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Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i 
december 2016 
Fått arbete 

I december fick 842 inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Dalarna arbete. I december 
för ett år sedan var antalet 955. Sammanlagt har nästan 14 500 personer gått till 
arbete i Dalarna under 2016. 

Nyinskrivna öppet arbetslösa  

842 personer anmälde sig som arbetslösa i Dalarna i december, exakt samma antal 
som gått till arbete under månaden. Av dessa var 69 procent män och 31 procent 
kvinnor. 27 procent av de nyinskrivna var ungdomar mellan 16 och 24 år. Under 2016 
har 9 330 personer anmält sig som arbetslösa. Förra året var antalet 9 470. 

Lediga platser  

2 261 lediga platser anmäldes till Arbetsförmedlingen i Dalarna under december. 
Sammanlagt under 2016 anmäldes drygt 26 000 lediga platser till 
Arbetsförmedlingen i Dalarna. Majoriteten av platserna fanns inom vård och omsorg. 

Arbetslösheten marginellt högre än förra året 

Inskrivna arbetslösa är den sammanlagda kompetensen som länets arbetsgivare kan 
välja bland när de behöver personal. I december var utbudet av arbetssökande 10 194 
personer i Dalarnas län. För ett år sedan var antalet 10 159 och är så gott som 
oförändrat. Antalet inskrivna ungdomar som söker jobb minskade med nästan 300 
personer sedan december förra året. Andelen är 7,7 procent av registerbaserad 
arbetskraft. Ungdomarnas minskning var 1,5 procentenheter och var i december 12,2 
procent av registerbaserad ung arbetskraft. 
 
Antalet inrikes födda arbetslösa har minskat med drygt 900 personer på ett år och är 
nere i 4 700 personer. De utgör 47 procent av alla arbetslösa. 
 
Säters kommun har i december länets lägsta arbetslöshet med 3,2 procent av 
registerbaserad arbetskraft och Avesta den högsta med 13,6 procent. Endast fem 
kommuner i Dalarna har en arbetslöshet som är lika med eller högre än rikets 
genomsnitt, Orsa, Borlänge, Avesta, Ludvika och Hedemora. I ett riksperspektiv är 
även dessa nivåer låga. Rikets arbetslöshet var 7,5 procent. I Avesta har den öppna 
arbetslösheten minskat med 1,1 procentenheter på ett år och hör tillsammans med 
Säter, Mora och Rättvik till de kommuner där den totala arbetslösheten minskat mest 
i länet under året. 
 
Bland ungdomarna hade Säter också den lägsta arbetslöshetsnivån med 4,5 procent 
av ung arbetskraft. Avesta hade den högsta arbetslösheten bland ungdomar, 23,2 
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procent, men med den kraftigaste minskningen i länet under 2016 på hela 4,7 
procentenheter. I riket var andelen 11,5 procent. Bland inrikes födda ungdomar var 
Dalarnas arbetslöshet 6,5 procent och rikets 7,8.  
 
Fem dalakommuner hade i december en högre ungdomsarbetslöshet än riket i 
genomsnitt; Orsa, Borlänge, Ludvika, Hedemora och Avesta. 
 
Männen var i högre utsträckning arbetslösa i Dalarna än kvinnorna och deras andel 
har varit ganska stabilt under 2016. Bland männen är andelen arbetslösa 8,8 procent 
av registerbaserad manlig arbetskraft (oförändrat jämfört med föregående år) och 6,4 
procent bland kvinnor (en ökning med knappt 0,1 procentenhet) som andel av 
registerbaserad kvinnlig arbetskraft.   

Öppet arbetslösa 

Antalet öppet arbetslösa var 5 880 personer i december, en minskning med 90 
personer på ett år. 

Arbetssökande i program med aktivitetsstöd 

4 314 arbetslösa hade någon form av aktivitetsstöd i december, en ökning med 125 
personer. Den största enskilda gruppen bestod av deltagare i Jobb- och 
utvecklingsgarantin med drygt 2 000 deltagare. Av dessa var 190 i 
Sysselsättningsfasen, en minskning med över 400 personer på ett år. 

Tider i arbetslöshet 

Av länets arbetslösa hade 45 procent en kortare tid utan arbete än sex månader. 38 
procent hade varit utan arbete i mer än 12 månader och 16 procent hade en tid utan 
arbete på mer än 24 månader.  

Arbetssökande i arbete med stöd 

Drygt 2 700 personer i Dalarna hade i december en anställning med stöd. Den allra 
största andelen bestod av särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning 
som medför nedsatt arbetsförmåga. Sammanlagt 2 321 hade denna form av stöd. 
Sökande med olika slag av anställningsstöd var 467. 

Analys: Kraftigt minskad ungdomsarbetslöshet och ökat antal 
anmälda lediga platser utmärkte 2016 

Arbetslösheten bland inskrivna ungdomar minskade för sjätte året i rad. På 22 år 
hittar vi bara en decembermånad, 2007, då det funnits färre arbetslösa ungdomar i 
Dalarna. I december 2007 var 1 450 ungdomar utan jobb och i år i december var 
antalet 1 760. I december för 22 år sedan fanns det 6 580 arbetslösa ungdomar i 
länet.  
 
Trots det stora inflödet av nyanlända där även arbetssökande ungdomar ingår hade vi 
en väldigt låg ungdomsarbetslöshet i december. Bland inrikes födda var andelen 6,5 
procent av registerbaserad ung arbetskraft i länet. Rikets motsvarande andel var 7,8 
procent. Om vi räknar in även utrikes födda hamnar Dalarna på en något högre nivå 
än riket, men ungdomarna är den reserv av arbetskraft som länet behöver. En 
bidragande orsak till att antalet arbetslösa ungdomar är cirka 300 färre än för ett år 
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sedan är att länet inte fick den sedvanliga ökningen mellan juli och augusti i år. 
Under de senaste åren har ökningen varit omkring 200 mellan de båda månaderna 
men i år var det endast 100 fler ungdomar som var arbetslösa i augusti jämfört med 
juli.  
 
En annan orsak är den starka efterfrågan på arbetskraft som pågått under ett par års 
tid. Nya arbetstagare behövs både för att ersätta pensionsavgångar och för 
nyrekrytering.  
 
Detta märks inte minst i det kraftigt ökande antalet anmälda lediga platser till 
Arbetsförmedlingen i Dalarna. Under 2016 uppgick antalet till drygt 26 600 och har 
ökat successivt från cirka 18 000 år 2013. 
 
Överlägset flest platser, både i december och under år 2016, fanns inom vård och 
omsorg. Deras antal var nästan dubbelt fler än den bransch som hade näst flest 
anmälda platser. 11 500 vård- och omsorgsjobb anmäldes under 2016 och det var 
1 700 fler än året innan.  
 
Bland de yrken där det anmälts flest lediga platser i Dalarna under 2016 var lärare, 
drygt 3 300 platser, och undersköterskor, drygt 1 950 platser. 
 
 

Kort om december månad 2016 i Dalarnas län 

(inom parentes anges motsvarande siffror för december 2015) 
 

 7,7 procent var inskrivna som arbetslösa (7,6)* 
 12,1 procent i åldern 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (13,6)** 
 Antal inskrivna arbetslösa uppgick till 10 194 personer (10 159)  
 842 personer fick arbete (955) 
 70 personer varslades om uppsägning (57) 
 842 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (911) 
 2 261 nya lediga platser anmäldes (3 155) 

*Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 16 – 64 år 
** Inskrivna arbetslösa som andel % av den registerbaserade arbetskraften 18 – 24 år 
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Inskrivna arbetslösa i december 2016 som andel (%) av den 
registerbaserade arbetskraften 16 – 64 år 
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Inskrivna arbetslösa i december 2016 som andel (%) av  den 
registerbaserade arbetskraften 16 – 64 år 
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Fakta om statistiken 

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens 
verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens 
registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga 
platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av 
arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet 
arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En 
annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns 
tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande 
till en registerbaserad arbetskraft. 

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den 
officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras 
Arbetskraftsundersökning (AKU). 

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik 

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning 

 
Januari månads arbetsmarknadsstatistik publiceras den 13 februari 
2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


