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1 Sammanfattning 

Fortsatt optimism i länet 

Sverige och Värmland gynnas av en positiv global tillväxt. När omvärlden går bättre blir 
det ökad efterfrågan på varor och tjänster från utlandet. Detta hjälper till att bidra till 
ökad ekonomisk tillväxt och fler jobbtillfällen i både Sverige och länet.  

Efter ett starkt halvår har näringslivet i Värmlands län en tro på fortsatt ökad efterfrågan 
framöver. Tydligast optimism är det inom hotell och restaurang, personliga tjänster samt 
inom information och kommunikation. Även industrin, som är en mycket viktig näring i 
länet, tror på ett bra efterfrågeläge framöver. Optimismen syns dock på bred front inom 
näringslivet och inte bara dessa branscher. Den offentliga tjänsteproduktionen har haft en 
positiv tillväxt det senaste halvåret, men man förväntar sig en något långsammare tillväxt 
framöver.    

Fler nya jobb  

Under 2016 växte antalet sysselsatta i länet starkt och även 2017 bedöms ha varit ett år 
med bra jobbtillväxt. Under 2018 och 2019 blir det en fortsatt tillväxt av nya jobb i länet, 
men i något långsammare takt än tidigare. Efterfrågan på arbetskraft är hög i Värmland 
och anställningsplanerna är på fortsatt höga nivåer. Parallellt med denna utveckling blir 
rekryteringsproblemen alltmer kännbara inom vissa branscher, vilket bromsar tillväxten 
av nya arbetstillfällen. Inom information och kommunikation, byggverksamhet samt 
offentliga tjänstesektorn är det många arbetsgivare som har svårt att hitta efterfrågad 
kompetens. Prognosen för 2018 och 2019 är 1 000 respektive 900 nya jobb. Det är främst 
privat och offentlig tjänstesektor som bidrar till ökningen på länets arbetsmarknad, men 
även industrin tar ett bra kliv framåt.  

Arbetslösheten minskar ytterligare 

Arbetsmarknaden i länet har förstärkts ytterligare under 2018. Antalet inskrivna 
arbetslösa har minskat i stadig takt under det senaste halvåret. Ungdomsarbetslösheten 
har även den minskat och dessutom i en snabbare takt än den totala arbetslösheten. 
Gruppen gynnas av den starka konjunkturen samtidigt som antalet ungdomar i 
befolkningen också minskar. Vid en jämförelse med fjärde kvartalet 2017 bedöms antalet 
inskrivna arbetslösa i länet minska med 1 000 personer fram till fjärde kvartalet 2018. 
Därefter bromsar nedgången in, men antalet minskar med ytterligare 600 personer under 
2019. Det innebär att arbetslösheten bedöms minska till 6,4 procent i slutet av 2019.1 

 

                                                           
1 Som andel av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år. 
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Utbildning en vattendelare på arbetsmarknaden 

Det finns vissa grupper som bedöms ha en utsatt ställning på arbetsmarknaden, om de 
blir arbetslösa. Här ingår utomeuropeiskt födda, personer med högst förgymnasial 
utbildning, personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga samt 
äldre inskrivna arbetslösa. Dessa personer står som grupp längre ifrån arbetsmarknaden 
och det krävs mer aktiva åtgärder för att korta ned tiden i arbetslöshet. Arbetslösheten i 
länet är som högst bland utomeuropeiskt födda och personer med högst förgymnasial 
utbildning. En stor del av personerna som är födda utanför Europa saknar en 
gymnasieutbildning. Det är viktigt att deras utbildningsnivå höjs för att skapa bättre 
förutsättningar för en etablering i samhället och på arbetsmarknaden. Många som saknar 
gymnasieutbildning blir kvar i arbetslöshet under lång tid. Många enklare jobb riskerar 
dessutom att försvinna framöver i takt med den teknologiska utvecklingen som sker.  

Utmaningarna är många 

Trots en god konjunktur och en stark arbetsmarknad består många av länets 
arbetsmarknadspolitiska utmaningar. 

Länet har en åldrande befolkning och bland inrikes födda minskar antalet i arbetsför 
ålder. Därför är det otroligt viktigt att alla aktörer jobbar för att ta tillvara den kompetens 
och arbetsförmåga som finns hos alla människor, inte minst alla utrikes födda som har 
kommit hit. Behovet av dem är stort och tack vare deras flytt till Värmland har den 
negativa demografiska utvecklingen bromsat in. Framöver finns ett stort behov av 
arbetskraft för att säkra kompetensförsörjning och välfärd i länet. För att lyckas med detta 
måste dessa personer få lära sig svenska, höja sin utbildning och integreras i samhället. 
Här är vägledning en viktig resurs. Det är för få som utbildar sig mot många av 
bristyrkena i länet och här behöver vi leda in fler människor mot dessa yrken. Det är också 
viktigt att fler tar ansvar och marknadsför yrken och utbildningar. Även den införda 
utbildningsplikten fyller ett viktigt syfte när det handlar om att höja vissa personers 
utbildningsnivå.  

Ett tätt samarbete mellan Arbetsförmedlingen, kommuner, andra aktörer inom 
kompetensförsörjning och näringslivet främjar framgångsrika idéer och insatser 
framöver. Vi måste sprida goda exempel och våga tänka nytt.  
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2 Konjunkturläget i Värmlands län 

Omvärldsläget har överraskat och uppvisat en starkare utveckling än väntat. Under 2017 
var den globala tillväxten den starkaste sedan 2011. Helhetsbilden är god och man pratar 
om en synkroniserad tillväxt i den globala ekonomin som förväntas få en fortsatt bra 
tillväxt under 2018 och 2019 i och med att konjunkturen mognar. Dock bedöms 
tillväxttakten bromsa in redan under 2019. 

I USA är tillväxten på en bra nivå, med undantag för inledningen av 2018, och förväntas 
förbli så under prognosperioden bland annat tack vare skattereformer. I euroområdet har 
tillväxten uppvisat positiva siffror under 2017 och även om det i början av 2018 vacklat en 
aning, bedöms läget vara fortsatt bra framöver. Arbetsmarknaden har förstärkts och 
arbetslösheten har fortsatt minska till den lägsta nivån på flera år. Även sysselsättningen 
visar på en successiv tillväxt. När euroområdet uppvisar en fortsatt förstärkning ger det 
positiva signaler för Sverige som exporterar mycket till Europa och euroområdet.2 Den 
norska ekonomin har utvecklats mer positivt efter en period med lägre aktivitet. Det är 
bra för Värmlands län som ligger i anslutning till Norge och bedriver en del handel med 
landet, både vad gäller export och gränshandel. En starkare norsk krona är till viss del 
också gynnsamt för länet. 

Den svenska konjunkturen fortsätter att vara stark och är i en mogen fas. Tillväxten är 
relativt god, om än långsammare än tidigare, och optimismen bland företagen är tydlig. 
Den starkare tillväxten i omvärlden bidrar positivt till den svenska ekonomin och gör att 
högkonjunkturen håller i sig under prognosperioden. I Arbetsförmedlingens 
intervjuundersökning våren 2018 var förväntningarna på utvecklingen av efterfrågan på 
varor och tjänster starkare än normalt. Det privata näringslivet tror på ett fortsatt starkt 
läge, men optimismen har svalnat en aning jämfört med tidigare.  

Den svenska arbetsmarknaden har fortsatt uppvisa en god utveckling. Den är även stark 
vid en internationell jämförelse. Efterfrågan på arbetskraft i riket är hög och många har 
kommit ut i arbete. Både arbetskraften och sysselsättningen ökar i en stabil takt. 
Arbetslösheten minskar men i takt med att arbetsgivarna har svårt att hitta rätt 
kompetens dämpas nedgången. Många som blir kvar i arbetslöshet har inte den 
kompetens som arbetsgivarna efterfrågar. Konjunkturen är stark och efterfrågan på 
arbetskraft är hög, på bred front. Den bedöms vara på fortsatt höga nivåer även under 
2018 och 2019.  

 

 

 

                                                           
2 För en fördjupad diskussion över Arbetsförmedlingens syn på omvärlden hänvisas läsaren till 
Arbetsmarknadsutsikterna våren 2018, på riksnivå. 
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Näringslivet i länet andas fortsatt optimism  

Arbetsförmedlingens efterfrågeindikator våren 2018 visar ett förväntningsläge som är 
starkare än normalt bland länets företag. Som diagrammet visar har indikatorn vänt ner i 
vårens mätning. Den visar dock fortfarande på fortsatt starka förväntningar inom det 
privata näringslivet, vilket innebär att Värmland ligger kvar på en hög nivå. Det är således 
ingen konjunkturnedgång som speglas i siffrorna.  

I Arbetsförmedlingens intervjuundersökning våren 2018 uppgav näringslivet i länet att 
efterfrågan på varor och tjänster hade ökat under det senaste halvåret. I 
intervjuundersökningen hösten 2017 var förväntningsläget mycket starkt och utfallet blev 
bättre. Med ett sådant starkt halvår bakom oss är det således inte förvånande att 
förväntningsläget går ner en aning. Inför det kommande halvåret tror hälften av 
arbetsgivarna inom det privata näringslivet på en ökad efterfrågan av varor och tjänster. 
Endast tre procent tror att den minskar under samma period. Det är en utbredd optimism 
som syns inom hela näringslivet i princip. För det kommande höst- och vinterhalvåret (6-
12 månaders sikt) är optimismen något svagare, men fortsatt god. Bedömningen är att 
högkonjunkturen i länet fortsätter under 2018 och 2019, men likt riket är det en 
konjunktur som mognar alltmer.  
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3 Prognos över sysselsättning och arbetslöshet 

Fortsatt jobbtillväxt i länet 

Det starka konjunkturläget i Värmlands län håller i sig och det bidrar till en fortsatt god 
arbetsmarknad. Efterfrågan på varor och tjänster förväntas öka ytterligare i länet under 
2018 och 2019. Detta efter ett 2017 med en stark efterfrågeökning. Under 2018 och 2019 
tillkommer det fler arbetstillfällen i länet, men tillväxttakten växlar ned något från 2017 
års nivåer. Antalsmässigt blir det flest nya jobb inom den privata och offentliga 
tjänstesektorn. Även inom industrin blir det en relativt stor tillväxt, men främst under 
2018. Antalet förvärvsarbetande bedöms öka med 1 000 personer under 2018 och med 
ytterligare 900 personer under 2019. Detta motsvarar en ökning med 0,9 respektive 0,8 
procent per år. Det innebär att det förväntas vara drygt 120 000 sysselsatta i Värmlands 
län i slutet av 2019. 

 

Arbetslösheten minskar ytterligare 

Arbetslösheten har utvecklats starkare än förväntat i länet. Under 2018 har minskningen 
fortsatt i god takt, månad för månad. Trots att en mycket stor andel står längre ifrån 
arbetsmarknaden har det totala antalet inskrivna arbetslösa minskat tydligt. 2018 bedöms 
ha en fortsatt god utveckling och under fjärde kvartalet är prognosen 1 000 färre inskrivna 
arbetslösa jämfört med motsvarande period 2017. Nedgången bromsar in under 2019 men 
antalet inskrivna arbetslösa minskar med ytterligare 600 personer. Det motsvarar en 
relativ arbetslöshet på 6,9 procent3 i slutet av 2018 och på 6,4 procent i slutet av 2019. Att 

                                                           
3Som andel av den registerbaserade arbetskraften, 16-64 år. 
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minskningen avtar beror på att den kompetens arbetsgivarna efterfrågar blir svårare att 
hitta bland dem som är inskrivna arbetslösa.  

 

Stora regionala skillnader 

Bedömningen av sysselsättningsutvecklingen i riket fortsätter att vara positiv efter en lång 
period med allt fler jobb på den svenska arbetsmarknaden. Alla län gynnas av det läge 
som råder, men det finns regionala skillnader i riket. Starkast ökning av nya 
arbetstillfällen blir det i storstadslänen samt Östergötlands och Uppsala län.4 Samtliga län 
i riket bedöms ha en ökning av antalet sysselsatta under 2018 och 2019.  

Även arbetslösheten varierar mycket regionalt. I samtliga län minskar antalet inskrivna 
arbetslösa under prognosperioden, men det är skillnad i styrkan. Starkast minskning blir 
det i Värmlands län, som har en väldigt stark utveckling i nuläget. Därefter följer 
Södermanlands län. Den lägsta arbetslösheten i slutet av 2019 finner man i Västerbottens 
och Uppsala län. Den högsta arbetslösheten bedöms vara i Gävleborgs län. I Kronobergs 
län minskar antalet inskrivna arbetslösa marginellt

                                                           
4 I procentuella termer. 
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4 Efterfrågan på arbetskraft 

Efterfrågan på arbetskraft i Värmlands län är hög och har så varit under en längre 
period. Antalet nyanmälda lediga jobb i Arbetsförmedlingens platsbank5 ligger 
alltjämt på höga nivåer, samtidigt som arbetsgivarna signalerar om ett stort behov. 
Även varseltalen förstärker bilden av en stark arbetsmarknad med hög efterfrågan på 
arbetskraft. Hittills under årets fyra första månader har antalet varsel varit över 50 
procent färre än samma period 2017.  

Arbetsgivarnas anställningsplaner i länet har haft en uppåtgående trend de senaste 
åren i Arbetsförmedlingens intervjuundersökning. I vårens intervjuundersökning är 
det andra mätningen i rad som anställningsplanerna minskar något. Det är på inget 
sätt ett dåligt resultat. Efter några år med stark tillväxt är en viss nedgång inget att 
förvånas över. Arbetsgivarna har fortsatt stora behov och planerar att anställa fler 
under det kommande året, hela näringslivet summerat. Resultatet är tydligt över det 
historiska genomsnittet. Över fyra av tio arbetsgivare inom det privata näringslivet 
planerar att utöka sin personalstyrka på ett års sikt. Endast sex procent anser sig 
behöva göra minskningar. Samtliga branscher har positiva anställningsplaner men i 
varierande styrka. Inom den offentliga tjänstesektorn är anställningsplanerna mer 
blygsamma, även om det finns ett behov av arbetskraft framöver.  

Kapacitetsutnyttjandet inom näringslivet i länet har legat på höga nivåer under en 
period. Var fjärde arbetsgivare inom det privata näringslivet uppger att de inte kan 
öka sin produktion eller försäljning utan att behöva nyrekrytera. Tre av fyra uppger 
att man kan öka sin produktion eller försäljning med högst tio procent. Det är alltså 
en betydande andel som har ett högt kapacitetsutnyttjande. Med ett redan högt 
kapacitetsutnyttjande bör en ökad efterfrågan på varor och tjänster leda till fler 
nyrekryteringar.  

 

                                                           
5 Tillförlitligheten på Platsbanken är något osäker i nuläget och det finns ett overifierat bakomliggande 
rekryteringsbehov, men signaler från arbetsgivarna är att ett stort behov finns. 
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Den brist- och överskottssituation som finns på arbetsmarknaden påverkas 
långsiktigt av en rad faktorer, exempelvis demografisk utveckling och utbildningsnivå 
bland befolkningen. På kort sikt är konjunkturella förändringar en kraftigt 
bidragande orsak till hur brist- och överskottsyrken utvecklas. Ett bra konjunkturellt 
läge innebär ofta att arbetsgivare har svårt att rekrytera personal jämfört med ett 
svagare sådant.  

I Värmlands län råder det en obalans mellan utbud och efterfrågan inom många 
branscher och yrken. Flertalet arbetsgivare upplever det svårt att hitta arbetskraft 
med rätt kompetens. Detta hänger samman med en stark konjunktur, men också en 
eftersläpning i kompetensförsörjningen. Orsakerna till brist på kompetent arbetskraft 
varierar mellan olika yrken. Inom vissa yrkesgrupper examineras för få från 
utbildningar och vissa andra yrken har inte tillräcklig attraktionskraft för att täcka 
upp behovet.  
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Den upplevda bristen på arbetskraft inom det privata näringslivet har haft en tydlig 
utveckling under drygt två år i länet. En växande andel av alla tillfrågade arbetsgivare 
uppger att de har haft svårt att rekrytera under det senaste halvåret. I vårens 
intervjuundersökning uppmättes den största andelen någonsin sett tillbaka till 2007. 
Det är en tydlig bild av ett matchningsläge som blir alltmer ansträngt i Värmlands 
län. Denna utveckling är ingen överraskning utan var förväntad utifrån det läge som 
råder på arbetsmarknaden i länet.  

Det råder dock fortfarande inte någon allmänt utbredd brist på arbetsmarknaden i 
Värmlands län. Det rör sig främst om vissa branscher. Fyra av tio arbetsgivare har 
upplevt rekryteringsproblem det senaste halvåret. Det är inom information och 
kommunikation som den upplevda bristen är som störst. Därefter följer 
byggbranschen som också har en hög upplevd brist. Nästan sex av tio arbetsgivare 
inom information och kommunikation har upplevt brist på arbetskraft med rätt 
kompetens. Motsvarande siffra för bygg var drygt 50 procent.  

Rekryteringsproblemen i länet för med sig ett antal konsekvenser som har påverkan 
på företagens verksamhet. Arbetsförmedlingen frågar dels hur rekryteringarna 
påverkas av bristen samt vad konsekvenserna blir av detta. Inom det privata 
näringslivet uppgav 45 procent att det tog längre tid att rekrytera och drygt en 
tredjedel lyckades inte rekrytera alls. Drygt hälften uppgav att befintlig personal fick 
arbeta mer på grund av rekryteringsproblemen. Nästan en femtedel fick tacka nej till 
order. Detta är konsekvenser som på sikt bromsar länets ekonomiska tillväxt och 
leder till färre nya jobb.   
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Rekryteringsproblemen inom den offentliga sektorn är mer påtagliga jämfört med det 
privata näringslivet. I ett riksperspektiv är dock bristen något lägre i Värmlands län 
och den har även minskat på senare tid. Hälften av alla tillfrågade verksamheter hade 
upplevt problem att hitta efterfrågad kompetens vid rekrytering det senaste halvåret. 
I ett historiskt perspektiv är bristen på arbetskraft fortfarande på höga nivåer. Allra 
svårast har det varit inom vården, barnomsorgen samt grundskolan. Av alla 
verksamheter som hade upplevt rekryteringsproblem var det en fjärdedel som sänkte 
kraven på utbildning. En femtedel sänkte kraven på yrkeserfarenhet. Det är en 
ganska naturlig följd av en brist som håller i sig under en längre tid.  

Av alla som hade upplevt rekryteringsproblem uppgav en fjärdedel att befintlig 
personal fick arbeta mer. Personalen är på många håll redan pressad som det är och 
med ytterligare arbetsbelastning riskerar kvaliteten att försämras avsevärt. Det leder 
även i värsta fall till försämrad arbetsmiljö och hälsa för personalen.   

Arbetsförmedlingen har gjort prognoser på drygt 180 yrken i Värmlands län. Inom 
nästan hälften av dem förväntas det råda brist på kompetent arbetskraft om ett år. 
Endast inom 19 av dessa yrken förväntas det finnas ett överskott av arbetskraft. Ofta 
är det bland mindre kvalificerade yrken som det råder ett överskott av arbetskraft. 
Det har dels att göra med att många arbetssökande söker dessa jobb samt en lägre 
efterfrågan. Bristen inom vissa yrken kommer bli ännu mer kännbar framöver på 
grund av pensionsavgångar. Inom vård och omsorg samt utbildningsväsendet behövs 
cirka 4 000 personer under de fem kommande åren, som ska ersätta dem som går i 
pension. Samtidigt förändras utbudet på arbetsmarknaden och andelen inskrivna 
arbetslösa med en kortare utbildning har ökat. Det innebär utmaningar när det 
kommer till matchningen, eftersom det i princip ställs krav på en genomförd 
gymnasieutbildning på arbetsmarknaden idag. Det är väldigt viktigt att ha en 
välfungerande matchning för att samhällsekonomin ska utvecklas på ett bra sätt.  
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5 Näringsgrenar 

I slutet av 2016 var det 116 792 personer som förvärvsarbetade i Värmlands län.6 
Inom det privata näringslivet var det flest förvärvsarbetande inom industri och 
handel. Dessa delar är viktiga näringar för länet och har så varit under lång tid. Totalt 
sett var det dock vård och omsorg som sysselsatte flest personer i Värmlands län. Det 
var också den näringsgren som sysselsatte flest kvinnor. För männen var industrin 
den största näringsgrenen. Mellan 2015 och 2016 var det en kraftig tillväxt av antalet 
förvärvsarbetande i Värmlands län. Antalet ökade med över 1 900 personer vilket 
motsvarade en tillväxt på 1,7 procent. Över hälften av ökningen bestod av utrikes 
födda. Det var något kraftigare tillväxt i antalet förvärvsarbetande kvinnor jämfört 
med män. Det kan förklaras av en mycket stark tillväxt inom offentliga tjänster som 
är en kvinnodominerad sektor.  

Länet lägger ett starkt halvår bakom sig och optimismen bland arbetsgivarna är 
tydlig. En stor andel förväntar sig en ökad efterfrågan på varor och tjänster under det 
kommande halvåret. Förväntningsläget är alltså på en nivå som kan betraktas som 
starkare än normalt. Det är dessutom ett mer positivt stämningsläge bland länets 
företag än i riket som helhet. Styrkan i optimismen varierar samtidigt beroende på 
näringsgren. I Värmlands län är det högst förväntningar inom hotell och restaurang 
samt personliga tjänster, följt av information och kommunikation. Även industrin 
fortsätter uppvisa en tydlig optimism. Den offentliga tjänstesektorn tror på en 
långsammare tillväxt av tjänsteproduktionen framöver, i jämförelse med utfallet 
under 2017.  

Ett fortsatt bra konjunkturläge i Värmlands län bidrar till ytterligare fler jobb under 
2018 och 2019. Under prognosperioden är det den privata tjänstesektorn som håller i 
taktpinnen för sysselsättningstillväxten. Likt prognosen hösten 2017 förväntas den 
offentliga tjänstesektorn växa långsammare under 2018 och 2019. Industrin bedöms 
få en tillväxt av antalet sysselsatta fram till slutet av 2019, med tydligast ökning under 
2018. Byggbranschen förväntas även den växa i antalet som arbetar, men 
långsammare än tidigare.  

5.1 Privata tjänster 

Privata tjänster är ett samlingsbegrepp för flera olika branscher inom tjänstesektorn. 
Näringsgrenen omfattar finansiell verksamhet, företagstjänster, handel, hotell och 
restaurang, information och kommunikation, personliga och kulturella tjänster samt 
transport. Dessa branscher påverkas i varierande grad av både hushållens och andra 
företags efterfrågan. För att ge en mer detaljerad bild beskrivs dessa branscher 
enskilt nedan. 

 

                                                           
6 Förvärvsarbetande dagbefolkning 16-64 år, RAMS 2016, SCB. 
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I Värmlands län sysselsätter den privata tjänstesektorn 39 procent av samtliga 
förvärvsarbetande. Länet ligger en bit under riksgenomsnittet på 44 procent. 
Storleken på den privata tjänstesektorn varierar mycket mellan länets kommuner. I 
Karlstad och Eda är den störst och över genomsnittet i länet. I Karlstads kommun är 
det handel och företagstjänster som drar upp snittet och i Eda kommun är det 
handel. Lägst andel förvärvsarbetande inom privata tjänster hade kommunerna 
Grums och Filipstad. En tillbakablick visar att den privata tjänstesektorn i länet växte 
under 2015 för att sedan minska marginellt under 2016. Det som främst bidrog till 
minskningen det året var handel samt information och kommunikation.  

Privata tjänster driver på jobbtillväxten i länet 

Det gångna halvåret har varit bra för den privata tjänstesektorn. En majoritet av 
företagen i intervjuundersökningen har upplevt en ökad efterfrågan på sina tjänster. 
Utfallet blev dessutom bättre än vad företagen förväntade sig för denna period. 

Det positiva läget ser ut att hålla i sig under det kommande halvåret enligt svaren 
från intervjuundersökningen. Över hälften av de tillfrågade arbetsgivarna tror på en 
fortsatt ökad efterfrågan. Endast tre procent förväntar sig en minskning. För det 
efterföljande höst- och vinterhalvåret är framtidstron något svagare, men trots det på 
fortsatt hög nivå. Kapacitetsutnyttjandet är på ungefär samma nivå som hösten 2017 
och 70 procent av arbetsgivarna anser att de utnyttjar sin personal nästan fullt ut.7 
Det innebär att många arbetsgivare närmar sig den punkt där nyrekrytering är 
aktuell. Samtidigt är variationerna stora mellan delbranscherna och hela 
tjänstesektorn ska inte generaliseras. Allt fler arbetsgivare inom privata tjänster anser 
att det är svårt att rekrytera arbetskraft med rätt kompetens. Ungefär en tredjedel av 

                                                           
7 Arbetsgivare som kan öka sin produktion eller försäljning med högst 10 procent innan nyrekrytering måste 
ske. 
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alla tillfrågade arbetsgivare inom näringsgrenen anser att man har svårt att rekrytera. 
Det är samtidigt inga alarmerande siffror, men en ökande trend kan skådas.  

Arbetskraftsbehovet förväntas öka under 2018 och 2019. Över fyra av tio planerar att 
anställa fler under det kommande året. Endast fem procent bedömer att 
personalstyrkan minskar under samma period. Anställningsplanerna för 2019 är 
svagare men ändå positiva. En fortsatt stark konjunktur med ökad efterfrågan, högt 
kapacitetsutnyttjande och positiva anställningsplaner gör att Arbetsförmedlingen 
bedömer en fortsatt sysselsättningstillväxt inom den privata tjänstesektorn under 
2018 och 2019. 

 

Handel 

Handeln är en stor bransch i länet sett till hur många den sysselsätter. 8 En viktig del 
inom länets handel är den som finns vid norska gränsen. Köpcentrumen finns i Eda 
kommun, Årjängs kommun samt i Torsby kommun. Handel har alltså en viktig roll 
på länets arbetsmarknad. Exempelvis sysselsätter handeln en fjärdedel av samtliga 
förvärvsarbetande i Eda kommun. Efterfrågeutvecklingen inom handeln i länet har 
varit positiv det senaste halvåret, även om den inte motsvarade förväntningarna från 
i höstas. Parallellt med detta sker en ökning av e-handel i Sverige. Butikshandeln 
möter en allt större konkurrens från den typen av handel och utvecklingen bedöms 
inte bromsa in.  

Inför det kommande halvåret är förväntningarna på ökad efterfrågan positiva. Över 
fyra av tio tillfrågade arbetsgivare inom handel tror på en ökad efterfrågan samtidigt 
som få tror att den minskar. Samtidigt är handeln den bransch där 
kapacitetsutnyttjandet är som lägst. Det innebär att det finns ett ytterligare utrymme 
att låta befintlig personal arbeta mer för att möta en ökad efterfrågan. 
                                                           
8 Handel utgjorde 12 procent av samtliga förvärvsarbetande 16-64 år i Värmlands län (RAMS 2016, SCB). 
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Arbetsförmedlingens bedömning är att antalet förvärvsarbetande förblir relativt 
oförändrat under prognosperioden. 

Hotell och restaurang, personliga och kulturella tjänster 

Här ingår dels hotell och restauranger men även företag inom exempelvis 
skönhetsvård och museiverksamhet. Precis som handeln är den en viktig ingång för 
ungdomar och andra nya personer på arbetsmarknaden. 

Det senaste halvåret har varit bra för arbetsgivarna inom branschen. Nästan tre av 
fyra har upplevt en ökad efterfrågan. För det kommande halvåret och året är 
förväntningarna positiva. Fler arbetsgivare tror på ökad efterfrågan än en minskad 
sådan. Hushållen har en god ekonomi och är villiga att lägga pengar på restaurang- 
och hotellbesök. Samtidigt kan den svaga svenska kronan bidra till att även utländska 
turister kommer till Värmland i större utsträckning. Inom branschen förväntas 
sysselsättningen öka under prognosperioden.  

Transport 

Transportbranschen påverkas starkt av hur det går inom många andra branscher då 
dessa är i behov av transport och lager. Enligt intervjuundersökningen har en stor 
andel inom länets transportföretag upplevt en ökad efterfrågan det senaste halvåret. 
Det var få som upplevde att den minskade. För det kommande halvåret är det nästan 
sju av tio som tror på en fortsatt ökad efterfrågan. Samtidigt har branschen ett väldigt 
högt kapacitetsutnyttjande. Nästan hälften uppger att man inte kan öka sin 
försäljning av tjänster alls utan att behöva nyrekrytera. Endast sex procent kan öka 
sin produktion med över tio procent innan nyrekrytering är nödvändigt. I ett läge där 
det är svårt att hitta exempelvis lastbils- och bussförare blir det en belastning för 
branschen. För att möta en ökad efterfrågan finns det ett personalbehov som blir 
svårt att lösa fullt ut.  

Sysselsättningstillväxten inom transport bedöms ändå som något positiv, både under 
2018 och 2019, men det handlar inte om något större antal arbetstillfällen.  

Finansiell verksamhet och företagstjänster 

Finansiell verksamhet och företagstjänster är en bransch som fördelar sig över ett 
brett verksamhetsområde. Här ingår bland annat bemanningsföretag, konsultföretag, 
försäkringsbolag, företag inom lokalvård och bankverksamheter. Således är 
branschen svår att beskriva, då verksamheterna är så pass varierande.  

Branschen gynnas av den starka konjunkturen när övriga näringslivet efterfrågar fler 
tjänster. Efterfrågeutvecklingen inom branschen har varit tydligt positiv under det 
senaste halvåret. Sju av tio tillfrågade inom branschen har upplevt en ökad 
efterfrågan och resterande att den varit oförändrad. Inför det kommande halvåret 
visar branschen en fortsatt men något mer försiktig optimism. Ungefär sex av tio tror 
på en ytterligare efterfrågeökning och resten att den håller sig på oförändrad nivå. 
För det efterföljande halvåret är det drygt hälften som tror på en fortsatt ökning och 
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nästan hälften på oförändrat läge. Anställningsplanerna är positiva för både 2018 och 
2019 eftersom behovet av arbetskraft ökar som en följd av ett bra efterfrågeläge. 
Arbetsförmedlingens bedömning är att antalet förvärvsarbetande inom branschen 
ökar till slutet av 2019. 

Information och kommunikation 

Information och kommunikation är en liten bransch i Värmlands län, men samtidigt 
viktig med tanke på den teknologiska utvecklingen. Efterfrågan på it-tjänster ökar 
hela tiden. Det sker en våg av digitalisering i samhället och det ställer krav på bra it-
lösningar.  

Drygt hälften av företagen har upplevt en ökad efterfrågan på deras tjänster det 
senaste halvåret. För det kommande halvåret är det över sex av tio som tror på ökad 
efterfrågan. Knappt någon förväntar sig en minskning. Inför hösten och vintern är 
optimismen något starkare. Branschen har ett behov av personal framöver och över 
sex av tio planerar att anställa fler det kommande året. Knappt en av tio tror att 
personalstyrkan minskar. Samtidigt är det brist på arbetskraft med efterfrågad 
kompetens och andra branscher rekryterar också samma typ av personal. Det innebär 
att antalet förvärvsarbetande växer till slutet av 2019 men inte i den takt som behövs 
för att täcka branschens behov.  

5.2 Industri 

Industrin i Värmlands län är en stor och betydande bransch som omfattar cirka 16 
procent av länets alla förvärvsarbetande. Industrins andel av det totala antalet 
förvärvsarbetande har minskat successivt efter finanskrisen. Det är en följd av den 
relativt låga efterfrågan från omvärlden som höll i sig en längre period och att 
industrin under en tid har effektiviserat sin produktion. Mellan 2015 och 2016 växte 
dock industrin, om än väldigt marginellt. En del av de förvärvsarbetande finns 
fortfarande kvar inom industrin, men är anställda via bemanningsföretag. Dessa 
återfinns då inom den privata tjänstesektorn och därför kan utvecklingen vara 
svårbeskriven. Industrin har varit och fortsätter att vara en viktig näring för 
Värmlands län. Det är även inom industrin som några av länets största arbetsgivare 
finns. Stora delbranscher inom industrin i länet är maskinindustri, massa- och 
pappersindustri, metallindustri samt stål- och metallverk. 
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Industrins storlek varierar mycket mellan länets kommuner. Grums och Munkfors är 
de kommuner som har störst andel som arbetar i branschen. Här arbetar 37 procent 
av alla förvärvsarbetande inom industrin. Även Hagfors och Filipstad är 
industritunga. Karaktären på industrin är också varierande mellan kommunerna. I 
Arvika kommun är maskinindustrin en stor del av den totala industrin och även den 
enskilt största branschen om man går ner på detaljerad nivå. I Hammarö kommun är 
massa- och pappersindustrin den enskilt största delbranschen, precis som i Grums. I 
Hagfors kommun arbetar flest inom stål- och metallverk. Filipstads kommun har 
livsmedelsindustrin som enskilt största delbransch. Dessa orter är alltså väldigt 
beroende av industrin och även till stor del omvärldsutvecklingen. I Värmlands län är 
branschen väldigt mansdominerad där männen utgör 80 procent av alla 
förvärvsarbetande. 

Industrin är optimistisk  

Ett fortsatt bra omvärldsläge gynnar den värmländska industrin under 
prognosperioden. Länets industri är exportberoende och en fortsatt god global 
konjunktur gynnar exporten. Samtidigt blir industrin alltmer effektiv och 
personalbehoven ökar inte i proportion till efterfrågeutvecklingen.  

I intervjuundersökningen hösten 2017 hade industrin höga förväntningar inför det 
kommande halvåret. Dessa förväntningar har uppfyllts och branschen lämnar ett 
starkt halvår bakom sig. För det kommande halvåret tror över hälften på ökad 
efterfrågan och knappt någon på en minskning. För det efterföljande halvåret är 
förväntningarna något mer dämpade men fortsatt positiva. Enligt 
Arbetsförmedlingens framåtblickande indikatorer är optimismen starkast bland 
tillverkare av verkstadsvaror. Ett förbättrat läge för industrin har resulterat i ett högt 
kapacitetsutnyttjande. Över en tredjedel av arbetsgivarna inom industrin kan inte 
öka sin produktion utan att behöva rekrytera mer personal.   
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Arbetsförmedlingens prognos för industrin i länet visar på ett ökat antal 
förvärvsarbetade under främst 2018 men även under 2019. Anställningsplanerna är 
tydliga inom industrin och framtidstron god. Detta förväntas leda till fler 
nyrekryteringar. Många i branscher uppnår dessutom pensionsålder framöver och 
det innebär att det även finns stora behov av ersättningsrekryteringar. 

Inom länets industri är det fyra av tio som har haft svårt att rekrytera det senaste 
halvåret. Det är ofta svårt att hitta civilingenjörer, ingenjörer och tekniker av olika 
slag samt att många av länets mindre orter måste konkurrera med mer attraktiva 
större orter om den kompetens som finns. Det är även svårt att rekrytera andra 
yrkeskategorier såsom svetsare, maskinställare och maskinoperatörer samt process- 
och maskinoperatörer inom stål- och metallverk. Arbetsgivarna efterfrågar ofta 
personer som har gått industriprogrammet på gymnasiet, eller liknande 
yrkesutbildningar.  

5.3 Byggverksamhet 

Tack vare ett ökat byggande i både Sverige och länet har byggsektorn expanderat 
under några år. Under 2015 och 2016 växte branschen i länet med 3,6 respektive 4,5 
procent, vilket är en stark tillväxt. Branschens storlek i länet är nästan åtta procent av 
samtliga förvärvsarbetande och det är marginellt högre än i riket som helhet. 
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Byggsektorn i länet har som övriga branscher en varierande storlek beroende på vilka 
kommuner som avses. Storfors och Kil har flest sysselsatta inom bygg och 
anläggning, i relativa termer. Där uppgår andelen förvärvsarbetande till 17 respektive 
12 procent. Munkfors och Eda har lägst andel sysselsatta inom byggverksamhet, tre 
respektive fem procent. Mindre orter har generellt små företag inom bygg och stora 
byggföretag samlas ofta till centralorten eller större orter. Företag inom bygg rör sig 
ofta över både kommun- och länsgränser för att utföra sina uppdrag vilket innebär att 
det inte bara är länets utveckling som påverkar branschen.  

Byggandet växlar ner  

Efter en period med ökat bostadsbyggande i länet har det nu växlat ner. Enligt 
statistik från SCB var det över 40 procent färre färdigställda nya bostäder under 2017 
jämfört med 2016. Efter en period med intensivt byggande kom denna utveckling inte 
som en överraskning. 
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Det senaste halvåret har inneburit en ökad efterfrågan inom branschen, men det 
motsvarade inte förväntningarna som fanns hösten 2017. Det ska ändå ses som ett 
bra halvår. Stämningsläget har gjort en tydlig förändring från tidigare 
intervjuundersökningar. Det är färre som tror på ökad efterfrågan framöver. 
Samtidigt ligger branschen på en hög nivå och det finns ändå en optimism inför det 
kommande halvåret. Det pågår byggande av bostäder och lokaler samt att det finns 
en rad anläggningsprojekt som pågår i länet under prognosperioden. 

Arbetsförmedlingens bedömning utifrån intervjuundersökningen är att byggandet 
fortsätter, men att tillväxten minskar. Den bilden förstärks av Sveriges 
Byggindustrier som också bedömer att bygginvesteringarna i Värmlands län minskar 
under 2018 och 2019.9 Kapacitetsutnyttjandet inom bygg och anläggning är fortsatt 
högt. Åtta av tio byggföretag i intervjuundersökningen kan öka sin produktion med 
högst tio procent innan nyrekrytering är nödvändigt. Fyra av tio kan inte öka 
produktionen alls utan att behöva nyrekrytera. Detta innebär att det finns ett behov 
av mer personal framöver. Samtidigt har branschen svårt att rekrytera personal med 
rätt kompetens. I länet har mer än hälften av arbetsgivarna inom bygg haft svårt att 
rekrytera under det senaste halvåret. När det kommer till yrken är det svårt att hitta 
exempelvis betongarbetare, golvläggare, vvs-montörer och snickare/träarbetare men 
även olika platschefer inom byggverksamhet. Det är brist inom nästan samtliga yrken 
inom bygg. 

Arbetsförmedlingens bedömning är att sysselsättningen inom länets byggsektor ökar 
under prognosperioden, men i en svagare takt än tidigare.  

 

                                                           
9 Regionala byggprognoser, Sveriges Byggindustrier 
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5.4 Jord- och skogsbruk 

Jord- och skogsbruket är en liten bransch i länet men samtidigt viktig, särskilt 
skogsbruket. Branschen är delvis tyngd av svag lönsamhet och hög internationell 
konkurrens. Samtidigt ser det ut som att lönsamheten inom lantbruket har ökat på 
senare tid.10 Även skogsbruket ser ut att ha fått ett uppsving enligt 
Skogsbarometern.11  

I Arbetsförmedlingens intervjuundersökning uppgav över 60 procent av 
arbetsgivarna att det senaste halvåret inneburit oförändrad efterfrågan. Det var lika 
många som upplevde en ökning som en minskning. Framtidsutsikterna för det 
kommande halvåret är mer optimistiska. Nästan fyra av tio tror på en ökad 
efterfrågan och endast tre procent bedömer att den minskar. För det kommande 
halvåret efter det är optimismen svagare, men det kan också bero på 
säsongsvariationer. Antalet sysselsatta inom jord- och skogsbruket har minskat 
under en längre tid. Utvecklingen går mot att verksamheten drivs i större enheter, 
vilket kräver större anläggningar och större investeringar i maskiner och annan 
utrustning. Sysselsättningen förväntas minska ytterligare under prognosperioden. 

5.5 Offentliga tjänster 

Den offentliga tjänstesektorn är stor och sysselsätter många i länet.12 Totalt är det 
43 000 som arbetar inom offentliga tjänster i Värmlands län. Verksamheterna inom 
branschen är varierande men de största är vård, skola och omsorg. Inom vissa 
områden i den offentliga sektorn styrs antalet sysselsatta av den demografiska 
utvecklingen. Barnkullarnas storlek är styrande över hur stora resurser som behöver 
läggas på exempelvis skolan. Ser vi till utvecklingen av den offentliga tjänstesektorn 
så har, på senare tid, utbildning samt vård och omsorg vuxit mest. Den offentliga 
tjänstesektorn i sin helhet växte dessutom kraftigt mellan 2015 och 2016. Det beror 
till stor del på det stora asylmottagandet som varit under den perioden.  

 

                                                           
10 Lantbruksbarometern 2018, LRF Konsult, Swedbank och sparbankerna. 
11 Skogsberometern 2017, LRF Konsult, Swedbank och sparbankerna. 
12 Branschen svarar för 37 procent av den totala sysselsättningen (16-64 år) i Värmlands län (SCB, RAMS 2016). 
Detta är något över riksgenomsnittet på 34 procent. 
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Den offentliga tjänstesektorn varierar i storlek mellan kommunerna, men är generellt 
en relativt stor sektor. Forshaga och Storfors är kommunerna med den största 
offentliga sektorn, där den sysselsätter 56 respektive 48 procent. I Grums och Eda 
sysselsätter den offentliga tjänstesektorn de minsta andelarna av det totala antalet 
förvärvsarbetande, 29 procent i respektive kommun. Inom offentliga tjänster är det 
78 procent av alla förvärvsarbetande som är kvinnor. Det är alltså en starkt 
kvinnodominerad näringsgren. Störst andel kvinnor är det inom vård och omsorg där 
83 procent av alla som arbetar är kvinnor.  

Tillväxten bromsar in 

Konjunkturella svängningar har inte samma påverkan på den offentliga 
tjänstesektorn som på andra branscher, exempelvis industrin. Trots det påverkar 
arbetslösheten och sysselsättningen den offentliga tjänstesektorn då den till stor del 
är skattefinansierad. Länets befolkning växer, främst på grund av det stora inflödet av 
asylsökande som tidigare kom till länet. Samtidigt växer antalet äldre i befolkningen. 
Detta sammantaget innebär att det behövs mer resurser inom den offentliga sektorn 
eftersom fler är i behov av den offentliga välfärden.  

Enligt Arbetsförmedlingens intervjuundersökning har det varit en ökad 
tjänsteproduktion inom offentlig tjänstesektor det senaste halvåret, men något 
långsammare än tidigare. Drygt en tredjedel av arbetsgivarna har upplevt en ökning 
av sin tjänsteproduktion. Det var en starkare utveckling än vad man förväntade sig i 
höstens intervjuundersökning. För det kommande halvåret bedöms det vara en 
långsammare ökning av tjänsteproduktionen i länet. Majoriteten, 70 procent, 
förväntar sig en oförändrad utveckling. Var fjärde verksamhet tror på en ökning. För 
det kommande halvåret efter det är förväntningarna något lägre.  
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Antalet sysselsatta inom offentlig tjänstesektor bedöms öka under 2018 och 2019, 
men inte i samma styrka som tidigare. Ett av hindren för detta är svårigheten att hitta 
personal med rätt kompetens. Det råder relativt stora rekryteringsproblem inom 
både vård och omsorg samt inom utbildning. Det är exempelvis brist på 
sjuksköterskor och det gäller både grund- och specialistutbildade. Det är även brist 
på undersköterskor, särskilt inom hemtjänst och äldreboende. Inom utbildning är det 
bland annat förskollärare, grundskollärare, gymnasielärare samt lärare i yrkesämnen 
som det är svårt att få tag på. I många fall får man göra temporära lösningar genom 
att ta in personal som är mindre kvalificerad. Inom den offentliga tjänstesektorn är 
det ett stort antal som förväntas gå i pension under de kommande fem åren. Det leder 
till större rekryteringsproblem än vad vi ser idag om ingen hållbar lösning till 
problemet tas fram. 
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6 Utbudet av arbetskraft 

Befolkningen i Värmlands län uppgick till cirka 280 400 personer i slutet av 2017. Av 
dessa var nästan 166 100 i åldern 16-64 och antalet som var 65 år eller äldre uppgick 
till drygt 66 000. Antalet i åldern 18-24 (ungdomar) uppgick till strax över 23 000. 
Av alla 280 400 personer var antalet utrikes födda cirka 36 800, vilket motsvarade 13 
procent av den totala befolkningen. Länet består av 16 kommuner, men en tredjedel 
av befolkningen bor i Karlstad som är länets största kommun. Närmast efter kommer 
Arvika kommun som har nio procent av länets befolkning. Det innebär att länet 
karaktäriseras av en större centralort med flertalet mindre kommuner runt omkring.  

Befolkningen i länet ökar successivt varje år och det är till största del utrikes födda 
personer som står för tillväxten. Den inrikes födda befolkningen minskar i princip 
varje år. På grund av detta behöver länet det tillskott av utrikes födda som har 
kommit hit. Det blir ännu tydligare när man analyserar gruppen 20 till 64 år. Antalet 
inrikes födda i den åldern har minskat med över nio procent eller nästan 13 700 
personer mellan åren 2000 och 2017. Under samma period har antalet utrikes födda i 
samma ålder ökat med nästan 12 000 personer. Utan alla dessa utrikes födda hade 
befolkningen i den arbetsföra åldern minskat kraftigt i länet. Eftersom befolkningen i 
åldern 65 eller äldre ökar bland både inrikes och utrikes födda är länet beroende av 
att personer i arbetsför ålder flyttar hit. 

6.1 Arbetskraften 

Arbetsförmedlingen redovisar oftast arbetslösheten som andel av den 
registerbaserade arbetskraften 16 till 64 år och därför används denna åldersgrupp 
nedan för att beskriva arbetskraften.13 Eftersom data över arbetskraften är från slutet 
av 2016 används även befolkningssiffror från det året.14 I slutet av 2016 fanns det 
nästan 166 600 personer i åldern 16 till 64 i Värmlands län. Av alla dessa var det 
128 600 personer som ingick i arbetskraften, vilket innebar ett 
arbetskraftsdeltagande på 77 procent.15 Även om dessa siffror är från slutet av 2016 är 
det intressant att titta på arbetskraftsdeltagandet indelat på inrikes och utrikes födda. 
Bland inrikes födda var deltagandet på 80 procent samtidigt som det var på 64 
procent för utrikes födda. Skillnaden mellan kvinnor och män var marginell bland 
inrikes födda, men något större bland utrikes födda. Inom den gruppen hade männen 
några procentenheter högre arbetskraftsdeltagande. Det finns således en stor 
potential inom gruppen utrikes födda. Många fler kan ansluta sig till arbetskraften 
och kommer med stor sannolikhet att göra så. Det är också viktigt att få en snabbare 
ökning av utrikes födda kvinnors arbetskraftsdeltagande då denna släpar efter mer.  

Av alla 166 600 personer var det 23 procent som inte deltog i arbetskraften. Det finns 
flera olika orsaker till att en person inte ställer sig till arbetsmarknadens förfogande. I 
Värmlands län var det största antalet av dessa studerande och det ska ses som en 

                                                           
13 Inskrivna arbetslösa plus förvärvsarbetande enligt SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik. 
14 Samtliga siffror i detta delavsnitt kommer från SCB. 
15 Andelen av befolkningen som deltar i arbetskraften. 
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positiv aktivitet för framtida kompetensförsörjning. Andra orsaker kan exempelvis 
vara inkomst av kapital eller förtidspension.  

6.2 Högre andel utrikes födda med kort utbildning 

Vid en jämförelse av utbildningsnivån hos länets befolkning, i åldern 25 till 64, syns 
en tydlig utveckling. Mellan åren 2000 och 2017 har andelen med högst en 
förgymnasial utbildning minskat kraftigt. År 2000 hade 22 procent av befolkningen 
som högst en förgymnasial utbildning. Motsvarande siffra år 2017 var elva procent. 
Tanken kan föra en till att det istället är fler som har en gymnasial utbildning, men så 
är inte fallet. Förskjutningen har skett mot att allt fler har en eftergymnasial 
utbildning. År 2000 hade 25 procent en eftergymnasial utbildning men år 2017 var 
siffran uppe i 36 procent. Utvecklingen följer sannolikt arbetsmarknadens utveckling, 
där kraven på utbildning har ökat och fler yrken blir mer kvalificerade. Samtidigt är 
det också tydligt att personer utan gymnasieutbildning har det svårt på 
arbetsmarknaden. Trots att elva procent saknar gymnasieutbildning är det en 
tredjedel av alla inskrivna arbetslösa i länet som inte har gått på gymnasiet. En stor 
andel av dessa personer är utrikes födda och därför bör det tas på allvar. Andelen 
utrikes födda med förgymnasial utbildning i befolkningen var dessutom 21 procent. 
Länet är i stort behov av personer som kommer hit, både från andra delar av Sverige 
och från andra länder. Ska vi kunna ta tillvara dessa personer på arbetsmarknaden 
behöver utbildningsnivån höjas till minst gymnasienivå. Här gäller det att med alla 
till buds stående medel, inte minst vuxenutbildning, angripa dessa utmaningar.  
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7 Inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen 

Arbetsmarknaden i Värmlands län har utvecklats starkt det senaste halvåret. Enligt 
prognosen förväntas antalet inskrivna arbetslösa fortsätta nedåt under 2018 och 
2019. Det finns dock fortfarande stora skillnader mellan olika grupper och i detta 
avsnitt nyanseras bilden av arbetslösheten i länet.  

7.1 Arbetslöshetens utveckling 

I slutet av april i år var arbetslösheten i länet 7,2 procent, vilket var cirka 9 200 
personer. Motsvarande nivå för riket var 7,1 procent eller cirka 350 000 personer. 
Diagrammet nedan visar andelen inskrivna arbetslösa (av den registerbaserade 
arbetskraften) på Arbetsförmedlingen mellan januari 1995 och april 2018. 
Minskningstakten i länet har tagit fart under 2018 och närmat sig rikets arbetslöshet 
som historiskt varit lägre. Mellan januari och april i år minskade antalet inskrivna 
arbetslösa med över 1 200 personer varje månad, i genomsnitt, i jämförelse med 
motsvarande månad året innan. Arbetsmarknaden har utvecklats starkt och det beror 
främst på den rådande högkonjunkturen. Arbetsförmedlingen har även lyckats få ut 
fler personer i extratjänster vilket också har en positiv påverkan.  

 

Arbetslösheten i länet mellan oktober 2017 och mars 201816 var på en lägre nivå än 
motsvarande period ett år tidigare. Den relativa arbetslösheten var i genomsnitt 7,7 
procent under det ovan nämnda halvåret.17 Motsvarande siffror för samma period 
året innan var 8,6 procent. Det var alltså en minskning med 0,9 procentenheter vilket 
kan jämföras med riket som hade en minskning på 0,3 procentenheter. Det var bara 

                                                           
16 Genomsnittet under perioden. 
17 I avsnittet avses hela tiden arbetslöshet som andel av den registerbaserade arbetskraften. 
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Gävleborgs län som hade en större minskning av alla län i riket och då med en 
procentenhet. 

Det finns dock flertalet län som har en lägre arbetslöshet jämfört med Värmland. 
Exempelvis hade Uppsala län en arbetslöshet på 5,9 procent under det jämförda 
halvåret. Arbetslösheten var även lägre i grannlänen Örebro, Dalarna och Västra 
Götaland under den perioden. Värmlands län har dock närmat sig dessa under senare 
tid tack vare en kraftigare minskning av arbetslösheten.  

7.2 Arbetslöshetens sammansättning 

Arbetslösheten skiljer sig kraftigt åt mellan vissa grupper och detta är viktigt att 
belysa. Det goda läget har främst gynnat inrikes födda som hade en arbetslöshet på 
4,6 procent under perioden. För utrikes födda var den emellertid på 29 procent. Det 
är således en tydlig skillnad mellan dessa två grupper. Den höga arbetslösheten bland 
utrikes födda beror på det höga inflödet av nyanlända på arbetsmarknaden som har 
varit under en period. Det är dessutom svårare att ta sig ut på arbetsmarknaden när 
man inte behärskar det svenska språket och saknar personliga nätverk. Samtidigt har 
den relativa arbetslösheten minskat mer bland utrikes födda. Det är främst inom 
denna grupp som det finns lediga resurser att tillgå för att förse arbetsmarknaden 
med arbetskraft. 

Det är skillnad mellan könen, där kvinnor hade en lägre arbetslöshet än män (7 
respektive 8,4 procent). Den skillnaden beror delvis på att män oftare arbetar inom 
konjunkturkänsliga branscher, exempelvis industri. Kvinnor jobbar i större 
utsträckning inom offentlig verksamhet som är mindre konjunkturkänslig och där 
har arbetskraftsbehovet varit större. Arbetslösheten minskar dock mer bland männen 
och det kan kopplas till att branscher som exempelvis industri och bygg har ett behov 
av arbetskraft. 

I vissa kommuner är arbetslösheten bland inrikes födda väldigt låg och det rör sig i 
princip om full sysselsättning. Hammarö och Torsby hade en arbetslöshet bland 
inrikes födda på 2,9 respektive 3,4 procent. Detta förstärker ytterligare budskapet om 
att vi måste ta tillvara utrikes födda för att kunna tillgodose 
kompetensförsörjningsbehovet framöver. Det är dessa personer som till största del 
utgör resurserna för att täcka framtidens behov av arbetskraft. Det är dock viktigt att 
understryka behovet av aktiva insatser för att underlätta etableringen av denna grupp 
på arbetsmarknaden. 
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Utbildningsnivå är en tydlig vattendelare på den svenska arbetsmarknaden. Med det 
menas att det allt som oftast ställs krav på en genomförd gymnasieutbildning för att 
få ett arbete. Utvecklingen går framåt och inom många yrken ökar kompetenskraven 
men det kan i vissa fall endast handla om en signaleffekt, att man klarat av en 
utbildning. Utmaningarna för personer som saknar gymnasial utbildning framgår 
tydligt i diagrammet ovan. Arbetslösheten bland personer med högst förgymnasial 
utbildning var 24 procent och för personer med gymnasial eller eftergymnasial 
utbildning var den sex respektive fem procent. Av alla inskrivna arbetslösa som 
saknar gymnasial utbildning är en majoritet födda utanför Sverige. Det försvårar 
deras etablering på arbetsmarknaden ytterligare.  

Stora inomregionala skillnader 

Arbetslöshetsnivån skiljer sig åt mellan länets kommuner.18 Den varierar från 
Hammarö med 3,7 procent till Filipstad med 12,8 procent. Orsakerna till de stora 
skillnaderna kan variera, men vissa kommuner med hög arbetslöshet har tagit emot 
många asylsökande som successivt träder in på arbetsmarknaden. Det finns även ett 
annat troligt samband. Kommunerna med lägst arbetslöshet tenderar att antingen 
vara små och ligga nära länets största stad Karlstad, eller ha närhet till den norska 
gränsen. Hammarö ligger väldigt nära Karlstad och tar stor del av arbetsmarknaden 
där. Både Torsby och Arvika har relativt låg arbetslöshet och ligger nära den norska 
gränsen. Även näringslivsstrukturen och andra faktorer har en påverkan på 
arbetslösheten. 

Ungdomsarbetslösheten den lägsta på tio år 

Ungdomsarbetslösheten i Värmlands län har minskat tydligt under en längre period 
och var i april 2018 den lägsta sedan våren 2008, alltså perioden innan den stora 
                                                           
18 För detaljerade siffror över länets kommuner, se bilaga 3. 
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finanskrisen. Den starka konjunkturen har medfört en minskning av 
ungdomsarbetslösheten i Värmlands län. Samtidigt har också antalet ungdomar i 
åldern 18 till 24 minskat under några år vilket också påverkar. Det genomsnittliga 
antalet inskrivna arbetslösa ungdomar, mellan oktober 2017 och mars 2018, var 20 
procent lägre än motsvarande period ett år tidigare. Den relativa arbetslösheten var i 
genomsnitt 11,7 procent (14,8 procent ett år tidigare). Samtidigt finns det vissa 
kommuner som har en mycket högre ungdomsarbetslöshet. Både Storfors och 
Filipstad hade en arbetslöshet på 20 procent bland ungdomar under perioden. 
Ungdomsarbetslösheten rent generellt utgör inte den största utmaningen i nuläget, 
vilket den stora minskningen också visar. Den höga arbetslösheten kan delvis 
förklaras av att ungdomar är inne i en etableringsfas på arbetsmarknaden och varvar 
kortare anställningar med kortare perioder i arbetslöshet. Det är dock viktigt att få ut 
ungdomar på arbetsmarknaden, eller i studier, för att underlätta en framtida 
yrkeskarriär. Arbetsgivarna efterfrågar både utbildning och erfarenhet och att fastna i 
arbetslöshet kan innebära allvarliga konsekvenser.  

Viktigt att få ned arbetslöshetstiderna  

Tiden utan arbete varierar från person till person. För några blir tiden lång. Att hålla 
ner antalet personer som varit arbetslösa under längre perioder är en utmaning. Ju 
längre tid en person är arbetslös desto större är sannolikheten att hen blir kvar i 
arbetslöshet. Antalet som har varit arbetslösa i över tolv månader har varit på en 
ganska stabil nivå under flera år. En nivå som trots det behöver minska eftersom 
långtidsarbetslöshet är skadligt både för individen och för samhället. Det är viktigt att 
arbetsgivarna vågar ta emot personer som har varit utan arbete en längre period. Till 
hjälp finns stöd från Arbetsförmedlingen för att kompensera en lägre arbetsförmåga.  
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Många står långt ifrån arbetsmarknaden 

Det finns vissa grupper hos Arbetsförmedlingen som har en utsatt ställning på 
arbetsmarknaden, vilket innebär att de har en längre startsträcka för att ta sig ut i 
arbete om de blir arbetslösa. I dessa grupper ingår personer som saknar gymnasial 
utbildning, personer med en funktionsnedsättning som innebär nedsatt 
arbetsförmåga, utomeuropeiskt födda och personer i åldern 55-64. Det är gruppen i 
helhet som har en utsatt ställning på arbetsmarknaden, de enskilda förutsättningarna 
skiljer sig åt från person till person. 

 
 
Gapet mellan dem som har en utsatt ställning på arbetsmarknaden och övriga 
inskrivna har ökat under flera år. Under 2017 och 2018 har en viss minskning av 
gapet skett. Det är fortfarande en stor andel som anses ha en utsatt ställning på 
arbetsmarknaden. Sju av tio inskrivna arbetslösa i länet ingår i dessa grupper. Några 
kommuner i länet sticker ut. I Filipstad, Kristinehamn och Säffle är det över åtta av 
tio som ingår i dessa grupper och det innebär alltså att en mycket stor andel har lång 
väg till arbete. Att det nu sker en minskning beror på ett minskat inflöde i grupperna, 
att arbetsgivarna har stort behov av arbetskraft samt att Arbetsförmedlingen får ut 
personer i exempelvis extratjänster.  

Den nuvarande sammansättningen innebär att matchningen tar längre tid eftersom 
många är i behov av extra stöd. Samtidigt är det inom dessa grupper som 
arbetskraften finns och vi måste ta tillvara den på bästa sätt.  

Antalet inskrivna arbetslösa som är utomeuropeiskt födda har minskat under ett 
antal månader.19 Det rör sig om en minskning av inflödet samt att fler kommer ut i 

                                                           
19 Diagrammet innehåller dubbelräkningar vilket medför att det inte går att summera ihop respektive grupp för 
att få en totalsumma. En person kan tillhöra flera grupper samtidigt. 
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arbete och olika insatser. Utvecklingen är positiv och det är bra att fler personer i 
denna grupp kommer ut på arbetsmarknaden.  

 

Drygt hälften av alla utomeuropeiskt födda som är inskrivna på Arbetsförmedlingen i 
Värmlands län saknar en gymnasial utbildning. Deras utbildningsnivå behöver höjas 
för att möjliggöra en etablering på arbetsmarknaden. För att det ska lyckas behövs en 
bra sfi-undervisning, men också effektivare utbildningsinsatser kopplat mot 
arbetsmarknaden. Att både ha kortare utbildning och inte kunna det svenska språket 
innebär generellt en ännu längre startsträcka för att etablera sig på arbetsmarknaden. 
Här är det viktigt med individuella insatser för att se vad personen har för behov, 
vilken kompetens personen har och vilka kompletteringar som eventuellt behöver 
göras. 
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8 Var jobbar personer utan gymnasieutbildning? 

I slutet av 2016 var det nästan 26 400 personer bland länets befolkning i åldern 16 till 
64 som saknade en gymnasieutbildning. 12 800 av dem ingick i arbetskraften och 
cirka 10 300 av dessa var förvärvsarbetande. Förvärvsfrekvensen skiljde sig åt en del 
mellan kvinnor och män som saknade gymnasieutbildning.20 För kvinnor var den 47 
procent och för männen 60 procent. Det kan jämföras med alla som hade en 
eftergymnasial utbildning. Där var förvärvsfrekvensen 84 procent för kvinnor och 80 
procent för män. 

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 intressant sådan är att dessa personer inte enbart är 
begränsade till yrken som finns på den lägsta kvalifikationsnivån.21 Inom dessa yrken 
jobbade totalt 7 300 personer varav 1 700 saknade gymnasieutbildning. Av alla 
förvärvsarbetande som saknade gymnasial utbildning var åtta av tio inrikes födda. 

Nästan 6 300 av alla förvärvsarbetande som saknade gymnasieutbildning arbetade 
inom yrken som normalt sett ställer krav på gymnasieutbildning.22 Här var nästan 
nio av tio inrikes födda.  

Av alla 10 300 förvärvsarbetande som saknade gymnasial utbildning hade drygt 900 
ett arbete som generellt ställer krav på en eftergymnasial utbildning på minst två år, 
alternativt innehade en chefsposition.23 Största yrket här var företagssäljare, ett yrke 
som ställer väldigt varierande krav beroende på bransch och arbetsgivare. Yrken som 
är i denna kvalifikationsnivå är alltså inte särskilt vanliga för personer som saknar 
gymnasieutbildning.  

Något som är värt att belysa är att majoriteten av alla som arbetade inom yrken med 
de lägsta kvalifikationskraven och saknade gymnasieutbildning var kvinnor. Sex av 
tio inom dessa yrken var kvinnor. Det förklaras av att städare är det vanligast 
förekommande yrket för kvinnor med låg utbildning. 87 procent av dessa jobb 
innehades av kvinnor. Yrket är, oavsett utbildningsnivå, kraftigt kvinnodominerat. 
Det största lågkvalificerade yrket för män med kort utbildning var övriga 
servicearbetare. För män utan gymnasieutbildning var lastbilsförare det vanligaste 
yrket, av alla yrken oavsett kvalifikationsnivå. Männen har en mer spridning över 
yrken inom olika kvalifikationsnivåer.   

 

 

 

                                                           
20 Avser åldern 20-64 år eftersom många i åldern 16-19 studerar på gymnasiet. 
21 Avser yrken inom yrkesområde 9 enligt SSYK 2012. 
22 Avser yrken inom yrkesområde 4-8 enligt SSYK 2012. 
23 Avser yrken inom yrkesområden 1-3 enligt SSYK 2012. 
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De fem största yrkena för förvärvsarbetande 16-64 år som saknar gymnasieutbildning 

  Antal Andel (%) kvinnor 
Andel (%) 

män 

9111 Städare 531 87 13 

5330 Vårdbiträden 364 90 10 

9412 Restaurang- och köksbiträden m.fl. 340 66 34 

5222 Butikssäljare, dagligvaror 333 77 23 

8332 Lastbilsförare m.fl. 323 3 97 

Källa: SCB 

När det kommer till vilka näringsgrenar som personer utan gymnasieutbildning 
jobbar inom, är det tydliga skillnader mellan kvinnor och män. Den största andelen 
(26 procent) av kvinnorna förvärvsarbetade inom vård och omsorg. För männen var 
det inom industrin som dominerade (25 procent). Totalt sett var det inom industrin 
som flest personer utan gymnasieutbildning arbetade, följt av handel samt vård och 
omsorg. 

Personer utan gymnasieutbildning är inte chanslösa på arbetsmarknaden men det 
försvårar möjligheterna att få en varaktig anställning om man har kort utbildning. En 
del av dessa yrken kan i framtida scenarion komma att ersättas av ny teknologi och är 
således utsatta för den utveckling som sker. Vid en närmare analys kan man se att 56 
procent av alla förvärvsarbetande som saknade gymnasieutbildning var 45 år eller 
äldre. Motsvarande siffra för samtliga förvärvsarbetande, oavsett utbildningsnivå, var 
48 procent. Det kan sannolikt sammankopplas med att man tidigare hade lättare att 
komma ut i arbete med en kortare utbildning. Det har skett en stor strukturell 
förändring på arbetsmarknaden sedan 1990-talet och kraven är idag högt ställda. 
Personer som saknar gymnasieutbildning idag har inte samma förutsättningar att få 
ett arbete som för trettio år sedan. Att majoriteten av alla förvärvsarbetande som 
saknar gymnasieutbildning är inrikes födda kan till viss del också kopplas till det 
ovan. Många fick jobb för många år sedan och har därför kunnat etablera sig på 
arbetsmarknaden trots en kort utbildning. 
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9  Utmaningar på länets arbetsmarknad 

För en fungerande välfärd och god tillväxt behövs det individer som vill och kan 
arbeta. Framtida kompetensförsörjning är beroende av att befolkningen i arbetsför 
ålder fylls på och att dessa skaffar sig efterfrågade utbildningar och kompetenser. 
Dessa utmaningar är stora och komplexa att jobba med. Därför är det viktigt att det 
som lyfts upp här diskuteras i olika forum mellan ansvariga aktörer. Det är även 
viktigt att andra politikområden än arbetsmarknadspolitiken tar sitt ansvar för att 
möta dagens och framtidens utmaningar. Det är genom samarbete som bra och 
långsiktigt hållbara lösningar tas fram.  

Utbildning ett viktigt redskap för matchningen 

Trots att andelen av befolkningen som saknar gymnasieutbildning har minskat, är 
denna grupp fortfarande en utmaning. Det finns alltjämt ett stort antal personer som 
inte har gått på gymnasiet och som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. En 
tredjedel av alla inskrivna arbetslösa i länet saknar gymnasieutbildning, vilket är 
överrepresentativt sett mot andelen i befolkningen som har den utbildningsnivån. 
Här är det väldigt viktigt att vi lyckas få upp utbildningsnivån hos dessa personer. 
Genom att matcha till arbete genom utbildning kan flertalet arbetslösa etablera sig på 
arbetsmarknaden framöver. Det finns en stor efterfrågan på arbetskraft men kraven 
som ställs är oftast en genomförd gymnasieutbildning och inte sällan en 
yrkesutbildning av något slag. Här har den reguljära vuxenutbildning ett stort ansvar, 
men också Arbetsförmedlingen och näringslivet. Med ett tätt samarbete kan kreativa 
lösningar implementeras. För personer som flyttat hit från andra länder är det 
otroligt viktigt att språkinsatser sätts in och att den levererar bra kvalitet. För att 
kunna tillgodogöra sig övrig utbildning är det viktigt att förstå språket. Genom att 
höja utbildningsnivån och få vissa att utbilda sig vidare till ett andra yrke kan 
framtida matchningsproblem minskas. Här har den införda utbildningsplikten en 
viktig roll att fylla och ska ses som en positiv åtgärd för att lyckas med matchningen 
på längre sikt.  

Det är också viktigt att vägleda människor mot bristyrken, på både kort sikt och 
längre sikt, eftersom behoven ökar i framtiden. Många inom exempelvis vård och 
omsorg samt utbildningsväsendet går i pension de närmaste åren. Därför behöver 
bland annat Arbetsförmedlingen och kommunerna jobba mycket med vägledning 
mot dessa bristyrken. Det måste även vara attraktivt att välja sådana utbildningar och 
här har också arbetsgivarna och politikerna ett ansvar. Den nya lärarutbildningen i 
Karlstad, i samarbete med flera kommuner, är ett positivt initiativ som 
förhoppningsvis lockar fler till läraryrket. 

Utrikes födda ett viktigt tillskott till länet 

Det inflöde av utrikes födda som har skett till både Sverige och länet är viktigt. 
Givetvis ska man inte underskatta utmaningen i det, men om länet ska klara 
kompetensförsörjning och välfärd längre fram behövs människor som kan arbeta. 
Den demografiska utvecklingen har inte varit fördelaktig om man ser till inrikes född 
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befolkning. Dessa har inte bidragit till någon tillväxt vad gäller befolkningen i 
arbetsför ålder. För att tillskottet ska gynna länet måste etableringen av utrikes födda 
personer vara framgångsrik. Det är viktigt att vi får in dem på arbetsmarknaden i 
länet. Dels är det centralt för kompetensförsörjningen och välfärden som har behov 
av både arbetskraft och skattepengar, dels är det också en viktig del för dessa 
individer. Att få känna sig delaktig i samhället och att ha en inkomst från arbete är 
betydelsefullt för en god integration. För att vi ska lyckas med detta måste det finnas 
en effektiv och väldimensionerad sfi-utbildning, gärna sammankopplad med 
arbetslivet. Även utbildning för att få gymnasiekompetens och eftergymnasial 
utbildning är viktig eftersom kompetensbehovet är stort framöver.  

Stor risk för långa tider i arbetslöshet  

Personer som ingår i grupper som anses ha en längre väg till arbete behöver 
prioriteras.24 Majoriteten av alla inskrivna arbetslösa i Värmlands län tillhör någon 
av dessa grupper. Av alla inskrivna arbetslösa som ingick i dessa grupper i slutet av 
april 2018 hade 46 procent varit arbetslösa i över ett år. Motsvarande siffra för 
arbetslösa som inte ingick i dessa grupper var 20 procent. Det visar alltså på 
utmaningen som finns när det gäller dessa människor. Risken att bli kvar i 
arbetslöshet ökar dessutom ju längre en person är arbetslös. Varken samhället eller 
individen har råd med en ökad långtidsarbetslöshet. Behovet av personer som kan 
arbeta är stort och inom dessa grupper finns det både kompetens och arbetsförmåga 
att ta vara på. Det är viktigt att se kompetensen hos varje enskild individ. 

Vi måste också ha förståelse för att utbudet ser ut så här och det är dessa grupper vi 
måste jobba med. Länets framtida kompetensförsörjning är beroende av dem och det 
är nödvändigt att rusta dem för arbetslivet. Bristen på arbetskraft med rätt 
kompetens har ökat successivt och inom många yrkesgrupper kommer det vara svårt 
att rekrytera under en lång tid framöver. Alla personer har inte förutsättningar att 
tillgodogöra sig en högre utbildning men det finns andra saker de kan göra. Genom 
att exempelvis ta in en person på en mindre kvalificerad tjänst skulle den kunna 
avlasta redan befintlig personal, med exempelvis administrativa uppgifter. Sådana 
åtgärder sker på sina håll men det är också bra att sprida dessa goda exempel.  

Ett mycket viktigt budskap är att våga tänka nytt och att bekämpa gamla fördomar 
och myter. Både Sverige och länet har ett ypperligt läge när konjunkturen och 
arbetsmarknaden är så stark som i dagsläget.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
24 De som tidigare i rapporten har benämnts grupper med utsatt ställning på arbetsmarknaden. 
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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. 

                                                           
[3] Med arbetsställe avses ett företags lokala arbetsplats. 
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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 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 581 arbetsställen inom det privata näringslivet i Värmlands län och 
svarsfrekvensen blev 86 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 135 offentliga 
arbetsgivare i urvalet i Värmlands län och svarsfrekvensen uppgick till 96 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, Värmlands län 

Kommun 
Totalt 
16-64 
år 

Kvin
nor 

Män 
Unga 
18-24 
år 

Äldre 
55-64 
år 

Inrikes 
födda 

Utrikes 
födda 

Utbildning 

Förgym-
nasial 

Gym-
nasial 

Efter-
gymna
sial 

Kil 5,5 5,3 5,8 13,5 4,6 4,5 20,6 18,5 4,8 2,8 

Eda 7,3 5,8 8,8 10,2 3,8 3,7 21,3 14,1 5,2 8,5 

Torsby 5,9 5,7 6,0 8,3 3,6 3,4 24,9 16,2 4,3 5,5 

Storfors 11,5 10,9 12,0 20,2 8,1 6,4 38,1 23,7 8,3 11,1 

Hammarö 3,7 3,1 4,2 10,4 3,3 2,9 13,7 15,2 3,6 2,4 

Munkfors 9,8 8,3 11,1 10,8 8,2 5,8 42,2 24,4 7,0 11,2 

Forshaga 7,1 6,4 7,6 12,0 6,2 5,4 24,6 19,6 5,6 5,8 

Grums 8,1 8,2 8,0 15,0 4,8 5,5 32,7 21,1 6,0 5,5 

Årjäng 6,9 6,1 7,7 8,9 4,4 3,6 22,9 16,4 4,2 8,0 

Sunne 5,8 5,3 6,3 11,1 3,8 3,5 28,9 14,7 5,1 4,3 

Karlstad 7,3 6,7 8,0 9,9 6,1 4,9 22,9 26,7 7,2 4,2 

Kristinehamn 11,4 10,1 12,6 15,3 7,8 5,7 44,5 31,6 7,9 8,5 

Filipstad 12,8 10,4 14,8 20,0 6,4 5,1 51,5 33,6 7,1 11,7 

Hagfors 7,7 7,2 8,2 9,1 6,0 4,6 31,3 21,8 5,7 7,4 

Arvika 6,3 5,9 6,8 10,9 4,1 4,0 23,2 19,6 4,9 4,5 

Säffle 11,6 11,5 11,7 17,4 6,1 5,6 51,7 34,4 7,6 10,2 

Länet 7,7 7,0 8,4 11,7 5,5 4,6 29,0 24,0 6,2 5,1 

Riket 7,4 7,0 7,7 9,8 6,4 3,9 21,5 22,7 5,9 4,9 
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Fakta om prognosen
Arbetsmarknadsutsikterna för Värmlands 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
w w w.arb et s forme dlingen.s e
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