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Internationellt

• Starkare global tillväxt 2017-2018 än under 
2016

• Mycket starkt stämningsläge i den 
amerikanska ekonomin

- Stark tillväxt under andra kvartalet: 3 procent 
jämfört med föregående kvartal (uttryckt i årstakt)





Internationellt - Euroområdet

• Fortsatt stabil tillväxt i Euroområdet
– Takten tilltog dessutom under andra 

kvartalet: 2,5 procent jämfört med 
föregående kvartal (uttryckt i årstakt)

• Även indikatorerna är fortsatt mycket 
starka





Fortsatt mycket stark arbetsmarknad

• Sysselsättningen stiger för såväl inrikes 
som utrikes födda 
– Under prognosperioden väntas 8 av 10 nya 

jobb gå till utrikes födda
• Sysselsättningsgraden bland utrikes födda 

stiger dubbelt så snabbt som bland inrikes 
födda under prognosperioden
– Utrikes födda 2 procentenheter
– Inrikes födda 1 procentenhet



Fortsatt god konjunktur

• Sveriges ekonomi är stark
• Stigande konjunktur i omvärlden 

förlänger den svenska högkonjunkturen
• Positivt för Dalarnas export, både av 

varor och tjänster
• Produktionsökning kräver 

nyrekryteringar – nästan hälften av 
länets företag kan inte öka 
produktionen mer än 5 procent

Vårprognosen 2017



Rekryteringsplanerna på mycket hög nivå

• Både ersättningsrekryteringar och 
nyrekryteringar

• Efterfrågan på arbetskraft på en högre 
nivå än i riket

• Samtliga branscher i länet
• Privata näringslivet – stor efterfrågan 

inom industri och it
• Offentlig sektor – stor efterfrågan inom 

gymnasieskola och vuxenutbildning 
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Upplevd brist på arbetskraft rekordhög

• Alla branscher inom privat sektor i 
Dalarna – höga värden för industri, 
handel, transport, bygg och 
företagstjänster

• Offentlig sektor 68 procent
• Personer med yrkesinriktad 

gymnasieutbildning
• Kvalificerade tjänster inom industri, 

bygg, it, vård och omsorg, utbildning
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Utmaningarna på Dalarnas arbetsmarknad

• Allt färre inrikes födda som kan ta 
jobben

• Allt fler äldre i behov av vård och 
omsorg

• Full sysselsättning bland inrikes födda
• Ungdomar väljer bort utbildningar i 

yrken som behövs i Dalarna
• Nyanlända kan vara en lösning men är 

idag underutnyttjade

Vårprognosen 2017



Ökande skillnader mellan grupper av arbetslösa

• Utsatt ställning: utomeuropeiskt födda, 
endast förgymnasial utbildning, äldre 
(55+), med funktionsnedsättning som 
medför nedsatt arbetsförmåga

• Stor skillnad mellan utrikes och inrikes 
födda – 4 respektive 34 procent

• Många utrikes födda med kompetenser 
som behövs i Dalarna
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Antal

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

Högst förgymnasial utbildning Personer med funktionsnedsättning** Utomeuropeiskt födda 55-64 år

*Observera att en person kan ingå i flera grupper. **Som medför nedsatt arbetsförmåga. Säsongrensade data, 
trendvärden. Källa: Arbetsförmedlingen
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Framför allt behövs 
arbetsgivarnas insikt i och 

förståelse för hur den 
demografiska situationen ser ut 

och en acceptans för att ta 
tillvara kompetenser hos 
arbetssökande som man 
traditionellt inte beaktat. 
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Hur ska vi klara den framtida arbetskraftsförsörjningen?


