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1

Sammanfattning

1.1

Konjunkturen nu och framöver
Den svenska högkonjunkturen försvagas. Om man överför konjunkturcykeln till
kalenderåret skulle man kunna säga att den befinner sig i slutet av september. Det
kommer ännu några varma dagar, men en kyligare period väntar runt hörnet.
Läget är alltså svagare, men inte svagt.
I Dalarna märks avmattningen främst inom industri- och byggsektorn. Efterfrågan
på produkter och byggtjänster minskar, men är ännu på en stabil nivå. Den privata
tjänstesektorn med bland annat handel, hotell och restaurang, transport och
företagstjänster visar däremot inga tecken på en försämring. Efterfrågan på privata
tjänster bedöms högre det kommande halvåret än vid motsvarande tid för ett år
sedan.

1.2

Prognos över sysselsättning och arbetslöshet
Trots en del oro kommer sysselsättningen att öka även under 2018 och 2019.
Volymen blir ganska anspråkslös eftersom en stor del av länets lediga
arbetskraftskapacitet togs i anspråk 2016 och 2017.Men ambitionerna hos många
företag är att öka personalstyrkan. Detta behövs, inte minst för att lätta på
arbetsbördan för den befintliga personalen, där företagen i Dalarnas län ligger i
topp i riket. Samtidigt behövs minst den dubbla volymen av beräknade
nyanställningar för att ersätta dem som går i pension i år och nästa år.
Bristproblematiken kommer att fortsätta på hög nivå.
Arbetslösheten som tog ett rejält skutt nedåt under hösten 2017. Trenden har hållit
även under 2018 och arbetslösheten fortsätter att minska under prognosperioden.
Det beror framför allt på ett lägre inflöde av nya arbetslösa, men också på den stora
efterfrågan på arbetskraft som kommer att kvarstå. Arbetslösheten är mycket låg
bland inrikes födda och kommer också att fortsätta minska bland utrikes födda,
dock långsammare bland kvinnor än bland män.

1.3

Arbetslöshetens sammansättning
En stor majoritet av de arbetslösa i Dalarnas län hösten 2018 har en utsatt ställning
på arbetsmarknaden. De är utomeuropeiskt födda, personer med kort utbildning,
personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga och
arbetslösa äldre med ensidig arbetslivserfarenhet.
Majoriteten av utomeuropeiskt födda har enbart förgymnasial utbildning. Dalarna
har ändå en lägre arbetslöshet bland personer med förgymnasial utbildning än
riket.
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Arbetslösheten är högre bland män än bland kvinnor i Dalarna, även bland unga
arbetslösa.

1.4

Utmaningar på länet arbetsmarknad
Befolkningens problematiska ålderssammansättning och att hitta arbetskraft både
till ersättningsrekryteringar och nyrekryteringar är länets största utmaning under
många år framöver. Dalarnas reserver i form av arbetslösa arbetssökande består
till stor del av personer som inte har den utbildning som efterfrågas.
Först och främst måste alla nyanländas utbildningsnivå och kompetenser valideras
i förhållande till kraven på svensk arbetsmarknad. Matchning till studier som leder
till arbete får sedan nyckelrollen.
För att matchningen till studier ska fungera behövs utbildningsplatser på
gymnasieskolorna, vuxenutbildningen och folkhögskolorna.
I nästa steg, matchningen till arbete, behövs en insikt hos arbetsgivare att de
traditionella
rekryteringsvägarna
är
mycket
begränsade
och
att
arbetskraftsreserven består av grupper som de kanske inte tidigare rekryterat ifrån.
Det är samsyn och samarbete som gäller, och att våga pröva nya vägar.
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Konjunkturläget i Dalarnas län

Aktiviteten i världsekonomin fortsätter att vara hög. Samtidigt har stämningsläget i
den globala ekonomin fortsatt att kylas av under hösten och det syns allt fler tecken på
att den globala tillväxten börjat bromsa in. Avmattningen är särskilt tydlig i
euroområdet. Detta innebär att den globala tillväxten toppar i år. Efterfrågan på
arbetskraft fortsätter samtidigt att vara stark och arbetslösheten faller i de flesta
regioner. Inbromsningen i världsekonomin kommer att dämpa utvecklingen av den
ekonomiska aktiviteten i Sverige under 2019.
Även i den svenska ekonomin är aktiviteten just nu mycket hög. Kapacitetsutnyttjandet
är rekordhögt och arbetsgivarna är fortsatt optimistiska – även om förväntningarna
dämpats ytterligare något sedan vårens undersökning. Det höga resursutnyttjandet gör
samtidigt att företagen planerar för fler anställda. Ekonomin befinner sig nära toppen
av konjunkturen och framöver kommer tillväxttakten fortsätta att dämpas gradvis.
Vi räknar med att BNP stiger med 2,2 procent i år efter att ha stigit med 2,1 procent
under 2017. Nästa år beräknas tillväxten bli 1,8 procent följt av 1,7 procent 2020.
Dalarnas län har fortfarande högkonjunktur, men fler och fler tecken tyder på att länet
passerat konjunkturtoppen och vi kan förvänta oss en fortsatt avmattning under resten
av 2018 och under 2019. Efterfrågeläget är svagare än förra hösten, men ännu inte
svagt.

2.1 Företagens bedömning av efterfrågan på varor och tjänster

Arbetsförmedlingens efterfrågeindikator för
näringslivet i Dalarnas län
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Säsongrensade data, trendvärden.
Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar

Ovanstående diagram kan vid första anblicken förefalla alarmerande, men nivån på
företagens bedömning av efterfrågan på varor och tjänster under de kommande sex
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månaderna ligger fortfarande över normallinjen för de senaste elva åren. Andelen
företag som bedömer att efterfrågan ligger kvar på oförändrad, hög nivå är drygt 50
procent.
Resursutnyttjandet bland Dalarnas företag är mycket högt. Andelen företag som skulle
kunna öka produktionen upp till 10 procent utan nyrekrytering är lägst i hela riket.
Mot bakgrund av de rekryteringsproblem som företagen uppger i höstens
undersökning är det heller inte rimligt att förvänta sig en ökning av produktiviteten.
Snabba, stora förändringar i vår omvärld kan skynda på den negativa trenden. Utfallet
av Brexit-förhandlingarna är i skrivande stund ovissa, men en lösning som försvårar
handelsutbytet med en av Sveriges viktigaste partners kan givetvis göra läget mer
problematiskt även för de dalaföretag som är direkt eller indirekt beroende av
nuvarande avtal.
Om inget genomgripande inträffar, kan vi förvänta oss ett långsamt avsvalnande av
konjunkturen i Dalarna under 2019.
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Prognos över sysselsättning och arbetslöshet

År 2018 bedöms sysselsättningsökningen nå omkring 1,4 procent i Dalarnas län. Detta
innebär en av de större ökningarna under senare år som är mycket anmärkningsvärd
mot bakgrund av att ersättningsrekryteringarna för pensionsavgångar samtidigt är
omfattande. Det återspeglas både i minskningen av arbetslösheten under året men
också i de mycket höga bristtalen i alla branscher och de flesta yrken. Utan tillskott av
utrikes född arbetskraft hade det inte varit möjligt att nå denna sysselsättningsökning
i länet.

3.1

Antalet sysselsatta ökar även 2019

Under förutsättning att konjunkturen försvagas i långsam takt kommer
sysselsättningen att öka även under 2019 i Dalarnas län, om än i långsammare takt.
Det sker inte utan gnissel, eftersom bristen på lämplig arbetskraft redan är hög.
Rekryteringstiderna blir ännu mer utdragna och förutsättningen för att hitta
arbetssökande till lediga platser medför ett krav på att bredda rekryteringsbasen till de
inskrivna arbetslösa som man tidigare kanske inte beaktat. Bland utrikes födda,
personer med nedsatt funktionsförmåga och bland äldre arbetslösa finns fortfarande
en viss arbetskraftsreserv.

Sysselsatta* 16-64 år i Dalarnas län
prognos för 2018 - 2019
Antal
137 000
132 000
127 000
122 000
117 000
112 000
107 000
102 000

*Sysselsatta avser förvärvsarbetande dagbefolkning, 16-64 år.
Källa: SCB (RAMS) och Arbetsförmedlingen

3.2

Arbetslösheten minskar

Antalet arbetslösa tog ett skutt nedåthösten 2017 och har sedan dess varje månad legat
på nivåer strax under 1 000 färre än samma månad året innan. För det fjärde kvartalet
2018 bedöms antalet bli cirka 1 000 färre arbetslösa än kvartal fyra 2017, och på
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motsvarande sätt minskar antalet ytterligare med drygt 700 arbetslösa till det fjärde
kvartalet 2019.

Inskrivna arbetslösa 16-64 år i
Dalarnas län
14 000

Antal

prognos för kv4 2018 och kv4 2019

12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0

Källa: Arbetsförmedlingen

I relativa tal är arbetslösheten som andel av den registerbaserade arbetskraften i
Dalarnas län lägre än i rikets och uppvisar också en kraftigare minskning än riket. I
oktober 2018 var den relativa arbetslösheten i Dalarnas län 6,1 procent jämfört med
6,9 procent i riket. Bland inrikes födda var andelen i oktober 2,9 procent och i riket 3,6
procent. Under det fjärde kvartalet bedöms nivån bli 6,2 procent och under det fjärde
kvartalet 2019 ytterligare minska till 5,9 procent.
Även bland arbetslösa ungdomar 18 – 24 år har arbetslösheten minskat och ligger på
den lägsta nivån under mycket lång tid. I oktober 2018 var andelen arbetslösa
ungdomar i Dalarna 8,4 procent jämfört med rikets 8,8 procent. Bland inrikes födda
ungdomar var skillnaden ännu större, 4,4 procent i Dalarna mot 5,7 procent i riket.

3.3

Stora regionala skillnader

Arbetslösheten i Dalarna är sedan 2009 på en lägre nivå än i riket. Vid den tidpunkten
blev ersättningsrekryteringar mer frekventa i länet än i riket i stort, och efterfrågan på
arbetskraft var stor även i lågkonjunktur. Bland inrikes födda hör Dalarna till de län
som har allra lägst arbetslöshet, medan arbetslösheten för samtliga inskrivna
arbetslösa höjer nivån till en niondeplats i riket i oktober 2018. Det är en
anmärkningsvärd skillnad i arbetslöshet mellan Dalarnas och grannlänet Gävleborgs
nivå, Dalarna med 6,1 procent av registerbaserad arbetskraft mot 9,0 i Gävleborg.
Inom länet varierar nivån rätt kraftigt, främst beroende på arbetslösheten bland
utrikes födda. Kommunerna i södra delen av länet har haft ett stort inflöde av
nyanlända sedan 2015 och har därmed en större andel arbetslösa i behov av extra stöd.
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Bland inrikes födda varierar arbetslösheten mellan kommunerna med 2,3
procentenheter, men i totalen är variansen hela 7,1 procentenheter i oktober 2018.
Arbetslösheten kommer att fortsätta minska något under resten av 2018 och under
2019, framför allt i kommunerna i södra Dalarna.

Förväntad procentuell sysselsättningsförändring (16-64 år) mellan kvartal 4
2018 och kvartal 4 2019
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Inskrivna arbetslösa 16-64 år som
andel av registerbaserad
arbetskraft, prognos kvartal 4
2019
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Efterfrågan på arbetskraft

Rekryteringstakten i Dalarna saktar in, men befinner sig fortfarande på en hög nivå
2018. Även 2019 kommer efterfrågan på arbetskraft att vara stor trots en avsvalnande
konjunktur. Orsaken är ett omfattande behov av ersättningsrekryteringar för
pensionsavgångar. Omkring 2 500 personer behövs för att ersätta dem som lämnar
yrkesverksam ålder 16-64 år under året. Antalet är betydligt högre än enbart den
förväntade ökningen i antalet sysselsatta. Ersättningsrekryteringarna påverkas
dessutom i lägre grad av förändringar i konjunkturen än nyrekryteringar.
Ersättningsgraden har under de senaste åren i genomsnitt varierat mellan 82 och 86
procent, lägre under lågkonjunktur och högre under goda år.

Privata arbetsgivare som planerar att utöka sin
personalstyrka på ett års sikt i Dalarnas län
Dalarnas län
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Riket

Genomsnitt Dalarnass län

Nettotal

Säsongrensade data, trendvärden.
Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar

Tillgången på lämplig arbetskraft blir avgörande för hur arbetsmarknaden förändras
under de kommande åren. Hösten 2018 är rekryteringsmöjligheterna de sämsta på
många år, kanske till och med mest problematiska sedan slutet av 1980-talet. Mer än
40 procent av de privata arbetsgivarna i Dalarna uppger i höstens undersökning att det
varit brist på arbetskraft det senaste halvåret. Bland offentliga arbetsgivare är nivån
över 60 procent.
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Brist på arbetskraft i Dalarnas län, privata
arbetsgivare
Dalarnas län
60

Riket

Genomsnitt Dalarnas län

Andel

50
40
30
20
10
0

Säsongrensade data, trendvärden.
Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar

Detta får givetvis negativa konsekvenser för dalaföretagen. De klassiska effekterna blir
att tacka nej till order och att personalen tvingas till övertidsarbete. I bägge fallen
handlar det om ekonomiska avbräck i form av utebliven produktion eller högre
produktionskostnader. Andelen företag som varit tvungna att tacka nej till order är det
högsta under de senaste sex åren i länet. I drygt en tredjedel av rekryteringsförsöken
lyckades företag överhuvudtaget inte rekrytera. Vakanstiderna förlängs och för att
hitta personal har man varit tvungen att sänka kraven på yrkeserfarenhet i första hand
och utbildning i andra hand.
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Brist på arbetskraft i Dalarnas län, offentliga
arbetsgivare
Dalarnas län
80

Riket

Genomsnitt Dalarnas län

Andel
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Säsongrensade data, trendvärden.
Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar

Inom offentlig sektor blev också den vanligaste konsekvensen av bristen på sökande
att befintlig personal fick arbeta mera. Kvalitén i servicen bedömdes minska överlag,
och man har försökt att råda bot på bristen genom internutbildning av personal. I cirka
16 procent av fallen har man hyrt in personal för att täcka bristen, med ökade kostnader
som följd.
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Näringsgrenar

Vård och omsorg samt industri, två viktiga näringsgrenar i Dalarna men med en
sinsemellan helt avvikande fördelning av sysselsättningen mellan män och kvinnor.
Scenariot är inte unik för länet, utan ser ut i de flesta mindre länen i riket.
Byggbranschen är den mest könssegregerade näringsgrenen i länet med endast 8
procent kvinnor.
Sysselsättningsförändringarna under 2018 och 2019 blir inte stora, men i samtliga
näringsgrenar utom industrin förväntas en blygsam tillväxt av sysselsättningen. Den
stora volymen av ny personal kommer i stället att bestå av ersättningsrekryteringar
som fördelar sig tämligen jämnt mellan näringsgrenarna.

Antal förvärvsarbetande* efter näringsgren
och kön i Dalarnas län 2016
kvinnor

män

Vård och omsorg
Industri
Handel
Utbildning
Finansiell verksamhet, företagstjänster
Byggverksamhet
Offentlig förvaltning
Personliga och kulturella tjänster
Transport
Hotell och restauranger
Jord- och skogsbruk
Information och kommunikation
0

10 000

20 000

*Avser förvärvsarbetande dagbefolkning, 16-64 år.
Källa: SCB (RAMS)

5.1

30 000

Antal

Jord- och skogsbruk

Jord- och skogsbruket är en liten bransch i Dalarna men viktig med tanke på råvara till
trä- och pappersindustrin och för livsmedelstillgången. Den har omkring 3 000
sysselsatta i åldern 18 till 64 år, men betydligt fler om man ser till hela befolkningen.
Det beror på att även pensionärer som äger och säljer skog räknas in i sysselsättningen
även om de inte aktivt utför arbete i branschen.
Efterfrågan på råvara till trä- och pappersindustrin är fortsatt stabil, men priset på
virke avgör var avverkning sker. Vintern 2017-2018 ställde till med stora problem för
transporterna av virke från skogen på grund av det stora snödjupet. Tidvis har det
därför varit brist på timmer till industrin.
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Bedömningen är att det inte sker några stora förändringar i sysselsättningen under
2018 och 2019. Däremot finns det ett ersättningsbehov av ett par hundra personer i
branschen till följd av pensionsavgångar. Ungefär hälften av företagen i branschen tror
på en ökning av sysselsättningen inom fem år, även om ökningen inte blir stor. Drygt
en fjärdedel av företagen i branschen, 27 procent, upplever att det har varit svårt att
rekrytera personal under det senaste året. Andelen har minskat från våren 2017 då 35
procent uppgav rekryteringsproblem.

5.2

Industri

Dalarnas län har, trots rationaliseringar under de senaste tio åren, ett starkt
industrifäste och tillverkningsindustrin är en viktig näringsgren i länet. Nästan 17
procent av länets sysselsatta finns inom branschen. Dessutom kan man räkna in dem
som de facto jobbar inom industrin, men som är registrerade under företagstjänster.
Till exempel bemanningsföretagens personal som hyrs ut till industriföretag hör hit.
Cirka fem procent av industrisysselsättningen ligger därmed inom servicebranschen.

Andel förvärvsarbetande* inom industrin per kommun i
Dalarnas län 2016
40

Andel

Riket

Dalarnas län

35
30
25
20
15

10
5
0

*Avser förvärvsarbetande dagbefolkning, 16-64 år.
Källa: SCB (RAMS)

Ludvika, Smedjebacken, Avesta, Vansbro och Hedemora är till stor del beroende av det
som händer inom tillverkningsindustrin, då mer än 20 procent av deras totala
sysselsättning finns där.
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Sysselsatta inom industri i Dalarna 2008-2016
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Källa: SCB

De senaste årens trend är att antalet sysselsatta inom industrin minskat. I Dalarna
minskade antalet sysselsatta inom industrin med 18 procent, jämfört med 16 procent i
riket. I Gävleborgs län minskade sysselsättningen med drygt 21 procent.

Efterfrågan på produkter beräknas minska under 2019
Bedömningen av efterfrågan på produkter från Dalarnas industrier har minskat
kontinuerligt sedan toppnoteringen hösten 2016. Hösten 2018 är förväntningarna för
första gången under genomsnittet för länet sedan 2014 och följer trenden för riket i
stort men med en mer drastisk avmattning. Industrin påverkas av en lägre aktivitet
inom byggbranschen, men också av den globala efterfrågan som tenderar att minska.
Även om många industriföretag i Dalarna idag är tvungna att tacka nej till order på
grund av den problematiska tillgången på lämplig arbetskraft, kommer en minskad
efterfrågan att få ett starkt genomslag för majoriteten av länets industriföretag.
Sysselsättningen drabbas också och beräknas ligga kvar på oförändrad eller till och
med något minskande nivå under 2018 och 2019. Efterfrågan på arbetskraft är ändå
betydande till följd av ersättningsbehovet vid pensionsavgångar.
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Förväntningsläget inom industrin för kommande sex
månader i Dalarnas län
Dalarnas län
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Säsongrensade data, trendvärden.
Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar

5.3

Byggverksamhet

Byggverksamheten är något större för sysselsättningen i Dalarna än den är i riket.
Främst små kommuner i länet har en stor del av sina sysselsatta inom bygg och länets
arbetsmarknad är därför mycket beroende av utvecklingen inom byggbranschen.

Andel förvärvsarbetande* inom byggverksamhet
per kommun i Dalarnas län 2016
16
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*Avser förvärvsarbetande dagbefolkning, 16-64 år.
Källa: SCB (RAMS)
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Sysselsättningsutvecklingen i branschen har varit positiv under åren 2008 till 2016 och
byggföretagen i länet har lyckats rekrytera ny personal trots stor brist på lämplig
arbetskraft.

Sysselsatta inom bygg i Dalarna 2008-2016
Antal
10800
10600
10400
10200
10000
9800
9600
9400
9200
9000

Tydlig avmattning i efterfrågan på byggtjänster
Byggföretagens bedömning av efterfrågan på tjänster uppvisar en tydlig minskning
både på kortare (sex månader) och på sex till tolv månaders sikt, och följer därmed
trenden i riket i stort. Trots detta kommer det inte att bli någon kraschlandning i
branschen, utan en fortsatt stabil efterfrågan på personal som dock viker av neråt
under 2019.
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Förväntningsläget inom byggverksamhet för
kommande sex månader i Dalarnas län
Dalarnas län
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Säsongrensade data, trendvärden.
Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar

Arbetskraftsbristen är mycket hög i branschen och sex av tio företag uppger hösten
2018 att de haft svårt att rekrytera personal det senaste halvåret. Bedömningen av
sysselsättningen är mycket vansklig, men förväntas ändå öka marginellt under 2019,
förutsatt att det finns lämpliga sökande att tillgå.

5.4

Privata tjänster

Privata tjänster har haft en mycket positiv sysselsättningsutveckling åren 2008 –
2016 i Dalarna.

Sysselsatta inom privata tjänster i Dalarna
2008-2016
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Antal

46000

45000
44000
43000
42000
41000
40000

Källa: SCB
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Det är framför handeln och företagstjänster som vuxit de senaste åren. Dalarnas
sysselsättning inom privata tjänster som omfattar handel, hotell och restaurang,
transport, information och kommunikation, företagstjänster samt personliga och
kulturella tjänster, utgör en mindre del av antal sysselsatta än i riket. Endast i MalungSälen och Leksand når denna sektor en högre sysselsättning än i riket, främst beroende
på besöksnäringen. Här finns en tillväxtpotential som dock hämmas av bristen på
arbetskraft i branscherna.

Andel förvärvsarbetande* inom privata tjänster per
kommun i Dalarnas län 2016
60

Andel

Riket
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*Avser förvärvsarbetande dagbefolkning, 16-64 år.
Källa: SCB (RAMS)

Fortsatt hög efterfrågan på tjänster
Tjänstesektorn fortsätter att gå bra i Dalarna. Förväntningarna är på samma nivå som
våren 2018 och högre än förra hösten. Det är framför allt handel samt utbildning, vård
och omsorg under privat huvudman som drar upp nivån. Båda dessa tjänsteformer
räknar med en kraftig ökning av efterfrågan jämfört med de senaste sex månaderna,
samtidigt som en knappt märkbar andel räknar med en försvagning. Även transport
och information/kommunikation förutspår en stabil fortsatt efterfrågan i kombination
med en ökad efterfrågan. Bedömningen är att sysselsättningen ökar med ett par
procent till slutet av 2019 i dessa branscher under förutsättning att det går att hitta
lämplig kompetens. Hälften av företagen i dessa expansiva branscher uppger att de
haft brist på arbetskraft vid rekryteringar de senaste sex månaderna. Bristen kommer
knappast att lätta under det kommande året.
En övervägande andel av företagen inom privata tjänster räknar också med att
sysselsättningen kommer att öka på fem års sikt.
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Förväntningsläget inom privata tjänster för kommande
sex månader i Dalarnas län
Dalarnas län
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Säsongrensade data, trendvärden.
Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar

5.5

Offentliga tjänster

Sysselsättningen inom offentliga tjänster har ökat mellan åren 2008 och 2016, bland
annat som en följd av den stora flyktinginströmningen. Även vård och omsorg samt
undervisning har ökat och här sker en pågående förflyttning från offentlig till privat
huvudman.

Sysselsatta inom offentliga tjänster i Dalarna
2008-2016
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40000

Antal

Källa: SCB
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Dalarnas län har proportionellt en högre sysselsättning än riket inom offentliga
tjänster och framför allt i kommuner som har större vårdinrättningar på sina områden.
I Säter arbetar hälften av kommunens sysselsatta inom offentlig sektor, medan
Leksand står för motsatsen med endast en fjärdedel av alla kommunens sysselsatta
inom förvaltning, undervisning eller vård och omsorg.

Andel förvärvsarbetande* inom offentliga tjänster
per kommun i Dalarnas län 2016
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*Avser förvärvsarbetande dagbefolkning, 16-64 år.
Källa: SCB (RAMS)

Bristen på arbetskraft inom offentliga tjänster är mycket hög både i riket och i Dalarna.
65 procent av länets arbetsgivare i branschen har upplevt rekryteringsproblem under
det senaste halvåret. Bristen drabbar i stort sett samtliga yrkeskategorier och man kan
bara särskilja yrken med mer påtaglig brist och yrken med viss brist.
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6

Utbudet av arbetskraft

Hur utbudet av arbetskraft förändras i en region beror till stor del på hur befolkningen
i olika åldrar förändras och till viss del på flyttmönster. För Dalarnas län, liksom de
flesta mindre länen i riket, betyder det att arbetskraften som består av inrikes födda
minskar under en lång tid framöver. Det föddes helt enkelt för få barn under 90-talet
och samtidigt som en stor grupp födda på 50- och 60-talet når pensionsåldern.
Problemet späds på ytterligare genom att många unga väljer att flytta från länet till
storstadsregionerna. Inflyttningen de senaste åren räddar till viss del situationen, men
Dalarnas befolkning i arbetsför ålder kommer inte att öka med mer än 1 200 personer
fram till år 2025.

6.1

Fördjupning Vad händer med arbetskraften till 2025?

Mellan 2010 och 2017 ökade antalet personer i åldersgruppen 16-64 år med drygt
200 000 personer i Sverige. Under kommande sjuårsperiod kommer den yrkesaktiva
befolkningen enligt prognos att öka med ytterligare 325 000 personer eller drygt 5
procent. Ökningen består uteslutande av utrikes födda personer.
Variationerna är dock stora i landet. Merparten av befolkningsökningen i yrkesaktiva
åldrar sker i storstadsregionerna. I Dalarnas län kommer befolkningsökningen i
yrkesaktiv ålder vara tämligen svag, medan antalet äldre kommer att öka desto mer.

Störst befolkningsökning i storstadsregionerna
Den totala befolkningen har under åren 2010-2017 ökat med drygt 700 000 personer,
varav 200 000 i yrkesför ålder, 16-64 år. Enligt befolkningsprognosen väntas
åldersgruppen 16-64 år fortsätta att öka för riket med 325 000 personer eller 5,2
procent fram till 2025. Ökningen väntas bli fortsatt ojämnt fördelad över riket, med en
stark fördel för främst storstadsregionerna och större städer.
I landsbygdskommuner och kommuner med mindre än 15 000 invånare bedöms
antalet personer i yrkesaktiv ålder däremot minska. För övriga kommungrupper förblir
antalet i de arbetsaktiva åldrarna relativt oförändrad fram till 2025. Nästan hela
ökningen utgörs av utrikes födda personer.

Länets befolkning ökar, men huvudsakligen bland äldre
Mellan 2010-2017 har den totala befolkningen ökat med drygt 9 000 personer i
Dalarnas län. Under samma period har befolkningen i yrkesaktiv ålder, 16-64 år,
däremot minskat med drygt 5 000 personer. Samtidigt har befolkningen i åldern 65 år
och uppåt ökat med drygt 6 800 personer.
Mellan 2018 och 2025 prognosticeras däremot den yrkesaktiva befolkningen att öka
med cirka 1 200 personer. Ökningen består uteslutande av utrikes födda och omfattar
enbart Borlänge, Falun, Avesta och Hedemora kommuner. I länets övriga kommuner
beräknas den yrkesaktiva befolkningen minska med en eller i de flesta fall flera
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procent, även om utrikesfödda ökar. Under samma tidsperiod kommer antalet äldre
än 65 år att öka med drygt 4 900 personer.
Förändring befolkningen 16-64 år antal och procent 2018-2025. Källa: SCB

Region

Vansbro
Malung-Sälen
Gagnef
Leksand
Rättvik
Orsa
Älvdalen
Smbacken
Mora
Falun
Borlänge
Säter
Hedemora
Avesta
Ludvika
Länet
Riket

Förändring
antal 16-64 år

-138
-250
-95
-63
-155
-67
-200
-18
-98
977
1 612
-37
-436
123
104
1 258
325 000

%

-3,6
-4,3
-1,7
-0,7
-2,7
-1,7
-5,1
-0,3
-0,9
2,8
5,1
-0,6
-4,8
0,9
0,7
0,8
5,2

Inrikesfödda

-203
-412
-201
-330
-251
-251
-260
-193
-348
-375
-751
-171
-618
-796
-814
-5 975
15 900

%

-6,0
-8,2
-3,9
-4,3
-4,8
-7,5
-7,4
-3,7
-3,4
-1,2
-3,1
-3,0
-8,4
-7,6
-6,7
-4,3
0,3

Utrikesfödda

65
163
106
267
96
183
60
174
250
1 352
2 364
134
183
920
918
7 233
309 000

%

14,3
20,1
21,8
26,0
19,3
28,5
14,2
22,4
20,5
29,0
32,2
23,6
11,2
29,7
26,3
26,6
20,7

Utan länets utrikes födda skulle befolkningen i åldern 16-64 år och därmed även
arbetskraften, minska rejält. De utrikes födda står för en prognosticerad ökning om
7 200 personer i åldersgruppen samtidigt som de inrikes födda i samma ålder beräknas
minska med nästan 6 000 personer.
Tidigare analyser bekräftar problemet med den minskade arbetskraften och att en
nettoinvandring är nödvändig för att skapa förutsättningar för en god utveckling av
sysselsättningen.1

Allvarliga konsekvenser när arbetskraften krymper
Konsekvenserna av att arbetskraften krymper samtidigt som inflödet saknar de
kvalifikationer som arbetsgivarna efterfrågar visar sig tydligt i Arbetsförmedlingens
undersökning. En stor andel av arbetsgivarna upplever brist när de ska rekrytera
personal. Störst är bristen inom vård, skola och omsorg. Effekterna av det hämmar
såväl kvaliteten i välfärden som tillväxten i länets företag, något som redan
uppmärksammats i arbetsmarknadsprognoserna de senaste åren. Till detta kommer
ett växande antal äldre, vilket med stor sannolikhet innebär ökade behov av vård och
omsorg.

1 Nettoinvandring, sysselsättning och arbetskraft - utmaningar för morgondagens arbetsmarknad Arbetsförmedlingen
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Dalarnas län konkurrerar om arbetskraften med de flesta andra län, som också är i
samma situation.

Ökad sysselsättning en förutsättning för att täcka arbetskraftsbehovet
Andelen sysselsatta eller sysselsättningsgraden är i länet drygt 79 procent, något högre
än i riket. Den är betydligt högre bland inrikes födda, 84 procent, än bland
utrikesfödda, 52 procent. Det finns en marginell skillnad mellan inrikes födda män och
kvinnor. Samma marginella skillnad gäller även för utrikes födda i länet.
Den lägre sysselsättningsgraden bland utrikesfödda är bland annat en följd av lägre
utbildningsnivå, bristande språkkunskaper och avsaknad av nätverk. En stor del av
denna grupp behöver vägledas och matchas mot utbildningar och åtgärder som leder
till ett jobb och skyndar på integrationen.
En annan möjlighet att öka sysselsättningen är att öka kvinnornas deltagande på
arbetsmarknaden både för inrikes och utrikes födda där deltidstjänster utökas till
heltid och på sikt att bryta den könssegregerade arbetsmarknaden genom att välja
utbildning och yrke oavsett kön.
Ytterligare en möjlighet är att bättre tillvarata de äldres kompetens och förmå de som
vill och orkar att arbeta längre åtminstone på deltid.
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7

Inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen

7.1

Arbetslöshetens utveckling

Sedan 2009 har arbetslösheten i Dalarnas län varit lägre än genomsnittet i riket. Under
2017 var nivåerna på väg att sammanfalla, men en exceptionell minskning under
senhösten gjorde att Dalarnas arbetslöshet låg klart under riket igen. Bortsett från åren
2007 och 2008 har arbetslösheten i länet inte varit så låg som den är nu sedan början
av 1990-talet, på gott och ont.
Här är även de utrikes födda inräknade i statistiken. Med enbart inrikes födda i
kalkylen, är nivåerna lägst på mer än 25 år. Antal utrikes födda arbetslösa ökade från
en jämn nivå i början av 2000-talet fram till för ett år sedan, då antalet minskade
märkbart. Ett sådant trendbrott har inte inträffat tidigare i länets historia.

Inskrivna arbetslösa 16-64 år i Dalarnas län
Dalarnas län
16

Riket

Procent

14
12
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8
6
4
2
0

Säsongrensade data, trendvärden till och med oktober 2018.
Källa: Arbetsförmedlingen och SCB

7.2

Arbetslöshetens sammansättning

Arbetslösheten i Dalarna ligger under riksnivån utom när det gäller utrikes födda. Sett
till enbart inrikes födda finns ingen enskild grupp i länet, där arbetslösheten är högre
än i riket.
Mot den bakgrunden är det lätt att inse var insatserna bör sättas in för att förbättra
läget. SFI-utbildningen är en mycket viktig pusselbit i kombination med validering,
påbyggnadsutbildning och matchning. Utbildning upp till en nivå som ger
gymnasiekompetens, både bland ungdomar och bland äldre med kort utbildning,
riktad framför allt till utrikes födda bör vara det primära målet för att minska
skillnaderna.
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Inskrivna arbetslösa 16-64 år fördelat på olika grupper i
Dalarnas län
genomsnitt av kv2 2018 och kv3 2018
35

Dalarnas län

Procent
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Total och kön

Åldersgrupp Födelselandsgrupp

Eftergymnasial

Gymnasial

Högst förgymnasial

Utrikes
födda

Inrikes
födda

Äldre
55-64 år

Ungdomar
18-24 år

Män

Kvinnor

Totalt
16-64 år

0

Utbildningsbakgrund

Källa: Arbetsförmedlingen och SCB

7.3

Tider i arbetslöshet

I Dalarnas län är andelen arbetslösa med mycket långa tider utan arbete lägre än i riket
i genomsnitt. Bland personer som varit utan arbete mer än 24 månader är andelen i
Dalarnas län 1,2 procent av registerbaserad arbetskraft i oktober 2018. I riket är det 1,5
procent som tillhör denna grupp. Antalet har minskat med mer än 10 procent under
det senaste året, sannolikt då allt fler långtidsarbetslösa har gått till arbete och studier.
Andelen som varit inskrivna utan arbete i mer än 6 månader är också lägre i Dalarna
än riket, 3,5 procent jämfört med 4,2 procent i riket.
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Inskrivna arbetslösa 16-64 år efter
inskrivningstid i Dalarnas län
8 000

Antal

Upp tom 6 mån
12 mån – 24 mån

6 mån – 12 mån
Mer än 24 mån

7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0

Säsongrensade data, trendvärden till och med oktober 2018.
Källa: Arbetsförmedlingen

7.4

Arbetslösa som behöver fördjupat stöd

I oktober utgjorde andelen med utsatt ställning 78 procent av alla inskrivna arbetslösa.
Majoriteten av de inskrivna arbetslösa i Dalarnas län tillhör således någon av de
grupper som har en utsatt ställning på arbetsmarknaden, Det är människor som av
olika orsaker inte har den kompetens som efterfrågas av arbetsgivarna i länet. Vi har
således redan en paradoxsituation med brist på arbetskraft i många yrken och
branscher, men samtidigt ett stort antal arbetssökande som har svårt att få jobb. Dessa
fakta är viktiga att hålla i minnet när vi diskuterar det stora behovet av
ersättningsrekryteringar i framtiden. Endast en del av alla som söker jobb i Dalarna
har förutsättningar att utan stöd gå in och ta de jobb som blir lediga. Majoriteten av de
andra behöver utbildning, träning, praktik och kanske ekonomiska stöd till
arbetsgivaren för att ha en realistisk chans på arbetsmarknaden.
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Inskrivna arbetslösa 16-64 år med utsatt ställning på
arbetsmarknaden och övriga inskrivna arbetslösa i
Dalarnas län
8 000

Antal

Utsatt ställning

Övriga inskrivna arbetslösa

7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0

Säsongrensade data, trendvärden till och med oktober 2018.
Källa: Arbetsförmedlingen

För äldre arbetslösa och arbetslösa med funktionsnedsättning som medför nedsatt
arbetsförmåga är problemen inte så stora. Många äldre är oerhört efterfrågade på
dagens arbetsmarknad då de ofta har kompetenser som unga nyutbildade saknar. För
arbetslösa med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga finns ett väl
inarbetat stödsystem, där bland annat SIUS-verksamheten är en starkt bidragande
orsak till att så många får arbete. SIUS (Särskilt Introduktions- och Uppföljningsstöd)
innebär att en arbetssökande kan få personligt stöd och introduktion på en arbetsplats.

Inskrivna arbetslösa 16-64 år fördelade på
enskilda grupper* i Dalarnas län

6 000

Högst förgymnasial utbildning

Personer med funktionsnedsättning**

Utomeuropeiskt födda

55-64 år

Antal

5 000
4 000
3 000
2 000
1 000

0

*Observera att en person kan ingå i flera grupper. **Som medför nedsatt
arbetsförmåga. Säsongrensade data, trendvärden till och med oktober 2018.
Källa: Arbetsförmedlingen
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Utmaningar på länets arbetsmarknad

Under flera år har länets utmaningar bestått i att tillgodose arbetsmarknadens behov
av arbetskraft med relevant kompetens. En demografisk obalans i kombination med
en mycket stark och långvarig högkonjunktur har medfört ett stort behov av både
ersättningsrekryteringar och nyrekryteringar. Även om högkonjunkturen mattas av
kommer efterfrågan att kvarstå under överskådlig tid. Tillgången på arbetskraft, och
särskilt välutbildad sådan, kommer att förbli utmaningen för länet under det
kommande decenniet.
Till följd av inflyttning till länet av i första hand utrikes födda, är det numerära delmålet
uppfyllt. I länet fanns i oktober i år drygt 8 000 arbetssökande. Av dessa hade 4 500
minst gymnasieutbildning. Teoretiskt återstår således 3 500 arbetssökande som
behöver någon form av komplettering av sina meriter för att kunna fylla de lediga
platserna på länets arbetsmarknad. Följande steg i utmaningarna blir att se till att
dessa blir matchningsbara.

8.1

Matchningen till arbete och utbildning

Matchning till arbete är svår när endast en del av alla som söker jobb har en utbildning
i det yrke de söker och överhuvudtaget är matchningsbara. Lösningen heter utbildning,
men den tar tid. Vilken utbildning som behövs och som ökar möjligheterna till arbete
är individuell och måste planeras i samarbete med den sökande.
För att öka möjligheterna till arbete borde den tillgängliga utbildningen vara anpassad
till regionens behov och gärna i form av yrkesutbildning i något av de många bristyrken
som länets arbetsmarknad dras med i dagsläget. Detta ställer stora krav på och medför
ett stort ansvar för kommunernas utbildningsanordnare. Bland annat om det finns
tillräckligt med kvalificerade lärare att tillgå och om kvalitén på SFI-undervisningen är
tillräcklig.

8.2

Utrikes föddas etablering på arbetsmarknaden

Antalet utomeuropeiskt födda som går från arbetslöshet till arbete har ökat från i
genomsnitt 180 per månad i början av 2015 till omkring 270 per månad i medeltal
under januari till oktober 2018. Antalet utomeuropeiskt födda arbetslösa visar en
minskande trend från toppnoteringen 5 000 i början av 2017 till 4 270 i oktober 2018.
Antalet har minskat trots ett inflöde av nyinskrivna arbetslösa utomeuropeiskt födda
under samma tid som uppgick till drygt 4 000 personer. Sammanlagt gick drygt 5 500
personer från denna grupp till arbete under perioden.
Personer med en utbildning och/eller arbetslivserfarenhet som passar in på Dalarnas
arbetsmarknad går till arbete. De utgör emellertid bara en del av alla som söker arbete.
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8.3

Motverka långa tider i arbetslöshet

En längre tid utan arbete skapar ofta problem, inte bara för en arbetslös utan också för
hela arbetsmarknaden då personens kompetens inte kan utnyttjas. Det finns många
orsaker till att en person varit utan arbete. Precis den kompetensen efterfrågas kanske
inte på arbetsmarknaden eller att det är problem med språket eller med en utbildning
som inte finns.
När det gäller nyanlända är det förståeligt att det tar längre tid att komma i arbete.
Utbildning och arbetslivserfarenhet behöver valideras och det krävs kanske också en
påbyggnadsutbildning som är anpassad till svensk arbetsmarknad. Man måste därför
acceptera att gränserna vid 6, 12 och 24 månader utan arbete lätt kan överskridas.
De flesta arbetslösa med långa tider utan arbete återfinns bland arbetslösa med utsatt
ställning. Här finns inga genvägar till arbete, utan det krävs insatser i form av
vägledning, validering i vissa fall, utbildning, arbetspraktik och stöd i olika skeden av
arbetssökandet.

31

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2018 Dalarnas
län

9

Bilagor

9.1

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
Basen för Arbetsförmedlingens prognoser är intervjuer med ett representativt urval av
arbetsställen[3] hämtade från Statistiska centralbyråns (SCB) företagsregister. Från
[3]

Med arbetsställe avses ett företags lokala arbetsplats.
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och med 2013 avser urvalen arbetsställen med minst fem anställda. För arbetsställen
med fler än 100 anställda är undersökningen en totalundersökning. Urvalet är
stratifierat utifrån näringsgren (enligt SNI 2007), arbetsställestorlek[4] och region.
Samma urval används normalt i ett år (två prognostillfällen) innan det byts ut mot ett
nytt. Urvalet är anslutet till SCB:s Samu-system.
För att vara en urvalsundersökning är antalet intervjuade arbetsställen stort vilket gör
att tillförlitligheten totalt sett bedöms som god. I den senaste undersökningen ingick
328 arbetsställen inom det privata näringslivet i Dalarnas län och svarsfrekvensen blev
75 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 73 offentliga arbetsgivare i
urvalet i Dalarnas län och svarsfrekvensen uppgick till 86 procent.

[4]

Urvalet är fördelat på följande storleksklasser: 5-9, 10-19, 20-49, 50-99 samt 100- anställda.
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9.2

Bilaga 2 Definitioner

Arbetsförmedlingens efterfrågeindikator för näringslivet
Arbetsförmedlingens efterfrågeindikator 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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9.3

Bilaga 3 Arbetslösheten sammansättning

Inskrivna arbetslösa 16-64 år som andel av registerbaserad arbetskraft i respektive
grupp, genomsnitt av kvartal 2 2018 och kvartal 3 2018, Dalarnas län
Utbildning
Kommun

Totalt
Kvinnor
16-64 år

Män

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

Utrikes
födda

Högst förgymnasial

Gymnasial

Eftergymnasial

Vansbro

4,0

4,3

3,8

3,7

3,1

1,9

27,6

11,5

2,3

3,8

Malung-Sälen

4,7

4,6

4,7

6,2

2,5

2,2

26,3

13,9

2,6

4,2

Gagnef

3,0

3,0

2,9

5,0

3,2

2,0

16,1

9,1

2,3

2,1

Leksand

4,5

4,0

4,9

4,7

3,8

2,4

24,4

14,8

3,1

3,7

Rättvik

3,4

3,0

3,8

3,9

2,8

2,5

15,6

9,2

2,4

2,8

Orsa

6,4

5,5

7,3

8,8

4,1

3,8

27,3

16,2

4,7

5,2

Älvdalen

5,1

4,6

5,5

6,6

5,2

3,9

19,3

13,2

3,5

4,6

Smedjebacken

4,3

4,4

4,2

8,5

2,1

2,1

23,5

13,5

2,6

3,1

Mora

3,6

3,1

4,1

5,3

2,6

2,3

17,3

10,6

2,7

2,8

Falun

5,5

5,1

5,8

8,3

4,4

3,4

22,8

20,6

4,5

3,3

Borlänge

7,7

6,9

8,4

7,9

4,6

2,9

30,5

27,9

4,6

4,1

Säter

2,7

2,6

2,7

4,9

1,8

1,5

20,2

7,9

2,0

2,1

Hedemora

7,7

7,6

7,8

12,5

3,2

3,3

35,3

23,8

4,3

6,4

Avesta

10,2

10,0

10,4

14,5

5,4

3,3

43,2

32,9

5,4

8,2

Ludvika

8,6

7,8

9,4

12,0

3,9

3,0

33,7

30,0

4,7

5,8

Länet

6,1

5,7

6,5

8,3

3,8

2,8

29,0

21,2

3,9

4,1

Riket

6,9

6,8

7,0

8,7

6,0

3,6

20,2

21,5

5,4

4,7
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Fakta om prognosen
Arbetsmarknadsutsikterna för Dalarnas län
är en del av Arbetsförmedlingens prognosarbete.
På vår webbplats arbetsformedlingen.se/prognoser
kan du läsa mer om vårt prognosarbete. Där hittar du även
arbetsmarknadsutsikter för alla län och för landet som helhet.
Om du är intresserad av mer information om framtidsutsikterna
för ett speciellt yrke rekommenderar vi vår webbapplikation
Yrkeskompassen. Se arbetsformedlingen.se/yrkeskompassen.
Där beskriver vi jobbmöjligheterna på ett och fem års sikt för nära 200 yrken.
Dessa yrken täcker tillsammans cirka 80 procent av arbetsmarknaden.
I rapporten Var finns jobben? presenteras en sammanfattning
av yrkesprognoserna per yrkesområde på riksnivå.
I broschyren Jobbmöjligheter, som publiceras länsvis,
presenteras yrkesprognoser på regional nivå.
Nästa arbetsmarknadsprognos presenteras i juni 2019.

Ar b e t s f ör me dlingen
11 3 99 Sto ckholm
Tele fon 07 71-6 0 0 0 0 0
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