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Sammanfattning
Konjunkturen i Dalarnas län
Sverige befinner sig i en högkonjunktur med många nya investeringar, ökande sysselsättning
och fallande arbetslöshet. BNP (bruttonationalprodukten) kommer troligen att öka med 3 procent i år, vilket hör till de högsta ökningarna i Europa.
Dalarnas län hänger på utvecklingen, men som vanligt är svängningarna lite senare och lite avmattade när de når vårt län. Efterfrågan på arbetskraft har varit rekordstor under 2015 och hittills under 2016 och inget tyder på en avmattning än så länge. Dalaföretagens bedömning av
efterfrågan på produkter och tjänster är högre än på länge och vi får gå tillbaka till 2010 för att
hitta samma optimism inom det privata näringslivet i Dalarna.
Företagens anställningsplaner är de högsta i vår tidsserie från 2007. Närmare hälften, 44 procent, uppger att de har för avsikt att utöka sin personalstyrka under det kommande året. Förutsättningarna finns för ett riktigt bra år på arbetsmarknaden, men räcker arbetskraften till?

Prognos över sysselsättning och arbetslöshet
Utgående från företagens förväntade efterfrågan på tjänster och produkter i Dalarnas län borde
sysselsättningen öka i sådan omfattning att det i praktiken inte är möjligt att uppnå. Efterfrågan
på arbetskraft är helt enkelt större än det utbud av kompetenser som kan ta jobben. Trots detta
räknar vi med en ökning i sysselsättningen under 2016 och 2017, men takten måste skruvas ner
till omkring en procent per år. Antalet bristyrken är fler än tidigare och rekryteringsproblemen
dyker upp i allt fler branscher och yrken.
Arbetslösheten kommer att ligga kvar på ungefär samma nivå som idag, men strukturen kommer att förändras. För dem som har en lämplig utbildning och/eller arbetslivserfarenhet är det
mycket lätt att få arbete i Dalarna. Det innebär att i första hand gymnasialt och eftergymnasialt
utbildade inrikes födda arbetslösa, kommer att fortsätta att minska i antal medan ett inflöde av
nyanlända med längre väg in på svensk arbetsmarknad medför att nivån på arbetslösheten hålls
något så när konstant.

Arbetslöshetens sammansättning
Arbetslösheten i Dalarnas län är mycket ojämnt fördelad. Bland inrikes födda är den så låg att
vi i vissa kommuner kan prata om så gott som full sysselsättning. Arbetslösheten bland inrikes
födda var i slutet av oktober 3,8 procent av registerbaserad arbetskraft, vilket innebär att Dalarna hade den sjätte lägsta arbetslösheten i riket.
Bland utrikes födda är situationen den motsatta. Med 34,1 procent arbetslösa av utrikes född
arbetskraft var det bara tre län i riket som hade högre arbetslöshet. Ett högt inflöde av nyanlända
leder naturligtvis till en viss trafikstockning innan de hinner slussas ut på arbetsmarknaden. I
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kombination med kort utbildning leder det till att anpassningen till svenska arbetsgivares kompetenskrav tar ännu längre tid. Bland nyanlända i Dalarnas län saknade 58 procent gymnasieutbildning i oktober 2016 jämfört med 46 procent i riket i genomsnitt.
De geografiska skillnaderna i arbetslöshet är små inom länet när det gäller inrikes födda. Spannet sträcker sig från 2,2 till 5,1 procent av inrikes född registerbaserad arbetskraft i kommunerna medan skillnaderna är mycket större bland utrikes födda, från 16,0 till 56,4 procent av
motsvarande grupp.

Tider i arbetslöshet
Dalarna har färre arbetslösa med långa tider utan arbete än riket i genomsnitt. Det gäller personer som varit arbetslösa i sex månader eller längre, men också dem som har de längsta tiderna
utan arbete, två år. 44 procent av alla arbetslösa har en tid utan arbete på mindre än sex månader jämfört med 42 procent i riket.
Detta beror på att omsättningen till arbete är stor. Många arbetslösa får jobb tämligen snabbt,
vilket i sin tur beror på den stora efterfrågan på arbetskraft som behövs både för nyrekryteringar
och för att ersätta alla dem som lämnar arbetsmarknaden i länet när de går i pension.

Utmaningar på länets arbetsmarknad
Dalarnas arbetsgivare befinner sig i ett läge där det råder stor efterfrågan på arbetskraft. Detta
i sin tur ställer högre krav på att öka attraktionskraften på många arbetsplatser. Att tillgodose
en god arbetsmiljö och goda arbetsvillkor kommer att vara nödvändigt för att kunna bibehålla
befintlig personal samt för att vara med och konkurrera om dem som söker arbete. Långtidsvakanser är platser som förblir obesatta på grund av att arbetsgivare inte hittar rätt kompetens,
men där arbete skulle kunna utföras. BRP, bruttoregionproduktionen, är generellt över 700 000
kronor per person och år i alla Sveriges län. Detta är alltså vad en obesatt vakans kostar i utebliven produktion varje år.
Det är avgörande för Dalarnas framtida ekonomiska utveckling att vi tillsammans lyckas lösa
integrationen till arbete. De arbetsgivare som inser att de nyanlända står för en nödvändig kompetens kommer att ha en betydande konkurrensfördel under kommande år. Viktigt är att kunna
validera nyanländas kompetens på ett snabbare och effektivare sätt, att marknadsföra dem mot
lediga jobb och uppmärksamma arbetsgivare på vinsterna med att anställa dem.
Vi behöver hjälpa de personer som har god potential att kunna arbeta inom ett visst yrke att få
den stöttning de behöver. Snabbspåren är en viktig del, där de som har en erfarenhet från ett
annat land kan bygga på sin kompetens för att kunna jobba inom sitt yrke i Sverige. Att stödja
den arbetssökande via utbildning är viktigt då det visar sig att det fortfarande är mycket få personer som går från arbetslöshet till just utbildning, vilket är ett underutnyttjat steg in på arbetsmarknaden.
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Konjunkturläget i Dalarnas län
Rekordstor ökning av efterfrågan på produkter och tjänster
En tillbakablick antyder att Dalarnas län ligger något senare i konjunkturcyklerna än riket som
helhet och framför allt storstadsområdena. Det har också traditionellt funnits en utjämning av
vågrörelserna så att topparna inte blir lika höga och nedgångarna inte lika djupa som i rikets
svängningar. Man skulle kunna likna det vid en gummibandseffekt med stötdämpare.
Hösten 2016 ser det emellertid ut som om inget dämpar uppgången. Vi får gå sex år tillbaka för
att hitta en lika stor andel av näringslivet som bedömer att efterfrågan på deras produkter och
tjänster kommer att öka under det kommande året. Inom industrin och privata tjänstesektorn
är tendensen mycket tydlig. Dalakonjunkturen har under flera år följt rikets konjunkturförväntningar, men på en något lägre nivå. I höst passerar dalaindustrins förväntningar rikets motsvarande och sticker iväg till en nivå som inte uppmätts sedan hösten 2010 och våren 2011. Samma
bild gäller inom den privata tjänstesektorn och här är nivån den högsta under hela tidsserien
som sträcker sig tillbaka till hösten 2007.
Undantaget är byggindustrin som inte når riksnivån, men där andelen företag som bedömer att
efterfrågan på byggtjänster ökar under det kommande året är den högsta sedan våren 2011. Skälen till detta kan vara flera, men ett tungt vägande sådant är personalbristen inom branschen.
Brexit förefaller inte ha haft någon större inverkan på Dalarnas konjunkturbedömningar, även
om både länet och Sverige som helhet är en mycket exportberoende del av världen. Presidentvalet i USA var inte avgjort vid den tidpunkt då våra undersökningar gjordes och det tillsammans med andra internationella orosmoln kan kanske ha fått förväntningarna att se annorlunda
ut, men det går endast att spekulera i vilka effekter det kan få.
Exportinkomsterna av svensk turism är dubbelt så stor som stålexporten. Dalarnas län tillhör
de fyra största turistlänen i Sverige och turismen har en mycket stor betydelse, både för länets
ekonomi och för länets sysselsättning. Inom den privata tjänstesektorn är det just bland hotell,
restaurang och handel som förväntningarna inför det kommande året är som störst. Till skillnad
från tidigare år kommer vi därför att ägna turistbranschen speciell uppmärksamhet i höst, även
om den inte är en renodlad bransch i sysselsättningshänseende.
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Arbetsförmedlingens konjunkturindikator*
för näringslivet i Dalarnas län
våren 2007 - hösten 2016
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*För information om Arbetsförmedlingens konjunkturindikator, se bilaga 2.
Säsongrensade data, trendvärden.
Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar

Efterfrågan på arbetskraft
En förväntad god efterfrågan på produkter och tjänster förutsätter att företagen kan svara upp
mot efterfrågan och då är personalen en nyckelfaktor. Inom så gott som alla branscher i Dalarna
måste mer än hälften av företagen nyrekrytera om efterfrågan ökar med 10 procent. I vissa
branscher är det mer än sju av tio företag som befinner sig i den situationen. Personalutnyttjandet är alltså mycket högt redan i nuvarande läge.
Detta kommer att ställa kompetensförsörjningen i Dalarnas län inför en ny utmaning. Ända sedan 2010 har sysselsättningsförändringrana i länet varit obetydliga och med inslag av negativa
värden. Ersättningsrekryteringarna vid pensionsavgångar har varit så stora att arbetslösheten
inte har ökat. Nu kommer en kombination av ersättnings- och nyrekryteringar att sätta en
mycket stor press på arbetsmarknaden och risken är överhängande att bristen på sökt kompetens leder till uteblivna rekryteringar.
En ytterligare förvärrad bristsituation får kraftiga konsekvenser för ekonomin. Enligt SCB är
bruttoregionproduktionen (motsvarar BNP, men på regional nivå) cirka 760 000 kronor per
sysselsatt och år i Dalarnas län. Om 1 500 potentiella arbetstillfällen inte blir tillsatta innebär
detta ett produktionsbortfall på mer än en miljard kronor per år i Dalarna.
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Privata arbetsgivare som planerar att utöka sin
personalstyrka på ett års sikt i Dalarnas län
våren 2007 - hösten 2016
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Säsongrensade data, trendvärden.
Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar

Inom Dalarnas näringsliv planerar 44 procent av företagen att utöka sin personalstyrka på ett
års sikt. Andelen ligger över riksnivån, högt över genomsnittet för länet sedan mätningarna startade 2007 och är också det hittills högsta uppmätta värdet under tidsperioden.
Förutsättningarna för en mycket bra ekonomisk utveckling i Dalarnas län är i höst teoretiskt sett
större än på länge.
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Prognos över sysselsättning och arbetslöshet
Sysselsättningsökningen måste kanske skrivas ner
Dalarna har haft en ganska dyster sysselsättningsutveckling från 2010 till 2014 med mestadels
negativa förändringar. Efterfrågan på arbetskraft har ändå funnits på grund av cirka 3 000 ersättningsrekryteringar årligen. Från våren 2015 förändras bilden, då behovet av nyrekryteringar
kommer igång och trenden accelererar under 2016. Det bekräftas av ett allt större antal anmälda
lediga platser, kraftigt minskande arbetslöshet bland inrikes födda och bland ungdomar samt
statistiskt av SCB:s Arbetskraftsundersökning (AKU) och Kortperiodisk Sysselsättningsstatistik
(KS). I SCB:s fall är statistiken inte pålitlig när det gäller antalet sysselsatta, däremot kan trenden som vi ser bekräfta utvecklingen.

Sysselsatta* 16-64 år i Dalarnas län
2004 - 2017, prognos 2015 - 2017
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*Sysselsatta avser förvärvsarbetande dagbefolkning, 16-64 år.
Källa: SCB (RAMS) och Arbetsförmedlingen

Under 2015 kommer vi alltså att kunna påvisa en ökning i antalet sysselsatta i Dalarnas län och
ökningen förstärks under det första halvåret 2016. Näringslivets sällsynt optimistiska bedömningar för resten av 2016 och 2017 talar för att vi borde kunna räkna med relativt stora ökningar
i sysselsättning under prognosperioden.
Om vi adderar behovet av ersättningsrekrytering med en kalkylerad nyrekrytering i nivå med
företagens behov under det kommande året får vi emellertid en ekvation som inte går ihop.
Summan blir helt enkelt för stor. I princip finns arbetskraft tillgänglig men inte i form av de
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kompetenser som länets arbetsmarknad efterfrågar. Bristen på rätt kompetens och därmed rekryteringsproblemen som under flera år hindrat företag och organisationer att växa kommer att
bli ännu tydligare.
Vi måste därför justera prognosen för sysselsättningsökningen i förhållande till de bristtal som
företagen i vår undersökning uppgett under höstens intervjuer. Det medför att ett stort antal
potentiella arbetstillfällen aldrig kommer att skapas i länet och som vi diskuterat i föregående
kapitel kommer detta att medföra en utebliven produktion som i värsta fall kan uppgå till en
miljard kronor om året i Dalarnas län.
Förutsättningarna finns för en stark ökning av sysselsättningen i Dalarnas län under 2016 och
2017 men förväntningarna dämpas av bristen på lämpliga sökande till jobben. Det är ändå klart
att vi får en ökning som i antal ligger mellan ett tusen och två tusen fler sysselsatta i länet varje
år under perioden 2015 – 2017.

Arbetslösheten minskar snabbt bland inrikes födda
Antalet arbetslösa – eller personer som ställer sin kompetens till arbetsmarknadens förfogande
– i Dalarnas län förefaller ha legat på en oförändrad nivå med små säsongsvariationer under
flera år. Förändringarna i antalet är små, men omsättningen, både från arbetslöshet till arbete
och antalet nyanmälda är stor.
Under de senaste tolv månaderna (november 2015 – oktober 2016) har 9 300 personer anmält
sig som arbetslösa vid Arbetsförmedlingen i Dalarnas län. Under samma period har 9 700 gått
från arbetslöshet till arbete. Därtill kommer övergångar från till exempel inskrivna deltidsarbetslösa till helt arbetslösa och vice versa. Antalet arbetslösa vid varje mättillfälle är således
skillnaden mellan ett antal olika parametrar och det är sällan samma individer som är arbetslösa
en lägre tid.
Främst som en följd av inflödet av nyanlända ökade antalet arbetslösa från början av 2015 varje
månad vid en jämförelse med samma månad året innan. Ett trendbrott i ökningstakten skedde
under våren 2016 och sedan dess har ökningen avtagit och i oktober 2016 är förändringen jämfört med förra året nere i noll. Om nuvarande trend fortsätter kommer antalet att börja minska
från och med november 2016 om inget oförutsett inträffar.
Vad skulle då detta oförutsedda kunna vara? En stor osäkerhet är givetvis antalet nyanlända
som anmäler sig vid Arbetsförmedlingen sedan de beviljats uppehållstillstånd av Migrationsverket. Om verkets hantering av asylärenden går snabbare än tidigare medför det en större inströmning av nya arbetslösa under kortare tid. Detta kan bli en orsak till att arbetslösheten inte minskar utan hålls på ungefär nuvarande nivå även framöver.
Arbetslösheten i Dalarnas län är nämligen mycket tudelad. Antalet inrikes födda arbetslösa har
under en längre tid minskat med cirka 700 personer varje månad jämfört med samma månad
året innan. I januari 2014 var antalet inrikes födda arbetslösa 7 700 och i slutet av oktober 2016
endast 4 400, en minskning med nästan 3 300 personer. I stället har antalet utrikes födda arbetslösa ökat. Som andel av den registerbaserade arbetskraften var arbetslösheten bland inrikes
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födda i Dalarnas län i oktober 2016 3,8 procent jämfört med rikets 4,2 procent. Bland utrikes
födda var arbetslösheten i länet 34,1 procent och i riket 22,2 procent av utrikes född registerbaserad arbetskraft. Arbetslösheten bland samtliga grupper var 7,2 procent i Dalarna och 7,6 procent i riket.

Inskrivna arbetslösa 16-64 år i Dalarnas län
kv 4 2004 - 2017, prognos för kv4 2016 och 2017
14 000

Antal
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Källa: Arbetsförmedlingen

Vi bedömer att andelen arbetslösa blir i stort sett oförändrad både i slutet av 2016 och 2017.

Stora regionala skillnader bland utrikes födda
Arbetslösheten varierar stort mellan länets kommuner men det är andelen utrikes födda arbetslösa som medför skillnaden. Bland inrikes födda är differensen liten mellan den kommun i Dalarna som har lägst arbetslöshet och den som har högst. I oktober 2016 var andelen 2,2 procent
i Säter och 4,6 procent i Avesta medan riket låg på 4,2 procent. Bland utrikes födda var skillnaden mycket större, från 16 procent i Mora till över 56 procent i Avesta.
Dalarnas län har en lägre arbetslöshet bland samtliga grupper än grannlänen och också i förhållande till riket. Bland utrikes födda är andelen högre än i riket och det gäller även ungdomarna
där skillnaden dock är väldigt liten. Antalsmässigt har länet inte haft så få arbetslösa ungdomar
på många år.

Förväntad procentuell sysselsättningsförändring (16-64 år) mellan kvartal 4
2016 och kvartal 4 2017

Inskrivna arbetslösa 16-64 år som andel
av registerbaserad arbetskraft, prognos
kvartal 4 2017
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Näringsgrenar
De teoretiska förutsättningarna finns för en sysselsättningstillväxt inom så gott som alla
näringsgrenar i Dalarna. Länet ligger ungefär ett halvår senare i konjunkturkurvan än storstadslänen och det jämnar också ut fluktuationerna. Nu förefaller det som om Dalarna får
en gummibandseffekt av sysselsättningen i spåren av en god konjunktur. SCB:s arbetskraftsundersökning indikerar en stabil nivå på sysselsättningen, som om den vore sann
medför en av de högsta tillväxttakterna i riket mellan fjärde kvartalen 2014 och 2015. Arbetskraftsundersökningen ska tas med en stor nypa salt, speciellt i små län, men tillsammans med andra indikatorer ser utvecklingen onekligen trevlig ut.
Utgående från höstens prognossvar kan man bygga en bild av rejäla ökningar i sysselsättningen, men bristen på arbetskraft med rätt kompetens lägger sordin på stämningen.
Matchningsläget på arbetsmarknaden i Dalarna tillåter en viss ökning av sysselsättningen,
men på en lägre nivå än vad som vore möjlig med bättre tillgång till kompetent arbetskraft..

Jord- och skogsbruk
Sysselsättning inom jord- och skogsbruk
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Prognos

Trots att jord- och skogsbruket är en liten bransch med knappt 3 000 sysselsatta är den
nog så viktig. Råvaran till pappers- och trävaruindustrin kommer härifrån liksom maten
till våra middagsbord. Jordbruket håller – än så länge – markerna öppna och bidrar till en
landskapsbild som blivit ett varumärke för Dalarna. Det är också viktigt för ett turistlän.
Efterfrågan på råvara till trä- och pappersindustrin ökar, men det är givetvis priset som
avgör var avverkning sker. Bedömningen är att sysselsättningen inom jord- och skogsbruk
blir i stort sett oförändrad, men med ett litet plustecken.
Inom branschen är det svårt att rekrytera skogsarbetare och förare av vissa jordbruks- och
skogsmaskiner.
Mer information om yrken i branschen finns i Arbetsförmedlingens publikation ”Jobbmöjligheter i Dalarnas län”, som finns både på arbetsformedlingen.se och i tryckt version.
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Industri
Sysselsättning inom tillverkning
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Industrin som sysselsättare är viktig i merparten av länet. I nio av Dalarnas kommuner är
andelen av alla sysselsatta som jobbar direkt inom industrisektorn större än genomsnittet
i riket. Ludvika har den högsta nivån med nästan 35 procent av alla sysselsatta. Ludvika är
också världens centrum, åtminstone när det gäller teknikutveckling inom högspänd likström.
Processindustrin sysselsätter många i Avesta, Smedjebacken och Borlänge med produktion
inom stål och papper, medan övriga kommuner har en livskraftig verkstads- eller träindustri.

Andel förvärvsarbetande* inom industrin
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*Avser förvärvsarbetande dagbefolkning, 16-64 år.
Källa: SCB (RAMS)
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Industrin är Dalarnas största näringsgren inom privat sektor och sysselsatte år 2014 drygt
20 000 personer. Det utgör 16 procent av alla sysselsatta i länet. Endast i fem län är andelen
industrisysselsatta högre än i Dalarnas län.

Kraftig ökning av efterfrågan på industriprodukter
Inte sedan hösten 2010 har Dalarnas industriföretag haft en så positiv bild av efterfrågan
på sina produkter. Det är också första gången på sex år som förväntningarna bland dalaföretagen är högre än genomsnittet i riket. Eftersom även rikets förväntningar inom industrin
är högre än på länge kan vi inte prata om gummibandseffekt i detta läge. Vissa delar av
processindustrin ser till och med en riktigt bra period framför sig.

Förväntningsläget inom industrin för
kommande sex månader i Dalarnas län
våren 2007 - hösten 2016
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Men sällan något gott som inte medför problem. Sex av tio industriföretag i länet kan inte
öka produktionen mer än 10 procent utan nyrekrytering samtidigt som många industriarbetare lämnar arbetsmarknaden till följd av uppnådd pensionsålder. Dalarna har dessutom
landets näst äldsta ingenjörer. En fjärdedel av alla sysselsatta ingenjörer är över 55 år i
länet. Samtidigt som vi har mycket stort behov av ersättningsrekryteringar kommer det
också ett ökande behov av nyanställningar i branschen.
Industrins utmaningar i dag är att hitta eftergymnasialt utbildade (högskole- och civilingenjörer) samt cnc-operatörer. Kvalifikationskraven är oftast processförståelse och operatörskompetens. Dalarnas industriföretag konkurrerar med hela landet om arbetskraft med
rätt kompetens. Därför är det viktigt att uppmuntra studenter som flyttat från länet att
återvända till Dalarna. Framför allt behövs fler ungdomar som går gymnasiets tekniska och
industriella utbildningar. Industrijobben kommer att finnas i Dalarna.
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Byggverksamhet
Sysselsättning inom byggindustri
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En dalabyggare är uppskattad i hela landet och även utanför landets gränser. Många av
länets byggföretag har verksamhet utanför hemorten. Bara i två kommuner i Dalarna är
sysselsättningen inom bygg lägre än rikets genomsnitt, men där har man å andra sidan
annat för sig.
Det är fem år sedan den stora byggboomen och åren efteråt har varit ganska tunga för branschen. Industrins kräftgång har medfört färre arbetstillfällen också inom byggindustrin,
något som drabbat främst de större byggföretagen. Ledtiderna har blivit kortare och projekten har inte staplats på hög, som under tidigare år. Det har medfört en viss osäkerhet
och ryckighet. Som en företagare beskrev det; man borde rekrytera och varsla samma dag
för säkerhets skull. De små byggföretagen har klarat situationen bättre genom sin bättre
förmåga att anpassa sig och i princip haft full sysselsättning även under de svajiga åren.

Andel förvärvsarbetande* inom
byggverksamhet per kommun i Dalarnas län
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Anläggningsinvesteringarna nådde rekordhöjd i Sverige under 2015. Nu står vi inför ett
omfattande behov av nya bostäder till följd av befolkningstillväxten och har dessutom ett
behov av ombyggnader och renoveringar i befintliga bostadshus. Kommer vi i Dalarna att
klara av en sådan utmaning?
Även om det varit möjligt att rekrytera viss produktionspersonal de senaste månaderna är
bristen på platschefer, byggingenjörer och offertingenjörer ett ständigt återkommande problem. Många byggföretag har varit tvungna att tacka nej till order just på grund av att det
inte gått att få tag på dessa nyckelpersoner i företagen.

Förväntningsläget högst på fem år
Förväntad efterfrågan på byggtjänster är också högre än länets genomsnitt sedan våren
2007 även om det är en bit kvar till riksnivån. Ett antal intressanta byggprojekt väntar på
att komma igång i Dalarna, bland annat det stora flygplatsbygget i Sälen som bedöms medföra upp till 500 nya arbetstillfällen inom olika näringsgrenar när det färdigställts.
Ett av problemen inom byggindustrin är osäkerheten i tiden mellan projekten. Ledtiderna
är kortare och det försvårar en långsiktig planering. Detta märks inte så mycket bland de
små byggföretagen som haft god sysselsättning även när marknaden varit betydligt svagare.

Förväntningsläget inom byggverksamhet för
kommande sex månader i Dalarnas län
våren 2007 - hösten 2016
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Närmare åtta av tio byggföretag i Dalarna kan inte höja produktionen med mer än 10 procent innan de är tvungna att nyrekrytera. Endast sex procent av företagen klarar en ökad
produktion på mer än 30 procent utan rekryteringar. Det betyder att byggföretagen måste
skaka fram rätt många nya arbetstagare om de ska klara av förväntningarna.
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Privata tjänster
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Privata tjänster är ett samlingsbegrepp för handel, information och kommunikation, hotell
och restaurang, transport, företagstjänster och personliga och kulturella tjänster. Mellan
åren 2008 och 2014 ökade sysselsättningen med drygt 1 300 personer i Dalarnas län och
nådde upp till 42 000 sysselsatta i slutet av 2014. Branschen är underrepresenterad i länet
i förhållande till riket och har god tillväxtpotential.

Andel förvärvsarbetande* inom privata
tjänster per kommun i Dalarnas län 2014
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Källa: SCB (RAMS)

Diagrammet visar hur stor del av sysselsättningen i kommunerna i Dalarnas län som utgörs
av den privata tjänstebranschen. Endast Leksand och Malung-Sälen når i sysselsättning
upp i samma nivå som råder i riket i genomsnitt. Det är besöksnäringen i de båda kommunerna som bidrar till detta. Borlänge når också högt tack vare handelsföretagen i kommunen.
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Högsta förväntningsläget på tio år
Handel, hotell och restaurang är de branscher som pressar upp förväntningarna på efterfrågan på tjänster inom den privata tjänstesektorn hösten 2016. Handeln, där 67 procent
av företagen bedömer att efterfrågan ökar och hotell och restaurang där 70 procent tror på
ökad efterfrågan, är de ledande sektorerna inom turistnäringen. Den förtjänar därför att
beskrivas närmare i följande kapitel.
Frågan är om det vi ser inom tjänstesektorn är en gummibandseffekt av rikets höga förväntningsvärden de senaste 18 månaderna eller om det verkligen finns substans för en kraftig ökning av efterfrågan på tjänster även i Dalarnas län. Vintersportorterna upplevde en
rekordsäsong vintern 2015 – 2016 och här finns både vilja och förmåga att öka tjänsteutbud
och kapacitet. De senaste årens investeringar i handeln, främst i Borlänge och Mora, bär
frukt även om det sker på bekostnad av handeln i andra kommuner. Privat konsumtion är
grunden för tillväxten och Sveriges ekonomi är stark. Det vore förmätet att inte lita på tjänsteföretagens bedömning, men en positiv utveckling förutsätter att konsumenterna har fortsatt förtroende för sin egen ekonomi och är villiga att spendera på nya produkter, resor och
tjänster.

Förväntningsläget inom privata tjänster för
kommande sex månader i Dalarnas län
våren 2007 - hösten 2016
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Transport, information och kommunikation samt företagstjänster ingår också i branschen.
Här är förväntningarna mer dämpade och det rimmar väl med den kalla verkligheten där
det är mycket svårt att hitta lämpliga kompetenser vid nyrekrytering.
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Turismen
Turistnäringen är ingen egen bransch utan består av alla de aktiviteter som omfattas när
människor reser till eller vistas på platser utanför sin vanliga omgivning för kortare tid än
ett år för fritid, affärer eller andra syften. Regelbunden arbetspendling är givetvis inte turism, men arbetskonferenser förlagda till hotell eller anläggningar räknas in i turismen. Den
största delen innehåller dock rekreation och upplevelser. Resultatet av turismen kommer
en rad olika branscher tillgodo. Hotell och restaurangbranschen, handel, transport och privata tjänster är exempel på de viktigaste. Allt är dock inte turism. I den mån branschernas
utbud konsumeras av lokalbefolkningen räknas det inte som turism och detta gör det
mycket mer komplicerat att beräkna ekonomiska resultat och sysselsättning inom turismen.
Enligt Tillväxtverket1 är turismen i Sverige i stark ökning. Turismens totala omsättning
ökade med 7 procent i Sverige under 2015 och utländska besökares konsumtion i Sverige
med hela 17,9 procent.
Exportvärdet av svensk turism är mer än dubbelt så stor som järn- och stålexporten och
uppgick till drygt 112 miljarder kr under 2015.

Exportvärdet av svensk turism 2015 i
miljarder kronor
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Under 2015 ökade antalet personer som var sysselsatta inom turismen med 5,8 procent
enligt Tillväxtverket. Sedan år 2000 har sysselsättningen inom turismen ökat med drygt 26
procent, medan den totala sysselsättningen i Sverige ökat cirka 12 procent.

1

Tillväxtverket: Fakta om svensk turism 2015
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Källa: Tillväxtverket/SCB

Den totala sysselsättningen inom turistnäringen i Sverige beräknar Tillväxtverket till cirka
165 000 personer, varav drygt 56 procent arbetar inom hotell och restaurang. Sett till antalet övernattningar i hela riket är Dalarna det fjärde största turistlänet efter storstadsregionerna Stockholm, Västra Götaland, och Skåne.
Räknat i antalet övernattningar utgör Dalarnas turistnäring 8,3 procent av riket. Utgående
från detta underlag kan sysselsättningen inom turismen i Dalarna beräknas till cirka 13 700
personer.
Gästnätter 2015

Stockholm
Västra Götaland
Skåne
Dalarna
Jämtland
Kalmar
Halland
Norrbotten
Värmland
Östergötland
Västerbotten
Jönköping
Örebro
Västernorrland
Uppsala
Södermanland
Gävleborg
Blekinge
Gotland
Kronoberg
Västmanland
Sammanlagt
Källa: SCB

12 975 568
9 673 285
5 533 166
4 985 588
2 922 904
2 718 591
2 706 198
2 290 434
2 072 038
1 774 486
1 648 562
1 640 617
1 214 526
1 195 803
1 166 695
1 030 327
997 336
937 283
923 230
895 297
727 126
60 029 060

21,6%
16,1%
9,2%
8,3%
4,9%
4,5%
4,5%
3,8%
3,5%
3,0%
2,7%
2,7%
2,0%
2,0%
1,9%
1,7%
1,7%
1,6%
1,5%
1,5%
1,2%
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I Tillväxtverkets rapport säger turistföretagen att det största hindret för tillväxt är lagar och
myndighetsregler. I vår egen undersökning är också svårigheterna att rekrytera personal
framför allt inom hotell och restaurang en starkt bidragande orsak till hämmad tillväxt.
Som nämnts i beskrivningen för de enskilda branscherna är hotell- och restaurangbranschen mycket positiv i Dalarna, när det gäller efterfrågan på tjänster under den närmaste
framtiden.
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Offentliga tjänster
Offentliga tjänster består av utbildning samt vård och omsorg som bedrivs av offentlig huvudman. Dessutom ingår offentlig förvaltning i kommuner, landsting och stat. I Dalarnas
län ligger 83 procent av verksamheten inom vård, omsorg och utbildning på arbetsställen
med offentlig huvudman.

Andel förvärvsarbetande* inom offentliga
tjänster per kommun i Dalarnas län 2014
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Det finns stora behov av rekryteringar inom offentlig sektor, då det saknas personal i de
flesta verksamheter. Rekryteringsproblemen är extremt höga, 68 procent, jämfört med privata näringslivets 36 procent. Enbart ersättningar för pensionsavgångar inom vård och omsorg utgör drygt 700 personer per år. Inom undervisning behövs tillskott på grund av den
stora flyktinginströmningen, både till ungdomsgymnasiet och inom vuxenutbildningen.

Bristen på arbetskraft inom offentlig sektor är allvarlig
Bemanningsläget inom både vård och omsorg och utbildning är kritiskt och kommer att
förvärras under kommande år. Det råder en nationell brist på lärare inom främst tekniska
och naturvetenskapliga ämnen som inte ser ut att kunna lösas på flera år.
Inom vård och omsorg är problemen större. Både landsting och kommuner har ett underskott på sjukvårds- och omsorgspersonal med eftergymnasial utbildning, från grundutbildade sjuksköterskor till läkare och specialister. Bristen kommer att bli allt större i takt med
att cirka 700 sysselsatta inom vård och omsorgssektorn i Dalarnas län årligen lämnar arbetsmarknaden på grund av pension. Dessutom kommer den lilla reserven av gymnasieutbildad personal såsom undersköterskor, vårdbiträden och personliga assistenter att ta slut
inom några år. Även hösten 2016 hamnar undersköterskor på listan över bristyrken i Dalarna.
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Mer än 40 procent av de anmälda lediga platserna under helåret 2015 hänförde sig till vårdoch omsorgssektorn. Efterfrågan är helt enkelt mycket större än utbudet av lämpliga sökande. Av de mest allvarliga bristyrkena i Dalarnas län under 2016 finns flest yrken inom
vården.

Matchningsläget på arbetsmarknaden
Bristen på arbetskraft i Dalarnas län är högre under 2016 än på länge, både inom privat
och offentlig sektor. Arbetslösheten bland inrikes födda är nere på så låga nivåer att det
medför stora problem för företag och organisationer. Reserver finns bland utrikes födda
men många av länets arbetsgivare har inte ännu tagit steget fullt ut och insett att det är där
möjligheterna till rekryteringar finns.
Bland Dalarnas cirka 1 400 olika yrken som är representerade hos de arbetslösa är det i
slutet av oktober 2016 endast 40 yrken (3 procent) där det finns fler än 10 sökande om man
kräver utbildning i sökt yrke och att de ska vara matchningsbara mot arbetsmarknaden. Ett
flertal månader under 2016 har andelen arbetslösa inrikes födda kvinnor i vissa kommuner
varit nere i 1,9 procent av motsvarande registerbaserad arbetskraft. I ett sådant läge går det
inte att rekrytera på traditionellt sätt. Lösningen är att öppna upp för nyanlända och att se
över möjligheterna att hitta personal bland de grupper som har en utsatt ställning på arbetsmarknaden.
Arbetsgivarna måste också i större utsträckning jobba med intern utbildning i företagen så
att nyckelfunktioner kan säkras. Ofta är det möjligt att rekrytera till mindre kvalificerade
arbetsuppgifter.
Rekryteringsproblemen handlar inte bara om högskole- och universitetsutbildade, utan det
finns stor brist även bland yrkesutbildade på gymnasienivå. Läget är speciellt kritiskt inom
branscher där det krävs industriteknisk utbildning, inom byggbranschen och inom transport.
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Brist på arbetskraft i Dalarnas län, privata
arbetsgivare
våren 2007 - hösten 2016
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Säsongrensade data, trendvärden.
Källa: Arbtesförmedlingens intervjuundersökningar

En tredjedel av de arbetsgivare inom privata näringslivet i Dalarnas län som haft rekryteringsproblem under de senaste sex månaderna uppger att de inte lyckats rekrytera överhuvudtaget. I bästa fall har rekryteringen tagit längre tid än vanligt men oftast leder bristen
på lämplig arbetskraft till att befintlig personal måste arbeta övertid eller att man varit
tvungen att tacka nej till order. Samtliga dessa konsekvenser är antingen utebliven vinst
eller högre kostnad.
Arbetskraftsbristen kan därför visas i konkreta krontal. Bruttoregionproduktionen, BRP,
är i Dalarna cirka 750 000 kronor per år och sysselsatt. Varje plats som inte blir tillsatt
medför alltså ett bortfall i länets samlade produktion på denna summa per år. Om 1 500
platser inte blir tillsatta under ett år är det en minskad produktion på en miljard kronor
som inte kommer Dalarnas län tillgodo.
Samhället har både en kostnad för arbetslösheten och en utebliven vinst när lediga platser
inte blir tillsatta. En långtidsarbetslös person med högsta nivån på sin a-kassa och som går
från arbetslöshet till egen försörjning medför en vinst för samhället som uppgår till närmare 200 000 kronor per år. Sammantaget är det en stor vinst för samhället att så många
som möjligt kan hitta sysselsättning i länet.
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Brist på arbetskraft i Dalarnas län,
offentliga arbetsgivare
våren 2007 - hösten 2016
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Inom offentlig sektor är andelen arbetsgivare som uppger brist på arbetskraft dubbelt så
hög som inom den privata sektorn. Bristen på arbetskraft medför framför allt en sänkning
av nivån på servicen till allmänheten inom vård och omsorg, skola och annan offentlig samhällsservice.
Bristen är särskilt akut inom yrken som kräver eftergymnasial utbildning men har under
det senaste året spridit sig till gymnasiebaserade yrken, till exempel undersköterskor. Om
nuvarande trend fortsätter är risken att det inte finns någon reserv alls av vårdpersonal
från och med 2017. Semestervikariat är redan i fara och i förlängningen hotar alltid stängningar och nedläggningar av enheter inom vården.
En viss reserv i form av utrikes född arbetskraft finns dock kvar. De företag och de organisationer som binder upp denna reserv så snart som möjligt kommer att ha en definitiv konkurrensfördel gentemot andra kommuner och landsting i framtiden. Dalarnas län är nämligen inte ensamt om problematiken. Bristen på arbetskraft inom vård och undervisning
drabbar hela riket och alla kommuner.
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Globaliseringens effekter på den lokala arbetsmarknaden
Arbetsförmedlingen i Dalarnas län har i sina senaste prognoser och vid olika offentliga
tillfällen synliggjort länets största arbetsmarknadsutmaning. En utmaning som helt kan
kopplas till länets åldersdemografi och det stora generationsskiftet som pågår. I rapporten ”Globaliseringens effekter på lokala arbetsmarknader” redogör rapportförfattarna
hur bristen på arbetskraft skiljer sig mellan regioner – ett resultat av globaliseringens
effekter
Bristen på arbetskraft inom offentlig sektor är störst i glesbygdskommuner och bristen
inom privat sektor är störst inom storstadsregioner. Varför är det så?
Globaliseringen omfattar inte enbart miljöfrågor utan även ökad rörlighet över nationsgränser för såväl information, kapital, varor och tjänster som för människor. Det har lett
till en ökad internationell konkurrens när det gäller finansiellt och humant kapital generellt, inte bara mellan länder utan även regionalt och lokalt. Det påverkar arbetsmarknaden, inte minst arbetskraftens utbildning och kompetenser. Rapporten beskriver även
den snabba tekniska utvecklingen mot digitalisering och automation, vilket innebär att
efterfrågan på kvalificerad arbetskraft stiger. Även obalansen på bostadsmarknaden och
tillgängligheten till service tas upp. Slutsatsen är att tillgången på arbetskraft med efterfrågade kompetenser blir en central fråga för regional och lokal utveckling och att det ser
olika ut på olika lokala arbetsmarknader.
Kommuner som finns i storstadsregionerna och andra större städer har påverkats positivt
i många avseenden, medan gles- och landsbygdsområden har en del utmaningar att jobba
med.
Den största bristen på utbildad arbetskraft återfinns i glesbygden följt av medelstora och
mindre kommuner. Brister på utbildad arbetskraft har också ökat snabbare i dessa
kommungrupper. De kommunal och landstingskommunala verksamheterna har svårt att
fylla vakanser och expandera verksamheter i den omfattning de önskar. Det kommer att
bli en mycket stor utmaning att upprätthålla den offentliga servicen regionalt och lokalt
på sikt, ur både ett ekonomiskt och ett arbetskraftsmässigt perspektiv. Inom det privata
näringslivet är bristerna störst i de befolkningstäta regionerna, det vill säga i de regioner
som uppvisar den snabbaste ekonomiska tillväxten. Även här kommer bristen att öka i
takt med att konjunkturen ökar och hur pensionsavgångar ser ut.
Några av lösningarna som nämns i rapporten är att i högre grad nyttja befintliga arbetskraftsresurser där tillgången finns bland utrikesfödda. Utbildningsnivån måste höjas hos
dem med kort utbildning. Utbildningarna måste även anpassas mot arbetsmarknadens
behov. Tekniska lösningar där robotar och digital teknik ersätter mänsklig arbetskraft är
en möjlig lösning där det kommer att saknas folk.
Rapporten är ett viktigt underlag i dialogen med politiker och andra beslutsfattare, inte
bara på nationell nivå utan även på regional och lokal nivå. Rapporten i sin helhet finns
på arbetsformedlingen.se/rapporter.
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Befolkning och arbetskraft
Dalarnas län står inför en mycket stor utmaning under åtminstone femton år framöver.
Den demografiska fördelningen ställer till fortsatta problem med arbetskraftsförsörjningen
och frågan om hur vi ska ta hand om våra äldre.
Mellan år 2014 och år 2030 beräknas antalet inrikes födda i arbetsför ålder minska med
85 000 personer. Detta drabbar de flesta län. Enbart Stockholms län, Skåne län och Hallands län kommer att ha en oförändrad eller positiv utveckling. Ökningen i Stockholms län
beräknas till 105 000 personer, vilket medför att minskningen i övriga delar av riket blir
närmare 200 000 personer.
För Dalarnas del är minskningen drygt 15 000 personer, tämligen jämnt fördelat över de
kommande åren. Det innebär att inrikes födda i arbetsför ålder minskar med cirka 1 000
personer i länet varje år. Behovet av en inflyttning från regioner utanför Dalarna är uppenbar och att de utrikes födda som kommit till länet är vår arbetskraftsreserv i framtiden.

Prognos för antalet inrikes födda i arbetsför ålder
i Dalarnas län 2016 - 2030. Källa: SCB
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En ännu större utmaning är antalet äldre, 80 år och över. I den åldern behöver allt fler både
medicinsk vård och omsorg i vardagen. Deras antal kommer att öka kraftigt i Dalarnas län
och det betyder att kommuner och landsting måste vara beredda på mycket större efterfrågan på vård- och omsorgstjänster i framtiden. Det är osannolikt att den framtida äldreomsorgen skulle kunna rationaliserats till den grad att en förstärkning av antalet anställda
inom vårdsektorn inte behövs.
Detta ställer både ekonomiska och personalmässiga krav på samhället, även om det finns
ett visst utrymme för att effektivare ta tillvara arbetskraften. De ungdomar som väljer vårdoch omsorgsutbildning i gymnasiet räcker inte på långa vägar för att ersätta alla som går i
pension under de kommande åren, varken i Dalarnas län eller i riket som helhet.
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Det behövs en aktivare marknadsföring från branschen ute i länets skolor. Rätt person på
rätt plats i organisationen är också viktigt. Likaså behövs personer i branschen med kunskaper i språk som talas bland våra nyanlända för att de ska kunna känna sig trygga under
sin ålderdom.

Prognos för antalet äldre (80 år och äldre) i Dalarnas
län Källa: SCB
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Inskrivna arbetslösa vid Arbetsförmedlingen
Arbetslöshetens utveckling
Diagrammet nedan skildrar hur länets samt rikets arbetslöshetsnivåer har förändrats ur ett
mer långsiktigt perspektiv. Under perioden 1995–2008 sjönk arbetslösheten i Dalarna. Det
kan förklaras som en stabilisering från den höga arbetslösheten som uppkom som en följd
av finanskrisen under inledningen av 90-talet.

Inskrivna arbetslösa 16-64 år i Dalarna
januari 1995 - oktober 2016
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Fram till 2006 låg dock nivåerna i Dalarna på en något högre nivå än riket i genomsnitt,
för att sedan följa rikets kurva till en så pass låg nivå som strax ovanför 4 procent under
2008. Riket och Dalarnas nivåer har sedan följts åt fram till mitten på 2009 då Dalarnas
arbetslöshet sjönk snabbare än riket till följd av en god omsättning till arbete i länet.
Arbetslösheten i Dalarna är fortfarande något lägre än i riket, men har under 2015 och 2016
närmat sig riksnivån, då arbetslösheten minskat i andra län med antingen bättre konjunkturutveckling eller snabbt ökande efterfrågan på ersättningsrekryteringar.
Optimismen bland Dalarnas arbetsgivare är hög. Vi bedömer ändå att minskningstakten
gällande arbetslösheten i Dalarna kommer att avta och att den kommer att ligga på ungefär
samma nivå i slutet av 2017 som nu. Orsakerna är flera, dels ett fortsatt inflöde av nyanlända samt att arbetslösheten bland inrikes födda är så pass låg att urvalet blir svagt, vilket
gör det svårare att rekrytera i kombination med att konjunkturen kan komma att mattas
av.
En för låg arbetslöshet kan innebära negativa konsekvenser för tillväxten. Vi ser nu att flera
företag och organisationer i Dalarna fått en ökad efterfrågan på varor och tjänster, samtidigt som många har behov av att ersättningsrekrytera på grund av pensionsavgångar. Prognosen visar att så många som en tredjedel av alla privata arbetsgivare i Dalarnas län som
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uppgett att de har rekryteringsproblem får tacka nej till order p.g.a. svårigheter att hitta
personal som kan utföra arbetet.
Ju fler arbetssökande det finns, desto lättare är det för arbetsgivarna att hitta rätt kompetens. Problemen uppstår om de som söker jobb stannar länge i arbetslöshet utan att hitta
arbete. En längre tid utan arbete är en indikation på att de kompetenser man bjuder ut eller
de yrken man söker inte efterfrågas i tillräcklig utsträckning. En breddning av det egna
utbudet genom påbyggnadsutbildning eller genom att söka aktivt även i andra delar av landet kan vara en lösning för den enskilde.

Arbetslöshetens sammansättning
Tudelningen mellan inrikes och utrikes födda fortsätter att öka och visar på markanta skillnader i arbetslösheten. I Dalarna har vi just nu en mycket låg arbetslöshetsnivå bland inrikes födda på 3, 7 procent, vilket dessutom är lägre än riket i genomsnitt. De utrikes födda i
Dalarna har däremot en arbetslöshet på 32,7 procent i jämförelse med rikets 21,4 procent.
Flera kommuner i Dalarna har haft hög självbosättning bland utrikes födda samt ett högt
flyktingmottagande, vilket kan förklara de stora skillnaderna. Dessutom tenderar utrikes
födda än så länge att lättare få förankring på arbetsmarknaden i storstadsregioner än i
mindre kommuner och glesbygden.
Arbetslöshetsnivån mellan kvinnor och män visar att kvinnor har en lägre arbetslöshet än
män. Däremot har män en högre förvärvsintensitet än kvinnor. I vissa kommuner i Dalarna
har arbetslösheten bland inrikes födda kvinnor varit så låg som 1,9 procent. Den största
förklaringen till skillnaden i arbetslöshetsnivåerna beror på att kvinnor studerar i högre
omfattning än män och att de är föräldralediga i högre utsträckning. De historiskt låga nivåerna kan också förklaras med den ökade efterfrågan på arbetskraft inom offentlig sektor,
som till stor del omfattas av yrken som är kvinnodominerade.
Skillnaden i arbetslösheten mellan ungdomar (18-24 år) och äldre (55-64 år) är stora. Arbetskraftsdeltagandet mellan de båda grupperna ser dock olika ut, vilket medför att de inte
går att jämföra på samma sätt. För flertalet ungdomar innebär den första tiden efter avslutad skolgång en inträdesfas på arbetsmarknaden, vilket kan visa sig i kortare anställningsperioder, timanställningar och deltidsarbete varvat med arbetslöshet. För den äldre gruppen ser situationen ut på ett annat sätt. Många i det åldersspannet förvärvsarbetar i hög
grad och riskerar i mindre utsträckning att hamna i arbetslöshet, och flertalet har mångårig
arbetslivserfarenhet och upparbetad kompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden.
Det är en betydligt högre andel personer utan gymnasieutbildning som är arbetslösa i jämförelse med de som har avslutad gymnasieutbildning eller de som har en eftergymnasial
utbildning. Störst är skillnaden mellan förgymnasialt utbildade och de som har en gymnasieutbildning där arbetslösheten i vårt län ligger på 22,4 procent respektive 4,7 procent. Att
slutföra gymnasiet ökar alltså möjligheten till arbete påtagligt och visar på att arbetsgivarna
i hög grad lägger vikt vid utbildad arbetskraft i sin kompetensförsörjning.
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Inskrivna arbetslösa 16-64 år i Dalarnas län
fördelat på olika grupper
genomsnitt av kv 2 2016 och kv 3 2016
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Tider i arbetslöshet
I Dalarnas län är andelen arbetslösa med långa tider utan arbete lägre än i riket i genomsnitt. Bland personer som varit utan arbete mer än 24 månader är andelen i Dalarnas län
15 procent av samtliga arbetslösa i oktober 2016. I riket är det 21 procent som tillhör denna
grupp.
44 procent av inskrivna arbetslösa i Dalarnas län har en inskrivningstid på upp till och med
sex månader. Antalet har minskat de två senaste åren och det är denna grupp som stått för
det minskande antalet arbetslösa i Dalarnas län. Antalet arbetslösa med längre inskrivningstider har hållits ganska konstant sedan 2012, men med tendenser till ökning bland
dem som varit utan arbete upp till 24 månader.
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Inskrivna arbetslösa 16-64 år efter
inskrivningstid i Dalarnas län
januari 2006 - oktober 2016
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Källa: Arbetsförmedlingen

Den tudelade arbetsmarknaden visar sig också bland de arbetslösa när det gäller födelseregion. Inrikes födda arbetslösa minskar snabbt i antal. Minskningen var drygt 600 personer på årsnivå i oktober och trenden har varit densamma under många månader i rad. Inflödet av nyanlända utrikes födda medför att det totala antalet trots allt inte förändras. Det
tar naturligtvis lite längre tid innan etableringen får effekt i en situation där det kommer
väldigt många utrikes födda arbetssökande under en kort tid.

Arbetssökande som behöver mer stöd för att komma ut på
arbetsmarknaden
Över 70 procent av alla inskrivna arbetslösa i Dalarnas län tillhör grupper med utsatt ställning på arbetsmarknaden. Det är människor som av olika orsaker inte har den kompetens
som efterfrågas av arbetsgivarna i länet. Vi har således redan en paradoxsituation med brist
på arbetskraft i många yrken och branscher, men samtidigt ett stort antal arbetssökande
som har svårt att få jobb.
Dessa fakta är viktiga att hålla i minnet när vi diskuterar det stora behovet av ersättningsrekryteringar i framtiden. Endast en del av alla som söker jobb i Dalarna har förutsättningar att utan stöd gå in och ta de jobb som blir lediga. Majoriteten av de andra behöver
utbildning, träning, praktik och kanske ekonomiska stöd till arbetsgivaren för att ha en realistisk chans på arbetsmarknaden.
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Inskrivna arbetslösa 16-64 år med utsatt
ställning på arbetsmarknaden och övriga
inskrivna arbetslösa i Dalarnas län
januari 2004 - oktober 2016
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För äldre arbetslösa och arbetslösa med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga är problemen inte så stora. Många äldre är oerhört efterfrågade på dagens arbetsmarknad då de ofta har kompetenser som unga nyutbildade saknar. För arbetslösa med
funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga finns ett väl inarbetat stödsystem, där bland annat SIUS-verksamheten är en starkt bidragande orsak till att så många
får arbete. SIUS (Särskilt Introduktions- och Uppföljningsstöd) innebär att en arbetssökande kan få personligt stöd och introduktion på en arbetsplats av speciellt utbildade arbetsförmedlare.
Antalet växer i stället snabbt bland arbetslösa som har kort utbildning eller är födda i länder
utanför Europa eller eventuellt bådadera. Kompletterande utbildning upp till gymnasienivå
och undervisning i svenska är åtgärder som behövs, men som är både tid- och resurskrävande. Kravet på acceptabla kunskaper i svenska släpper inte arbetsgivarna. Förståeligt,
eftersom säkra arbetsplatser förutsätter att man kan förstå skrivna instruktioner på
svenska. Samtidigt är det en skriande brist på sfi-lärare (svenska för invandrare) i länets
kommuner. Här krävs snabba och innovativa lösningar då det knappast är möjligt att utbilda tillräckligt antal behöriga lärare i svenska som andra språk inom rimlig tid.
Samma problematik gäller utbildningsinsatserna inom gymnasieskolan. Hela Sverige kommer att ha en lärarbrist under överskådlig tid och kommunerna kommer att få tävla med
varandra om behöriga lärare. Samtidigt har 13 procent av alla nyanlända med eftergymnasial utbildning en pedagogisk utbildning i sitt bagage. Hur drar vi nytta av dessa kompetenser i stället för att låta dem vänta under lång tid på en hägrande lärarlegitimation?
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Inskrivna arbetslösa 16-64 år fördelade på
enskilda grupper* i Dalarnas län
januari 2004 - oktober 2016
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Säsongrensade data, trendvärden. Källa: Arbetsförmedlingen
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Utmaningar på länets arbetsmarknad
Samtidigt som antalet svenskfödda i aktiv ålder minskar de kommande åren, så ökar befolkningen i åldern 80 år och äldre med cirka 10 000 personer i Dalarna. Detta kommer
givetvis att ställa stora krav på kommunernas äldreomsorg och landstingets vård då personer i denna ålder allmänt börjar bli i allt större behov av stöd. Det pågående generationsskiftet förutsätter att ett stort antal nya arbetstagare varje år under de kommande åren går
in på arbetsmarknaden för att täcka upp för de personer som lämnar sina anställningar.
Till detta är vi inne i en konjunkturutveckling som – om alla förutsättningar fanns på plats
– ger utrymme för ytterligare många nyanställningar per år under de kommande åren.
Långtidsvakanserna är ett stort problem. Det är platser som förblir obesatta på grund av
att arbetsgivarna inte hittar rätt kompetens, men där arbete skulle kunna utföras. BRP,
bruttoregionproduktionen, är generellt över 700 000 kronor per år i alla Sveriges län. Detta
är alltså vad en obesatt vakans kostar i utebliven produktion varje år.

Konkurrens om arbetskraft
Dalarnas arbetsgivare befinner sig i ett läge där det råder stor konkurrens om befintlig arbetskraft, både inom privat och offentlig sektor. Antalet lediga jobb som registrerats sammanlagt i år på platsbanken har ökat markant och är uppe i rekordnivåer. Detta i sin tur
ställer högre krav på att öka attraktionskraften på många arbetsplatser. Att tillgodose en
god arbetsmiljö och goda arbetsvillkor kommer att vara nödvändigt för att kunna bibehålla
befintlig personal samt för att vara med och konkurrera om dem som söker arbete. Många
arbetsgivare får lägga ner mer tid och resurser på effektiv marknadsföring och locka blivande studenter att i högre grad välja inriktning kopplat till bristyrken. Det kommer fortsättningsvis att krävas stora ansträngningar för att använda befintlig kompetens på ett mer
effektivt sätt, att utveckla organisationer och ledarskap som anpassas utifrån de förändringar som sker på arbetsmarknaden. De arbetsgivare som i ett tidigt skede fångar upp behoven av utökad kompetens och arbetar proaktivt med intern kompetensutveckling kommer att klara sin kompetensförsörjning bättre.

Arbetsmarknadens tudelning
Utbudet av inrikes födda arbetssökande är historiskt lågt i Dalarna. Arbetslösheten ligger
på i genomsnitt 3,7 procent av arbetskraften. En given konsekvens av en så låg arbetslöshet
är att urvalsmöjligheterna för arbetsgivare vid rekrytering minskar kraftigt och att bristyrkena når nya oanade höjder.
Antalet nya invånare i Sverige kommer dock att täcka upp minskningen av den infödda
befolkningen i arbetsför ålder. Utrikes födda har i flera fall den kompetens som rikets arbetsgivare efterfrågar. En stor del har eftergymnasial utbildning från sina hemländer och i
många fall arbetslivserfarenhet, ibland av internationell karaktär. Deras utbildningsinriktning täcker i princip samtliga sektorer som efterfrågas i Sverige. Detta tillskott till Sveriges
arbetskraft behövs här och nu.
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Utmaningen består i att se till att den nya befolkningsgruppen kan försörja sig själva och
bidra till samhällets inkomster. Alla aktörer på arbetsmarknaden har ett ansvar för de nyanländas etablering. Framför allt behövs större mod och engagemang bland arbetsgivare
för att ge de nyanlända möjligheter till arbete. Det är avgörande för Dalarnas framtida ekonomiska utveckling att vi tillsammans lyckas lösa integrationen till arbete.
Viktigt är att kunna validera nyanländas kompetens på ett snabbare och effektivare sätt, att
marknadsföra dem mot lediga jobb överallt i riket och framför allt att uppmärksamma privata arbetsgivare, likväl som organisationer och kommuner, på vinsterna med att anställa
dem. De arbetsgivare som inser att de nyanlända står för en nödvändig kompetens kommer
att ha en betydande konkurrensfördel under kommande år.

Inskrivna med funktionsnedsättning
Antalet inskrivna arbetslösa personer med funktionsnedsättning som innebär nedsatt arbetsförmåga, har minskat i Dalarna. En förklaring tycks vara att andelen personer med begränsade arbetsförutsättningar sjunkit hos Arbetsförmedlingen som en följd av reformer i
Försäkringskassans regelelverk. Förändringarna har bland annat inneburit att den bortre
tidsgränsen i sjukförsäkringen avskaffats och att det arbetsmarknadspolitiska programmet
arbetslivsintroduktion därför upphört. Omsättningen till arbete för denna målgrupp ligger
på jämna nivåer sedan 2011, från januari till och med oktober 2016 fick 1200 personer i
Dalarna med funktionsnedsättning arbete.
Ett exempel på subventionerad anställning som kan erbjudas personer med funktionsnedsättning, som har svårt att hitta en varaktig sysselsättning på arbetsmarknaden, är lönebidrag. Lönebidraget innebär en ekonomisk ersättning som bedöms individuellt utifrån personens behov av anpassning i ett arbete. Syftet med ersättningen är att öka den arbetssökandes möjligheter att få ett arbete där hans eller hennes kompetens och färdigheter tas
tillvara. Många personer med funktionsnedsättning behöver fortsatt mycket stöttning för
att få förankring på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen har en viktig uppgift att informera om det stöd som finns för denna grupp samt att skapa positiva kontaktnät med arbetsgivare för att öppna upp fler möjligheter för den som har behov av ett anpassat arbete.
Allt fler arbetsgivare upptäcker vinsterna med att kunna ta tillvara värdefull kompetens
genom lönebidrag och samtidigt bidra till en ökad mångfald på arbetsmarknaden.

Situationen för våra ungdomar
Dalarnas ungdomsarbetslöshet bland inrikes födda befinner sig på en rekordlåg nivå. Vi
har även en högre omsättning till arbete i jämförelse med resten av riket. Trots det gynnsamma arbetsmarknadsläget pekar prognosen på att utsatta grupper bland unga har svårt
att få fäste på arbetsmarknaden och riskerar att hamna i långtidsarbetslöshet. Framförallt
handlar det om unga som saknar en fullständig gymnasieutbildning, som är födda utanför
Europa och som har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Klyftan
mellan dem som står nära arbetsmarknaden och de som står längre ifrån blir allt större.
Om vi lyckas stödja och hjälpa dessa ungdomar att komma över hindren, så har de goda
möjligheter att få fäste på arbetsmarknaden.
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Att fullfölja gymnasiet är därför av stor vikt för att underlätta förankringen. För den som
dessutom ser till att ta körkort, så ökar möjligheterna till arbete inom väldigt många yrkesområden då majoriteten av de utannonserade jobben ställer krav på det. De ungdomar som
väljer att genomföra eftergymnasial utbildning utifrån hur arbetsmarknaden ser ut och
med hänsyn till den kompetens som efterfrågas har mycket goda möjligheter att få ett arbete i Dalarna. Angeläget är därför att ungdomar gärna i ett tidigt skede under sin skolgång
får vägledning och information om olika relevanta utbildningsval.

Arbetslösa 55-64 år
På arbetsmarknaden pågår en ständig förändringsprocess i takt med den tekniska utvecklingen och globaliseringen. Detta innebär att allt fler yrken förändras i sitt innehåll och
kompetenskraven likaså. För många arbetslösa personer som är 55 år och äldre blir matchningen till arbete därför svårare. Många har arbetat inom en bransch som är på tillbakagång eller som har förändrats i sin karaktär. Vi ser dock en något positivare utveckling för
denna grupp mellan åren 2010 och 2016, där antalet inskrivna arbetslösa har minskat med
drygt 500 personer i Dalarna. Den troliga förklaringen till detta är att arbetsgivare i större
omfattning anställer personer som inte riktigt uppfyller samtliga kompetenskrav som
egentligen ställs, då det råder stor brist på arbetskraft med tillräckliga kvalifikationer.

Vägen till arbete genom utbildning
Dalarna och övriga Sverige har idag nästan ingen omställningsarbetslöshet, det vill säga att
den som haft ett arbete och blir arbetslös kommer med mycket stor sannolikhet att få ett
nytt. Däremot ställer etableringsarbetslösheten stora krav. Där behövs en förbättring i
matchningsarbetet. Det handlar om att stödja de personer som har god potential att kunna
arbeta inom ett visst yrke att få den stöttning de behöver. Där är snabbspåren en viktig del,
där de som har en erfarenhet inom ett annat land kan bygga på sin kompetens för att kunna
jobba inom sitt yrke i Sverige.
Att stödja via utbildning är viktigt då det visar sig att det fortfarande är mycket få personer
som går från arbetslöshet till just utbildning, vilket är ett underutnyttjat steg in på arbetsmarknaden.
Arbetsförmedlingen behöver arbeta med att förbättra strukturen kring arbetsmarknadsutbildningarna för att snabbare möta efterfrågad yrkeskompetens. Ett viktigt steg i detta är
att skapa goda förutsättningar för samverkan med arbetsgivare, så att den som slutför sin
utbildning blir rustad och direkt kan gå ut i jobb. Yrkesutbildningar via kommunen är en
satsning samt traineejobben som kombinerar yrkesutbildning med anställning.
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Bilagor
Bilaga 1. Metod och urval
Historia och syfte
Arbetsförmedlingen har gjort prognoser sedan 1960-talet. Den nuvarande metodiken infördes i mitten av 1990-talet. Samtidigt infördes ett enhetligt intervjuformulär. Sedan dess
har intervjuformuläret utvecklats och antalet frågor har blivit fler.
Syftet med prognosarbetet är att ge Arbetsförmedlingen detaljerad kunskap om läget och
framtidsutsikterna på arbetsmarknaden, vilket är viktigt för förmedlingens arbete med
vägledning. Prognosarbetet stödjer på så sätt Arbetsförmedlingens kärnuppgift som är att
matcha arbetssökande mot arbetsgivarnas rekryteringsbehov. Det sammanställda materialet är också ett viktigt underlag för planeringen av verksamheten på såväl lokal som central
nivå. Ytterligare ett viktigt syfte med Arbetsförmedlingens prognoser är att informera och
påverka externa aktörer. Arbetsförmedlingen publicerar en nationell och 21 regionala prognoser två gånger per år, i juni och december.

Metod och undersökningens genomförande
Arbetsförmedlingens prognoser baseras på intervjuer med ett mycket stort antal privata
och offentliga arbetsgivare. Intervjuerna görs av arbetsförmedlare och svaren inhämtas genom samtal med arbetsgivarna vid ett besök eller per telefon. Motivet till detta arbetssätt
är att den ansvarige arbetsförmedlaren ska ha möjlighet att ställa följdfrågor, bland annat
för att minska risken för missförstånd kring frågornas syfte och innehåll.
Frågorna handlar bland annat om arbetsgivarnas bedömningar om efterfrågan på varor
och tjänster. Vidare ställs frågor om företagens kapacitetsutnyttjande, antal anställda, rekryteringsbehov, bristyrken samt löneutveckling. På motsvarande sätt får de offentliga arbetsgivarna frågor om utvecklingen för sin verksamhet samt om eventuell övertalighet.
Uppgifterna inhämtas under sekretesskydd enligt SFS 2009:400 (Offentlighets- och sekretesslagen) 28 kap 12§. Arbetsgivarna har ingen juridiskt bindande skyldighet att delta i Arbetsförmedlingens undersökning.
Resultaten av intervjuundersökningen utgör den viktigaste källan till prognosbedömningarna. En analys och sannolikhetsbedömning av svaren görs dock även med hjälp av annan
statistik och med hänsyn till andra faktorer som påverkar utvecklingen på arbetsmarknaden.

Urval och svarsfrekvenser
Urvalet av privata arbetsställen2 dras från Statistiska centralbyråns (SCB) företagsregister.
Från och med 2013 innehåller urvalet endast arbetsställen med fem eller fler anställda. För
arbetsställen med minst 100 anställda är undersökningen en totalundersökning. Urvalet är

2

Med arbetsställe avses ett företags lokala arbetsplats.
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stratifierat utifrån näringsgren, arbetsställets storlek och län. Samma urval används normalt vid två prognostillfällen innan det byts ut.
För att vara en urvalsundersökning är antalet intervjuade arbetsställen stort vilket gör att
tillförlitligheten totalt sett bedöms som god. I den senaste undersökningen ingick 344 arbetsställen inom det privata näringslivet i Dalarnas län och svarsfrekvensen blev 76 procent. Det sker även intervjuer med representanter för olika verksamhetsområden i landets
samtliga kommuner och landsting samt med ett antal statliga arbetsgivare. I den senaste
undersökningen ingick 62 offentliga arbetsgivare i urvalet i Dalarnas län och svarsfrekvensen uppgick till 80 procent.
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Bilaga 2. Definitioner
Arbetsförmedlingens konjunkturindikator för näringslivet
Arbetsförmedlingens konjunkturindikator visar arbetsgivarnas bedömningar av hur efterfrågeläget kommer att utvecklas under de kommande 6 månaderna. Indikatorn bygger på
underlag från Arbetsförmedlingens intervjuundersökning och presenteras för det privata
näringslivet. Värdet 100 motsvarar det historiska genomsnittet, och indikerar därmed ett
normalt förväntningsläge Värden över 100 visar ett starkare förväntningsläge än normalt
och värden över 110 ett mycket starkare förväntningsläge än normalt. På motsvarande sätt
visar värden under 100 ett svagare förväntningsläge än normalt och värden under 90 ett
mycket svagare förväntningsläge än normalt.

Nettotal
Nettotalen är ett mått på arbetsgivarnas förväntningsläge. Talen beräknas som den andel
arbetsställen som bedömer att efterfrågan på deras varor och tjänster kommer att öka minus den andel arbetsställen som bedömer att efterfrågan kommer att minska.

Inskrivna arbetslösa
Inskrivna arbetslösa är summan av öppet arbetslösa och deltagare i program med aktivitetsstöd. Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik.
Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras
Arbetskraftsundersökning (AKU).

Registerbaserad arbetskraft
Den registerbaserade arbetskraften utgörs av:
1.

Den förvärvsarbetande nattbefolkningen (enligt SCB:s Registerbaserade arbetsmarknadsstatistik, RAMS).

2. Öppet arbetslösa (inskrivna på Arbetsförmedlingen).
3. Personer i program med aktivitetsstöd (inskrivna på Arbetsförmedlingen).
Den registerbaserade arbetskraften används för att redovisa andelen arbetslösa i Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik. Samtliga uppgifter avser åldersgruppen 16-64 år.
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Bilaga 3. Arbetslöshetens sammansättning
Inskrivna arbetslösa 16-64 år som andel av registerbaserad arbetskraft i respektive grupp, genomsnitt av kvartal 2 2016 och kvartal 3 2016, Dalarnas län
Utbildning
Totalt
16-64
år

Kvinnor

Män

Unga
18-24
år

Äldre
Inrikes
55-64
födda
år

Vansbro

3,6

3,3

3,9

5,6

3,0

2,5

Malung-Sälen

4,1

4,0

4,2

7,7

2,7

Gagnef

3,6

2,9

4,2

7,2

Leksand

4,3

3,9

4,7

Rättvik

4,1

3,5

Orsa

6,4

Älvdalen

Utrikes
födda

Högst
förgymnasial

Gymnasial

Eftergymnasial

19,4

8,1

2,7

3,1

2,6

21,0

9,3

3,2

3,0

3,2

2,8

15,4

9,4

3,1

2,3

7,1

3,9

3,0

19,8

12,3

3,4

3,6

4,7

5,2

4,1

3,6

13,2

8,2

3,8

2,9

5,3

7,3

10,8

4,9

4,3

29,6

16,6

4,7

4,7

5,2

5,0

5,3

8,8

3,7

3,9

22,2

12,2

4,1

3,5

Smedjebacken

4,4

4,2

4,7

11,3

2,5

3,0

19,1

11,5

3,3

3,0

Mora

4,0

3,6

4,3

7,2

3,4

3,3

13,6

9,4

3,6

2,7

Falun

5,8

4,9

6,6

10,6

4,6

4,0

23,0

21,5

5,0

3,2

Borlänge

9,2

7,7

10,6

12,4

5,3

4,0

36,5

31,0

5,7

5,2

Säter

3,1

2,7

3,5

4,6

2,5

2,2

20,1

9,5

2,3

2,2

Hedemora

8,7

7,6

9,7

16,0

4,4

4,5

39,2

25,7

5,3

6,3

Avesta

13,0

11,1

14,7

24,0

6,6

4,4

56,5

39,2

7,0

10,8

Ludvika

9,4

7,9

10,7

15,6

4,7

4,0

38,7

31,6

5,6

5,5

Länet

6,9

5,9

7,8

11,7

4,3

3,7

32,7

22,4

4,7

4,3

Riket

7,4

6,9

7,9

11,3

6,0

4,2

21,4

21,2

6,2

4,9

Kommun

Källa: SCB (RAMS) och Arbetsförmedlingen

Omslagsbild: Scandinav bildbyrå

Fakta om prognosen
Arbetsmarknadsutsikterna för Dalarnas län
är en del av Arbetsförmedlingens prognosarbete.
På vår webbplats arbetsformedlingen.se/prognoser
kan du läsa mer om vårt prognosarbete. Där hittar du även
arbetsmarknadsutsikter för alla län och för landet som helhet.
Om du är intresserad av mer information om framtidsutsikterna
för ett speciellt yrke rekommenderar vi vår webbapplikation
Yrkeskompassen. Se arbetsformedlingen.se/yrkeskompassen.
Där beskriver vi jobbmöjligheterna det närmaste året för nära 200 yrken.
Dessa yrken täcker tillsammans cirka 80 procent av arbetsmarknaden.
För drygt hälften av yrkena bedöms även jobbmöjligheterna under
de närmaste fem och tio åren.
I rapporten Var finns jobben? presenteras en sammanfattning
av yrkesprognoserna per yrkesområde på riksnivå.
I broschyren Jobbmöjligheter, som publiceras länsvis,
presenteras yrkesprognoser på regional nivå.
Nästa arbetsmarknadsprognos presenterar vi i juni 2017.
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