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ARBETSFÖRMEDLINGEN 
Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och att arbetssökande kan få jobb.  

Ring oss på 0771-416 416 eller besök närmaste arbetsförmedling.    
www.arbetsformedlingen.se 

Mer information om arbetsmarknadsläget 
i Dalarnas län i slutet av januari 2013 

Ökning av omsättning till arbete i januari 

Under januari påbörjade drygt 1 500 av alla som var inskrivna vid 
Arbetsförmedlingen i Dalarna någon form av arbete. I förhållande till arbetskraften 
utgör det 1,1 procent. För riket stannade siffran på 1,0 procent. Jämfört med januari 
2012 var det 10 procent fler. 

Kraftig ökning av nyanmälda platser i januari 

Antalet lediga platser som anmäldes till länets arbetsförmedlingar uppgick i januari 
till 2 2411, vilket är 871 fler än i januari 2012. Antalet platser som avser vikariat under 
sommaren är nästan dubbelt fler än för ett år sedan.  

Andelen totalt inskrivna arbetslösa (öppet arbetslösa och i program) något 

högre än för ett år sedan 

Sammantaget var 8,3 procent av länets registerbaserade arbetskraft i åldrarna 16-64 
år antingen inskrivna som arbetslösa eller deltagare i program med aktivitetsstöd i 
slutet av januari, jämfört med 8,2 procent för ett år sedan. I riket som helhet var 8,9 
procent antingen inskrivna som arbetslösa eller deltagare i program med 
aktivitetsstöd, en ökning med 0,2 procentenheter. I antal var ökningen 240 personer i 
länet. 

Kraftigaste minskningen av arbetslösa och programdeltagare i 

Smedjebacken, störst ökning i Hedemora och Älvdalen 

Säters kommun hade den lägsta andelen antingen inskrivna som arbetslösa eller 
deltagare i program med aktivitetsstöd, 5,4 procent av kommunens registerbaserade 
arbetskraft i åldrarna 16-64 år. Orsa hade den högsta andelen, 11,4 procent. 
Smedjebacken hade denna månad den största procentuella minskningen av 
arbetslösa och programdeltagare med 0,9 procentenheter. I Smedjebacken var 44 
personer färre arbetslösa än i januari året innan. 

Jobb- och utvecklingsgarantin är det program som har flest deltagare i länet,  2 201 
personer i slutet av januari. Detta är en minskning jämfört med förra året med 199  
personer.  

                                                           

1 Platsstatistiken täcker inte hela arbetsmarknaden. Alla lediga platser anmäls inte till Arbetsförmedlingen. Andelen platser 
som anmäls varierar över tid och är större i högkonjunktur. Vid årsskiftet 2007/2008 skärptes Arbetsförmedlingens 
annonsregler.  
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Ungdomsarbetslösheten minskade både i antal och i andel under januari 

Andelen inskrivna arbetslösa minskade i januari bland de yngsta på 
arbetsmarknaden. 2 795 ungdomar mellan 18 och 24 år var i januari inskrivna som 
öppet arbetslösa eller i program vid Arbetsförmedlingen, vilket utgör 17,8 procent av 
ung arbetskraft jämfört 2 844 arbetslösa ungdomar eller 18,4 procent för ett år sedan.  

Bland länets ungdomar är de regionala skillnaderna stora 

I Malung Sälen var 10,8 procent av kommunens registerbaserade arbetskraft i 
åldrarna 18-24 år antingen inskrivna som arbetslösa eller i program med 
aktivitetsstöd. I Orsa var nivån 28,6 procent. Den kraftigaste minskningen har även 
denna månad skett i Gagnef där andelen är 14 procent, en minskning på ett år med 
2,5 procentenheter. I Rättvik har det också skett en kraftig minskning med 2 
procentenheter på ett år och i Falun med 2,1 procentenheter.  

Ungdomsarbetslösheten minskar som andel av arbetskraften i åtta av länets 
kommuner men det finns också en motsatt utveckling i sju kommuner. Älvdalen har 
en ökning med 2,8 procentenheter och hamnar på 22,9 procent av ung arbetskraft. 
Sju dalakommuner ligger över riksgenomsnittet i januari. 

För länet som helhet var 17,8  procent av den registerbaserade arbetskraften i åldern 
18-24 år arbetslös eller i program med aktivitetsstöd. I riket var siffran 18,2 procent. 

Ökat antal personer i arbete med stöd 

2 483 personer hade i januari olika former av arbete med stöd, en svag ökning från 
föregående år. Av dem i arbete med stöd hade 251 personer olika anställningsstöd 
och 2 232 personer fick ta del av särskilda insatser för personer med 
funktionsnedsättning. 

Fortfarande låga varseltal i Dalarna 

Under januari varslades 222 personer i Dalarnas län.  

Analys 

Nästan dubbelt fler sommarvikariat anmäldes till Arbetsförmedlingen i år jämfört 
med förra året. 

I januari anmäldes 836 sommarvikariat jämfört med 435 i januari 2012. Man kan 
emellertid inte bedöma efterfrågan utgående från en enda månad eftersom 
arbetsgivarna kan välja olika vintermånader för att anmäla sina platser. Även om vi 
granskar de tre senaste månaderna, november, december och januari, är antalet 
anmälda sommarvikariat nästan dubbelt fler än förra året. Under de tre senaste 
månaderna har 1 055 sommarvikariat anmälts jämfört med 591 under motsvarande 
period förra året. 

De flesta lediga sommarvikariat som anmäldes i januari avser vård, omsorg och 
socialt arbete, drygt 700 platser. På andra plats kommer teknik och tillverkning, 
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drygt 110 platser. Ett tiotal platser finns också inom bygg och trädgård, restaurang 
och lokalvård. 

Den stora ökningen av anmälda sommarjobb är knappast ett tecken på ökad 
efterfrågan utan en följd av att många arbetsgivare har allt svårare att hitta vikarier 
under sommaren. Genom att exponera sina sommarjobb i god tid hoppas man binda 
ungdomar och andra som söker sommarjobb till sig för att vara säker på att det finns 
tillräckligt med personal under den ordinarie personalens semester. Majoriteten av 
jobben är sådana där det räcker med gymnasieutbildning men speciellt inom vården 
är önskvärt med någon form av vårdutbildning eller -erfarenhet. 

 

Fakta om statistiken  
Den officiella arbetslösheten redovisas av SCB enligt deras Arbetskraftsundersökning, AKU. Den 
officiella definitionen innebär bland annat att man söker och kan ta ett arbete omedelbart, däremot 
behöver man inte vara inskriven på Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen redovisar olika kategorier 
av inskrivna arbetssökande. 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 totalt inskrivna arbetslösa och är det mått som närmast svarar mot SCB:s 
definitioner. Andelen öppet arbetslösa och/eller sökande i program med aktivitetsstöd anges numera i 
förhållande till en registerbaserad arbetskraft. 

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik: 
http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Fakta-om-statistiken/Andelen-
arbetslosa-redovisas-pa-nytt-satt.html 

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning: 
http://www.scb.se/aku 

  



 

 

 

Tot
reg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

talt inskr
gisterbas

Vi medverk

 

rivna arb
serade ar

kar till att arb
Ring oss på 

betslösa 
rbetskra

ARBET
betsgivare få
0771-416 41

www.

i januari
ften 16 –

 

TSFÖRMEDL
r rätt arbetsk

16 eller besök
arbetsformed

i 2013 so
– 64 år 

LINGEN 
kraft och att 
k närmaste a
dlingen.se 

om andel

arbetssökand
rbetsförmedl

l (%) av d

de kan få job
ling.    

den 

bb.  



  

 

ARBETSFÖRMEDLINGEN 
Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och att arbetssökande kan få jobb.  

Ring oss på 0771-416 416 eller besök närmaste arbetsförmedling.    
www.arbetsformedlingen.se 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Totalt inskrivna arbetslösa i januari 2013 som andel (%) av  den 
registerbaserade arbetskraften 16 – 64 år 
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Län
Totalt inskrivna 
arbetslösa

Förändring i 
procentenheter*

X Gävleborgs län 12,5% 0,1
K Blekinge län 12,0% 0,6
D Södermanlands län 11,6% 0,4
Y Västernorrlands län 11,0% -0,4
M Skåne län 10,6% 0,4
U Västmanlands län 10,5% 0,3
E Östergötlands län 10,4% 0,2
T Örebro län 10,3% 0,5
S Värmlands län 10,1% 0,0
I Gotlands län 10,0% 0,3
G Kronobergs län 9,5% 0,6
BD Norrbottens län 9,5% -0,7
H Kalmar län 9,3% 0,5
Z Jämtlands län 9,1% -0,4

Riket 8,9% 0,2
AC Västerbottens län 8,7% -0,2
O Västra Götalands län 8,5% 0,0
W Dalarnas län 8,3% 0,1
F Jönköpings län 7,9% 0,7
N Hallands län 7,3% 0,2
AB Stockholms län 6,9% 0,4
C Uppsala län 6,4% 0,2

* Förändring i procentenheter jämfört med 
motsvarande period föregående år


