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Sammanfattning
Företagen i Värmlands län är tämligen optimistiska när det gäller efterfrågan på varor och
tjänster det kommande året. En positiv framtidstro finns, även om bedömningen är lite försiktigare än i många andra län.
Inför det kommande året bedömer hälften av företagen att efterfrågan på deras varor och
tjänster kommer att öka och knappt en av tio att den kommer att minska. Utvecklingen i omvärlden går långsamt och det gör att förutsättningar för exporten att öka också går sakta. Det
är en omständighet som märks i Värmlands län som har Norge och Tyskland som viktiga handelsländer. Även fortsättningsvis kommer investeringar och den inhemska konsumtionen att
vara viktig för ekonomin.

Antalet sysselsatta ökar under 2015 och 2016
Sysselsättningen i länet bedöms öka med 600 personer under 2015 och med 800 personer
under 2016. Det är inom offentlig verksamhet, privata tjänster och bygg som jobben förväntas
bli fler. Inom industrin och jordbruk/skogsbruk bedöms antalet anställda vara oförändrat. Av
den ökning av sysselsättning som beräknas ske totalt i Sverige under 2015 och 2016 tar de tre
storstadslänen hand om 65 - 70 procent.
När det gäller industrin är branschens förväntningar på en ökad efterfrågan förhållandevis
goda. Stämningsläget är något högre i Värmlands län än i riket som helhet. För byggbranschen
ser framtidstron ut att vara god i Värmlands län även om den inte når upp till nivån för hela
riket sammantaget. För övriga privata tjänster sammantaget har Värmlands län förhoppningar
som är på en hygglig nivå för det kommande halvåret och de är i nivå med rikets genomsnitt.
Bland de övriga privata tjänsterna utmärker sig handeln, hotell- och restaurang samt information och kommunikation positivt när det gäller tron på ökad efterfrågan. Däremot är transportföretagen lite mer avvaktande än övriga.
De offentliga verksamheterna förutspår totalt sett en ökad verksamhet det kommande året.
Hur befolkningen i länet är sammansatt i olika åldersgrupper styr till stor del verksamheternas
behov inom kommuner och landsting. Barnomsorgen, grundskolan och kommunernas vård
och omsorg behöver därför utöka sin verksamhet. Gymnasieskolan däremot förväntar sig fortsatta minskningar av verksamheten. Vilka möjligheter man har att utöka när behoven ökar
avgörs till stor del av ekonomiska förutsättningar.

Arbetslösheten minskar under 2015 och 2016
Totalt antal inskrivna arbetslösa bedöms minska med 500 personer under 2015. Under 2016
förväntas konjunkturen fortsätta förbättras och antalet arbetslösa bedöms minska med ytterli-
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gare 700 personer. Det skulle betyda att antalet totalt inskrivna arbetslösa är 10 300 personer
under sista kvartalet 2016 och en arbetslöshet på 7,9 procent.

Utmaningar på arbetsmarknaden
Samtidigt som många är utan arbete finns områden där det är svårt att hitta personal. Hos
offentlig sektor svarade så stor andel som 45 procent att man upplevt brist vid någon rekrytering de senaste sex månaderna. För den privata sektorn är motsvarande andel drygt 20 procent. Det handlar ofta om yrken inom vården och yrken med teknisk inriktning. Bristen inom
vården breder ut sig och den omfattar nu såväl specialister som grundutbildade. Även inom
utbildningsområdet finns yrken där arbetsgivarna har svårigheter att rekrytera. Inom hantverksyrken och andra yrken handlar problemen att rekrytera personal ofta om att finna personer med mångårig erfarenhet.
Konsekvenserna för verksamheterna kan i en del fall innebära att befintlig personal får arbeta
mer, att det blir nödvändigt att tacka nej till order, minska produktionen/servicen eller skjuta
på en planerad expansion. I förlängningen kan det innebära missade arbetstillfällen för ytterligare personer och det är allvarligt.
Arbetslösheten är ojämnt fördelad både geografiskt och mellan olika grupper i samhället.
Värmlands län ligger nästan en procentenhet högre än genomsnittet i landet. Det finns län
som har betydligt lägre arbetslöshet än Värmland och det finns län som har betydligt högre.
Också inom Värmlands län finns variationer mellan kommunerna. I de kommuner som har
högst arbetslöshet är den dubbelt så hög som i de kommuner som har lägst. Bland männen är
arbetslösheten högre än bland kvinnorna och bland ungdomarna betydligt högre än bland
äldre. För utrikes födda är nivån högre än för inrikes födda och den är också högre bland dem
som har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga än bland dem som inte
har en sådan nedsättning. Jämförs olika utbildningsnivåer finns också stora skillnader.
För de grupper som har det tuffast på arbetsmarknaden är det inte ovanligt att tiden utan arbete blir lång eller att man växlar tillfälliga arbeten med arbetslöshet. Av dem som var inskrivna som arbetslösa i slutet av april 2015 hade en tredjedel varit utan arbete mer än ett år.
Snedfördelningen av arbetslösheten innebär stora utmaningar på arbetsmarknaden. I Värmlands län beräknas antalet personer i yrkesverksam ålder minska de närmaste åren. Antalet
personer i övriga åldrar kommer däremot att öka. Alla som kan och vill arbeta behöver därför
tas tillvara på arbetsmarknaden och det behöver finnas flera möjliga vägar in på arbetsmarknaden. För att klara utmaningarna behövs handlingskraftig och resultatrik samverkan mellan
Arbetsförmedlingen, privata näringslivet, kommunernas verksamheter och andra myndigheter.
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Konjunkturläget i Värmlands län
Långsam återhämtning både i länet och omvärlden
Ekonomin i världen har fortsatt att återhämta sig. Men det går långsamt, långsammare än
förväntat. Förbättringen förväntas fortsätta under 2015 och 2016. Inledningsvis, under 2015, i
en långsam takt som därefter tilltar under 2016. Det mesta går åt rätt håll i USA när det gäller
ekonomin och landet behåller därför sin roll som draglok i den globala ekonomin. Kina och
övriga tillväxtekonomierna har gått in i en lugnare fas än tidigare, men de bidrar även i fortsättningen till den globala ekonomiska tillväxten.
I Europa ser konjunkturen nu ut att sakta förbättras. En försvagad euro, låga oljepriser och
ekonomiska stödåtgärder har lett till förbättrade utsikter. I Tyskland har läget förbättrats och
landet är en viktig nyckelspelare när det gäller Europas ekonomi. Landet är dessutom betydelsefullt för svensk export. Andra länder i Europa som har en bra utveckling just nu är Storbritannien, Spanien och Irland. I Finland, Italien och Frankrike däremot är läget mer bekymmersamt. I Norge påverkas ekonomin av vikande oljeinvesteringar. Norge och Tyskland är viktiga
handelsländer för Värmland. Även fortsättningsvis kommer investeringar och den inhemska
konsumtionen att vara viktig för att driva den svenska ekonomin.
Företagen i Värmlands län fortsätter att vara optimistiska när det gäller efterfrågan på sina
varor och tjänster för det kommande året. En försiktigt positiv tro på framtiden fanns även
hösten 2014, men den har inte infriats fullt ut under vinterhalvåret 2014/15. Konjunkturen har
rört sig uppåt, men inte i förväntad takt. Sett till hela riket har förväntningarna som fanns
hösten 2014 infriats. Förväntningar som dessutom var lite högre ställda än i Värmlands län.
För Värmlands del är förväntningarna om ökad efterfrågan på varor och tjänster medelgod för
det kommande året. Arbetsförmedlingens konjunkturindikator visar ett värde strax över 100.
Ett värde nära 100 visar att arbetsgivarna räknar med en fortsatt förstärkning av efterfrågan
under det kommande halvåret och att förväntningsläget är normalt. Indikatorns värde är dock
lägre för Värmlands län än för riket som helhet. Länet har många företag som exporterar varor. I ett läge där exporten inte tar fart snabbt och inte heller övriga branscher har stora förväntningar är det naturligt att indikatorn visar ett genomsnittligt värde. Inför det kommande
halvåret gör hälften av de tillfrågade företagen bedömningen att efterfrågan kommer att öka.
Knappt en av tio bedömer att efterfrågan kommer att minska. En positiv framtidstro finns
således kvar, även om bedömningen för Värmlands del är lite försiktigare än i många andra
län.
När det gäller industrin är branschens förväntningar på en ökad efterfrågan, enligt Arbetsförmedlingens undersökning, lite lägre än våren 2014. Men den ligger över en genomsnittlig nivå
beräknad åtta år tillbaka i tiden. Nivån är något högre i Värmlands län än i riket som helhet.
För byggbranschen ser framtidstron ut att vara god, även om den inte når upp till nivån för
riket sammantaget. Också för övriga privata tjänster sammantaget är förväntningarna något

6

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 Värmlands län

lägre i Värmlands län än i riket som helhet, men de är i nivå med ett historiskt genomsnitt.
Bland de övriga privata tjänsterna utmärker sig branscherna handel, hotell- och restaurang
samt information och kommunikation positivt när det gäller tron på ökad efterfrågan. Däremot är transportföretagen lite mer avvaktande än övriga.
Diagram 1 visar Arbetsförmedlingens konjunkturindex över tid. Indexet är avsett att mäta
riktning och styrka i utvecklingen och ska inte ses som ett värde för en absolut nivå. Efter de
svaga värden som indexet hade vid lågkonjunkturen 2008 - 2009 steg värdena från våren
2010 till våren 2011. Därefter började den finansiella oron i världsekonomin och förtagen har
varit avvaktande och tveksamma i sina bedömningar av den framtida konjunkturen. Våren
2013 var indexets värde uppe på en normal nivå och det fanns en tro att konjunkturen sakta
skulle förbättras igen. Den tron har, med lite varierande styrka, hållit i sig sedan dess.
Diagram 1. Arbetsförmedlingens konjunkturindikator för näringslivet, Värmlands
1
län, våren 2007 - våren 2015

Anm. 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.

Konjunktur på rätt spår – men långsam ökning av jobben
Antalet anmälda lediga platser är ett mått på konjunkturens utveckling och näringslivets efterfrågan på arbetskraft. Under det senaste året har antalet platser som anmälts till arbetsförmedlingarna i länet legat på en hög nivå. Det är dock vanskligt att dra långtgående slutsatser
av platsstatistiken. Sättet att använda Arbetsförmedlingens kostnadsfria platsbank varierar
1

För information om Arbetsförmedlingens konjunkturindikator, se bilaga 2.
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och förändras över tid och skiljer sig också åt branscherna emellan. Långt ifrån alla lediga
platser annonseras via Arbetsförmedlingen.
En annan viktig indikator när det gäller företagens efterfrågan på arbetskraft är den ökning av
produktionen som bedöms kunna ske innan man behöver rekrytera ytterligare personal. Den
här våren uppger nästan 60 procent av företagen i länet att de utnyttjar personalresurserna
nästan fullt ut, det vill säga att de bara har högst tio procent kapacitetsutrymme kvar innan
nyanställning är nödvändig. Andelen är ett par procentenheter lägre än för ett år sedan, våren
2014 och den är fem procentenheter lägre än genomsnittet för riket.
Företagen är ganska optimistiska i sina bedömningar när det gäller ökad efterfrågan på varor
och tjänster. Kapacitetsutnyttjandet är inte alltför högt och det gör att det finns visst utrymme
att öka produktionen innan nyanställningar behöver göras.
Hittills i år (januari– april 2015) har 694 personer varslats om uppsägning. Under samma
period 2014 var antalet 322. Antalet för 2015 är en förhållandevis hög siffra jämfört med
samma period tidigare och Värmlands län har drabbats av några större varsel under inledningen av 2015.
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Prognos över sysselsättning och arbetslöshet
Sysselsättningen ökar
Sysselsättningen i länet bedöms öka med 600 personer under 2015 och med 800 personer
under 2016.
Arbetsförmedlingens intervjuundersökning indikerar en svagt ökad sysselsättning under 2014
och inledningen av 2015. Mycket tyder på att konjunkturen långsamt fortsätter att förbättras
de närmaste åren. Sysselsättningen i länet bedöms därför fortsätta öka, om än i en långsam
takt. Jämfört med höstens prognos har den beräknade ökningen för 2015 justerats ned något.
2

Diagram 2. Sysselsatta 16 - 64 år i Värmlands län, 2004 - 2016, prognos 2015 och 2016

Efter den nedgång som skedde under lågkonjunkturen 2008/2009 har sysselsättningen i länet
ökat. Men sysselsättningen har inte kommit tillbaka till samma nivå som 2008, då antalet var
116 900. Antalet som arbetade i länet uppgick i slutet av 2013 till 113 900 enligt SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS), 16-64 år. Det är främst industrin som inte har
lika många anställda idag som 2008. En del av minskningen inom industrin förklaras av att en
del av bemanningen hämtas från bemanningsföretag och att en del arbetsuppgifter, som tidigare sköttes av egna anställda, nu köps in från andra företag. Hotell och restaurang samt bygg
är branscher som hade fler anställda 2013 än 2008. Detsamma gäller vården och offentlig
förvaltning.

2

Sysselsatta avser förvärvsarbetande dagbefolkning, 16-64 år.
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Arbetslösheten minskar
Antalet totalt inskrivna arbetslösa i länet beräknas minska med 500 personer under 2015 och
med ytterligare 700 personer under 2016. Det skulle betyda att antalet totalt inskrivna arbetslösa är 11 000 personer fjärde kvartalet 2015 och 10 300 fjärde kvartalet 2016. Den relativa
arbetslösheten blir då 8,4 procent i slutet av 2015 och 7,9 procent i slutet av 2016.

Diagram 3. Inskrivna arbetslösa 16 - 64 år i Värmlands län kvartal 4, 2004 - 2016,
prognos för kvartal 4 2015 och 2016

Stor skillnad mellan storstadslän och övriga län
Merparten, 65 - 70 procent, av det ökade antalet sysselsatta som beräknas i riket kommer att
ske i de tre storstadsregionerna. Alla län räknar med en förbättrad arbetsmarknad där antalet
sysselsatta ökar. I grannlänen Örebro och Dalarna beräknas ökningar i ungefär samma takt
som i Värmlands län. Vårt tredje grannlän, Västra Götaland, förväntar sig en raskare takt när
det gäller ökad sysselsättning.
De allra flesta länen förväntar sig en minskning av arbetslösheten fram till slutet av 2015. För
Värmlands län innebär förväntningarna att vi fortsätter att ligga lite över rikets genomsnittliga
arbetslöshet. Även Örebro län får en arbetslöshet över genomsnittet för riket. Dalarnas län,
som har en betydligt mer kännbar generationsväxling än de flesta andra länen, bedöms även
fortsättningsvis ha en relativ arbetslöshet som ligger under riksgenomsnittet.
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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
Den relativt låga ökningen av antalet sysselsatta under 2015 och 2016 bedöms fördelas
mellan flertalet branscher och offentlig verksamhet. Undantagen är industrin och jordoch skogsbruk där antalet sysselsatta förväntas bli oförändrat.
I diagram 4 visas hur de förvärvsarbetande i Värmlands län fördelar sig per bransch. Det
som främst skiljer länet gentemot riket som helhet är att en högre andel arbetar inom
industrin och offentliga tjänster och att färre arbetar inom privata tjänster.
Stora variationer i näringslivsstruktur finns i länets kommuner. I Munkfors, Grums och
Filipstad är andelen av dagbefolkningen som är sysselsatta inom industrin mellan 30 och
40 procent. I Karlstads kommun däremot, är mindre än tio procent sysselsatta inom industrin. I Årjäng och Eda kommuner finns ungefär vart femte jobb inom handeln, medan
handeln har en betydligt blygsammare andel i kommuner som Storfors, Grums och Filipstad. Kristinehamns kommun har förhållandevis många sysselsatta inom transport, medan Sunne kommun ligger i överkant när det gäller hotell- och restaurang. När det gäller
företagstjänster och information och kommunikation är andelen högre i Karlstads kommun än i övriga kommuner. I flera av kommunerna finns en jämförelsevis stor andel av
arbetstillfällena inom offentlig sektor. I exempelvis Forshaga och Storfors är andelen över
40 procent.

Diagram 4: Näringsstrukturen i Värmlands län.
Andel förvärvsarbetande inom respektive näringsgren med arbetsställen belägna inom
länet (dagbefolkning).

Källa: SCB, RAMS 2013
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Industri
Industrin (inklusive energiförsörjning och miljöverksamhet) sysselsätter 19 700 3 personer i Värmlands län. Eftersom industriföretagen köper mycket tjänster från andra företag
har de även stor betydelse för sysselsättningen i andra branscher. Industrin är mansdominerad och 80 procent av de sysselsatta är män.
4

Diagram 5. Andel förvärvsarbetande inom industrin per kommun i
Värmlands län 2013

I Arbetsförmedlingens undersökning har företagens förväntningar om ökad efterfrågan
sedan våren 2013 legat över ett historiskt genomsnitt räknat från våren 2007. Trots att
industrikonjunkturen inte tagit fart i den takt som förväntats har industrins förväntningar
fortsatt att vara förhållandevis optimistiska. Även den här våren visar svaren i undersökningen att det finns en tro på att förbättringar för industrin kommer. Förväntningarna i
Värmlands län ligger gott och väl i nivå med riket som helhet.

3
4

Enligt RAMS 2013, dagbefolkning
Avser förvärvsarbetande dagbefolkning, 16-64 år.
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Diagram 6. Förväntningsläget inom industrin för kommande sex månader,
Värmlands län, våren 2007 - våren 2015

Anm. Nettotalen beräknas som andel arbetsställen som bedömer att efterfrågan på deras varor/tjänster kommer att öka under kommande sex månader minus andel arbetsställen som bedömer
att efterfrågan kommer att minska. Den heldragna linjen i diagrammet är medelvärdet av nettotalen
för länet enligt Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar våren 2007 – våren 2015.

Två tredjedelar av företagen bedömer att de skulle kunna öka produktionen med högst tio
procent innan ytterligare personal behöver rekryteras. Det är en högre andel än våren
2014 och samma nivå som hösten 2014. Det är också en högre nivå än för riket som helhet. Det betyder att man har något mindre kapacitet att möta efterfrågeökningar med
befintlig personal nu än vad man hade för ett år sedan. Därmed ligger man närmare den
gräns där nyanställning behövs för att kunna producera mer. Men inom industrin pågår
alltid ett visst mått av rationaliseringar som innebär färre anställda. Rekryteringar för att
ersätta personal som slutar, exempelvis vid pensionering, behövs dock alltid.
Cirka 40 procent av dem som arbetar i industriföretagen i Värmland är sysselsatta inom
verkstadsindustrin. Till verkstadsindustrin hör de företag som tillverkar och bearbetar
produkter av metall. Stålindustrin, gjuterier, metallverk etcetera räknas inte in här. Det
senaste halvåret ser inte alls ut att ha gett förväntad ökning av efterfrågan. Men tron på
ett förbättrat konjunkturläge finns kvar. De förväntningar som verkstadsindustrin har för
det kommande året, när det gäller ökad efterfrågan, är högre än för industrin som helhet i
Värmlands län. Också om man tittar på optimismen hos verkstadsföretag i riket som helhet är framtidstron god.
Massa- och pappersindustrin är en stor arbetsgivare i länets södra delar. De tillfrågade företagen förväntar sig alla en oförändrad eller ökad efterfrågan kommande året.
Även trävaruindustrin gör en positiv bedömning av efterfrågan kommande året. Kronans värde, råvarukostnaden och aktiviteten inom byggsektorn är faktorer som påverkar
läget. För företagen inom stål- och metallframställning är bedömningen att efterfrå-
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gan förblir nära oförändrad det närmsta året. De intervjuade företagen inom livsmedelsindustrin uppger att de förväntar sig en oförändrad eller ökad efterfrågan.

Byggverksamhet
Branschen sysselsätter sju procent 5 (eller cirka 8 000 personer) av samtliga sysselsatta i
länet. Branschen är klart mansdominerad. Männen svarar för närmare 95 procent av
samtliga sysselsatta.
6

Diagram 7. Andel förvärvsarbetande inom byggverksamhet per kommun i
Värmlands län 2013

Byggbranschen är beroende av säsong och företagens förväntningar inför ett sommarhalvår är därför alltid betydligt högre än inför ett vinterhalvår. I Arbetsförmedlingens
undersökning hösten 2014 var bedömningarna inför det kommande året försiktigt optimistiska och utfallet för vinterhalvåret som gått visar att aktiviteten inom bygg ökat. Ibland
försenas dock starten av nybyggen av att finansieringen av projekt drar ut på tiden.
Inför det kommande sommarhalvåret 2015 är värmlandsföretagens förhoppningar om
ökad efterfrågan på en god nivå, om än något lägre än våren 2014. Även inför vinterhalvåret 2015/16 är framtidstron förhållandevis bra och visar en tro på en fortsatt positiv utveckling på byggmarknaden. För riket som helhet är förväntningarna goda och ligger över
ett historiskt genomsnitt räknat från 2007. Bedömningarna för Värmlands län ligger lägre
än genomsnittet för hela riket.

5
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Enlig RAMS 2013, dagbefolkning
Avser förvärvsarbetande dagbefolkning, 16-64 år.
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Diagram 8. Förväntningsläget inom byggverksamhet för kommande sex
månader, Värmlands län, våren 2007 - våren 2015

Anm. Nettotalen beräknas som andel arbetsställen som bedömer att efterfrågan på deras varor/tjänster kommer att öka under kommande sex månader minus andel arbetsställen som bedömer
att efterfrågan kommer att minska. Den heldragna linjen i diagrammet är medelvärdet av nettotalen
för länet enligt Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar våren 2007 – våren 2015.

ROT-avdraget har under flera år inneburit en bra efterfrågan på reparationsarbeten och
det har gynnat främst de mindre byggföretagen. Nu föreslås en sänkning av avdraget från
årsskiftet 2015/16. Det skulle kunna medföra en rusch för de mindre byggjobben under
2015 och därefter en avmattning när det gäller efterfrågan. Bland större byggen kan nämnas utbyggnad vid Centralsjukhuset i Karlstad, ny galleria, kontorshus och bostäder i
centrala Karlstad. Längst i norr pågår ombyggnationen av den stora Höljesdammen. För
Värmlands del betyder närheten till Norge mycket för arbetsmarknaden inom byggbranschen. Både företag och anställda inom byggbranschen har den norska arbetsmarknaden
som ett alternativ till den svenska.
Tre av tio arbetsgivare inom bygg uppger att de upplevt en brist på arbetskraft vid någon
rekrytering de senaste sex månaderna. Det är högre än genomsnittet för hela arbetsmarknaden i Värmland och i stort sett samma nivå som genomsnittet för bygg i hela landet.
Andelen är högre än våren 2014 och det tyder på att aktiviteten varit högre det senaste
halvåret än vinterhalvåret 2013/14. Bristen handlar, liksom tidigare, till stor del om svårighet att hitta personer med god yrkeserfarenhet inom hantverksyrken och även personer som kan arbeta som platschefer. Också när det gäller ingenjörer med inriktning mot
el har man haft svårighet att rekrytera i de fall man behövt göra det. Nyutbildade behöver
få en lärlingsplats efter sin utbildning och för exempelvis elektrikerna är det många
gånger svårt att hitta en sådan plats.

16

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 Värmlands län

17

Privata tjänster
Området privata tjänster är brett och består av olika branscher som handel, hotell- och
restaurang, transport samt finansiell verksamhet och företagstjänster. Totalt arbetar
drygt 45 000 personer, eller 37 procent av alla sysselsatta i Värmlands län, i branscher
som räknas till privata tjänster.
7

Diagram 9. Andel förvärvsarbetande inom privata tjänster per kommun i
Värmlands län 2013

För en del av branscherna påverkas sysselsättningen i stor utsträckning av konjunkturen
inom industri och bygg. En uppgång eller nedgång inom dessa branscher märks även
inom övriga privata tjänster. Transport är exempel på en sådan bransch, medan andra
branscher som tillhandahåller personliga tjänster är mer beroende av hushållens vilja att
konsumera.
De förväntningar som företagen hade inför vinterhalvåret 2014/15 om en ökad efterfrågan verkar till viss del ha infriats. För det kommande året är framtidstron sammantaget
på en hygglig nivå nära det historiska genomsnittet. De värmländska företagens bedömningar är något försiktigare än rikets när det gäller det kommande året.

7

Avser förvärvsarbetande dagbefolkning, 16-64 år.
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Diagram 10. Förväntningsläget inom privata tjänster för kommande sex
månader, Värmlands län, våren 2007 - våren 2015

Anm. Nettotalen beräknas som andel arbetsställen som bedömer att efterfrågan på deras varor/tjänster kommer att öka under kommande sex månader minus andel arbetsställen som bedömer
att efterfrågan kommer att minska. Den heldragna linjen i diagrammet är medelvärdet av nettotalen
för länet enligt Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar våren 2007 – våren 2015.

Handel
Den ökade efterfrågan på varor, som handeln i länet förutsåg inför det gångna vinterhalvåret, verkar inte ha infriats fullt ut. För riket som helhet ser det däremot ut att ha gått
aningen bättre än det förväntade. Inför det kommande året har företagen fortsatt goda
förhoppningar om ytterligare ökad efterfrågan. Det gäller både Värmlands län och riket
som helhet, även om Värmland är lite försiktigare i bedömningen av vinterhalvåret
2015/16.
Gränshandeln är omfattande i länet. Köpcentrumen finns i Eda kommun, Årjängs kommun och allra längst norrut i Torsby kommun. Även i Karlstadsområdet är butikshandeln
omfattande och innefattar både stora köpcentrum utanför stadskärnan och butiker inne i
centrum. Alltfler handlar alltmer via internet och e-handeln blir därmed en växande konkurrent till butikerna.
Inom handeln finns en högre andel outnyttjad kapacitet än genomsnittligt för alla
branscher. Många anställda har heller inte den omfattning i arbetstid som de skulle
önska. Ibland kan befintlig personal gå upp i tid vid utökad verksamhet, men många
gånger behövs fler som jobbar vid de tider då flest kunder kommer. Det blir då fråga om
ytterligare deltider och timanställningar.
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Hotell och restaurang samt personliga tjänster
I vår undersökning hösten 2014 var hotell- och restaurangbranschen ganska försiktiga i
sin bedömning inför vinterhalvåret 2015/16. Man trodde på en ökad efterfrågan, men inte
i någon stor omfattning och utfallet ser ut att ha blivit ungefär det förväntade. Sett till
hela riket har de förväntade ökningarna, som var högre än i Värmland, infriats.
Förväntningarna är alltid högre när det gäller ökad efterfrågan inför ett kommande sommarhalvår. Inför sommaren 2015 tror drygt hälften av företagen på en ökad efterfrågan
och ungefär en femtedel tror på en minskning. Inför det kommande vinterhalvåret
2015/2016 är förväntningarna åter lite lägre, men man bedömer ändå en fortsatt ökad
efterfrågan.
I området personliga tjänster ingår exempelvis fritidsanläggningar, frisörer och företag
som tillhandahåller annan kroppsvård. Företagen är beroende av hushållens vilja att konsumera och delar av området är säsongsbetonat. I Värmlands län är antalet intervjuade
företag inom området litet, men för riket som helhet kan sägas att både företagen inom
sport, nöjes- och fritidsverksamhet och de som utför konsumenttjänster, exempelvis hårvård, tror på en ökad efterfrågan det närmaste året. Inom branscherna finns många deltider och säsongsarbeten och antalet arbetade timmar kan vid behov regleras både uppåt
och nedåt med befintlig personal.

Finansiell verksamhet, företagstjänster samt information och
kommunikation
De verksamheter som ingår här är försäkrings- och fastighetsbolag, verksamheter inom
juridik, ekonomi och teknik, reklambyråer, reseföretag, callcenter, IT- och telekomföretag
med flera.
Inför halvåret som gått hade företagen inom området, med undantag för företagen inom
information och kommunikation, lågt ställda förhoppningar om en ökad efterfrågan. Förväntningarna ser ut att ha stämt med hur utfallet blev. Även de högre förväntningarna hos
informations- och kommunikationsföretgen ser ut att ha infriats. Inför det kommande
året är förhoppningarna om ökad efterfrågan relativt goda inför sommarhalvåret för att
sedan vara lite högre när det gäller vinterhalvåret 2015/16. Företagen inom information
och kommunikation är åter mer positiva än företagen inom finansiella tjänster och företagstjänster. När det gäller företagen inom finansiella tjänster och företagstjänster är
förväntningarna i Värmlands län lägre ställda än vad de är i landet som helhet. Många av
företagen säljer någon form av tjänst till andra företag och är därför beroende av en positiv utveckling av efterfrågan i andra branscher.
Bemanningsföretagen, som också ingår i det här området, används många gånger som en
buffert av exempelvis industriföretagen. Behöver företagen minska sin produktion är det i
första hand inhyrd personal som avvecklas och när företagen behöver utöka tar man ofta
hjälp av inhyrd personal till att börja med. Hos många av företagen, exempelvis datakon-
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sultföretagen, har man ofta en hög beläggning av tillgänglig personal. Ska man då kunna
möta en ökad efterfrågan behövs fler anställda.

Transport
Inför vinterhalvåret 2014/15 hade företagen inom transport förhoppningar om en viss
ökning av efterfrågan. Dessa ser inte ut att ha infriats. Inför det kommande året är förväntningarna ganska bra inledningsvis när det gäller sommarhalvåret. Därefter är de mer
dämpade när det gäller vinterhalvåret 2015/16. För sommarhalvåret överensstämmer
bedömningarna för Värmlands län väl med bedömningarna för hela riket. För vinterhalvåret är förväntningar för hela riket sammantaget mer optimistiska än de är i Värmlands
län.
Transportnäringen är till stor del beroende av andra branscher som exempelvis industri,
bygg och handel, även om persontransporter också är en stor del av näringen. Till viss del
kan förändrade köpvanor som exempelvis en ökad e-handel förändra vilka typer av transporter som efterfrågas.
Åtta av tio företag kan öka produktionen högst tio procent innan de behöver rekrytera
mer personal. Det är ett högre värde än våren 2014 och tyder på att företagen har liten
kapacitet kvar att möta en ökad efterfrågan utan att anställa.

Jord- och skogsbruk
Jord- och skogsbruket sysselsätter 4 700 personer, vilket är nästan fyra procent av samtliga sysselsatta i länet. Av dessa är så många som 1 900 äldre än 64 år. Av de som arbetar
inom jordbruket finns flest inom blandade jordbruk, mjölkproduktion och nötköttsproduktion. När det gäller skogsbruket finns flest förvärvsarbetande hos inriktningarna
skogsägare, avverkning och skogsskötsel. Inom jordbruket är det oftast företagarna själva
och familjemedlemmar som arbetar i företagen. I många fall kombineras verksamheten
med arbete inom andra branscher, som exempelvis snöröjning, turism och handel. Många
skogsägare bor på annan ort än där skogen finns och anlitar då skogsföretag för att sköta
den.
I Arbetsförmedlingens intervjuundersökning ingår företag med fem anställda eller mer
och få lantbruk finns därför med bland dem vi intervjuat. I LRF:s Lantbruksbarometer
2015 kan läsas att det är fler lantbrukare som upplever att lönsamheten är ganska eller
mycket dålig än som upplever att den är ganska eller mycket god. Den inriktning som
anser sig ha bäst konkurrenskraft är de som producerar griskött. I den region där Värmlands län ingår tillsammans med Västra Götaland räknar ytterst få företag med att nyanställa inom två år.
Inom skogbruket bedömer nästan alla företag som tillfrågats i vår undersökning att efterfrågan kommer att vara oförändrad eller öka under det kommande året. Medelåldern hos
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sysselsatta inom jord- och skogbruk är hög och risken finns att många verksamheter avvecklas om intresset att överta verksamheter minskar. Det ställs allt högre krav på den
arbetskraft som efterfrågas i takt med att tekniken utvecklas.

Offentliga tjänster
Den offentliga tjänstesektorn utgör en tredjedel av länets arbetsmarknad och sysselsätter
41 200 personer. Länets största arbetsgivare återfinns bland kommuner och landsting.
Området omfattar även privata tjänsteföretag inom utbildning, vård och omsorg.
8

Diagram 11. Andel förvärvsarbetande inom offentliga tjänster per kommun i
Värmlands län 2013

Inom området offentliga tjänster arbetar många kvinnor. Närmare 80 procent 9 av de som
arbetar inom området är kvinnor och många är äldre än 40 år.

8
9

Avser förvärvsarbetande dagbefolkning, 16-64 år.
Enligt SCB, RAMS 2013 dagbefolkning
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Diagram 12. Förvärvsarbetande (dagbefolkning) inom offentliga tjänster i
Värmlands län. Fördelning per ålder och kön.

I bedömningen som gjordes hösten 2014 trodde närmare tre fjärdedelar av arbetsställena
på en oförändrad tjänsteproduktion för vinterhalvåret 2014/2015. Av resterande var det
nära en fjärdedel som trodde på en ökning och följaktligen mycket få som trodde på en
minskning. Totalt sett för verksamhetsområdet förväntades därmed en ökad efterfrågan.
Bedömningen att verksamheterna skulle utöka fanns främst inom barnomsorgen, vuxenutbildningen samt kommunal vård och omsorg. I den här vårens enkät svarar de offentliga verksamheterna att de senaste sex månaderna inneburit att den ökning av verksamheten som förväntades i höstas, med marginal, har förverkligats.
När det kommande året nu bedöms våren 2015 tror två tredjedelar av arbetsställena på en
oförändrad tjänsteproduktion. Av resterande är det nästan en fjärdedel som tror på en
ökning och drygt en tiondel som tror på en minskning. Det innebär totalt sett en större
övervikt för de som tror på ökningar än våren 2014. De områden inom den offentliga
verksamheten som främst förväntar sig ökad efterfrågan är barnomsorg, grundskola och
kommunernas vård och omsorg.
Verksamheten inom kommunernas skola, barnomsorg och vård styrs till stor del av demografiska förhållanden. Barnomsorgen är därför ett område där flera kommuner även i
fortsättningen räknar med en ökad verksamhet. Antalet elever i grundskoleålder i länet
ökar. Det är stora ungdomskullar som nu når grundskolan, men skillnader finns mellan
länets kommuner. I exempelvis kommunerna Hammarö, Karlstad, Munkfors och Eda ser
antalet i åldersgruppen ut att öka under 2015 och 2016. För kommuner som Torsby, Storfors och Filipstad fortsätter däremot minskningen under 2015 och 2016. För gymnasieskolan är antalet elever fortsatt sjunkande i ytterligare några år. Det är en utveckling som
mer eller mindre gäller alla kommuner i länet. Gymnasieskolorna har dessutom en större
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konkurrens av friskolor än grundskolorna har. Även de privata aktörerna känner dock av
det minskande elevantalet.
Medelåldern stiger bland länets befolkning och det leder till ett ökat behov av service,
omsorg och vård. Samtidigt är investeringsbehoven stora. Sammantaget ökar därför
trycket på kommunernas och landstingets ekonomi. För 2015 och 2016 bedömer SKL
(Sveriges Kommuner och Landsting) tillväxten av skatteunderlaget som ganska bra, som
en följd av en långsam förbättring av sysselsättningen som ger skatteintäkter. Under 2015
förstärks ekonomin även av förväntade återbetalningar av premier på avtalsförsäkringar.
För den offentliga sektorn är generationsväxlingen betydligt mer kännbar än för andra
sektorer och många av de anställda går i pension under de kommande åren. Avgångarna
fördelar sig relativt jämnt över åren, men åren med flest antal åldersavgångar har passerats. Vissa verksamhetsområden inom kommunerna har en högre medelålder än andra.
Vård- och omsorgsarbete och tekniskt arbete är exempel på sådana. Även om inte verksamheterna ska öka i omfattning kommer ett stort antal rekryteringar att behöva göras
för att ersätta de personer som slutar.

Brist på folk inom vissa yrken – överskott inom andra
Samtidigt som många är utan arbete är det brist på arbetskraft inom flera yrkesområden.
Bristyrken finns inom de flesta branscherna. Oftast handlar det om yrken med en längre
eftergymnasial utbildning. I många fall handlar bristen också om att arbetsgivarna söker
personal med en gedigen erfarenhet inom aktuellt yrke.
Vid den här vårens intervjuer uppgav drygt en femtedel av de privata arbetsställena i länet (i riket nära en fjärdedel) att de upplevt svårigheter att finna den kompetens de sökte
vid minst en rekrytering de senaste sex månaderna. Det är lite mer än för ett år sedan,
både för Värmlands del och för riket som helhet. Företagen har haft en ökad efterfrågan
på varor och tjänster det senaste året. Det är därför logiskt att företagen i större utsträckning haft anledning att rekrytera och då i vissa fall haft svårt att hitta den personal de sökt
efter. Det är främst inom områdena vård och omsorg, utbildning, bygg och företagstjänster inom teknik som de privata arbetsgivarna uppger att de haft rekryteringsproblem.
Hos offentlig sektor uppger 45 procent av arbetsställena i länet att de upplevt brist på sökt
kompetens vid någon rekrytering det senaste halvåret. Det är en något mindre andel än
för riket som helhet, där hälften svarar att de upplevt brist. Det är en markant ökning
jämfört med våren 2014. Då uppgick andelarna till en tredjedel för länet och 40 procent
för riket. Inom vård och utbildning är andelen som svarar att de haft problem att rekrytera allra högst.
Inom vård och omsorg nämns läkare, sjuksköterskor med specialistkompetens eller
grundutbildning, undersköterskor, psykologer, tandläkare och socialsekreterare. Inom
utbildning nämns främst förskollärare, men även speciallärare, grundskollärare och gymnasielärare och universitetslektorer. Inom hotell och restaurang nämns främst kock som
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ett yrke där man i vissa fall upplevt svårigheter att rekrytera. Ingenjörer inom flera inriktningar, systemerare och programmerare och flera av yrkena inom bygg nämns också.
Svårigheter att få tag på den kompetens man söker påverkar rekryteringen. Det tar längre
tid än normalt att rekrytera eller så lyckas man inte alls. Kraven på erfarenhet och utbildning kan behöva sänkas eller erbjudande om högre lön eller andra förmåner kan behövas.
Konsekvensen för verksamheten blir oftast att befintlig personal får arbeta mer, att man
utbildar internt eller tar hjälp av ett bemanningsföretag. Det kan även bli nödvändigt att
tacka nej till order, minska produktionen/servicen eller skjuta på en planerad expansion.
I nedanstående tabell finns bedömningar för det närmaste året för ett urval av yrken. Det
är yrken där arbetsgivarna har svårt att hitta arbetskraft och yrken där det, tvärtom, är
hård konkurrens om de lediga jobben. I Yrkeskompassen på Arbetsförmedlingens webbsida beskrivs framtidsutsikterna utförligare för totalt närmare 200 yrken. I Arbetsförmedlingens broschyr Jobbmöjligheter för Värmlands län (utkommer i ny version i september 2015) beskrivs jobbmöjligheterna i länet för merparten av dessa yrken.
Arbetsmarknadsläget för ett urval av yrken i Värmlands län under det närmaste året
Brist

Överskott

Barnmorskor
Civilingenjörer, olika inriktningar
Förskollärare
Golvläggare
IT-specialister
Lastbilsmekaniker
Läkare
Sjuksköterskor, grundutbildade
Specialistsjuksköterskor
Specialpedagoger
Tandläkare
VVS-montörer

Administratörer och sekreterare
Ekonomiassistenter
Försäljare, dagligvaror
Försäljare, fackhandel
Informatörer
Köks- och restaurangbiträden
Lagerarbetare
Parkarbetare
Städare
Truckförare
Vaktmästare
Vårdbiträden

Tabellen visar en bedömning av arbetsmarknadsläget våren 2016 för ett urval av yrken i länet.
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Befolkning och arbetskraft
I arbetskraften ingår de som antingen har ett arbete eller söker ett arbete. Till dem som
söker arbete räknar Arbetsförmedlingen inskrivna öppet arbetslösa och deltagare i arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd. Antalet personer som deltar i arbetskraften påverkas av en rad faktorer som befolkningsutvecklingen i olika åldersgrupper,
pendlingsmöjligheter, antalet studerande, ohälsa, politiska reformer och möjligheten att
få ett arbete.
Vid en sammanvägning av de faktorer som påverkar antalet personer som ingår i arbetskraften gör vi bedömningen att antalet kommer att vara i stort sett oförändrat Värmlands
län under både 2015 och 2016.

Värmlands befolkning ökar
Vid slutet av första kvartalet 2015 var antalet värmlänningar 274 800 personer. Under de
tre senaste åren, 2012 - 2014, har antalet personer i befolkningen ökat i Värmland. Under
2014 ökade antalet med närmare 900 personer. Ökningen har fortsatt. Under första kvartalet 2015 blev värmlänningarna ytterligare 80 personer fler. Under 2014 ökade befolkningen i alla län och Värmland hör till de län som haft lägst ökning procentuellt sett. I
Värmland, och flertalet andra län, förklaras ökningen till stor del av inflyttning från utlandet. Det är fler som flyttar från Värmlands län till andra län än det omvända och
Värmland är ett av nio län som har ett negativt födelsenetto. Under 2014 var det 240 färre
som föddes än som avled i länet.
Skillnader finns inom länet. Det var tio av länets sexton kommuner som hade en ökning
av antalet invånare under 2014. I fyra av dessa (Filipstad, Forshaga, Grums och Sunne)
bidrar inflyttningen från utlandet ensamt till befolkningsökningen eftersom såväl födelsenetto som flyttningsnettot från övriga Värmland och övriga Sverige var negativa.
Kommunerna Hammarö och Forshaga ökade befolkningen mest procentuellt sett. Kommunerna Årjäng och Hagfors minskade mest procentuellt sett.

Färre är i yrkesverksam ålder
När det gäller arbetskraften är den del av befolkningen som är i yrkesverksam ålder intressant. I Värmlands län uppgick antalet invånare i åldrarna 16 - 64 år till 165 800 personer vid årsskiftet 2014/2015. Det är en minskning med 640 personer under 2014 och
4 900 personer färre än för fem år sedan (årsskiftet 2009/10). Om man bortser från åldrarna under 20 år (där de flesta fortfarande studerar) är antalet i stället 1 500 färre än för
fem år sedan. Invånarna i de yrkesverksamma åldrarna utgör 60 procent av länets hela
befolkning och det är ett par procentenheter lägre än genomsnittet för hela landet. I länets kommuner varierar andelen som är 16 - 64 år mellan 57 procent (Munkfors kom-
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mun) och 64 procent (Karlstads kommun). Karlstad är den enda kommun där antalet
personer som är mellan 16 och 64 år ökat under de senaste fem åren.
Efter att antalet barn under 16 år minskat under flera år bröts trenden under 2012 och en
ökning med nästan 150 personer skedde. Under 2013 och 2014 har en ökning skett med
nästan 500 personer vartdera året. Antalet som är äldre än 64 år har ökat med 5 900 personer under åren 2010 - 2014. Under 2014 var ökningen 1 050 personer.
Värmland hör till de län som har högst medelålder. Vid årsskiftet 2014/2015 var medelåldern 43,7 år, vilket kan jämföras med genomsnittet för riket på 41,2 år. 10 Hagfors kommun hade den högsta medelåldern i länet med 47,9 år. Hammarö kommun hade den
lägsta medelåldern bland kommunerna i länet med 40,6 år. Hammarö var den enda
kommunen i länet som hade en medelålder under genomsnittet för riket.
Samtidigt som antalet personer i åldrarna 16 - 64 minskar i länet är det allt fler som väljer
att fortsätta arbeta efter 65 års ålder. Det bör medföra att skillnaden mellan antalet som
lämnar och tillträder på arbetsmarknaden blir mindre än om så inte hade varit fallet.

Många pendlar till arbete
I Värmlands län är det betydligt vanligare att man pendlar ut från länet till ett arbete än
tvärtom. 8 100 personer pendlade ut från länet under 2013. Det var nästan 3 200 fler än
antalet som pendlade in till länet. Vanligast är att pendla till Örebro län, följt av Västra
Götalands län och Stockholms län. De flesta som pendlar in till länet kommer från Västra
Götalands län, följt av Örebro län och Stockholms län. Det sker även en omfattande utpendling till Norge, främst från de kommuner som gränsar till grannlandet.
Även inom länet, mellan kommunerna, sker en omfattande pendling. 26 000 personer
bodde i en kommun och arbetade i en annan under 2013. Drygt hälften av dessa var personer som pendlade in till Karlstad för arbete, men drygt 5 000 personer gjorde det omvända, bodde i Karlstad och pendlade till arbete i en annan värmlandskommun.

Skillnader mellan mäns och kvinnors utbildningsnivå
I Värmlands län har 34 procent av befolkningen en eftergymnasial utbildning 11. Det är
lägre än i riket som helhet där andelen är 41 procent. Andelen som har högst en förgymnasial utbildning uppgår till 12 procent och det är ungefär samma andel som genomsnittet för riket. Bland kvinnorna i länet är andelen som har en eftergymnasial utbildning
högre än bland männen. Andelen är 41 procent för kvinnorna och 27 procent för männen.
Vid flertalet universitet och högskolor i landet, däribland Karlstads universitet, har antalet helårsstudenter minskat de senaste åren. Det är främst när det gäller fristående kurser
10
11

Befolkningens medelålder 2014, SCB
Befolkningen fördelad efter utbildningsnivå, 25-64 år, SCB
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och kortare program som utbudet minskat. Prioritet ges i stället till utbildningar som
leder till en examen. Utöver högskolan finns också många andra alternativ till utbildning
inom yrkeshögskolor, folkhögskolor och kompletterande utbildningar. Inom Yrkeshögskolan är utbildningarna framtagna i samarbete med arbetslivet för att möta arbetsmarknadens behov. Vilka utbildningar som startar variera därför över tid beroende på behoven
på arbetsmarknaden.
En förbättring av konjunkturläget medför att fler personer väljer att söka sig till arbetsmarknaden i stället för att studera. När konjunkturen försämras sker det omvända och
fler väljer att utbilda sig för att stärka sina möjligheter på arbetsmarknaden. Totalt sett
bedöms många även fortsatt välja att utbilda sig. Förbättringen på arbetsmarknaden sker
långsamt och möjligheterna till ett stadigvarande arbete ökar betydligt för den som satsar
på en eftergymnasial utbildning.

Så många som möjligt behöver delta i arbetslivet
Den andel av befolkningen mellan 16 och 64 år som ingår i arbetskraften, det vill säga är
förvärvsarbetande eller inskrivna arbetslösa, är i Värmlands län 78 procent 12. Det betyder
att drygt en femtedel av befolkningen i de yrkesverksamma åldrarna studerar, är föräldralediga, tar del av sjukförsäkringen eller gör något annat. I riket som helhet är andelen som
ingår i arbetskraften 80 procent.
Andelen män som deltar i arbetskraften är en dryg procentenhet högre än den är för
kvinnorna. Kvinnorna arbetar också deltid i högre utsträckning än männen gör.
Inom gruppen utrikes födda deltar sex av tio i arbetskraften. Bland svenskfödda deltar
åtta av tio. Det innebär att det finns en outnyttjad arbetskraftspotential hos den utrikes
födda befolkningen. Att öka utbudet av arbetskraft handlar i hög utsträckning om en förbättrad integration.
I ett läge där de yngre och äldre åldersgrupperna blir fler till antalet ökar behovet av
bland annat barnomsorg, skola, vård och äldreomsorg. När samtidigt antalet personer i
yrkesverksamma åldrar minskar, blir andelen personer som deltar i arbetskraften mycket
viktig.

12

Arbetskraftsdeltagandet som redovisas avser personer i åldrarna 16-64 år. Arbetskraften definieras som

summan av sysselsatt nattbefolkning (RAMS 2013, SCB) och inskrivna arbetslösa i november samma år, år
2013. Eftersom talen delvis bygger på RAMS är 2013 det senaste året som kan beräknas vid tiden för denna
prognos.
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Inskrivna arbetslösa vid Arbetsförmedlingen
I kommande avsnitt används begreppet inskrivna arbetslösa som samlingsnamn för
gruppen öppet arbetslösa och deltagare i program med aktivitetsstöd.

Arbetslösheten har fortsatt sjunka
Efter lågkonjunkturen 2008 - 2009 var arbetslösheten i länet som högst vid ingången av
2010. Den var då 11,5 procent av den registerbaserade arbetskraften (15 500 personer).
Den återhämtning av konjunkturen som sedan kom ledde till att arbetslösheten sjönk, om
än i allt långsammare takt på grund av den ekonomiska oron i Europa och USA, fram till
hösten 2012. Under en period kring årsskiftet 2011/2012 sjönk arbetslösheten tillbaka
snabbare i Värmlands län än i de flesta länen, vilket gjorde att skillnaden mellan länet och
genomsnittet för hela landet minskade. Därefter var arbetslösheten en tid kvar på ungefär
samma nivå om man bortser från säsongsvariationer. Under de senaste två åren har arbetslösheten sjunkit och i slutet av april 2015 var den 8,5 procent av den registerbaserade
arbetskraften (10 865 personer). Det är nästan en procentenhet högre än genomsnittet för
riket.
Diagram 13. Inskrivna arbetslösa 16 - 64 år som andel av registerbaserad
arbetskraft, Värmlands län, januari 1995 - april 2015

Arbetslösheten varierar mellan olika grupper
Under fjärde kvartalet 2014 och första kvartalet 2015 uppgick arbetslösheten i länet i snitt
till 9,0 procent av den registerbaserade arbetskraften. Jämfört med motsvarande period
ett år tillbaka är det en minskning med drygt en halv procentenhet. För riket som helhet
var motsvarande siffra 8,0 procent, också det en minskning med en halv procentenhet.
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Variationerna är stora inom Värmlands län. Hammarö, Sunne och Årjängs kommuner
hade den lägsta arbetslösheten. I dessa kommuner var arbetslösheten ungefär hälften av
vad den var i kommunerna Storfors, Munkfors och Säffle som hade den högsta arbetslösheten.
Diagram 14. Inskrivna arbetslösa 16 - 64 år som andel av registerbaserad
arbetskraft för respektive grupp, genomsnitt av kvartal 4 2014 och kvartal 1
2015, Värmlands län

Under det senaste året har arbetslösheten minskat både bland kvinnor och män i länet,
och då mest bland kvinnor. Arbetslösheten var i genomsnitt under fjärde kvartalet 2014
och första kvartalet 2015 2,2 procentenheter högre för männen än för kvinnorna. Skillnaden beror till stor del på ett kärvare konjunkturläge inom branscher där fler män än kvinnor traditionellt arbetar.
Bland ungdomarna i länet uppgick arbetslösheten i genomsnitt under fjärde kvartalet
2014 och första kvartalet 2015 till 19,4 procent av den registerbaserade arbetskraften för
åldersgruppen 18-24 år. Det var en minskning med 2,8 procentenheter jämfört med
samma period ett år tidigare. Även när det gäller ungdomarna är variationerna stora
inom länet. Årjängs kommun hade den klart lägsta arbetslösheten bland ungdomar och är
den enda värmländska kommunen som har en arbetslöshet som är lägre än genomsnittet
för riket bland ungdomar. Munkfors, Storfors, Forshaga och Säffle är exempel på kommuner som har en hög arbetslöshet bland ungdomarna. En stor del av förklaringen till de
lägre siffrorna i Årjäng är den omfattande gränshandeln i kommunen. Handeln är ofta en
bransch där ungdomar får sitt första arbete. För Värmlands ungdomar finns även en god
arbetsmarknad i Norge. Många ungdomar väljer att arbeta där en tid för att sedan återvända hem för fortsatta studier eller arbete i Sverige. Andelen arbetslösa ungdomar är
nästan fem procentenheter högre i Värmlands län än i riket som helhet.
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Bland arbetssökande 55 - 64 år, var arbetslösheten i genomsnitt under fjärde kvartalet
2014 och första kvartalet 2015, nästan en halv procentenhet lägre än för ett år sedan. I
den åldersgruppen är arbetslösheten betydligt lägre än den totala arbetslösheten för alla
åldrar. För Värmlands län är nivån densamma som för hela riket för den åldersgruppen.
Bland utrikes födda är arbetslösheten betydligt högre än bland inrikes födda. Under perioden fjärde kvartalet 2014 till första kvartalet 2015 var arbetslösheten, beräknad som
andel av den registerbaserade arbetskraften, nästan fyra gånger så hög bland utrikes
födda som bland inrikes födda. Det är ett förhållande som gäller både för Värmlands län
och för riket som helhet. Jämfört med för ett år sedan har det, för Värmlands del, skett en
ökning med drygt en och en halv procentenhet för utrikes födda och en minskning med en
procentenhet för inrikes födda.
I slutet av april 2015 hade drygt hälften av de inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen
i länet gymnasiet som högsta utbildning, drygt en fjärdedel hade förgymnasial utbildning
och resterande femtedel en eftergymnasial utbildning. Av dem som har förgymnasial utbildning var det fyra av tio (1 250 personer) som hade en utbildning kortare än 9 år.
Gruppen som saknar grundskolekompetens har ökat under senare år och utgjorde 11,5
procent av alla inskrivna arbetslösa.
Arbetslösheten är klart högst bland dem som har förgymnasial utbildning. En av fem som
har förgymnasial utbildning och ingår i arbetskraften är utan ett arbete. För dem med
gymnasial och eftergymnasial utbildning är motsvarande andel en av tolv respektive en av
tjugo. Siffrorna visar tydligt att utbildning ökar möjligheterna att få ett arbete väsentligt.
I bilaga 3 finns en tabell över andelen arbetslösa i olika grupper i länets kommuner.

Antal deltagare i program med aktivitetsstöd fortsätter minska
Antalet deltagare i arbetsmarknadspolitiska program ökade kraftigt under lågkonjunkturen 2009. I november 2010 var antalet som högst i Värmlands län. Då deltog drygt 7 400
personer eller 5,6 procent av den registerbaserade arbetskraften i ett program med aktivitetsstöd. När konjunkturen förbättrades sjönk antalet och var under sommaren 2011 som
lägst med drygt 5 200 personer. När sedan den ekonomiska oron i Europa och USA förde
med sig att arbetsmarknaden försämrades, ökade antalet åter. I april 2015 var antalet
6 100 personer eller 4,8 procent av den registerbaserade arbetskraften. Det är 290 personer färre än samma månad 2014. I hela landet deltog 183 300 personer (3,9 procent) i
program med aktivitetsstöd. Under 2015 och 2016 bedöms antalet deltagare i arbetsmarknadspolitiska program sjunka tillbaka ytterligare som en följd av den förbättring av
konjunkturen som förväntas ske.

30

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 Värmlands län

Jobb- och utvecklingsgarantin är det arbetsmarknadspolitiska program som har klart
flest deltagare, 3 200 personer. Jobb- och utvecklingsgarantin har tillsammans med programmen Jobbgarantin för ungdomar (1 200 deltagare) och Förberedande insatser (1 200
deltagare) mer än 90 procent av programdeltagarna.

Tre av tio arbetslösa i jobb- och utvecklingsgarantin
Jobb- och utvecklingsgarantin är ett program för den som varit frånvarande från arbetsmarknaden under en längre period. Insatserna inom programmet ska vara individuellt
utformade och syfta till att den arbetssökande så snabbt som möjligt kommer i arbete. Tre
av tio inskriva arbetslösa deltog i programmet i slutet av april 2015. Det är ungefär
samma andel som för ett år sedan. Antalet deltagare som ingår i jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas, sysselsättningsfasen, var i slutet av april 2015 1 060 personer och det är
ett tiotal färre än för ett år sedan.
Fler män än kvinnor deltar i jobb- och utvecklingsgarantin och andelen män är 55 procent. Bland deltagarna i sysselsättningsfasen är fördelningen mer jämn även om männen
är fler än kvinnorna också där. När det gäller fördelningen på utbildningsnivå har nästan
30 procent förgymnasial utbildning, drygt hälften en gymnasial utbildning och resterande, nästan 20 procent, en eftergymnasial utbildning.
Antalet personer som är inskrivna i jobb- och utvecklingsgarantin är 200 färre till antalet
jämfört med i april 2014. En fördelning efter födelseland visar att antalet minskat med
250 för födda i Sverige, minskat med ett tiotal för personer födda i Europa och ökat med
50 personer för födda utanför Europa. En fördelning efter ålder visar att en av sju är under 25 år och till antalet är de 120 personer färre än för ett år sedan. En av fyra personer i
jobb- och utvecklingsgarantin är över 54 år.

Fler unga män än kvinnor i jobbgarantin för ungdomar
Jobbgarantin för ungdomar syftar, förutom till arbete, även till att motivera ungdomar att
påbörja eller återgå till utbildning. I slutet av april var 1 220 ungdomar inskrivna i programmet i Värmlands län. Det var 340 färre än i april 2014 och närmare 45 procent av det
totala antalet inskrivna arbetslösa ungdomar. Antalet, och även andelen av de inskrivna
arbetslösa ungdomarna, som deltar i jobbgarantin för ungdomar varierar alltid över året.
Det är som högst under våren för att sedan sjunka och vara som lägst under sommaren,
när många fått sommarvikariat och säsongsarbeten. Antalet och andelen stiger sedan åter
under hösten. En del av dem som skrivit in sig efter skolavslutningen har då varit utan
arbete i tre månader, vilket är den tid som krävs för att bli anvisad till programmet. Det är
även många unga som avslutar sommarjobb under sensommaren och skrivs in i programmet senare under hösten.

31

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 Värmlands län

Fler män än kvinnor deltar i programmet. I slutet av april 2015 var fördelningen 60 procent män och 40 procent kvinnor. I befolkningen är antalet män i åldern 18 - 24 år totalt
sett fler än kvinnorna, men skillnaden beror även på att fler kvinnor än män satsar på en
eftergymnasial utbildning. Och utbildning ökar chanserna till ett arbete. Av dem som är
inskrivna i programmet har de flesta, nästan 80 procent, en gymnasial utbildning. Lite
drygt 15 procent har en förgymnasial utbildning och resterande fem procent en eftergymnasial utbildning.

Sex av tio inskrivna mer än sex månader
I slutet av april hade lite drygt 40 procent av alla inskrivna arbetslösa i länet varit utan
arbete upp till sex månader. En fördelning av längre inskrivningstider i tre intervall, mer
än 6 månader - högst 12 månader, mer än 12 månader - högst 24 månader och mer än 24
månader ger en relativt jämn fördelning av antalet mellan dessa inskrivningstider. Se
diagram 15. Gruppen med inskrivningstider på mer än 6 månader, men högst 12, har
minskat med 300 personer om vi jämför april 2015 med april 2014. För övriga två grupper, med längre tider som inskrivna arbetslösa, visar samma jämförelse ett mer oförändrat antal. Sedan 2013 och framåt har antalet personer minskat märkbart för de med kortast inskrivningstid. Det visar att när arbetsmarknaden förbättras är det många gånger de
som nyligen blivit arbetslösa och står närmare arbetsmarknaden som har lättast att få ett
nytt arbete. För övriga tar det längre tid innan en uppgång i konjunkturen märks.
Diagram 15. Inskrivna arbetslösa 16 - 64 år efter inskrivningstid, Värmlands
län, januari 2006 - april 2015

Nära 60 procent av alla inskrivna arbetslösa är män och drygt 40 procent är kvinnor. För
inskrivningstider upp till två år speglar fördelningen mellan könen den fördelning som
finns mellan inskrivna arbetslösa när det gäller kön. För arbetslöshetstider längre än två
år är fördelningen dock jämn mellan kvinnor och män.
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Ökad andel med svagare ställning hos Arbetsförmedlingen
En stor andel av de personer som har långa tider i arbetslöshet ingår i någon av arbetsmarknadens utsatta grupper. Till dessa grupper hör de arbetssökande som ofta har svårt
att finna ett arbete även i goda tider. Det är personer som saknar gymnasiekompetens,
har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, är födda utanför Europa
eller hör till åldersgruppen 55 - 64 år.
I diagram 16 kan utläsas att sommaren 2010 var de som tillhörde en utsatt grupp och de
som inte gjorde det ungefär lika många till antalet. Den förbättring som därefter skedde
på arbetsmarknaden gynnade tydligt den senare gruppen. Efter sommaren 2012 ökade
antalet inskrivna arbetslösa åter. Det var en ökning som gällde både utsatta och ej utsatta
grupper. Sedan våren 2013 har arbetslösheten minskat. Drygt sex av tio inskrivna arbetslösa i Värmlands län räknades i april 2015 till utsatta grupper.
Diagram 16. Inskrivna arbetslösa 16 - 64 år i utsatta grupper och övriga inskrivna arbetslösa, Värmlands län, januari 2004 - april 2015

Drygt en fjärdedel av totalt inskrivna arbetslösa i Värmlands län har förgymnasial utbildning som högsta utbildning. Efter hand som kompetenskraven på arbetsmarknaden ökat,
har arbetsmarknaden blivit sämre för den här gruppen. Av de inskrivna arbetslösa som
har högst en förgymnasial utbildning har drygt fyra av tio en tid utan arbete på mer än ett
år. För dem som har minst en gymnasieutbildning är motsvarande andel tre av tio.
Nästan en fjärdedel av totala antalet inskrivna arbetslösa har en funktionsnedsättning
som medför nedsatt arbetsförmåga. Det är en högre andel än i riket som helhet där andelen är en femtedel. Antalet personer i gruppen uppgick i slutet av april 2015 till 2 600
personer i länet. Det är 250 personer färre än motsvarande månad 2014. Drygt hälften av
de inskrivna i april 2015 hade varit inskrivna som arbetslösa mer än ett år. För inskrivna
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arbetslösa som inte har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga är
motsvarande andel 30 procent.
Ytterligare 4 900 personer med en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga var inskrivna i andra sökandekategorier än de som avser arbetslösa. Det är till exempel de som har ett arbete med stöd, nystartsjobb, deltidsarbete, tillfälligt arbete eller är
förhindrade att ta ett arbete.

Diagram 17. Inskrivna arbetslösa 16 - 64 år fördelade på enskilda grupper,
Värmlands län, januari 2004 - april 2015. Observera att en person kan ingå i
flera grupper

15 procent av alla inskrivna arbetslösa är 55 år eller äldre. Nära hälften av dem har en
arbetslöshetstid på mer än ett år. Jämför vi med åldrarna 25 - 44 år är motsvarande andel
drygt en tredjedel. En tredjedel av alla inskrivna arbetslösa i Värmlands län som är 55 år
eller äldre har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Antalet arbetslösa som är 55 år eller äldre har minskat under en tid och minskningen får hänföras
till generationsväxlingen.
Av de utomeuropeiskt födda personer som saknade arbete i slutet av april 2015 hade fyra
av tio en tid utan arbete på mer än ett år. För övriga (födda i Europa inklusive Sverige) var
motsvarande andel en tredjedel. Antalet inskrivna som är födda utanför Europa har ökat
från 2 280 till 2 780 under perioden maj 2014 till april 2015. Under samma period gick
1 230 i gruppen från att vara inskrivna som arbetslösa till ett arbete. Av dessa lämnade
270 gruppen inskrivna arbetslösa för ett arbete med stöd och 300 fick ett nystartsjobb.
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Utmaningar på länets arbetsmarknad
Att så många som möjligt arbetar är en förutsättning för att vi ska kunna bevara vår välfärd. Inkomster av arbete ger skatteintäkter till samhället och intäkterna behövs för att
finansiera vår offentliga service. Även på ett personligt plan är ett arbete viktigt. Dels av
ekonomiska skäl men också för att känna sig behövd och delaktig i samhället. Alla som
kan och vill arbeta behöver därför få möjlighet att göra det.
För att klara de utmaningar som finns på arbetsmarknaden behövs en handlingskraftig
och resultatrik samverkan mellan Arbetsförmedlingen, privata näringslivet, kommunernas verksamheter och andra myndigheter.

Rekryteringsproblem finns
Samtidigt som många är utan arbete upplever arbetsgivarna svårigheter att hitta arbetskraft med rätt kompetens i vissa fall. Det är en brist som snabbt kan förvärras när konjunktur och arbetsmarknad förstärks. De offentliga arbetsgivarna känner av bristen i
högre grad än de privata arbetsgivarna, allra mest inom vården.
Bristen gäller framför allt yrken som kräver längre utbildningar. I de fall det inte handlar
om höga krav på utbildning är istället kraven på erfarenhet höga. Kunskap och information om arbetsmarknaden behöver nå både dem som redan finns på arbetsmarknaden
och dem som står inför studieval. Ett samarbete mellan kommuner, näringslivet, utbildningsväsendet och Arbetsförmedlingen är av central betydelse för att se till att kompetensförsörjningen inom länet tryggas.

Hög arbetslöshet bland ungdomarna
Arbetslösheten har sjunkit bland ungdomarna det senaste året. Men Värmland hör till de
län som har den högsta ungdomsarbetslösheten i landet och ett fortsatt arbete för ungdomarna är därför viktigt. En del i det arbetet är projektet Ung Framtid där Värmlands
län är ett av de län som får öronmärkta pengar från Europeiska socialfonden för att
minska ungdomsarbetslösheten.
Ungdomarnas arbetsmarknad skiljer sig på flera sätt från de äldres. De rör sig i större
utsträckning mellan olika jobb och mellan jobb och studier. Det är inte ovanligt med en
kortare period av arbetslöshet mellan dessa byten. Men för några ungdomar blir tiden
utan arbete längre och det är de som behöver mest stöd. De behöver motivation att utbilda sig, tas emot som praktikanter hos arbetsgivare och uppmuntran att våga flytta för
att få ett arbete. Information om arbetsmarknaden, vägledning för att göra relevanta studieval, tillgång till lämpliga praktikplatser och feriearbeten behöver finnas redan under
skolåren.
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Alla arbetslösa ungdomar är inte inskrivna hos Arbetsförmedlingen. Här har samhället en
viktig utmaning att fånga upp även dessa ungdomar och ge dem det stöd de behöver.

Många med svagare ställning på arbetsmarknaden
De arbetssökande som tillhör någon eller några av de utsatta grupperna behöver ofta
(men självklart inte alltid) extra stöd för komma ut på arbetsmarknaden.
De utsatta grupperna innefattar arbetslösa personer som:
•

saknar gymnasiekompetens

•

har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga

•

är födda utanför Europa

•

hör till åldersgruppen 55 - 64 år

Återgärder inom arbetsmarknadspolitiken behöver riktas noggrant till dem som behöver
stödet. Om inte det görs är risken uppenbar att förutsättningarna fortsätter att bli mer
och mer skilda för dem som inte tillhör en utsatt grupp och för dem som gör det. Det
skulle innebära att den andel av de inskrivna arbetslösa som tillhör någon av de utsatta
grupperna växer ytterligare. 63 procent av inskrivna arbetslösa i länet tillhörde någon av
de utsatta grupperna i april 2015. Som med mycket annat finns också här variationer
inom länet. Högst var andelen i kommunerna Storfors, Filipstad, Årjäng, Säffle och Hagfors där den var över 70 procent. I kommunerna Hammarö, Kil, Karlstad och Sunne var
andelen betydligt lägre, under 60 procent.

Utbildning leder till jobböppningar
Arbetsmarknaden består i allt större utsträckning av arbetstillfällen som kräver utbildning. Även jobb som inte kräver lång utbildning växer till, men det är också många personer som söker de jobben. En gedigen utbildningsgrund ökar möjligheterna på arbetsmarknaden betydligt. Den som har godkänd gymnasieutbildning har ett betydligt bättre
läge än den som inte har det. Men många av de yrken där arbetsgivarna upplever problem
att rekrytera kräver även studier på eftergymnasial nivå.
I Värmland är andelen som fortsätter till högre studier inom tre år efter avslutat gymnasium lägre än i riket som helhet 13. Skillnader finns mellan kommunerna i länet. Andelen
är lägst i Eda och högst i Karlstad och på Hammarö. En större andel kvinnor än män går
vidare till högskolestudier.

13

SCB, Övergång gymnasieskola - högskola
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Ungdomar i Värmland behöver uppmuntras och motiveras till fortsatta studier. Det gäller
förstås både kvinnor och män i hela länet, men särskilt i de kommuner som har låga andelar som fortsätter studera. De unga männen behöver komma ikapp kvinnorna när det
gäller viljan att studera. Högskola och universitet är en väg, men det finns också goda
alternativ inom Yrkeshögskolan, folkhögskolor och kompletterande utbildningar.

Ta tillvara arbetsförmåga
Fler arbetsgivare, både privata och offentliga, behöver ta tillvara kompetensen hos alla
arbetssökande. Man behöver fundera på vilka arbetsuppgifter som mycket väl kan utföras
av en anställd, som av någon anledning har funktionsnedsättning som medför nedsatt
arbetsförmåga. Ett sätt att inspirera till det är att ge arbetsgivarna kontinuerlig information om vilka insatser som finns för anställning av personer med nedsatt arbetsförmåga.
Det krävs ofta en subventionering av lönekostnaden så att arbetsgivaren kompenseras för
en lägre produktivitet. Om inte det alternativet står till buds är risken att tiderna utan
arbete blir långa. Stöd finns även att tillgå i form av arbetshjälpmedel på arbetsplatsen
och stöd till ett arbetsbiträde.

Snabb väg till arbete för ny i Sverige
Arbetsförmedlingen har ett övergripande ansvar för nyanlända personers etablering på
arbetsmarkanden. Ansvaret syftar till att underlätta och påskynda etableringen.
Utländska utbildningar och yrkeskompetenser finns med i bagaget när personer kommer
från andra länder till Sverige. Dessa behöver skyndsamt bli bedömda och gångbara i Sverige, med eller utan komplettering. För en del yrken handlar det dessutom om kompetenser som vi har brist på i Sverige. De som vid invandringstillfället saknar tillräcklig utbildning behöver få den kompetenspåbyggnad de behöver inom utbildningsväsendet.
Ofta saknar personer som varit kort tid i Sverige ett eget kontaktnät att använda i sitt
arbetssökande. Här har Arbetsförmedlingen en viktig roll när det gäller att underlätta
kontakterna mellan arbetsgivare och arbetssökande. En annan viktig del är undervisning i
svenska. Språket är en mycket betydelsefull länk när det gäller inträdet i arbetslivet.

Förkovran – en förutsättning för ett långt arbetsliv
Det är nödvändigt att under loppet av ett helt arbetsliv få möjlighet till kompetensutveckling. Det gör det möjligt att vara gångbar i sitt yrke även när man blivit lite äldre.
Värmland hör inte till de län som har en god tillväxt av antalet personer i arbetskraften
och med ett ökat behov av arbetskraft utgör de som är inne i senare delen av sitt arbetsliv
självklart en viktig resurs. Alltfler fortsätter också att arbeta efter 65-årsdagen.
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Äldre personer är generellt sett inte en utsatt grupp på arbetsmarknaden och arbetslösheten är inte hög bland de äldre i arbetskraften. Tvärtom är arbetslösheten bland personer i åldrarna 55 - 64 år lägre än för samtliga inskrivna arbetslösa. Men bland dem som
förlorar sitt arbete i den åldern tenderar tiden utan arbete att bli längre än för övriga åldersgrupper. Gångbara, uppdaterade kunskaper och en förändrad syn när det gäller ålder
skulle kunna motverka detta.
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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 14 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-

14

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 460
arbetsställen inom det privata näringslivet i Värmlands 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 105 offentliga arbetsställen i urvalet i Värmlans län och
svarsfrekvensen uppgick till 84 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 4 2014 och kvartal 1 2015, Värmlands
län

Kvinnor

Arvika

8,2

6,9

9,3

17,1

5,3

6,4

23,5

18,5

7,5

5,3

Eda

8,4

6,5

10,2

15,5

6,2

6,5

18,0

13,6

7,1

7,8

Filipstad

11,6

8,3

14,5

22,5

6,8

7,9

42,1

24,4

8,7

9,8

Forshaga

9,8

8,3

11,2

26,9

8,2

8,3

29,8

21,6

9,2

6,9

Grums

10,7

10,2

11,2

24,6

5,6

8,9

32,1

20,0

9,0

8,7

Hagfors

9,8

8,4

10,8

22,7

6,1

7,2

33,2

21,2

8,4

7,9

Hammarö

5,8

5,3

6,2

21,1

5,3

5,4

11,9

16,6

7,3

2,5

Karlstad

8,2

7,3

9,0

15,3

6,2

6,4

21,9

23,5

8,8

4,8

Kommun

Män

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

Utbildning
Utrikes
Efterfödda Högst för- Gymgymnasial nasial gymnasial

Totalt
16-64 år

Kil

8,5

8,0

9,0

23,5

5,9

7,5

24,2

19,5

8,8

4,1

Kristinehamn

12,1

10,9

13,3

25,8

7,9

8,5

41,8

27,1

10,7

8,0

Munkfors

12,9

10,3

15,2

31,3

6,1

11,1

34,9

25,8

11,2

10,0

Storfors

15,1

12,8

17,0

29,6

9,1

9,6

45,9

29,4

11,3

13,6

Sunne

7,2

5,7

8,6

17,3

4,7

6,0

23,9

12,6

7,4

4,4

Säffle

12,6

12,6

12,5

26,9

7,2

8,9

48,4

29,6

10,9

7,3

Torsby

7,4

5,4

9,2

18,0

5,6

6,1

20,2

16,8

6,7

4,7

Årjäng

6,8

6,3

7,3

11,6

4,7

4,7

20,0

12,6

5,6

6,0

Länet

9,0

7,9

10,1

19,4

6,2

7,0

27,1

21,5

8,6

5,5

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 Värmlands 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 Ann Mannerstedt,
telefon 010-487 42 22.
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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