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Sammanfattning
Konjunkturen förstärks långsamt men stadigt och trots något motstridiga signaler från omvärlden är företagen i Dalarna tämligen optimistiska när det gäller efterfrågan på produkter
och tjänster under den närmaste framtiden. Vi får gå tillbaka ända till våren 2010 för att hitta
lika goda förväntningar i en uppåtgående trend i länet.
Det är framför allt privata tjänstesektorn med besöksnäringen som innefattar handel, personliga tjänster samt hotell och restaurang, byggindustrin och transportsektorn, som hyser förhoppningar om en ljusnande framtid.

Prognos över sysselsättning och arbetslöshet
Sysselsättningen ökar något i Dalarna både 2015 och 2016, men det handlar om ganska små
förändringar. Tjänstesektorn - som har gått bra redan under några år – mäktar med att kompensera för det lilla tapp i sysselsättningen som industrin kommer att stå för ännu under något
år. Totalt kommer sysselsättningen att öka med drygt 1 000 personer fram till slutet av 2016.
Efterfrågan på arbetskraft kommer att vara betydligt större än så. Behovet av ersättningsrekryteringar i Dalarnas län är närmare 3 000 per år.
Dalarna hör till de fem, sex län i Sverige som har lägst arbetslöshet. Antalet, och även andelen,
arbetslösa kommer att fortsätta minska, men inte i riktigt samma takt som tidigare år. Till
slutet av 2016 beräknas arbetslösheten minska till 6,8 procent av registerbaserad arbetskraft
jämfört med 7,1 under det fjärde kvartalet 2014.

Arbetslöshetens sammansättning
Dalarna har en lägre andel arbetslösa än rikets genomsnitt i så gott som alla enskilda grupper
utom de utrikes födda. Dalarna hade i april 2015 den fjärde lägsta arbetslösheten bland kvinnor i Sverige. En stor offentlig sektor som i huvudsak består av kvinnlig arbetskraft och där
efterfrågan är större än utbudet av arbetssökande är förstås en grundorsak. Även bland de
olika utbildningsnivåerna är Dalarnas arbetslöshet lägre än riket, något som tyder på att det
fortfarande går att hitta jobb även om man inte har en fullständig gymnasieutbildning.
Bland utrikes födda är situationen annorlunda. En stor andel arbetslösa i förhållande till utrikes född arbetskraft behöver inte betyda att det är svårt för dessa arbetssökande att få jobb.
Omsättningen till arbete är acceptabel och det handlar mer om en typ av trafikstockning då
väldigt många utomeuropeiskt födda under en begränsad tid anlänt till Dalarna. Integrationen
tar tid och ska så få göra. Speciellt de som kommer från regioner i världen där befolkningen
generellt har en låg utbildning behöver mycket stöd och insatser innan de är beredda att gå ut i
jobb. En noggrann planering som tar hänsyn till både den arbetssökandes förutsättningar och
arbetsmarknadens behov är viktigare än kortsiktiga lösningar som i värsta fall leder till rundgång mellan sysselsättning och arbetslöshet.

4

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 Dalarnas län

Två tredjedelar av Dalarnas arbetslösa tillhör någon av de utsatta grupperna på arbetsmarknaden. Utomeuropeiskt födda, personer med funktionsnedsättning, korttidsutbildade och
äldre arbetssökande som är över 55 år har en besvärligare situation än andra på arbetsmarknaden. Huvudsakligen har de utomeuropeiskt födda stadigt ökat i Dalarna och det mesta tyder
på att de fortsätter att öka. Arbetsförmedlingens uppgift är att matcha utbud och efterfrågan
men när arbetslösheten är så pass låg som i Dalarna är det i många fall svårt att hitta personer
som uppfyller arbetsgivarnas kompetenskrav.

Tider i arbetslöshet
Omkring hälften av länets arbetslösa har arbetslöshetstider som uppgår till högst sex månader.
Det är personer med utbildning och/eller erfarenhet som arbetsgivarna efterfrågar. I denna
grupp minskar också antalet arbetslösa snabbt. Det leder till bristsituationer då det blir svårare och framför allt tar längre tid att rekrytera.
Den andra hälften av de arbetslösa i Dalarna har inskrivningstider som överstiger sex månader. Det sker visserligen en omsättning till arbete även från denna grupp men i och med att
den fylls på med personer som kanske hör till de utsatta grupperna på arbetsmarknaden är
antalet statiskt över tid. Det finns ändå en avsevärd kompetensreserv hos arbetslösa med
längre inskrivningstider.

Utmaningar på länets arbetsmarknad
Befolkningsstrukturen och generationsväxlingen som hör ihop med den är och förblir under
många år den stora utmaningen för Dalarnas arbetsmarknad. Även i svaga konjunkturer är
efterfrågan på arbetskraft mycket stor och när konjunkturen förstärks leder det till brist på
arbetssökande med rätt kompetens. Under de kommande två decennierna lämnar mer än
3 000 personer i Dalarna årligen arbetsmarknaden. Av dessa ska nästan lika många ersättas.
Samtidigt ökar kompetenskraven. Genomförd gymnasieutbildning och körkort blir de grundläggande kraven i framtiden.
Dalarna behöver inflyttning av personer i arbetsför ålder. Varifrån de kommer spelar inte så
stor roll men om de saknar den utbildning som behövs är snabba och effektiva valideringar
och utbildningsinsatser nödvändiga.
Samtidigt har många ungdomar en mycket diffus bild av arbetsmarknaden och inom vilka
branscher och yrken de borde utbilda sig för att få jobb i Dalarna. Här behövs omfattande informationssatsningar som glädjande nog håller på att ta form i länet.
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Konjunkturläget i Dalarnas län
Omvärlden styr Dalarnas utveckling
Dalarnas industri är exportinriktad, både i form av direkt export till andra länder och som
underleverantörer till företag runtom i landet som i sin tur exporterar produkter. En svag global industrikonjunktur slår därför direkt mot Dalarna men i takt med en förbättrad internationell konjunktur förbättras också efterfrågan på dalaföretagens produkter.
Världsekonomi fortsätter att stärkas under 2015 även om det sker i en långsam takt. Tillväxten
bromsar in tillfälligt en aning i USA och aktiviteten dämpas också i tillväxtekonomierna. Inom
euroområdet kan man skönja en förbättring till följd av den svaga valutan, låga oljepriser och
Europeiska Centralbankens stora stödköp av statsobligationer. EU-kommissionens konjunkturbarometer visar på en uppgång och ligger över det historiska genomsnittet. Ökningstakten
under 2015 blir högre än tidigare beräkningar, främst tack vare återhämtningen i Tyskland och
Spanien. Däremot fortsätter utvecklingen att gå trögt i Frankrike. I Finland aviserar den nya
regeringen kraftiga sparåtgärder med höjda skatter och nedskärningar inom delar av den offentliga välfärden. Grekland och dess framtid i valutazonen kommer att vara osäker.
Återhämtningen i den svenska ekonomin har fortsatt. BNP-ökningen blev över 1 procent det
fjärde kvartalet 2014 jämfört med tredje kvartalet. Den var dessutom högre än vad de flesta
bedömare väntat sig. Som årsgenomsnitt 2014 ökade BNP med 2,1 procent jämfört med 1,3
procent året innan. Under fjärde kvartalet 2014 var det framför allt investeringar och tjänsteexporten som ökade starkt. Även varuexporten ökade starkare än tidigare, till stor del beroende på ökad trepartshandel.
Arbetsmarknaden har fortsatt att förstärkas, men det finns några orosmoln när det gäller styrkan i jobbtillväxten under åtminstone det närmaste året. Det skedde en viss reducering av
jobbtillväxten under både fjärde kvartalet 2014 och första kvartalet 2015. Det finns en del som
talar för att denna inbromsning är tillfällig. Bland annat har förväntningarna om antalet anställda i privat näringsliv förstärkts. Det gäller både förväntan och utfall i Konjunkturinstitutets barometerundersökningar. Dessutom finns mycket som talar för att försvagningen av antalet anställda inom industrin är på väg att upphöra samtidigt som fler jobb bedöms tillkomma
inom tjänstesektorerna samt bygg.
Drygt var femte arbetsgivare inom det privata näringslivet upplevde brist på arbetskraft under
första kvartalet 2015. Byggföretagen har dock mött ökade svårigheter att hitta adekvat arbetskraft. En viss ökning har även skett inom industrin vilket helt avser tekniska tjänstemän. Däremot har svårigheterna att finna yrkesarbetare inom industrin legat kvar på en oförändrad låg
nivå. Även bristtalen inom den privata tjänstesektorn har förblivit oförändrade. Den offentliga
tjänstesektorn brottas dock med stora rekryteringsproblem. Detta utgör ett tydligt hinder för
att utöka verksamheterna.
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Arbetsförmedlingens konjunkturindikator för näringslivet, Dalarnas län, våren
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Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar

Ökande framtidstro bland dalaföretagen
För första gången sedan våren 2011 befinner sig konjunkturindikatorn för Dalarnas län rejält
på plussidan. Skillnaden är att bedömningarna den gången var i dalande medan vårens trend
är stigande. Utvecklingen kan jämföras med optimismen våren 2010 och återhämtningen efter
finanskrisen som slog till med stor kraft även i Dalarna tre år tidigare. Nivån är inte riktigt lika
hög, men efter flera tunga år har dalaföretagen återfått framtidstron, åtminstone för det närmaste halvåret.
Det är framför allt företag inom byggbranschen och inom privata tjänster som bedömer att
efterfrågan på varor och tjänster kommer att stiga under våren och sommaren. För ett år sedan var förväntningarna fortfarande dämpade till följd av en långsam, men dock märkbar förbättring av konjunkturen i omvärlden. Bygg- och transportbranschen drogs med i industrins
kräftgång. Visserligen är inte krisen inom framför allt Dalarnas tunga industri över, men återhämtningen fortsätter även här sakta men säkert.
Besöksnäringen, med i huvudsak handeln och hotell- och restaurangbranschen, har haft några
år av positiv utveckling som ser ut att fortsätta. Ett antal företagsetableringar runtom i länet
har bidragit till en god sysselsättning inom handeln och i besöksnäringen planeras för fortsatta
investeringar.
Den låga räntenivån är gynnsam för investeringar, men det krävs också stabila finansieringar
för att förverkliga stora projekt som varit under planering i Dalarna. Sälens nya flygplats och
gruvprojekten i Bergslagen är exempel på investeringar som skulle öka produktion, tjänsteutbud och sysselsättning i länet.

1

För information om Arbetsförmedlingens konjunkturindikator, se bilaga 2.
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Prognos över sysselsättning och arbetslöshet
Sysselsättningen vänder sakta uppåt
En av orsakerna till den svaga sysselsättningsutvecklingen i Dalarna sedan år 2010 är krisen
inom processindustrin. Producenterna av stål och pappersmassa och deras underleverantörer
har haft stora problem med sjunkande världsmarknadspriser och varit tvungna att anpassa
bemanningen till efterfrågan. Privata tjänstesektorn har inte mäktat med att motverka en
minskad sysselsättning totalt och 2013 blev ett riktigt dåligt år ur sysselsättningssynpunkt.
Industrin får ingen tillväxt i sysselsättningen varken 2015 eller 2016, men tjänstesektorn och
byggbranschen kommer att kunna kompensera detta.
Sammantaget blir det ingen stor ökning av sysselsättningen, även om trenden pekar uppåt.
För befolkningen som helhet blir sannolikt ökningen lite större, då många arbetstagare som
passerat pensionsåldern fortfarande jobbar kvar. Men eftersom vi följer åldersgruppen 16 till
64 år får vi en ganska marginell ökning av antalet sysselsatta.
2

Sysselsatta 16 - 64 år i Dalarnas län, 2004 - 2016, prognos 2015 och 2016
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Som vid tidigare konjunkturuppgångar och ökande efterfrågan på arbetskraft rusar antalet
bristyrken iväg. Det kan bli ett problem att nå optimala sysselsättningsförändringar. Bedömningen för sysselsättningen 2015 och 2016 bygger på att arbetsgivarna kommer att få svårt att
hitta den kompetens de är ute efter. Bristsituationerna kommer emellertid att öka i antal och
utfallet kan därför bli ännu lägre än det förväntade. Problematiken kring bristyrken och rekrytering behandlas närmare i avsnittet om utmaningar på Dalarnas arbetsmarknad.

2

Sysselsatta avser förvärvsarbetande dagbefolkning, 16-64 år.
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Kapacitetsutnyttjandet är mycket högt inom privat sektor i Dalarna. 27 procent av arbetsställena uppger att de inte kan öka produktionen över huvud taget utan att nyrekrytera. Ända
sedan våren 2013 har värdena varit lägre, i genomsnitt 19 procent.
Förändringarna i sysselsättning beräknas bli 600 fler under 2015 och ytterligare 800 fler under 2016.

Arbetslösheten minskar
Antalet arbetslösa mätt som summan av öppet arbetslösa och deltagare i program med aktivitetsstöd har minskat stadigt i Dalarna sedan 2012. Under det sista kvartalet var minskningen i
genomsnitt drygt 600 personer jämfört med samma kvartal året innan.
Antalet kommer att fortsätta minska under 2015 och 2016 men i en långsammare takt. Det
beror till stor del på arbetslöshetens sammansättning där arbetslösa i de utsatta grupperna blir
en allt större del av det totala antalet arbetslösa. Till det fjärde kvartalet 2015 beräknas arbetslösheten minska med 100 personer och året efter med ytterligare 300.
Inskrivna arbetslösa 16 - 64 år i Dalarnas län kvartal 4, 2004 - 2016, prognos för 2015 2016
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Som andel av den registerbaserade arbetskraften var arbetslösheten 7,1 procent under kvartal
fyra år 2014 och sjunker till 7,0 procent år 2015 och 6,8 procent år 2016.
Arbetslöshetens nivå är i första hand beroende av skillnaden mellan in- och utflöde i arbetslöshet. Omsättningen från arbetslöshet till arbete har under de tre senaste åren varit en tiondels procentenhet större som andel av arbetskraften i Dalarna jämfört med riket, vilket har
påskyndat minskningen. Samtidigt har inflödet minskat beroende på en god efterfrågan på
främst ersättningsrekryteringar i länet. Dalarna har en lägre arbetslöshet i samtliga grupper än
riket i genomsnitt med undantag för arbetslösa utrikes födda. Ifall den gruppen ökar mer i
länet än i andra delar av riket kommer minskningstakten att bli lägre än det beräknade.
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Stora regionala skillnader
Dalarna tillhör de fem – sex län i Sverige som har lägst arbetslöshet. Till skillnad från de andra
länen med låg arbetslöshet har Dalarna haft en mycket svag sysselsättningsutveckling, vilket
tyder på att andra orsaker påverkar efterfrågan. Det handlar om generationsväxling och efterfrågan på ersättningsrekryteringar. Här är Dalarna tidigt ute i riket och behovet av personal
kommer att vara stort även under de kommande åren.
Ända sedan mitten av 2008 har Dalarna haft en lägre arbetslöshet än riket i genomsnitt, en
situation som är ovanlig för länet. Det betyder att det är lättare att få jobb i Dalarna än på de
flesta andra håll i riket, men samtidigt ställer det till med problem för arbetsgivarna att hitta
rätt kompetens.
Förväntad procentuell sysselsättningsförändring (16 - 64 år) mellan kvartal 4
2014 och kvartal 4 2015

Inskrivna arbetslösa 16 - 64 år som andel av registerbaserad arbetskraft, prognos kvartal 4 2015
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Näringsgrenar
Dalarnas arbetsmarknad domineras liksom i riket av tre stora näringsgrenar, vård och
omsorg, industri och handel. 47 procent av Dalarnas sysselsatta finns inom dessa
branscher jämfört med 41 procent i riket. Både tillverkningsindustrin och vård och omsorg har procentuellt fler sysselsatta än riket och länet blir därför känsligt för stora förändringar i någon av branscherna. Byggindustrin och personliga tjänster, främst inom
besöksnäringen, är andelsmässigt också större i Dalarna medan branscher inom service
som riktar sig mot företag och finansmarknad har en lägre andel i Dalarna än i riket. Även
jord- och skogsbruket har en högre representation av sysselsatta i Dalarna.
Sysselsättningen beräknas öka fram till slutet av 2016 i servicerelaterade näringsgrenar
såsom handel, hotell och restaurang, privata tjänster, byggindustri, transport och information och kommunikation. Industrisysselsättningen minskar ytterligare, men endast marginellt under 2016. Inom offentlig sektor beräknas en svag ökning. Här påverkas utfallet i
hög grad av tillgången på den utbildade arbetskraft som behövs inom framför allt vård,
omsorg och utbildning. Bristproblematiken kommer att bli ännu mer allvarlig.

Jord- och skogsbruk
Jord- och skogsbruket är en knepig bransch att följa eftersom en stor del av sysselsättningen ligger i åldersgruppen över 64 år. Detta är en följd av SCB:s definitioner där
många pensionärer som driver ett hobbybruk inom skogsnäringen betraktas som sysselsatta. Det är därför viktigt att ringa in åldersspannet till de aktiva åldrarna upp till 64 år,
vilket också är det gängse åldersspannet i Arbetsförmedlingens prognoser. Man bör dock
känna till dessa avgränsningar då det annars kan bli fel i bedömningarna.
År 2013 blev ett bottenår för jord- och skogsbruket ur sysselsättningssynpunkt i Dalarna.
Efterfrågan på massaved sjönk i takt med pappersindustrins kris. Sågverken i länet har
trots allt haft en tämligen god avsättning och efterfrågan på råvara har hållit igång
skogsnäringen. Sysselsättningen bedöms sakta men säkert stiga från och med 2014 och
ökar under 2015 och 2016, men i mycket små tal.
Trots att branschen inte haft någon stark utveckling de senaste åren har bristen på personal inom främst skogsbruket varit ett problem i Dalarna. Tidvis har det varit svårt att
hitta röjare och maskinförare. Bristen på skogsmaskinförare kvarstår inom hela Dalarna.
Yrket bedöms vara bland de femtio mest allvarliga bristyrkena i länet om ett år. Även
skogsarbetarna ligger på gränsen till brist. Det är främst de västra delarna av länet som
upplever att utbudet inte riktigt räcker till.
Bland yrken där det krävs högre utbildning hamnar skogsmästare också på bristyrkeslistan. Efterfrågan i antal är visserligen begränsad, men yrket är ett nyckelyrke i branschen.
Överskottsyrken, yrken där det finns fler sökande än efterfrågan, är få inom denna näringsgren och begränsar sig till park- och trädgårdsarbetare. Samtidigt är yrken där det
krävs högskoleutbildning som exempelvis trädgårdsanläggare svåra att tillsätta eftersom
det är svårt att skapa året-om-sysselsättning för dem.
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Industri
Som framgår av diagrammet nedan är industrin en större arbetsgivare i Dalarna än i riket
i genomsnitt och särskilt i de kommuner som ligger ovanför genomsnittet för Dalarnas
län. Ludvika, Avesta, Smedjebacken, Vansbro och Hedemora är extra känsliga för konjunkturförändringar inom industrin. Vansbro och Ludvika har speciella lägen på grund av
transformatorindustrin i Ludvika och den verkstadsbaserade industrin i Vansbro, medan
Avesta och Hedemora drabbats mycket hårt av problemen inom processindustrin.
Dalarnas industrier har stora exportandelar, antingen i form av direkt export eller som
underleverantörer till exportindustrier runtom i landet. Det betyder att förändringar i
valutakurserna globalt får en direkt påverkan på industrikonjunkturen i länet. En förstärkt kronkurs i förhållande till dollar och euro medför sämre konkurrensläge även för
dalaindustrierna. Å andra sidan medför en förstärkt konjunktur i de länder som är Sveriges handelspartners en större efterfrågan på produkter från Sverige och Dalarna. Nya,
intressanta marknader öppnas också, bland annat har exporten till Kina av sågat granvirke från Dalarna ökat kraftigt.
3

Andel förvärvsarbetande inom industrin per kommun i Dalarnas län 2013
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Inom vissa industribranscher är efterfrågan tillfredsställande. I Ludvika, med ABB som
huvudsaklig arbetsgivare inom industrin, är framtidsutsikterna ljusare. Här har istället
problemet varit att hitta kvalificerad arbetskraft. I länet som helhet kommer det att behövas cirka 1 000 nya ingenjörer under kommande femårsperiod enbart för att ersätta pensionsavgångarna. Volymen består till cirka en fjärdedel av civilingenjörer och tre fjärdedelar av högskoleingenjörer, yrkesgrupper som knappast finns som arbetssökande idag.

3
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Långsam återhämtning inom industrin
I industrikrisens spår har sysselsättningen minskat i Dalarna. Botten är ännu inte nådd,
utan sysselsättningen bedöms minska ytterligare både under 2015 och 2016, men i mycket mindre omfattning än tidigare. Med en fortsatt positiv utveckling i omvärden är det
möjligt att vändingen kommer tidigare under 2016 och att sysselsättningen därför vänds
till en liten ökning eller åtminstone en oförändrad nivå under 2016.
Förväntningsläget inom industrin för kommande sex månader, Dalarnas län,
våren 2007 - våren 2015
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Kapacitetsutnyttjandet av personalen är lågt inom industrin i Dalarna idag. Det betyder
att en stor andel av företagen kan öka produktionen utan nyrekrytering. Närmare hälften
av de tillfrågade arbetsställena kan öka produktionen med 11 procent eller mer, medan en
tredjedel är tvungna att nyanställa för att överhuvudtaget kunna öka sin produktion. Bristen på lämpliga sökande är inte heller överhängande i Dalarna. Endast 11 procent har
upplevt svårigheter att rekrytera personal de senaste sex månaderna. Detta betyder dock
inte att det är helt problemfritt inom branschen. Nyckelpersoner och personer med teknisk utbildning på eftergymnasial nivå är mycket eftersökta.
Branschen påtalar två generella kompetenser som kommer att vara viktiga för framtiden,
processkunskap, förståelse för tillverkningsprocesser samt operatörskompetens. Detta
stämmer väl överens med strukturförändringen inom industrin som alltmer präglas av
automatisering. Branschen signalerar också en brist på CNC-operatörer både i nutid och
framöver. Inom övriga yrken är tendensen än så länge balans men situationen kan snabbt
förändras. Det överskuggande problemet är trots allt bristen på ingenjörer och eftergymnasialt utbildad personal inom industrin. Då är det också svårt att driva utveckling och att
våga investera i nya anläggningar.
Även bland yrken som har sin bas i gymnasial utbildning saknas lämpliga arbetssökande.
Exempelvis kommer det att vara svårt att rekrytera elektriker, maskinreparatörer, ma-
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skinoperatörer inom träindustrin, styr- och reglertekniker och plåtslagare. Svetsare med
flera licenser är också bristyrken i vissa områden, framför allt i centralregionen.
Teknik och tillverkning är den bransch som tillsammans med offentlig förvaltning har
flest önskemål om en högre utbildning bland nyanställda. Detta har sin förklaring dels i
att allt fler arbetsuppgifter inom industrin kräver mer kvalificerad utbildning, dels att
många äldre arbetstagare som nu lämnar arbetslivet har en kort utbildning bakom sig. De
har under årens lopp genom praktiskt arbete lärt sig arbetsuppgifter som det idag krävs
en person med eftergymnasial utbildning för att klara av.

Sysselsatta 16 - 64 år inom industri i Dalarna
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Byggverksamhet
Dalarna har en större andel byggare än riket i genomsnitt. De små byggföretagen dominerar och det märks i nedanstående diagram. Generellt kan man säga att ju mindre orten är
desto större andel av sysselsättningen finns inom byggbranschen. Orsa ligger i topp i länet med 14 procent av alla förvärvsarbetande på orten inom bygg. Borlänge och Falun,
som är säte för de större byggföretagen, har en relativt låg andel sysselsatta inom bygg.
Byggarna i Borlänge ligger ändå över riksgenomsnittet och på en medelnivå för Dalarnas
län.
4

Andel förvärvsarbetande inom byggverksamhet per kommun i Dalarnas län
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Byggbranschen i Dalarna förefaller tudelad beroende på företagens storlek. Ett mindre
företag är mer flexibelt och anpassar sig lättare till variationer inom efterfrågan medan de
större företagen behöver en stabil planering och orderingång. Därför kan man också få
olika svar från branschen angående orderläge och personalbehov. Många småföretag har
haft fullt upp under hela lågkonjunkturen medan andra, större företag klagar på att ordertiderna blivit mycket korta.
Bostadsbyggandet i länet beräknas bli högre under de kommande två åren jämfört med de
senaste två åren. På anläggningssidan finns också några intressanta projekt. Närmast i tid
ligger flygplatsbygget i Sälen som, om det förverkligas, kommer att dammsuga länet på
arbetskraft inom anläggning.

Tillväxt och ökande optimism inom byggbranschen
Sysselsättningen inom bygg i Dalarna ökade kontinuerligt med drygt 600 personer mellan åren 2007 och 2012. År 2013 blev inledningen på en svacka i branschen som dock
kommer att hävas under 2015. För innevarande år är bedömningen en tillväxt på 2,2 procent då förväntningarna på efterfrågan av byggtjänster är högre än rikets genomsnitt och
4
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också högre än de sju senaste årens genomsnitt för länet. För 2016 kan tillväxten bli så
hög som 5 procent, men det förutsätter att bristen på nyckelpersoner som behöver rekryteras inte blir större.
Förväntningsläget inom byggverksamhet för kommande sex månader, Dalarnas län, våren 2007 - våren 2015
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Kapacitetsutnyttjandet inom byggbranschen är mycket högt i Dalarnas län idag. 40 procent av alla företag uppger att de överhuvudtaget inte kan öka produktionen utan att nyrekrytera. Det medför en snabb ökning av efterfrågan på arbetskraft och detta kan medföra en återgång till den bristsituation som fanns inom byggbranschen under den senaste
högkonjunkturen. Bristtalen är ännu inte höga under våren 2015 då endast 17 procent av
arbetsställena uppgav att det varit svårt att rekrytera önskad kompetens. Men om efterfrågan tar fart under sommaren 2015 stiger talen snabbt. I huvudsak är det svårast att få
tag på nyckelpersoner till företagen. Ingenjörer, platschefer och konstruktörer är ständiga
bristyrken i länet. Bland andra yrken skiftar det från period till period, beroende på byggprojektens inriktning och omfattning. Även ett förändrat byggmode kan ställa till problem. Uppgifter från branschen gör gällande att efterfrågan på våtrumsinredning i form
av mattor ökat på bekostnad av kakel och klinkers, något som fått till följd att det blivit
brist på mattläggare samtidigt som arbetsmarknaden fått ett överskott på plattsättare.
Sysselsatta 16 - 64 år inom bygg i Dalarnas län
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Privata tjänster
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 beräknas sysselsättningen ha ökat med drygt 1 300 personer i
Dalarna och nådde upp till 42 000 sysselsatta i slutet av 2014. Branschen är underrepresenterad i länet i förhållande till riket och har god tillväxtpotential.
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 nästan upp till samma nivå tack vare handelsföretagen i kommunen. Diagrammet visar hur stor del av sysselsättningen i kommunerna i Dalarna som utgörs av den
privata tjänstebranschen.
5

Andel förvärvsarbetande inom privata tjänster per kommun i Dalarnas län
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Privata tjänster lyfter Dalarna
Inom samtliga delbranscher i privata tjänster med undantag för företagstjänster bedöms
sysselsättningen öka under de kommande två åren. Förväntningsläget är det mest positiva sedan hösten 2010 och en lika god vårprognos såg vi senast våren 2007 i Dalarna. På
grund av att industrin inte längre visar så stor nedgång lyckas de privata tjänstebranscherna lyfta länets sysselsättningsprognos till en positiv nivå. Förväntningarna är till och
med högre än rikets genomsnitt.
Handeln är stabil med 1,5 respektive två procents tillväxt under de kommande åren.
Kapacitetsutnyttjandet är lågt och bristtalen likaså, något som bäddar för en relativt problemfri expansion. Handeln är en bra inkörsport för unga och det bör finnas goda möjlig5
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heter för unga arbetssökande att få den första anställningen på arbetsmarknaden just
inom handeln. Därmed inte sagt att kompetenskraven är låga inom handeln. Dalarna har
hög internationell klass inom turismen där handeln är en viktig del och språkkunskaper,
ansvarstagande och produktkunskaper är viktiga kompetenser.
Förväntningsläget inom privata tjänster för kommande sex månader, Dalarnas län, våren 2007 - våren 2015
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Hotell och restaurang, den andra stora branschen inom besöksnäringen, beräknas
också öka i sysselsättning med 1,5 respektive 4 procent. Här kan det dock vara svårt att nå
tillväxtmålen beroende på en allt allvarligare brist på rätt kompetens bland arbetssökande. Kockyrket toppar Dalarnas bristyrkeslista. Det leder till att dalarestaurangerna
inte kan erbjuda de menyer man gärna vill. Drygt vart femte arbetsställe i branschen uppger att det varit problematiskt att hitta rätt personal under den gångna vintersäsongen.
Under den mest intensiva säsongen är det i princip brist på de flesta yrkeskategorier i
nordvästra delen av länet. Allt från hovmästare och bartendrar till taxiförare och lokalvårdare saknas.
Transportbranschen har haft några tuffa år i spåren av den svaga industrikonjunkturen och pressade priser som resulterat i ett antal konkurser i länet. Under 2015 återhämtar sig sysselsättningen rejält och en tillväxt beräknas även för 2016. Mer än häften av
företagen kan inte öka servicen med mer än 5 procent innan nyrekrytering behövs. Bristtalen är höga. En fjärdedel av företagen har haft svårt att hitta rätt kompetens under de
senaste sex månaderna. Den stora efterfrågan på fordonsförare framöver beror delvis på
utbildningsinsatser, som enligt lagar och förordningar blir aktuella och medför ett visst
bortfall i produktionen. Efterfrågan på förare med kompletta behörigheter bedöms bli
stor under året men rekryteringarna kan begränsas av en besvärande brist på både lastbils- och bussförare i länet.
Information och kommunikation är en liten bransch i Dalarna och sysselsättningen
varierar kraftigt mellan olika år. Det är svårt att hitta kvalificerad personal inom IT i länet
och bristtalen är höga. Sysselsättningen beräknas öka med drygt två procent i år och närmare det dubbla under 2016.
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Företagstjänster har en nära koppling till industrin men har trots det haft en svag tillväxt fram till år 2014. För år 2015 beräknas sysselsättningen minska svagt medan trenden
vänder under 2016 och efterfrågan på tjänster ökar. Sammantaget sker det inga stora
sysselsättningsförändringar i branschen.
Personliga och kulturella tjänster ingår till stor del i besöksnäringen. Här finns
mycket goda möjligheter för expansion under prognosperioden. En allt större del av turisterna som besöker Dalarna efterfrågar upplevelser och event under sin vistelse och företagen i branschen hakar på trenden. Det betyder en ökad efterfrågan på olika typer av
guider och aktivitetsledare under kommande år. Branschen beräknas öka i sysselsättning
med upp till ett par procent både 2015 och 2016.

Sysselsatta 16 - 64 år inom privata tjänster i Dalarnas län
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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.
Dalarna har en något större andel sysselsatta inom offentliga tjänster än riket i genomsnitt. Orter med stora vårdinrättningar kommer att ligga högre på listan över andel sysselsatta inom offentliga tjänster.
6

Andel förvärvsarbetande inom offentliga tjänster per kommun i Dalarnas län
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Inga stora förändringar beräknas ske med sysselsättningen inom offentliga tjänster under
prognosperioden. Det finns inte heller någon större möjlighet till detta, även om det fanns
ambitioner då utbudet av arbetskraft med de rätta kompetenserna saknas. Möjligen kan
en förändring av statusen för deltagare i sysselsättningsfasen medföra att de framöver
hänförs till sysselsatta inom offentlig sektor.
Efterfrågan på personal fortsätter att vara omfattande i branschen, men även om det fylls
på med nya arbetstagare kommer pensionsavgångarna att dränera sysselsättningen i
motsvarande grad.
Sysselsatta 16 - 64 år inom offentlig sektor
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Brist på personal på väg att bli 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. För första gången hamnar undersköterskor på listan över bristyrken i Dalarna.
Mer än 40 procent av de anmälda lediga platserna under 2014 hänförde sig till vård- och
omsorgssektorn. Efterfrågan är helt enkelt mycket större än utbudet av lämpliga sökande.
Av de 20 mest allvarliga bristyrkena i Dalarnas län under 2015 finns tolv yrken inom vården. Även om det inte sker någon stor förändring i antalet sysselsatta i branschen kvarstår ett mycket stort behov av ersättningsrekrytering, främst inom vård och omsorg men
även inom undervisning och offentlig förvaltning.

21
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Brist- och överskottsyrken
Arbetsförmedlingens bedömning av efterfrågan och utbud av arbetskraft i olika yrken
fram till våren 2016 visar att 61 procent av de omkring 200 vanligaste yrkena i Dalarnas
län kan betraktas som bristyrken. Endast 15 procent är överskottsyrken. Dessa värden är
allvarligare än situationen i våra grannlän i söder, Örebro och Värmlands län, där bristyrkenas andel är lägre.
Bland bristyrkena finns nåde gymnasiebaserade yrken och yrken där det krävs eftergymnasial utbildning. Kockar, undersköterskor och lastbilsmekaniker kan stå som representanter för de förstnämnda. I övrigt dominerar vård- och omsorgsyrken listan.
Bland överskottsyrken saknas några yrken där det är möjligt att utbilda sig i gymnasieskolor i länet. Dels finns många studieförberedande utbildningar, men också utbildningar
i yrken som överhuvudtaget inte existerar i Dalarnas län.
Arbetsmarknadsläget för ett urval av yrken i Dalarnas län under det närmaste året
Bristyrken

Överskottsyrken

Barnmorskor
Civilingenjörer, olika inriktningar
Förskollärare
Gymnasielärare i nat vet ämnen
Kockar
Lastbilsmekaniker
Läkare
Psykologer
Sjuksköterskor, de flesta kategorier
Undersköterskor

Administratörer och sekreterare
Baristor/cafebiträden
Barnskötare
Försäljare, dagligvaror
Försäljare, fackhandel
Godshanterare och expressbud
Köks- och restaurangbiträden
Lagerarbetare
Truckförare
Vårdbiträden

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

Inom många branscher är det viktigt att ha rätt kompetens för arbetsuppgiften. Ibland
önskar arbetsgivarna också sådana kompetenser hos sökande som man inte direkt kan
koppla ihop med ett enskilt yrke. Därför är det bra att granska beskrivningarna av önskade kompetenser, både yrkeskompetenser och så kallade mjuka kompetenser. Trots att
en person inte har en formell yrkesutbildning kan hen ha de speciella kompetenser som
arbetsgivaren efterfrågar och uppskattar.
En mer utförlig förteckning över yrkenas framtidsbedömningar finns i Jobbmöjligheter i
Dalarnas län som finns både i tryckt form och på internet och i Yrkeskompassen på Arbetsförmedlingens hemsida.
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Befolkning och sysselsättning i Dalarnas län
Befolkningsprofilen i Dalarna skiljer sig märkbart från rikets genomsnitt och framför allt i
jämförelse med storstadslänen. De största befolkningsgrupperna i Dalarna är över 60 år
och en del har redan gått i pension och lämnat arbetsmarknaden. I exempelvis Stockholms län är de största åldersgrupperna i 40-årsåldern.

Befolkning och sysselsatta i ettårsgrupper i Dalarna 2013
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Sysselsättningen är också hög bland de äldre i länet. Även om det finns en topp bland
invånare omkring 50 är antalet sysselsatta mellan 50 och 63 år mycket högt. Utgående
från denna bild kan man grovt beräkna behovet av ersättningsrekryteringar under kommande år. Under minst femton år framöver kommer omkring 3 000 personer årligen att
gå i pension. Ersättningsnivån är i genomsnitt 86 procent i de olika näringsgrenarna.
Inom vård och omsorg samt undervisning är ersättningsbehovet nästan uppe i 100 procent.
Det kommer alltså att behövas fler ersättningsrekryteringar de närmaste åren än vad behovet av nyrekryteringar ser ut att bli. Därmed är det också enkelt att förutse i vilka
branscher det kommer att finnas många lediga jobb.
Efterfrågan på arbetskraft kommer att vara stor inom främst vård och omsorg, undervisning och teknik och tillverkning oberoende av hur konjunkturen utvecklar sig. För att ta
del av alla lediga jobb räcker det ofta med en yrkesinriktad gymnasieutbildning, men en
påbyggnad på högskola, yrkeshögskola eller universitet förbättrar jobbchanserna ytterligare.
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Inskrivna arbetslösa vid Arbetsförmedlingen
Arbetslöshetens utveckling
Att Dalarna har en lägre arbetslöshet än riket i genomsnitt är ovanlig situation. Under
historisk tid har arbetslösheten alltid legat ganska högt över riket. Vid halvårsskiftet 2008
förändrades bilden och från 2010 växte differensen till Dalarnas fördel.
Dalarna hör till den handfull län som har haft lägst arbetslöshet i riket under de tre senaste åren. Sällskapet består av regioner med snabb utveckling samt befolknings- och
sysselsättningstillväxt, något som Dalarna inte kan ståta med. Under de allra senaste månaderna minskar skillnaden till riket, men i skrivande stund är nivån fortfarande lägre än
rikssnittet.
Vad är då orsaken till detta? Omsättningen från arbetslöshet till arbete ligger stadigt på
en högre nivå i Dalarna än i riket. Arbetssökande får jobb i länet. Efterfrågan bottnar i ett
stort behov av ersättningsrekrytering för de tusentals arbetstagare som varje år lämnar
arbetsmarknaden i Dalarna till följd av pensionsavgångar. Arbetslösheten har minskat
månad för månad under de tre senaste åren men flödet kommer att mattas av under prognosperioden. Det beror främst på bristen på arbetssökande med rätt kompetens och ett
stort inflöde av arbetslösa som hör till någon av de utsatta grupperna på arbetsmarknaden.
Inskrivna arbetslösa 16 - 64 år som andel av registerbaserad arbetskraft, Dalarnas län, januari 1995 - april 2015
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Källa: SCB (RAMS) och Arbetsförmedlingen.
Säsongrensade data, trendvärden

Arbetslöshetens sammansättning
Granskar man de olika grupperna av arbetslösa kan man konstatera att Dalarna har en
lägre eller lika stor arbetslöshet som riket i samtliga grupper utom den som består av
utrikes födda. Här är tvärtom andelen betydligt över riksnivån. Detta har två huvudsakliga orsaker. Dalarna har tagit emot en stor mängd utomeuropeiskt födda under de senaste åren och deras integrationsprocess sker långsammare än andras. Det skapas en form
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av trafikstockning i flödena som det tar tid att komma tillrätta med. Det bör det också få
göra. Det är viktigare att rusta denna grupp ordentligt istället för att hitta snabba, men på
sikt ineffektiva lösningar. Den andra orsaken är att en stor grupp som kommit till Dalarna
under tidigare år haft en för svensk arbetsmarknad bristfällig utbildning, vilket också tar
tid att åtgärda. Trots allt behöver Dalarna dessa grupper om länet ska klara arbetskraftsförsörjningen i framtiden.
Inskrivna arbetslösa 16 - 64 år som andel av registerbaserad arbetskraft för
respektive grupp, genomsnitt av kv 4 2014 och kv 1 2015, Dalarnas län
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Källa: SCB (RAMS) och Arbetsförmedlingen

Arbetslösheten bland kvinnor och män skiljer sig åt också i Dalarna. Bland männen är
arbetslösheten på rikssnittet men bland kvinnor har Dalarna en lägre arbetslöshet, rentav
den fjärde lägsta i hela riket i april 2015. Oberoende av utbildningsbakgrund är också
arbetslösheten lägre i Dalarna. Det tyder på att det fortfarande finns en arbetsmarknad i
länet även för arbetslösa som saknar gymnasieutbildning.

Tider i arbetslöshet
Majoriteten av alla arbetslösa har en tid i arbetslöshet som varar maximalt sex månader. I
andra änden av skalan finns ett antal arbetslösa som varit registrerade vid Arbetsförmedlingen i Dalarna i mer än 24 månader. De utgör dock en mindre del av samtliga och
deras antal har minskat sedan 2012, även om man kan se en liten uppgång under första
delen av 2015. Ungefär samma antal är de som har inskrivningstider mellan sju månader
och upp till 24 månader.
Gruppen med korta inskrivningstider är arbetslösa med en lämplig utbildning, arbetslivserfarenhet eller kompetenser som efterfrågas på länets arbetsmarknad. Deras antal följer
i stort konjunktursvängningar och efterfrågan och de har minskat starkt sedan slutet av
2013. Här finns många ungdomar representerade. De har i allmänhet kortare inskrivningstider, men återkommer något oftare än de äldre i samband med att de avslutar ett
arbetsförhållande och påbörjar ett nytt.
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Arbetslösa med längre inskrivningstider är ofta sådana som hör till någon av de utsatta
grupperna på arbetsmarknaden och som behöver extra stöd och resurser för att ta sig ut
i arbete. De kan ha en kort utbildning, kanske i kombination med en arbetslivserfarenhet
som inte längre efterfrågas. De kan också ha någon typ av funktionsnedsättning som begränsar dem i deras yrke, de kan vara äldre med ensidig arbetslivserfarenhet eller personer som är födda utanför Europa.
Inskrivna arbetslösa 16 - 64 år efter inskrivningstid, Dalarnas län, januari
2006 - april 2015
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Utsatta grupper på arbetsmarknaden
Arbetslösa i utsatta grupper är ett dilemma, både för arbetsgivare som söker personal och
för individerna själva. De saknar ofta de självklara kompetenser som snabbt leder till
jobb. De behöver stöd och komplettering av utbildning eller arbetslivserfarenhet, något
som kräver resurser både i ekonomi och tid. Samtidigt uppstår bristsituationer då arbetsgivare har svårt att snabbt tillsätta vakanser. Rekryteringarna drar ut på tiden och i
många fall leder bristen på rätt kompetens till att arbetsgivaren är tvungen att tacka nej
till nya order eller att låta befintlig personal arbeta övertid. Båda fallen är en ekonomisk
förlust för företaget.
Ju större gapet är mellan utsatta och ej utsatta grupper på arbetsmarknaden desto mer
friktion uppstår i matchningen mellan utbud och efterfrågan på arbetskraft.
Om man generaliserar en aning kan man säga att det i april 2015 återstår 3 000 arbetslösa i Dalarna som tämligen snabbt och utan större hjälpbehov kan gå in och ta de jobb
som blir vakanta. Antalet har minskat med över 700 personer på ett år och fortsätter att
minska. Detta är också förklaringen bakom bristyrken i länet. De arbetslösa som kan ta
lediga jobb omgående och som uppfyller arbetsgivarnas kompetenskrav blir allt färre.
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Samtidigt ökar grupper som – enligt arbetsgivarnas bedömning – har brister i sin utbildning, kort, ensidig eller obefintlig arbetslivserfarenhet eller på annat sätt inte uppfyller de
förväntningar som arbetsgivaren har.
Trots allt måste arbetsgivarna inse att detta är vad som erbjuds. Utvecklingen ser likadan
ut i hela landet och arbetslösa i de utsatta grupperna kommer att öka från dagens 60 procent till uppemot 80 procent inom ett par år om efterfrågan fortsätter i samma takt. Problemet är alltså inte att Arbetsförmedlingen inte klarar av att matcha, utan att det finns
för få att matcha om kraven från arbetsgivarna är för högt ställda.
Inskrivna arbetslösa 16 - 64 år i utsatta grupper och övriga inskrivna arbetslösa, Dalarnas, januari 2004 - april 2015
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Källa: Arbetsförmedlingen
Säsongrensade data, trendvärden

Läget är ändå inte så illa som det kan förefalla. Det finns en oerhörd kompetensreserv i de
utsatta grupperna. Arbetsförmedlingens ambition är att göra dem ännu mer synliga för
arbetsgivarna.
Arbetslösa med funktionsnedsättning och äldre (55-64 år) arbetslösa har trots allt en
något mer gynnad situation i länet. Den mest snabbväxande gruppen är utomeuropeiskt
födda som ökat från knappt 500 till över 3 000 i länet på sex år. Detta är dock personer
som behövs på Dalarnas arbetsmarknad, de som ska rädda länet från att förvandlas till en
fäbod.
Drygt 750 av de utrikesfödda arbetslösa vid Arbetsförmedlingen i Dalarna har i april 2015
en eftergymnasial utbildning. Deras utbildningsinriktning spänner över hela registret,
från industri och teknik till vård, pedagogik och rättsvetenskap. Deras kompetens skulle
kunna utnyttjas mycket bättre om förutsättningarna var andra när det gäller validering,
kompletterande utbildning och språkutbildning.
Det sker en stor omsättning i grupperna, även om man får bilden av ett växande antal
som inte lyckas komma ut på arbetsmarknaden. Omsättningen till arbete från arbetslöshet låg på drygt 30 procent på årsnivå 2012 för den befolkningsgrupp bland de uto-
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meuropeiskt födda som kan anses ha svagast utbildningsbakgrund. Ett högt inflöde som
är större än utflödet kommer givetvis att medföra en ökning av volymen.
Baserat på ett antal variabler inom arbetsmarknad, befolkningstal och tidigare mottagande skapas nyckeltal som är vägledande för flyktingmottagning i Sveriges olika regioner. Dalarna ligger högt i den rankingen och kommer även i framtiden att få ta emot en
större andel flyktingar än vad befolkningsandelen utgör.
Inskrivna arbetslösa 16 - 64 år fördelade på enskilda grupper, Dalarnas län,
januari 2004 - april 2015. Observera att en person kan ingå i flera grupper
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Antalet arbetslösa personer med funktionsnedsättning har minskat kontinuerligt sedan
toppåret 2010, då närmare 2 000 personer i gruppen var arbetslösa. I april 2015 var antalet knappt 1 400. En starkt bidragande orsak till den goda utvecklingen är SIUSverksamheten, särskilt introduktions- och uppföljningsstöd. Det bygger på ett individuellt
stöd till en arbetssökande och ges inför en anställning. Fokus flyttas därmed från grupptill individperspektiv.
Det är uppenbart en framgångsfaktor då flera aktörer samarbetar för att få ut de utomeuropeiskt födda på arbetsmarknaden. Ingen organisation eller kommun mäktar ensam
med det arbete som behövs. Framför allt är det viktigt att få enskilda företag och grupper
av företag att inse det ekonomiskt fördelaktiga i att jobba för ett större arbetskraftsdeltagande av utrikes födda i länet. Det öppnar för nya affärsmöjligheter och samtidigt ökar
köpkraften bland befolkningen då fler försörjer sig själva och inte är beroende av samhällets stöd för sin överlevnad. Ett avlönat arbete höjer också de enskilda individernas
självförtroende. Framför allt är denna arbetskraftsreserv viktig under kommande år då
befolkningen i arbetsför ålder minskar stadigt.
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Utmaningar på länets arbetsmarknad
Demografin i Dalarna och den därmed sammanhängande generationsväxlingen är och
förblir under de kommande tio åren länets stora utmaning. Samtidigt ger den stora möjligheter till arbete i svaga konjunkturer, då den förefaller mindre känslig för konjunktursvängningar än sysselsättningsutvecklingen.
Problemet är inte enbart de stora årskullarna i 50- till 65-årsåldern utan också obalansen
mellan dessa grupper och de åldersgrupper som är mest attraktiva för ersättningsrekrytering. Arbetsgivarna ser gärna att ersättarna har några års arbetslivserfarenhet efter avslutad utbildning eftersom de förväntas producera maximalt redan från första arbetsdagen.
Därmed är arbetskraften i åldersspannet 28 till 40 år mest eftertraktad men också den
åldersgrupp som är minst i Dalarna. Situationen är inte alls lika problematisk på riksnivå
eftersom balansen mellan dem som lämnar arbetsmarknaden och önskade åldersgrupper
är mycket jämnare.
Ersättningsnivån till följd av pensionsavgångar är 87 procent i genomsnitt för samtliga
branscher. Den varierar mellan branscherna och är som lägst inom jord- och skogsbruket
med 78 procent och högst inom vård och omsorg med 96 procent.
Kunskaperna om olika yrken och det framtida behovet på Dalarnas arbetsmarknad är
mycket svaga hos dagens skolungdom. Det leder i värsta fall till felval och utslagning, men
också till kostsamma omskolningar senare i livet. Möjligheterna att göra omval är mer
begränsade idag än tidigare. Det är absolut nödvändigt att höja informationsnivån redan i
grundskolan för att göra eleverna uppmärksamma på var det kommer att finnas jobb i
framtiden. Ansvaret ligger inte bara hos studie- och yrkesvägledarna utan också hos
branscherna själva. Företagen måste aktivt sprida kunskap om sina yrkes- och kompetenskrav för att kunna rekrytera den arbetskraft de kommer att behöva.
Det finns redan en stor kompetensreserv hos arbetssökande i de utsatta grupperna.
Denna reserv får inte slösas bort utan bör istället aktiveras och hållas vid liv genom att de
arbetssökande ges möjlighet till anställningar eller praktik inom sina yrkesområden.
Ingen enskild kommun eller organisation löser problemen med generationsväxlingen på
egen hand. Trots alla evenemang och återflyttardagar behövs det mer än så. En väl fungerande integration av nyanlända, en effektiv information till länets unga, utbildningsvägar
som i första hand tar sikte på länets behov av arbetskraft och, inte minst, en långsiktig
planering av rekryteringsbehovet i kommuner, landsting och företag är nödvändig. Genom samarbete och likriktning av ekonomiska satsningar når vi ett bättre resultat, men
först och främst krävs det en samsyn om problemets omfattning.
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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 arbetsställen 7 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 totalundersök-

7

Med arbetsställe avses ett företags lokala arbetsplats.
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ning. Urvalet är 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 347
arbetsställen inom det privata näringslivet i Dalarnas län och svarsfrekvensen blev 79
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 89 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 kv 3 2014 och kv 1 2015, Dalarnas län

Kommun

Vansbro

Totalt
16-64 år

Kvinnor

Män

5,1

4,2

5,9

Unga
Äldre
Inrikes
18-24 år 55-64 år födda

Utbildning
Utrikes
Efterfödda Högst för- Gymgymnasial nasial gymnasial

9,4

5,3

4,6

13,0

9,1

4,7

3,0

Malung-Sälen

4,8

3,5

6,0

9,8

4,0

4,0

15,5

9,2

4,4

2,7

Gagnef

4,8

4,1

5,4

10,4

4,1

4,2

14,6

10,0

4,8

2,6

Leksand

5,2

4,4

6,0

10,1

5,7

4,1

20,6

12,6

4,7

3,8

Rättvik

6,5

5,3

7,6

11,4

5,9

6,0

15,6

11,0

6,3

4,7

Orsa

8,6

7,0

10,1

17,1

6,4

6,9

30,0

20,8

7,1

5,5

Älvdalen

6,9

5,7

7,9

13,2

5,4

6,2

17,6

14,2

6,0

4,0

Smedjebacken

4,8

5,1

4,6

12,6

2,6

3,7

17,9

10,2

4,5

2,1

Mora

6,0

5,0

6,9

13,1

4,8

5,4

14,6

12,4

5,8

3,6

Falun

6,4

5,3

7,4

12,6

4,7

4,9

21,4

19,2

6,1

3,6

Borlänge

9,3

7,7

10,7

14,6

5,6

5,5

33,3

27,5

6,9

5,3

Säter

4,4

3,9

4,9

9,9

3,4

3,3

24,9

12,8

3,4

2,5

Hedemora

8,6

7,5

9,7

20,2

5,3

6,1

31,1

18,6

7,3

6,0

Avesta

10,8

9,7

11,7

22,9

5,9

6,1

44,7

27,4

7,7

8,7

Ludvika

8,3

7,1

9,2

16,4

4,7

5,4

28,4

22,8

6,5

4,9

Länet

7,3

6,1

8,3

14,2

5,0

5,2

27,5

19,0

6,1

4,4

Riket

8,0

7,3

8,6

14,5

6,2

5,3

21,0

20,1

7,4

5,1

Källa: SCB (RAMS) och Arbetsförmedlingen

Arbetsmarknadsutsikterna för Dalarnas län
är en del av Arbetsförmedlingens prognosarbete.
På vår webbplats arbetsformedlingen.se/prognoser
hittar du arbetsmarknadsutsikter för samtliga län och för landet som helhet.
De slutsatser som presenteras är Arbetsförmedlingens egna.
Prognosmaterialet är fritt att användas och citeras med källhänvisning.
Ansvarig utredare för denna prognos är Jan Sundqvist,
telefon 010-486 48 42.
Vill du få mer information om framtidsutsikterna för ett speciellt yrke,
rekommenderar vi vår webbapplikation Yrkeskompassen.
Den uppdateras två gånger per år. Se arbetsformedlingen.se/yrkeskompassen.
I den beskriver vi jobbmöjligheterna det närmaste året för nära 200 yrken.
Dessa yrken täcker tillsammans cirka 80 procent av arbetsmarknaden.
För drygt hälften av yrkena bedömer vi även jobbmöjligheterna
de närmaste fem och tio åren.
I publikationen Var finns jobben?
presenteras en sammanfattning av yrkesprognoserna per yrkesområde.
Nästa arbetsmarknadsprognos presenterar vi i december 2015.
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