 2018 syns i flyttöverskotten både för män och
kvinnor. Skillnaden är att volymerna är något högre bland männen. Inrikes flyttningen har varierat
mellan -200 och -400 för båda könen, dock var den flyttnettot för kvinnor -61 nu år 2018 vilket är
det högsta värdet under de senaste tio åren.

Figur 35-3 Inrikes in- och utflyttning efter födelsebakgrund 2014-2108
Inrikes inflyttning Inrikes födda

Inrikes inflyttning Utrikesfödda

Inrikes utflyttning Inrikes födda

Inrikes utflyttning Utrikesfödda

3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

2014

2015

2016

2017

2018

Källa: Monadatabasen för Jämtlands län, SCB

De senaste fem åren har negativa inrikes flyttet berott främst på att det är fler utrikes födda flyttar
(vidare) till andra delar av landet. Sammanlagt har det mellan 2014 och 2018 flyttat in nästan 400
fler inrikes födda från andra län till Jämtlands län än tvärtom. Under samman tid är flyttnettot drygt
-2900 bland de utrikesfödda.
I antal har de utrikesfödda stått för över en fjärde del av utflyttningen under dessa fem åren, 2018
flyttade 1278 utrikesfödda ut ur Jämtlands län mot övriga riket vilket i andel var 30 procent. Året
innan var andelen 37 procent.
Figur 35-4 In- och utflyttning bland Utrikesföddas mot övriga län och utlandet Jämtlands län
2009-2018
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Diagrammet ovan visar in- och utflyttningen bland utrikesfödda mot övriga län och mot utlandet.
Utflyttningen mot övriga län har ökat i takt med ökade invandringen vilket tyder på en många
utrikesfödda flyttar vidare till andra län efter ett år eller två efter invandring. Likaså har även
antalet inflyttningen från andra län ökat en aning efter samma mönster. Med andra ord har ökade
invandringen till Sverige även påverkat inflyttningen från andra län.
Figur 35-5 Inrikes flyttöverskott i norra Sverige 2009-2018
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Utvecklingen i de fyra norra länen skiljer sig åt då det gäller inrikes flyttöverskottet. Jämtlands län
och Västerbotten följer samma utveckling där de fyra senaste åren har det negativa flyttnettot
legat runt -500. Västernorrland och Norrbotten har sedan 2014 haft en tydligt ökade underskott då
det gäller inrikes flyttningen. Den sammanfaller utifrån tid i samma tidpunkt som invandringen
ökade kraftigt. Det tyder på att vidare flyttningen är kraftigare i dessa län i jämförelse med
Jämtlands län. Med andra ord, även om vidare flyttning sker från länet så är effekten inte lika
kraftig som andra län.
Figur 35-6 Personer i Migrationsverkets mottagningssystem i Jämtlands län, 1 januari
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Källa: Migrationsverket.se
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Diagrammet ovan visar på hur antalet individer i Migrationsverkets mottagningssystem minskat i
Jämtlands län kraftigt sedan 2017. Det i sin tur kommer att påverka antalet invandrare i officiella
statistiken.

Förutsättningar på arbetsmarknaden

Det som påverkar mottagandet av nya länsinvånare, speciellt de utrikesfödda är förstås möjlighet
till jobb, boende, studier mm. Sysselsättningen var 2017 något lägre bland de utrikesfödda i länet
(57 procent) än riket (59 procent). Det är speciellt bland de födda utanför Europa som skillnaden är
tydlig (fem procentenheter lägre i länet). Övertid har sysselsättningsgraden varit relativt
oförändrad, även om det finns inom regionala skillnader. 101
Arbetsförmedlingen månadsstatistik visar på att arbetslösheten bland utrikesfödda var högre i
länet än i riket, runt fem procentenheter högre i maj 2019, samtidigt som på totalen var
arbetslösheten lägre i Jämtlands län. 102
Figur 35-7 Andel i arbete/utbildning dag 90 ackumulerat under perioden
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Källa: Arbetsförmedlingen

Diagrammet ovan visar andelen nyanlända i arbete eller utbildning 90 dagar efter avslutad
etableringsperiod. Andelen har ökat sedan 2015 till 56 procent år 2018.

Tillgång till bostäder

Länsstyrelsen bostadsanalys lyfter att marknadsutvecklingen i Åre och Östersund kommun och i
vissa orter i Krokom och Härjedalen medför att stigande priser respektive hyresnivåer. Det nämns
även att nya produktionen inte svarar på exakta behov som finns vilket kommer att leda till
svårigheter hos de med svagare ekonomiskt läge så som unga, äldre och nyanlända att hitta en
bostad. Rapporten lyfter också att konkurrensen är hög inom vissa områden och att
”bostadsbeståndet karakteriseras av inlåsningsproblematik i alla upplåtelseformer”. Det i sig gör
det svårare att hitta lämplig bostad på andrahandsmarknaden för dem med ekonomiskt mer
begränsade förutsättningar. 103

Källa: Registerdata för integration, SCB –kan hittas under Temaområden
Källa: Arbetsförmedlingen
103
Rapporten: Bostadsmarknadsanalys 2019. En lägesbild över bostadsmarknaden i Jämtlands län.
Länsstyrelsen Jämtlands län. Se Länsstyrelsens hemsida
101
102

Utbildning

Övergripande har utrikesfödda fler som endast en förgymnasial utbildning samtidigt endast runt
hälften av utrikesfödda elever som gått grundskolan får en behörighet till yrkesprogram. För många
av dem kan möjligheterna i länets begränsade arbetsmarknad var utmanande.
Social inkludering finns det inget underlag om, men frågan är förstås viktig för att få nyanlända att
trivas och stanna.

Mål 36. Att åldras i Jämtlands län innebär möjligheter
för individ och samhälle
I jämförelse med
övriga riket

Utveckling ett år
tillbaka

5 - 10 års trend

Färgen på bollen och pilen samt riktningen ska visa om
1. Hur Jämtlands län ligger till i förhållande till andra län och/eller riket.
2. Om det skett en ökning, minskning eller är oförändrat i förhållande till föregående mätning/år.
3.
Samt 5-10 års trend.
Färgerna visar en bedömning om det är en bra eller dålig utveckling i förhållande till målet. Färgerna grön
(bra) oförändrat/varken bra eller dåligt(gul) röd(dålig) vit(omöjlig att bedöma).
Riktningen på pilarna visar på positiv, oförändrad eller negativ utveckling.
Att konstatera är att riktningarna och färgerna till stor del grundar sig på tidigare valda indikatorer och
underlag.

Sammanfattning:

Sysselsättningsgraden i Jämtlands län är hög bland de mellan 65 - 74 år, 30 procent var
förvärvsarbetande år 2017. Motsvarande i riket var 23 procent. Män, 65-74år, har en högre
sysselsättningsgrad än kvinnor i samma ålder. En stor andel i länet var sysselsatta, de flesta som
företagare inom jordbruk, skogsbruk och fiske. Sammanlagt 8 procent av de äldre var sysselsatta
inom näringsgrenen, motsvarande andel i riket var 3 procent. Även om näringsgrenen räknas bort
har länet ett av det högsta sysselsättningsgraden.
Övertid har andelen sysselsatta ökat från 25 procent till 30 procent från 2011 104 till 2017. I riket
har utvecklingen varit 19 till 23 procent under samma tid. Bland kvinnorna i länet har utvecklingen
varit högre, 5,7 procentenheter, då det bland män varit 3,7 procentenheter under samma tid.
Andelen äldre befolkning är högre i länet än i riket i stort. Inom regionala skillnaderna är relativt
stor där de mindre kommunerna har en äldre befolkning och Östersund (och Åre) har en yngre
befolkningsstruktur.

Anledningen till att inte tidigare år än 2011 tittas på är att SCB gjorde en ändring i definitionen i Rams kring
företagandet vilket påverkade främst de som var 65 år och äldre. Därmed är inte åren innan jämförbara.
104

Sysselsättningsgraden bland 65-74 år
Tabell 36-1 Sysselsättningsgrad bland personer mellan 65 ‐ 74 år efter län totalt, kvinnor och
män, samt utan jord, skogsbruk och fiske 2017
Län

Totalt

Kvinnor

23 Jämtlands län
30,0
23,7
07 Kronobergs län
27,5
20,5
09 Gotlands län
26,3
20,2
24 Västerbottens län
25,7
19,2
06 Jönköpings län
24,4
17,9
03 Uppsala län
24,4
19,1
13 Hallands län
24,1
18,2
17 Värmlands län
23,7
18,8
01 Stockholms län
23,6
19,7
25 Norrbottens län
23,4
17,4
20 Dalarnas län
23,1
18,1
14 Västra Götalands län
23,0
17,8
22 Västernorrlands län
22,8
17,4
RIKET
22,6
17,7
08 Kalmar län
22,1
16,7
21 Gävleborgs län
21,0
16,0
12 Skåne län
20,6
16,1
18 Örebro län
20,5
15,7
05 Östergötlands län
20,0
14,9
04 Södermanlands län
19,1
14,9
10 Blekinge län
18,9
14,0
19 Västmanlands län
18,7
14,3
Källa: Rams och Befolkningsregistret, SC. Egen bearbetning

Män

36,1
34,3
32,5
32,1
31,1
30,0
30,2
28,7
27,8
29,2
28,0
28,5
28,2
27,8
27,4
26,0
25,4
25,4
25,3
23,4
23,9
23,4

Utan
jordbruk,
skogsbruk
och fiske
21,6%
20,5%
21,4%
18,4%
19,3%
21,5%
20,4%
18,0%
22,8%
17,0%
18,1%
20,1%
17,3%
19,4%
17,1%
16,6%
18,4%
17,6%
17,1%
16,9%
15,3%
16,6%

Jordbruk,
skogsbruk
och fiske
8,4%
6,9%
5,0%
7,4%
5,2%
2,9%
3,7%
5,7%
0,7%
6,3%
5,1%
2,9%
5,5%
3,2%
5,0%
4,4%
2,2%
2,9%
2,9%
2,2%
3,6%
2,1%

Sysselsättningsgraden bland de äldre i Jämtlands län är högst i landet, 2017 hade 30 procent av de
mellan 65 - 74 år varit sysselsatt till viss grad. Sammanlagt 5051 äldre personer var
förvärvsarbetande under året, 3095 av dessa var män och 1956 kvinnor. Bland äldre män är med
andra ord sysselsättningsgraden högre än bland kvinnor, det både i länet och riket. Jord- och
skogsbrukets påverkan på sysselsättningsgraden visar att den är stor i Jämtlands län. Med andra
ord inkluderas här bland annat skogsägare, 8 procent av de mellan 65 - 74 år i länet är sysselsatta
inom just jordbruk, skogsbruk och fiske. Det är den högsta andelen i landet. Även om denna
näringsgren räknas bort är sysselsättningsgraden ett av de högsta i landet. Utan näringsgrenen är
sysselsättningsgraden 22 procent, vilket är aningen under Stockholm.
Sett utifrån yrkeställning (anställd och företagare) bland de äldre sysselsatta var andelen företagare
år 2017 hög i länet, 52 procent, i jämförelse med 43 procent i riket. Hälften av företagarna i
Jämtlands län var sysselsatta inom jordbruk, skogsbruk och fiske medan det i riket var en tredje del.

Sammanlagt 27 procent av alla sysselsatta mellan 65 - 74 år i länet var företagare i näringsgrenen,
motsvarande andel i riket var 13 procent. 105
Övriga näringsgrenar där de är fler äldre företagare (inkl. företagare i eget AB) är inom
byggverksamhet och verksamheter inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik. Förutom att
många jobbar med företag inom jordbruk, skogsbruk och fiske, så är nog en anledning till att så
många äldre fortsatt håller uppe sysselsättningsgraden att vi har stor andel företagare i länet. Att
så många fortsätter att jobba upp i åren är sannolikt låga löneuttag över tid renderat lägre pension.
Ett sätt att höja pensionen är att jobba några år extra.
Drygt 650 anställda mellan 65 - 74 år jobbade 2017 inom vård och omsorg och 280 inom utbildning.
Drygt 150 personer jobbade inom offentlig förvaltning.
De flesta äldre sysselsatta män är företagare (58 procent) medan de flesta kvinnor är anställda (57
procent). 106
Figur 36-2 Sysselsättningsgrad bland personer mellan 65 ‐ 74 år i Jämtlands län och riket 2011 2017
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Källa: Rams och Befolkningsregistret, SCB. Egen bearbetning

Sysselsättningsgraden bland de äldre i Jämtlands län har övertid varit högre än riket både i
totalen, bland män och kvinnor. Skillnaden mellan länet och riket har varit relativt stabilt, de sista
åren ökade skillnaden en aning. År 2006 var andelen 27,7 procent och året efter 30. I riket var
andelen 26,5 procent år 2016 och året efter 27,8.
Ökningen hos kvinnorna i länet är något högre från 2011 till 2017, ökningen är 5,7 procentenheter
i länet. Hos män är den 3,7. På riksnivån är ökningen inte lika stor.
Figur 36-3 Sysselsättningsgrad bland personer mellan 65 ‐ 74 år efter kommun, Jämtlands län
och riket 2017
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Källa: Monadatabasen för Jämtlands län samt Rams, SCB
Källa: Monadatabasen för Jämtlands län, SCB
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Källa: Rams och Befolkningsregistret, SCB. Egen bearbetning

Inom regionala skillnaderna visar att i de mindre kommunerna är sysselsättningsgraden högre.
Företagare är vanligare bland de förvärvsarbetande i de mindre kommunerna, förutom i Åre där
antalet mellan anställda och företagare är lika stora. I Östersund är de fler äldre som är anställda.
Här spelar förstås jordbrukets och skogsbruket stor betydelse, här finns de flesta äldre
företagarna.
Figur 36-4 Åldersstruktur år 2018 i kommunerna i Jämtlands län och riket
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Källa: Befolkningsregistret, SCB
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I Jämtlands län är 23 procent av befolkningen 65 år och över, i riket som helhet är andelen 20
procent. De som är 75 år och över är 10 procent i länet och i riket är den 9 procent. Med andra ord
har vi en något fler äldre mellan 65 - 74 år i förhållande till riket.
Andelen som är 65 år och högre är högre bland kvinnorna i jämförelse med männen, både i
Jämtlands län och riket. Bland kvinnorna i länet är 25 procent och i riket 21 procent. Sammanlagt
12 procent är över 74 år (riket 10 procent). Motsvarande bland männen är 22 procent i Jämtlands
län och riket 18 procent. Sammanlagt 9 procent är 75 år och över i länet och 8 procent i riket.
Inom regionala skillnaderna är stora. Åre är den kommun som yngre befolkning, endast 17 procent
är över pensionsåldern, vilket är under riksnivån. Även andelen i Östersund och Krokom är lägre, 21
procent, vilket är under länsnivån. I Ragunda, Strömsund och Härjedalen är 29 procent 65 år och
äldre. Andelen i Berg och Bräcke är 28 respektive 27 procent. Skillnaden mellan de fem sistnämnda
kommunerna är att Berg och Bräcke har en något lägre andel 75 år och äldre.
Krokom och Åre är de kommuner som sticker ut i andelen äldre bland de olika könen. De övriga
kommunerna följer samma mönster som i riket och länet i stort dvs. att andelen äldre är något
högre bland kvinnorna än männen. I Krokom är de lika stora runt 21 procent och i Åre är skillnaden
1 procentenhet. I de övriga kommunerna, länet och riket varierar skillnaderna mellan 2 - 3
procentenheter.
Åre, Östersund och Krokom verkar locka den yngre generationen, både att fler stannar kvar och
andra som flyttar in till kommunerna, vilket skapar en gynnsammare befolkningsstruktur i
jämförelse med länets övriga kommuner.

Mer information
För mer information om statistikbearbetning och textredigering kontakta
Emma Persson, e-post: emma.g.persson@regionjh.se eller
Ilkka Kemppainen, e-post: Ilkka.kemppainen@regionjh.se,

