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1 Sammanfattning 

 

1.1 Konjunkturen nu och framöver 

Konjunkturen är svårbedömd i vår. Å ena sidan tuffar världshandeln på med 
oförändrad kraft och tillväxten är den mest sammanhållna på många år. Å andra 
sidan anas en inbromsning i konjunkturen som kan spädas på oväntat snabbt av nya 
tullar och hotet om handelskrig. De amerikanska ståltullarna försvårar exporten för 
Dalarnas industri, speciellt om det leder till priskrig även i Europa. Nya tullar på 
svenska fordon som exporteras till USA vore ännu allvarligare.  

Företagen i Dalarnas län är hur som helst mycket positiva när det gäller efterfrågan 
på sina varor och tjänster. Arbetsförmedlingens efterfrågeindikator för näringslivet, 
som baserar sig på vårens undersökning, slår i taket för en mycket starkare tillväxt än 
normalt. Kapacitetsbrister och en underliggande oro kan dock snabbt påskynda den 
avmattning i konjunkturen som oundvikligen väntar runt hörnet. Frågan är om den 
kommer i år, nästa år eller året därpå.   

1.2 Prognos över sysselsättning och arbetslöshet 

Om vi utgår från scenario nummer ett, att ingen större ekonomisk kris drabbar 
exporten, kommer sysselsättningen att öka så smått även 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 ändå att öka 
personalstyrkan. Detta behövs, inte minst för att lätta på utnyttjandet av den 
befinliga 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. Bristyrkesproblematiken kommer att fortsätta på 
hög nivå. 

Arbetslösheten som tog ett rejält skutt nedåt under hösten 2017 minskar under 
prognosperioden, framför allt beroende på en låg inströmning av nya arbetslösa, men 
också på grund av 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.  

1.3 Arbetslöshetens sammansättning 

En stor majoritet av de arbetslösa i Dalarnas län våren 2018 ingår i någon av de 
grupper som har en utsatt ställning på arbetsmarknaden, utomeuropeiskt födda, 
personer med kort utbildning, personer med funktionsnedsättning som medför 
nedsatt arbetsförmåga och äldre med ensidig arbetslivserfarenhet. Denna grupp 
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utgör 77 procent av alla arbetslösa, men både antal och andel har minskat sedan 
hösten 2017. I slutet av april fanns nästan 1 000 färre i utsatta grupper än i juli för ett 
år sedan. De arbetslösa som inte tillhör någon av grupperna minskade med 120 
personer under samma tid.  

1.4 Utmaningar på länet arbetsmarknad  

Dalarnas län har haft och har fortfarande ett stort behov av att fylla på arbetskraft 
utifrån. Den demografiska situationen medför att inrikes födda i arbetsför ålder 
minskar för varje år. Det råder i princip full sysselsättning bland inrikes födda och 
arbetslösheten är mycket låg i den gruppen. 

Sedan januari 2016 har drygt 5 500 utomeuropeiskt födda personer anmält sig som 
arbetssökande i Dalarnas län, utöver de 4 000 som var inskrivna arbetslösa från 
tidigare år. Omsättningen till arbete har varit stor, framför allt bland personer med 
gymnasial och eftergymnasial utbildning. I slutet av april 2018 fanns omkring 4 600 
utomeuropeiskt födda kvar i arbetslöshet. 2 700 av dessa har enbart förgymnasial 
utbildning.  

Fullföljt gymnasium i kombination med kunskaper i svenska är 
grundförutsättningarna för att komma in på den svenska arbetsmarknaden. För dem 
som saknar det steget behövs nu utbildningsinsatser, förhoppningsvis mot de yrken 
där bristen är som störst. I dagsläget är det lätt att vägleda, det är nämligen brist på 
sökande i mer än hälften av de mest förekommande jobben i Dalarnas län. 

I och med utbildningspliktens införande bör det bli lättare att matcha sökande mot 
utbildning inom det reguljära utbildningsväsendet. Utmaningen för länets del består i 
att erbjuda utbildningsplatser i så många olika bristyrken som möjligt. Detta ställer 
stora krav på kommunernas beredskap och bristen på lärare kan leda till en moment 
22-situation.  

För att matchningen till studier ska fungera behövs utbildningsplatser inom 
gymnasierna, 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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2 Konjunkturläget i Dalarnas län 

2.1 Högkonjunkturen biter sig fast 

Globalt har vi nu den bredaste och mest synkroniserade tillväxten i världen på många 
år. Internationella prognosmakare såsom OECD och IMF (internationella 
valutafonden) fortsätter att skriva upp sina tillväxtbedömningar för 2018 och 2019. 
År 2017 var tillväxten den högsta sedan 2011. De förväntar sig att globala bnp stiger 
med 3,9 procent både 2018 och 2019. En inskränkt världshandel i form av nya tullar 
kan dock få en negativ effekt. Även kapacitetsbegränsningar och brist på arbetskraft 
kan inverka menligt på tillväxten. Den internationella konjunkturen fortsätter att 
mogna, men tillväxten bromsar in under 2019.  

Små men ihärdiga varningsklockor klingar ändå på olika håll i Sverige. I 
Teknikföretagens rapport den 23 maj säger man att tydliga tecken på avmattning i 
många ekonomier i Europa kan ses. Man tror också att världsekonomin bromsar in 
till 3,2 respektive 2,9 procent under vår prognosperiod. Riskfaktorerna är bland 
annat resursbrister i många branscher.  

Högkonjunkturen i Sverige och Dalarna är alltså mogen, för att inte säga övermogen. 
Ändå tyder många tecken på att det är fortsatt hög fart i länet och vi kan förvänta oss 
ännu ett år med stor efterfrågan på varor och tjänster bland företagen i Dalarna. 
Deras bedömning av efterfrågan är den tredje högsta sedan våren 2007 och faktiskt 
det högsta värdet för en vårprognos under mycket lång tid. 
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Hösten 2017 var det byggindustrin och privata tjänster som i stor utsträckning bidrog 
till det höga värdet, medan tillverkningsindustrin var mer återhållsam i sin 
bedömning. Även i vårens intervjusvar är tendenserna desamma. Många dalaföretag 
drar nytta av den starka svenska exporten, både när det det gäller varor och tjänster. 
Turismen har varit en starkt bidragande faktor under den senaste vintersäsongen och 
förhoppningarna om fortsatt stabil utveckling kvarstår. Det kommer att bli 
högintressant att se vilken effekt den nya flygplatsen i Sälen får när det gäller 
utländska turister i Dalafjällen. De utgör en viktig del av tjänsteexporten från länet. 

De två största hoten mot en fortsatt ökning av produktionen är dels hoten om 
begränsningarna i världshandeln i form av nya varutullar, dels ett helt internt 
problem i form av produktionskapacitet. Det är osäkert hur de amerikanska tullarna 
på stål kommer att påverka Dalarnas industri. Överproduktionen som uppstår då 
importen till USA fördyras, riskerar att leda till överproduktion i Europa och resten 
av världen som slår hårt mot lönsamheten i svenska företag, inklusive stålindustrin i 
Dalarna. Om tullarna utvidgas även till att omfatta fordon, är svensk fordonsindustri 
och underleverantörer i Dalarna utsatta för stora risker. Blir detta verklighet, 
kommer konjunkturen att försämras mycket snabbare än beräknat.   

78 procent av Dalarnas företag klarar inte av att öka produktionen med mer än 10 
procent utan nyrekrytering av arbetskraft. Inget annat län i riket når den nivån i 
kapacitetsutnyttjande. Drygt 29 procent av företagen kan överhuvudtaget inte öka 
produktionen utan nyanställningar. I det fallet är dalaföretagen på andra plats i riket.  

Om Dalarnas företag ska klara av att öka produktionen ytterligare, behövs alltså 
nyrekryteringar i storleksklassen 1 000 – 1 500 personer per år. Detta räcker 
emellertid inte. Samtidigt måste drygt 4 700 personer anställas för att fylla luckorna 
efter de cirka 5 100 anställda som beräknas lämna arbetsmarknaden i Dalarna under 
2018 och 2019.   

Man bör notera att alla antaganden om sysselsättningsförändringar i denna prognos 
förutsätter att nuvarande trender fortgår. Tvära svängningar i världshandeln kan få 
snabba, negativa effekter på sysselsättning och arbetslöshet.  
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3 Prognos över sysselsättning och arbetslöshet 

3.1 Antalet sysselsatta ökar – under vissa förutsättningar 

2016 tog sysselsättningen i Dalarna ett rejält skutt uppåt. Efter sex års kräftgång med 
oförändrat eller minskande sysselsättning ökade antalet på ett år med 2 000 personer 
i åldersgruppen 16 – 64 år. Ett liknande uppsving skedde senast mellan åren 2009 
och 2010. Från 2011 och framåt mattades utvecklingen av till bottennoteringen år 
2013, men från 2015 har kurvan gått brant uppåt.  

Förklaringen är global högkonjunktur som Sverige och Dalarna fått del av. Den stora 
flyktinginströmningen 2015 bidrog också till en ökning av sysselsättningen inom 
offentlig sektor 2016 när en stor mängd människor skulle tas om hand. 
Högkonjunkturen är ännu inte över. Vi bedömer att sysselsättningen har ökat under 
2017 och kommer att fortsätta öka ytterligare både 2018 och 2019, men i en 
avtagande takt. 

 

Om arbetsgivarnas önskemål om obegränsat antal välutbildade och anställningsbara 
sökande kunde uppfyllas, skulle sysselsättningen sannolikt öka betydligt mer. 
Reserverna är emellertid så gott som uttömda och bland inrikes födda råder i princip 
full sysselsättning. Majoriteten av dagens arbetssökande behöver kläs på med 
utbildning för att fylla de allt tuffare kriterierna för anställning, där framför allt 
genomförd gymnasieutbildning är en av grundförutsättningarna. Hur Dalarna klarar 
av detta blir avgörande för om vi får en tillväxt av sysselsättningen i framtiden eller 
inte.  
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3.2 Arbetslösheten minskar 

I många år har arbetslöheten pendlat upp och ner årligen beroende på säsong och 
årstid. Vanligtvis är den som lägst under sommaren för att nå maximum under 
vintermånaderna. Hösten 2017 skedde emellertid ett kraftigt trendbrott. Antalet 
arbetslösa ökade inte som tidigare i november. I januari 2018 fanns det, något 
oväntat, omkring 900 färre arbetslösa i länet än året innan. Detta var inte följden av 
en utflyttning från länet, eftersom den relativa arbetslösheten samtidigt minskade 
med 0,8 procentenheter jämfört med endast 0,3 procentenheter i riket under samma 
tid. Förklaringen är i stället övergångar till arbete, vilket känns naturligt med tanke 
på att sysselsättningen ökat.  

 

Var har då dalaföretagen hittat den arbetskraft som egentligen inte fanns? 
Förklaringen i detta fall är en anpassning till den rådande situationen. 
Rekryteringarna har skett bland grupper som tidigare betraktas som utsatta på 
arbetsmarknaden, framför allt utrikes födda arbetssökande. Deras andel av samtliga 
som gått från arbetslöshet till arbete har ökat från 18 procent i januari 2015 till 32 
procent i december 2017. Enbart mellan april 2017 och april 2018 minskade 
arbetslösheten bland utrikes födda i Dalarna från 33 till 30 procent av 
registerbaserad utrikes född arbetskraft. Samma trend syns även i riket, men i lägre 
omfattning.  

Arbetslöheten i Dalarnas län är den lägsta på tio år även om vi räknar in utrikes 
födda. I slutet av april i år låg den på 6,6 procent av registerbaserad arbetskraft, (7,1 
procent i riket). Bland inrikes födda var andelen 3,2 procent, (3,7 procent i riket). Vår 
prognos är att arbetslösheten fortsätter att minska även under resten av 2018 och 
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2019 i förhållande till samma månad året innan och når 6,1 procent i genomsnitt 
under det sista kvartalet 2019. 

3.3 Stora regionala skillnader 

I april 2018 var skillnaden mellan länen stor med avseende på  den relativa 
arbetslösheten. Uppsala län hade lägst arbetslöshet med 5,5 procent av 
registerbaserad arbetskraft, medan Gävleborgs län låg högst med 9,8 procent. 
Dalarnas län med 6,6 procent låg något under riksgenomsnittet 7,1 procent. Under 
det senaste året har arbetslösheten minskat i samtliga län. I Dalarnas län var 
minskningen större än i riket, - 0,7 procentenheter jämfört med  -0,4.  
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Bland inrikes födda är skillnaden mellan länen mindre och varierar mellan låga 2,5 
procent i Jönköpings län och 5,5 procent i Gävleborgs län. Även här hör Dalarnas län 
till de regioner som har lägre arbetslöshet än riket, 3,2 procent jämfört med rikets 3,7 
procent i april.  
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4 Efterfrågan på arbetskraft 

Ända sedan hösten 2015 har andelen arbetsgivare som planerar att utöka sin 
arbetsstyrka på ett års sikt legat över det tioåriga genomsnittet i Dalarnas län. Nivån 
våren 2018 är fortfarande högre än genomsnittet, men en vikande trend syns 
tydligare i Dalarnas län än i riket. Detta är en aning anmärkningsvärt och går emot de 
signaler som kommer från förväntningsläget och det faktum att resursutnyttjandet 
bland anställda är högst i riket i Dalarnas län. Enbart en förväntad nedgång i 
konjunkturen kan inte ge så olika effekter på företagens beteende. 

 

Både under vårens intervjuer och vid diskussioner med arbetsgivare från olika 
branscher tonar en mer uppgiven bild fram. Trots att det finns ett stort behov av att 
rekrytera ny personal, har man resignerat eftersom det inte går att hitta den 
kompetens som skulle behövas. Rekryteringstiderna, i de fall det går att hitta 
personal, ökar från år till år. I vårens undersökning uppgav 39 procent av företagen 
inom det privata näringslivet att de inte lyckats rekrytera överhuvudtaget, jämfört 
med 26 procent för ett år sedan.  

Inom offentlig sektor misslyckades rekryteringarna hos var fjärde arbetsgivare och 36 
procent uppgav att rekryteringarna tog längre tid än normalt.  

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50
Nettotal

Säsongrensade data, trendvärden.
Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar

Dalarnas län Riket Genomsnitt Dalarnas län

Privata arbetsgivare som planerar att utöka sin 
personalstyrka på ett års sikt i Dalarnas län



Arbetsmarknadsutsikterna våren 2018 
Dalarnas län 

 

 
 
 
 
 

13 

 

En ytterst marginell, men dock minskande brist på arbetskraft blir resultatet av 
vårens undersökning. Mot bakgrund av att företagen verkligen är i behov av mer 
arbetskraft finns bara två förklaringar till en lägre rekryteringtrend och svagt 
minskande bristsituation. Den ena är resignationen när man inser att det inte går att 
hitta den personal man söker, den andra är att nytillskottet av arbetskraft som 
kommit genom invandringen till viss del täcker upp bristerna. Mer om detta i 
avsnittet om utrikes föddas etablering på arbetsmarknaden. 

Andelen företag som uppgav brist på arbetskraft i vårens undersökning var under 40 
procent inom privat sektor, men inom offentlig sektor är nivån 64 procent. Även här 
är trenden minskande, men det finns inga skäl att bedöma orsakerna annorlunda än 
inom privat sektor. I kommunernas vuxenutbildning utbildas rätt stora volymer inom 
vård och omsorg, vilket till viss del täcker behovet av undersköterskor inom vården. 
Många utrikes födda, framför allt kvinnor, har genomgått eller genomgår dessa 
utbildningsinsatser. 

Konsekvenserna av bristen på arbetskraft är omfattande. För den enskilde 
medborgaren framgår de tydligast i de braskande nyheterna om stängda vårdplatser 
inom sjukvården under sommaren, en direkt följd av bristen på sjuksköterskor. 
Arbetsgivarna själva inom offentlig sektor uppger att de två främsta följderna blir att 
befintlig personal får arbeta mera och att servicen till allmänheten försämras. Inom 
privata näringslivet blir konsekvenserna dels att personalen får arbeta mer, 
(övertidsersättning), dels att man tackar nej till order, (utebliven vinst). I bägge fallen 
är konsekvenserna ekonomiska och drabbar produktionen i Dalarnas län. Volymen 
kan diskuteras, men grovt räknat genererar bristen ett bortfall om cirka en miljard 
kronor per år i utebliven bruttoregionproduktion.     
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Till viss del har man lyckats lösa rekryteringsproblemen genom inhyrning av 
arbetskraft, men denna lösning är inte särskilt frekvent. Däremot har insatserna för 
att internutbilda personalen till mer krävande arbetsuppgifter ökat, och på så sätt har 
man kunnat rekrytera till mindre krävande arbetsuppgifter. Andelen företag och 
organisationer som använder internutbildning låg på 10 procent inom näringslivet 
och 16 procent inom offentlig sektor. 

Frågan är hur inflationsdrivande bristen på arbetskraft är. Kommer företagen att 
höja lönerna för att locka till sig kompetensen och kommer man att köpa över 
personal från varandra? Bägge dessa lösningar är negativa på sikt och borde i 
möjligaste mån undvikas. Inom offentlig sektor ser det inte ut som om lönehöjningar 
har slagit igenom. Endast i 12 procent av rekryteringarna har detta skett och då 
medeltalet för de senaste åtta åren ligger på 9,5 procent bör det inte ha någon 
avgörande inverkan.  

Näringslivet ligger däremot på en högre nivå. 19 procent av företagen uppger i vårens 
undersökning att man använt lönehöjningar som ett sätt att underlätta rekryteringar. 
Medeltalet för de senaste fem åren är 11 procent. Detta förfarande riskerar att på sikt 
slå ut företag med svagare ekonomi och i slutändan driva på inflationen.  
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5 Näringsgrenar 

Sysselsättningen i Dalarnas län tog ett språng uppåt mellan 2015 och 2016 då antalet 
ökade med drygt 1 600 sysselsatta i alla åldersgrupper. 2017 blev också ett mycket bra 
år med ett snäpp högre sysselsättning. För 2018 och 2019 får vi räkna med en 
avmattning i takten, men ändå ökningar. Begränsningar i utbudet gör att det 
knappast går att överskrida ökningar med omkring 1 000 personer vardera året.  

5.1 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, 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. 

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 är, trots rationaliseringar under de senaste tio åren, ett starkt 
industrilän och tillverkningsindustrin är en viktig näringsgren i länet. Nästan 17 
procent av länets sysselsättning finns inom branschen och dessutom kan man räkna 
in dem som de facto jobbar inom industrin, men som är registerade under 
företagstjänster. Till exempel bemanningsföretagens personal som hyrs ut till 
industriföretag hör hit. Cirka fem procent av industrisysselsättningen ligger därmed 
inom servicebranschen. Ludvika, Smedjebacken, Avesta, Vansbro och Hedemora är 
beroende av det som händer inom tillverkningsindustrin, då mer än 20 procent av 
deras totala sysselsättning finns där. 
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Tillverkningsindustrin har i flera etapper drabbats hårt av lågkonjunkturerna under 
2000-talet och i kombination med kraftiga rationaliseringar har antalet sysselsatta i 
länet minskat från år till år. 2016 nåddes den hittills lägsta nivån, men antalet 
sysselsatta har än så länge inte underskridit 20 000 personer.  

Samtidigt som sysselsättningen i branschen minskar, har kompetenskraven för att 
arbeta i branschen höjts. Inom processindustrin efterfrågas idag en utbildning som 
till och med ligger något över gymnasienivå och med inriktning mot processtänkande 
och operatörskompetens. Inom verkstadsindustrin och övrig industri är 
yrkesutbildning på gymnasienivå mest efterfrågad. 

5.3 Efterfrågan på arbetskraft inom industrin 

Under 2018 och 2019 kommer inte sysselsättningen i branschen att öka nämnvärt, 
men inte heller att minska. Förväntningsläget, företagens bedömning av efterfrågan 
på deras produkter, dalar en aning från den höga nivån hösten 2016 och ligger på en 
lägre nivå än i riket i genomsnitt. En osäkerhet om hur världshandeln utvecklas med 
tanke på importtullar gör bedömningen svårare, men samtidigt har processindustrin 
i Dalarna en produktion som inte är överkänslig för den typen av handelshinder. 
Några företag i länet har kraftigt nischade produkter och här kommer efterfrågan att 
vara fortsatt stark. 
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Liksom många andra branscher har tillverkningsindustrin i Dalarna svårt att hitta 
den kompetens som behövs i en slimmad produktion. Andelen företag som upplever 
brist på arbetskraft vid rekryteringar har minskat från de senaste årens 
toppnoteringar och ligger i dagsläget på cirka 25 procent.  

Trots oförändrad sysselsättning kvarstår efterfrågan på ny arbetskraft till följd av 
generationsväxlingen inom branschen. Under 2018 och 2019 behövs drygt 700 
ersättningsrekryteringar för att fylla luckorna efter pensionsavgångar. Behovet är 
större än tillgången från gymnasier och högskolor, och industriutbildning är därmed 
ett bra val för den som funderar på sin framtida inriktning.  

48 procent av företagen inom tillverkningsindustrin i Dalarna bedömer att de 
kommer att ha fler sysselsatta om fem år än i nuläget. Endast sex procent av 
företagen tror att de har färre sysselsatta.  

5.4 Byggverksamhet 

Byggverksamheten i Dalarnas län utgör 8 procent av länets sysselsättning och 
därmed en något större andel än i riket. Mellan 2015 och 2016 ökade sysselsättningen 
i branschen med blygsamma 160 personer eller 1,1 procent. 

Byggföretagens bedömning och förhoppning är en fortsatt starkare ökning av 
sysselsättningen, men flera faktorer dämpar optimismen. Bristtalen är höga i 
branschen och framför allt i storstadsområdena syns en tydlig minskning av 
försäljningen av nybyggda bostäder. Det kan på sikt leda till en kris i branschen som 
även sprider sig till Dalarna. 
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Förväntningsläget bland byggföretagen är ändå på en nivå som vi inte sett sedan 
2011. Det är framför allt de mindre byggföretagen som har en mycket stark 
framtidstro. När byggföretagen för ett antal år sedan befann sig i en lågkonjunktur 
var det de små företagen som kunde hålla igång produktionen medan större företag 
ofta hade problem med korta ledtider och att hålla arbetsstyrken i arbete mellan de 
olika projekten. Nästan hälften av Dalarnas byggföretag har 1 – 4 anställda, medan 
mindre än en femtedel har 10 eller fler anställda. Småskaligheten kan vara en styrka 
om och när byggkonjunkturen vänder neråt. Behovet av nya bostäder kvarstår men 
produktionen förefaller i dagsläget bli dyr för många köpare.  

På riksnivå syns en tydlig nedgång i förväntningsläget och frågan är när detta slår 
igenom också för Dalarnas län. Konjunkturen dras normalt med en eftersläpning på 
cirka 6 månader i länet jämfört med riket, vilket gör att vi får en mer tydlig indikering 
på branschens närmaste framtid först under hösten 2018.  

5.5 Efterfrågan på arbetskraft inom byggverksamhet 

De mest optimistiska beräkningarna ger en ökning av sysselsättningen med omkring 
500 personer under två år, men här kommer bristen på arbetskraft i branschen att 
dämpa utvecklingen. Under 2018 och 2019 kommer dessutom sammanlagt cirka 300 
personer att behöva ersättningsrekryteras för att fylla luckorna efter dem som lämnar 
byggbranschen på grund av åldersskäl. Tillgången på utbildad, tillgänglig arbetskraft 
räcker helt enkelt inte till för att nå bägge målen.   
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Våren 2018 lämnar omkring 200 elever byggprogrammet i länets gymnasieskolor och 
de behöver dessutom en lärlingstid för att bli helt gångbara i branschen. Med 
nuvarande efterfrågan och brist på arbetskraft, 54 procent, är det inte möjligt att öka 
sysselsättningen särskilt mycket. I dagsläget utnyttjar många företag personalen 
kraftigt. En tredjedel av byggföretagen i länet kan överhuvudtaget inte öka 
produktionen utan nyrekrytering och hälften av de återstående kan inte öka 
produktionen mer än 10 procent.  

Även om förutsättningarna finns i efterfrågan på byggtjänster bedömer vi att 
sysselsättningsökningen i branschen stannar på omkring 1 procent per år under 2018 
och 2019. 

46 procent av företagen inom byggindustrin i Dalarna bedömer att de kommer att ha 
fler sysselsatta om fem år än i nuläget. Endast nio procent av företagen tror att de har 
färre sysselsatta.  

5.6 Privata tjänster 

Privata tjänster är ett samlingsbegrepp för handel, information och kommunikation, 
hotell och restaurang, transport, företagstjänster och personliga och kulturella tjänster. 
Mellan åren 2008 och 2016 ökade sysselsättningen med drygt 3 000 personer i Dalarnas 
län och nådde upp till 45 700 sysselsatta i slutet av 2016. I förhållande till riket jobbar en 
lägre andel inom privata tjänster och tillväxtpotentialen är god. Endast Leksand och 
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Malung-Sälen med stor besöksnäring når över riksnivån i andel sysselsatta i 
kommunerna. 

 

Borlänge har gått från en industriort till en handels- och logistikort och har också en 
tjänstenäring som är större än länsgenomsnittet. Även i Orsa jobbar många inom 
besöksnäringen. Falun har däremot tappat en del av sysselsättningen inom handeln och 
låg 2016 på ett länsgenomsnitt när det gäller privata tjänster. Resten av dalakommunerna 
är svagare representerade inom dessa branscher, men där är i stället bygg och industri 
större. 
 
Privata tjänstesektorn har ökat under årens lopp och med en fortsatt utbyggnad av 
anläggningarna i fjällområdena kommer branschen också att växa under kommande år. 
Sysselsättningen har ökat kontinuerligt sedan 2009 och med dagens positiva utveckling 
kan vi räkna med en tillväxt på upp till 1,9 respektive 1 procent under 2018 och 2019. 

5.7 Förväntningarna på fortsatt hög nivå 

Tjänsteföretagens bedömning av efterfrågan är stabilt högt även i höstens undersökning. 
Ända sedan våren 2015 har förväntningarna legat över det tioåriga genomsnittet i länet. 
Dalaföretagen har normalt legat snäppet under riksnivån med undantag av hösten 2016, 
men följer i stort sett rikets utveckling. I vårens undersökning är emellertid dalaföretagen 
mer optimistiska än företagen i riket i genomsnitt. 
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Handeln är stabil med tillväxt under flera år och bedöms öka i sysselsättning även 2018 
och 2019. Bristen på arbetskraft är relativt låg inom handeln, men är trots allt ett växande 
problem. Från en nivå där mindre än tio procent av företagen upplevde 
rekryteringsproblem 2013 och 2014 växte andelen till 37 procent hösten 2017, men har i 
vår gått ner till 26 procent. Problemen är, som vanligt, kvalificerade tjänster inom 
handeln där det krävs någon form av eftergymnasial utbildning eller erfarenhet av 
liknande tjänster. 
 
Handeln är en bra inkörsport för unga och det bör finnas goda möjligheter för unga 
arbetssökande att få den första anställningen på arbetsmarknaden just inom handeln. 
Därmed inte sagt att kompetenskraven är låga inom handeln. Dalarna har hög 
internationell klass inom turismen, där handeln är en viktig del och språkkunskaper, 
ansvarstagande och produktkunskaper är viktiga kompetenser. 

Det finns en stor osäkerhet kring branschens utveckling i framtiden. E-handeln står 
för allt större del av konsumtionen och butiksdöden måste tas på allvar. Kanske är 
nischade småbutiker lösningen, men det är mycket möjligt att vi nått den maximala 
sysselsättningen åtminstone inom traditionell butikshandel. 

Hotell och restaurang, den andra stora branschen inom besöksnäringen, beräknas 
också öka något i sysselsättning i år och nästa år. Här kan det dock vara svårt att nå en 
högre tillväxt beroende på en allt allvarligare brist på rätt kompetens bland 
arbetssökande. Andelen företag som upplevt rekryteringsproblem var våren 2018 34 
procent. Detta är dock en markant minskning jämfört med 57 procent våren 2017. 
Kockarna toppar inte bara Dalarnas bristyrkeslista, utan är ett problem i hela riket. Det 
leder till att dalarestaurangerna inte kan erbjuda de menyer man gärna vill. Det är även 
svårt att hitta intresserade som är villiga att delta i specifika kockutbildningar. Under den 

0

10

20

30

40

50

60

70
Nettotal

Säsongrensade data, trendvärden.
Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar

Dalarnas län Riket Genomsnitt Dalarnas län

Förväntningsläget inom privata tjänster för kommande 
sex månader i Dalarnas län



Arbetsmarknadsutsikterna våren 2018 
Dalarnas län 

 

 
 
 
 
 

22 

mest intensiva säsongen är det i princip brist på de flesta yrkeskategorier i nordvästra 
delen av länet. Allt från hovmästare och bartendrar till taxiförare och lokalvårdare saknas. 
 
Inom transportbranschen är bristtalen lägre än i höstas, men fortfarande på en hög 
nivå. 34 procent av företagen i Dalarnas län uppger brist på arbetskraft under de senaste 
sex månaderna. Detta gäller för övrigt i alla län i riket där nivåerna varierar mellan 25 
procent i Örebro län och 75 procent i Jönköpings län. Medeltalet för riket är 48 procent. 
Framför allt är bristen på lastbilsförare ett problem. I två tredjedel av fallen lyckades man 
inte rekrytera någon överhuvudtaget i Dalarnas län. Det finns inte tillräckligt underlag för 
några större ökningar av sysselsättningen framöver, eftersom tillgängliga reserver 
kommer att gå till att ersätta pensionsavgångar. 
 
Information och kommunikation är en liten bransch i Dalarna och sysselsättningen 
varierar kraftigt mellan olika år. Det är svårt att hitta kvalificerad personal inom 
informationsteknik i länet men bristtalen har minskat från i höstas. Då uppgav 74 procent 
av företagen att de haft rekryteringsproblem det senaste halvåret medan andelen i vår är 
nere i 48 procent. Rekryteringen bland utrikes födda har till viss del dämpat problemet, 
då språkkunskaperna i svenska inte alltid är avgörande för jobb inom branschen. 
Sysselsättningen beräknas ändå öka svagt både i år och nästa år. 
 
Personliga och kulturella tjänster ingår till stor del i besöksnäringen. Här finns 
mycket goda möjligheter för expansion under prognosperioden, och sysselsättningen ökar 
något både innevarande år och under 2019. En allt större del av turisterna som besöker 
Dalarna efterfrågar upplevelser och event under sin vistelse och företagen i branschen 
hakar på trenden. Det betyder en ökad efterfrågan på olika typer av guider och 
aktivitetsledare under kommande år. När den nya flygplatsen i Sälen står färdig väntas en 
viss ökning av sysselsättningen inom personliga tjänster, men också i flera andra 
branscher. Den stora frågan är var denna arbetskraft ska hittas.  
 
Sammanfattningsvis händer det inte så mycket när det gäller sysselsättningsförändringar 
inom privata tjänster. Behovet av ersättningsrekryteringar kommer att suga upp den 
tillgängliga reserven av arbetskraft. Omkring 900 nya arbetstagare måste anställas under 
2018 och 2019 för att fylla luckorna efter personer som går i pension. 

5.8 Offentliga tjänster 

Offentliga tjänster består av utbildning samt vård och omsorg som bedrivs av offentlig 
huvudman. Dessutom ingår offentlig förvaltning i kommuner, landsting och stat. I 
Dalarnas län ligger den allra största delen av verksamheten inom vård, omsorg och 
utbildning på arbetsställen med offentlig huvudman, men privata vård- och 
utbildningsföretag växer från år till år. 
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Det finns stora behov av rekryteringar inom offentlig sektor då det saknas personal i de 
flesta verksamheter. Även inom offentlig sektor har bristtalen minskat sedan hösten 2017 
men är fortfarande extremt höga, 60 procent, vilket kan jämföras med situationen våren 
2009, då nivån låg på drygt elva procent. Enbart ersättningsrekryteringar för 
pensionsavgångar inom vård och omsorg uppgår till 1 200 personer under 2018 och 2019, 
bland lärarna till cirka 650 och inom offentlig förvaltning till drygt 400. 
Offentlig sektor står för 47 procent av behovet av ersättningsrekryteringar som en följd av 
pensionsavgångar i länet under de kommande två åren. Mot denna bakgrund är det inte 
förvånande att bristtalen också är betydligt högre än inom det privata näringslivet i 
Dalarna.  
 
Bemanningsläget inom både vård och omsorg och utbildning är kritiskt och kommer att 
förvärras ytterligare under kommande år. Det råder en nationell brist på lärare inom 
främst tekniska och naturvetenskapliga ämnen som inte ser ut att kunna lösas på flera år. 
Inom vård och omsorg är problemen ännu större. Både landsting och kommuner har ett 
underskott på sjukvårds- och omsorgspersonal med eftergymnasial utbildning, från 
grundutbildade sjuksköterskor till läkare och specialister. Bristen kommer att bli allt 
större i takt med att så många inom omsorgssektorn i Dalarnas län årligen lämnar 
arbetsmarknaden på grund av pension. Dessutom är den lilla reserven av 
gymnasieutbildad personal såsom undersköterskor, vårdbiträden och personliga 
assistenter, så gott som obefintlig under tider då det efterfrågas semestervikarier.  
 
Av förklarliga skäl kan inte sysselsättningen växa i någon större omfattning inom offentlig 
sektor i Dalarnas län, även om det skulle behövas. Dels finns en rent ekonomisk aspekt 
som begränsar möjligheterna till ökad rekrytering, dels är det mycket svårt att hitta 
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personal inom yrken där det krävs någon form av certifiering. De ibland onödigt strikta 
och byråkratiska reglerna för att godkänna utländsk utbildning är också ett hinder. Här 
borde vi titta på hur våra grannländer agerar, framför allt Norge. Krav på enstaka kurser, 
som ofta inte ens är möjliga att komplettera, får inte vara ett hinder för att legitimera en 
person med utländsk utbildning och arbetslivserfarenhet om det inte är uppenbart att det 
leder till svårigheter att bedriva verksamheten. Dalarna och Sverige har inte råd att 
undvara arbetskraft som i praktiken kan göra ett fullgott arbete, men som måste flytta 
vidare till andra länder på grund av stelbenta regler. 
 
Inom offentlig sektor bedöms sysselsättningen öka marginellt under 2018 och 2019. Som 
tidigare nämnts kommer dock ersättningsbehovet till följd av pensionsavgångar att vara 
mycket stort. 
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6 Utbudet av arbetskraft 

Den stora generationsväxlingen tid är lång ifrån över i Dalarnas län. Åtminstone fram till 
år 2030 kommer inrikes född befolkning i arbetsför ålder att minska varje år. Tappet är 
närmare 1 000 personer årligen och det slår hårt i alla länets kommuner, även om takten 
ser olika ut i Falun jämfört med Mora. Enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) 
befolkningsprognos från 2015 kommer antalet inrikes födda personer i åldern 18 – 64 i 
Dalarnas län att minska med 9 200 personer mellan åren 2018 och 2030. Tack vare 
invandringen kommer det totala antalet i arbetsför ålder att förbli nästan konstant, men 
för arbetsmarknadens fortsatta funktion krävs att de nya svenskarna också kommer i 
jobb. 
 
Med enbart inrikes födda kan Dalarnas län inte upprätthålla nuvarande 
sysselsättningsnivå och en expansion och tillväxt är inte heller möjlig. Länet är alltså 
beroende av inflyttning för att behålla sysselsättning och välfärd. Teoretiskt sett skulle 
Dalarna kunna få en påfyllning från andra regioner i Sverige, men alla län utom 
Stockholm, Skåne och Halland är i samma situation med minskande inhemsk befolkning i 
arbetsför ålder. Lösningen för Dalarna och för hela Sveriges landsbygd är att få fler 
personer från andra länder att flytta in. 
 
Varifrån de kommer och hur det sker är av mindre betydelse, huvudsaken är att det är 
människor som är i arbetsför ålder och som på sikt kan ta de lediga jobben som kommer 
att finnas. 

Bedömningen av sysselsättningsutvecklingen har de senaste åren skiftat, främst bero-
ende på osäkerhet kring den ekonomiska utvecklingen i eurokrisens spår. I vår 
höstprognos 2012 förutsåg vi sålunda en sysselsättningsnedgång mellan helåren 2012 
och 2013 med 25 000 personer, medan vårprognosen 2013 istället angav en uppgång 
med 31 000. Detta sammanhänger med en alltmer ökad tilltro det senaste året till 
den svenska arbetsmarknadens styrka, något som också resulterar i en ytterligare 
uppskrivning i föreliggande prognos. 

6.1 Stor ökning av antalet äldre blir en utmaning 

Baserat på kommunernas kostnader för hemtjänst för gruppen 80 år och äldre under år 
2016 kan vi beräkna utgifterna per år till 2030. Om kostnaderna ligger kvar på 2016 års 
nivå får vi en ökning med 56 procent under de kommande tolv åren. Detta sätter givetvis 
stor press på kommunernas skatteunderlag och är ytterligare en orsak till att 
sysselsättningen måste bibehållas eller öka. Samtidigt blir omsorgen mer resurskrävande 
i personer räknat, vilket ytterligare ökar trycket på rekryteringarna inom vård och 
omsorg. 
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7 Inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen 

7.1 Arbetslöshetens utveckling 

Sedan 2009 har arbetslösheten i Dalarnas län legat lägre än genomsnittet i riket. 
Under 2017 var nivåerna på väg att sammanfalla, men en exceptionell minskning 
under senhösten gjorde att Dalarnas arbetslöhet låg klart under riket igen. Bortsett 
från de smått galna 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.  

 

Det är viktigt att komma ihåg att antalet arbetslösa inte har så stor betydelse så länge 
omsättningen till arbete är god och tiderna i arbetslöshet hålls på rimliga nivåer. Fler 
arbetslösa medför ett bättre rekryteringsläge och möjligheter till urval för 
arbetsgivarna. I stället för att betona ambitionerna att hålla nere arbetslösheten, 
borde vi fokusera på arbetslöshetstider. Det är ett mycket viktigare mått över hur 
arbetsmarknaden i länet mår.  
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Säsongrensade data, trendvärden till och med april 2018.
Källa: Arbetsförmedlingen och SCB
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7.2 Arbetslöshetens sammansättning 

Arbetslösheten i Dalarna ligger strax under riksnivån utom när det gäller män, 
ungdomar, utrikes födda och personer som saknar gymnasieutbildning. Den 
gemensamma faktorn i alla dessa grupper är personer födda utomlands. Sett till 
enbart inrikes födda finns ingen enskild grupp i länet, där arbetslösheten är större än 
i riket. 

Mot den bakgrunden är det lätt att inse var insatserna bör sättas in för att förbättra 
läget. 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. 

 

Arbetslösheten bland utrikes födda personer är märkbart högre i Dalarnas län än i riket i 
genomsnitt. Som tidigare nämnts hänger detta samman med utbildningsnivå och 
kompetens hos de arbetslösa. Bland de utomeuropeiskt födda unga arbetslösa i länet 
saknade 67 procent gymnasieutbildning jämfört med 56 procent i riket i april 2018. Länet 
hamnar därmed bland de regioner i riket som har störst andel unga utomeuropeiskt födda 
med kort utbildning och det medför givetvis ett mycket större behov av insatser innan 
dessa grupper kan matchas mot arbetsmarknaden. 
 
Det är en betydligt högre andel personer utan gymnasieutbildning som är arbetslösa i 
jämförelse med de som har avslutad gymnasieutbildning eller de som har en 
eftergymnasial utbildning.  
 
Att slutföra gymnasiet ökar alltså möjligheten till arbete påtagligt och visar på att 
arbetsgivarna i hög grad lägger vikt vid utbildad arbetskraft i sin kompetensförsörjning. 
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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 20 procent av samtliga arbetslösa i april 2018. I riket är det 22 procent som 
tillhör denna grupp. Antalet har minskat med 4 procent under det senaste året, sannolikt 
då allt fler långtidsarbetslösa har gått till arbete. Samtidigt planar kurvan ut för antalet 
inskrivna utan arbete i 12 till 24 månader. Andelen som varit inskrivna utan arbete i mer 
än 6 månader är i stort sett lika hög i Dalarna som i riket, omkring 63 procent. 
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Säsongrensade data, trendvärden till och med april 2018.
Källa: Arbetsförmedlingen
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7.4 Arbetslösa som behöver fördjupat stöd 

I april för ett år sedan utgjorde andelen med utsatt ställning 77,1 procent av alla inskrivna 
arbetslösa. Under året som gått har andelen minskat till 76,8 procent. Majoriteten av de 
inskrivna arbetslösa i Dalarnas län tillhör således någon av de grupper som har en utsatt 
ställning på arbetsmarknaden, även om vi ser tendenser till minskningar under de 
senaste månaderna. 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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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. 
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8 Fördjupningsruta: Var jobbar personer utan 
gymnasieutbildning? 

Nästan 10 procent, eller 11 000 personer av alla sysselsatta i Dalarnas län i åldrarna 
25-64 saknade en gymnasieutbildning år 2016. En genomgång av hur dessa personer 
fördelar sig på yrken inom olika kvalifikationsnivåer och inom näringsgrenar visar på 
några observationer som är värda att lyfta fram.  

En första observation är att arbetsmarknaden för personer som saknar 
gymnasieutbildning inte är begränsad till yrken som återfinns på den lägsta 
kvalifikationsnivån. Det vill säga till yrken utan eller med bara låga krav på 
utbildning.1 Inom dessa yrken arbetade år 2016 totalt 9 500 personer varav 2 246, 
eller 24 procent, saknade en gymnasieutbildning.  

Parallellt återfanns nästan 8 700 personer med förgymnasial utbildning inom yrken 
vilka normalt kräver en gymnasieutbildning.2 Dessa 8 700 motsvarade knappt 9 
procent av samtliga förvärvsarbetande inom dessa kvalifikationsnivåer.  

Vidare var närmare 1 220 personer som saknade en gymnasieutbildning verksamma 
inom yrken som normalt kräver en eftergymnasial utbildning på minst två år 
alternativt innehade en chefsposition.3 De flesta av dessa 1 220, närmare 140 
personer arbetade som företagssäljare. Personer med förgymnasial utbildning utgör 
emellertid en mindre andel, omkring 3 procent, av det totala antalet 
förvärvsarbetande inom yrken med krav på eftergymnasial utbildning.  

Tabellen nedan visar andelen sysselsatta med förgymnasial, gymnasial respektive 
eftergymnasial utbildning i yrken med olika utbildningskrav. 

      Utbildningsnivå bland sysselsatta 
      Förgymnasial Gymnasial Eftergymnasial 
    Förgymnasial 15 % 6 % 2 % 
I yrken som kräver Gymnasial 73 % 75 % 21 % 
    Eftergymnasial 12 % 19 % 77 % 
      100 % 100 % 100 % 

 

Personer med förgymnasial utbildning som arbetar i yrken där det, åtminstone 
formellt, krävs en eftergymnasial utbildning finns i huvudsak bland företagsledare i 
egna företag, bland grundskollärare inom yrkesprogram, bland ombudsmän och 
bland företagssäljare. 

Bland yrken där det krävs gymnasieutbildning arbetar personer med förgymnasial 
utbildning främst inom vård och omsorg, (vårdbiträden, undersköterskor), som 

                                                           
1 Avser yrken inom yrkesområde 9 enligt SSYK 2012. 
2 Avser yrken inom yrkesområde 4-8 enligt SSYK 2012. 
3 Avser yrken inom yrkesområde 1-3 enligt SSYK 2012. 
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vaktmästare, som snickare inom träindustrin och montörer inom verkstadsindustrin 
samt som fordonsförare.  

En andra observation att lyfta är att kvinnor utgör en majoritet (58 procent) av de 
med kort utbildning som arbetar inom yrken utan, eller med bara låga krav, på 
utbildning. Detta är värt att uppmärksamma, då kvinnor med kort utbildning visar 
ett tydligt lägre arbetskraftsdeltagande och en klart lägre förvärvsfrekvens än män i 
riket som helhet.4 Det faktum att kvinnor utgör majoriteten av de med kort 
utbildning inom gruppen av yrken utan särskilda krav på utbildning, förklaras i hög 
grad av att yrket städare återfinns här – ett yrke som till största del innehas av 
kvinnor. Sammantaget arbetade omkring 540 personer som saknade 
gymnasieutbildning år 2016 som städare i Dalarnas län. Av dessa var 87 procent 
kvinnor. Snabbmatspersonal, köks- och restaurangbiträden är vidare det enskilda 
yrke med högst andel personer som saknar en gymnasieutbildning – nästan varannan 
har grundskola som högsta avslutade utbildning. Yrket är därtill bland de största 
yrkena bland personer som saknar en gymnasieutbildning.  

De fem största yrkena för förvärvsarbetande 25-64 år som saknar gymnasieutbildning i Dalarnas 
län (SSYK-kod inom parentes) 

    Antal  
Andel (%) 
kvinnor 

Andel (%) 
män 

Skötare, vårdare och personliga assistenter (534) 545 71 29 
Städare och hemservicepersonal m.fl. (911) 540 88 12 
Lastbils- och bussförare (833) 454 4 96 
Vårdbiträden (533) 391 86 14 
Snabbmatspersonal, köks- och restaurangbiträden m.fl. (941) 363 57 43 
Källa: SCB         

En tredje observation är att personer med kort utbildning i större utsträckning än 
personer med längre utbildning återfinns inom tillverkningsindustrin, handeln, 
byggverksamhet, hotell och restaurang, företagstjänster, transportföretag samt jord- 
och skogsbruk.  

Fördelning av förvärvsarbetande 16-64 år efter utbildning per näringsgren i 
Dalarnas län 2016 

  
Förgymnasial 

utbildning 

Gymnasial eller 
eftergymnasial 

utbildning 

Tillverkning och utvinning samt energi o miljö 19 16 
Enheter för vård och omsorg              14 21 
Handel 13 11 
Företagstjänster 10 8 
Byggindustri 11 10 
Hotell och restauranger 7 3 
Jordbruk, skogsbruk och fiske 6 3 
Transportföretag 5 4 
Personliga och kulturella tjänster m.m. 5 5 
Utbildningsväsendet 4 11 
Okänd verksamhet 2 1 
Civila myndigheter och försvaret 2 6 
Informations- och kommunikationsföretag 1 2 
Summa 100 100 
Källa: SCB     

                                                           
4 År 2015 var förvärvsfrekvensen bland kvinnor i riket (16-64 år) som saknade gymnasieutbildning 36 procent, 
att jämföra med 49 procent bland män. 
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Personer med endast förgymnasial utbildning gynnas av det rådande 
arbetsmarknadsläget med mycket stor brist på arbetskraft i så gott som alla 
näringsgrenar i länet. Trenden är emellertid att kravnivån höjs i de allra flesta yrken 
och att gymnasieutbildning är en förutsättning för inträde på arbetsmarknaden. För 
den som saknar gymnasiekompetens kan det bli svårt att få arbete om 
bristsituationen förändras. Främst efterfrågas yrkesinriktad gymnasieutbildning. En 
studieförberedande gymnasieutbildning bör kompletteras med någon form av 
eftergymnasial utbildning på högskola, universitet eller yrkeshögskola för att 
säkerställa goda möjligheter till arbete i framtiden. 
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9 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 högkonjukturen mattas av 
kommer efterfrågan att kvarstå under överskådlig tid.  

Till följd av inflyttning till länet av i första hand utrikes födda, är det numerära 
delmålet uppfyllt. I länet fanns i april i år drygt 8 800 arbetssökande. Av dessa hade 
3 700 minst gymnasieutbildning och var matchningsbara mot lediga platser. 
Teoretiskt återstår således mer än 5 000 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.  

9.1 Utrikes föddas etablering på arbetsmarknaden  

Kan en förklaring till den avtagande bristen på arbetskraft i vårens undersökning 
vara att allt fler utrikes födda i dagsläget har passerat språk- och 
påbyggnadsutbildningar och är det tillskott som Dalarna behöver? Det kan vi inte 
säga med säkerhet, men antalet utomeuropeiskt födda som går från arbetslöshet till 
arbete har ökat från i genomsnitt 180 per månad i januari 2015 till omkring 270 per 
månad i april 2018. Som tidigare nämnts har utrikes föddas andel av alla som går till 
arbete också ökat kraftigt. En tredje iakttagelse som stöder antagandet är att antalet 
utomeuropeiskt födda arbetslösa visar en minskande trend från toppnoteringen 5 015 
i februari 2017 till 4 635 i april 2018. Antalet har minskat trots ett inflöde av 
nyinskrivna arbetslösa utomeuropeiskt födda under samma tid som uppgick till drygt 
2 500 personer. Sammanlagt gick drygt 3 600 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. 

9.2  Matchningen till arbete och utbildning 

Matchning till arbete är svår när endast en mindre 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. 

Många personer som idag är inskrivna hos Arbetsförmedlingen har ett behov av att ta 
del av utbildningsinsatser för att närma sig arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen 
arbetar systematiskt för att få fler arbetssökande att studera, om den 
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arbetsmarknadspolitiska bedömningen indikerar att sådana insatser behövs för att 
individen ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Ett särskilt fokus i arbetet 
finns för att arbetssökande med en kort utbildningsbakgrund ska ta del av 
utbildningsinsatser. Detta gäller för samtliga arbetssökande och inte bara för 
deltagare inom etableringsuppdraget.  

För att skapa förutsättningar för Arbetsförmedlingen att använda utbildning i arbetet 
med att matcha och vägleda till arbete har Arbetsförmedlingen tagit fram en strategi 
för Matchning till jobb genom utbildning, och utbildningsplikten utgör en del av 
myndighetens totala arbete för att fler arbetssökande ska studera. Nyanlända som 
omfattas av utbildningsplikten ska så snart som möjligt ansöka om en plats inom den 
reguljära utbildningen, exempelvis den kommunala vuxenutbildningen eller 
motsvarande utbildning vid en folkhögskola. 

Här återstår emellertid en viktig punkt. 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. Finns det tillräckligt kvalificerade lärare att tillgå? Är kvalitén 
på sfi-undervisningen tillräcklig?   

9.3 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 inte haft arbete på ett tag. 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. 
 
I april hade 64 procent av alla inskrivna arbetslösa i Dalarnas län en tid utan arbete 
som överskred 6 månader, 44 procent överskred 12 månader och 20 procent hade 
varit utan arbete i mer än 24 månader. Bland utomeuropeiskt födda arbetslösa var 
nivåerna 76, 58 respektive 26 procent. Långtidsarbetslösheten ökar särskilt snabbt i 
gruppen utomeuropeiskt födda kvinnor, i synnerhet i kombination med kort 
utbildning.  
 
De flesta arbetslösa med långa tider utan arbete återfinns i någon av de utsatta 
grupperna av arbetslösa. 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.  
 



Arbetsmarknadsutsikterna våren 2018 
Dalarnas län 

 

 
 
 
 
 

36 

10 Bilagor 

10.1 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 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 

                                                           
[3] Med arbetsställe avses ett företags lokala arbetsplats. 



Arbetsmarknadsutsikterna våren 2018 
Dalarnas län 

 

 
 
 
 
 

37 

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 378 
arbetsställen inom det privata näringslivet i Dalarnas län och svarsfrekvensen blev 87 
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 77 offentliga arbetsgivare i urvalet i Dalarnas län och 
svarsfrekvensen uppgick även här till 87 procent. 

  

                                                           
[4] Urvalet är fördelat på följande storleksklasser: 5-9, 10-19, 20-49, 50-99 samt 100- anställda. 
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10.2 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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10.3 Bilaga 3 Arbetslöshetens sammansättning 

Inskrivna arbetslösa 16-64 år som andel av registerbaserad arbetskraft i respek-

tive grupp, genomsnitt av kvartal 4 2017 och kvartal 1 2018, Dalarnas län 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Högst 
för-

gymnasi
al

Gym-
nasial

Efter-
gymnasi

al

Vansbro 4,9 4,5 5,3 6,2 3,6 2,7 30,2 13,9 3,0 4,3

Malung-Sälen 4,7 3,9 5,4 5,7 3,5 2,5 25,0 13,6 2,8 4,1

Gagnef 3,8 3,2 4,5 7,9 4,4 2,8 18,6 12,7 2,8 2,6

Leksand 5,2 4,3 6,1 7,0 4,2 3,0 27,0 16,3 3,8 4,2

Rättvik 4,6 3,6 5,5 6,3 3,6 3,4 21,1 11,9 3,7 3,2

Orsa 7,9 6,6 9,0 13,5 4,5 4,6 33,6 19,7 5,7 6,5

Älvdalen 5,4 5,0 5,8 8,9 4,5 3,8 24,8 15,1 3,7 3,9

Smedjebacken 4,9 4,9 5,0 8,6 2,4 2,7 25,0 14,3 3,3 3,6

Mora 4,5 3,6 5,4 7,8 3,1 3,1 20,3 12,7 3,6 3,2

Falun 6,0 5,4 6,7 9,6 4,8 3,9 24,3 22,8 5,1 3,3

Borlänge 8,7 7,4 9,9 10,1 5,5 3,7 32,8 30,0 5,5 4,6

Säter 3,0 2,7 3,3 5,3 2,2 1,9 20,0 9,1 2,4 2,0

Hedemora 8,9 8,2 9,6 14,9 4,1 4,1 39,5 26,3 5,2 7,0

Avesta 11,9 11,0 12,7 17,9 5,8 4,2 48,8 37,4 6,5 9,0

Ludvika 9,6 8,2 10,7 13,7 4,6 3,6 37,2 33,1 5,4 5,9

Dalarnas län 7,0 6,1 7,8 10,3 4,4 3,5 31,9 23,6 4,7 4,4

Riket 7,4 7,0 7,7 9,8 6,4 3,9 21,5 22,7 5,9 4,9

Utbildning

Inrikes 
födda

Utrikes 
födda

Kommun
Totalt 

16-64 år
Kvin-
nor

Män
Unga 

18-24 år
Äldre    

55-64 år
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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 december 2018.

Arb et s f örme dlingen
113 99 Sto ckholm 

Telefon 07 71-60 0 0 0 0
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O
m

sl
ag

sb
ild

: L
in

a 
Si

ks
jö


