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Totalt inskrivna arbetslösa i Dalarnas i län oktober 2013 

9 945 (7,5 %) 

 

 

4 468 kvinnor (7,1 %) 
5 477 män (7,8 %) 
2 484 unga 18-24 år (16,2 %) 

(Andel av registerbaserade arbetskraften) 

 

Mer information om arbetsmarknadsläget 
i Dalarnas län i slutet av oktober 2013 
Arbetslösheten har minskat i antal i Dalarna sedan oktober 2012 medan den 
ökade i riket. Bland kvinnor minskade dock arbetslösheten i riket och Dalarnas 
län stod för nästan hela den minskningen. (Riket -316, Dalarna –253). På 
kommunnivå var det i Mora, Orsa och Älvdalen som antalet arbetslösa kvinnor 
minskade mest, (-155). Samtidigt var omsättningen till arbete bland ungdomar i 
topp i länets nordliga kommuner. Kort sagt, Mora, Orsa och Älvdalen stod i 
oktober för hälften av den minskade arbetslösheten bland kvinnor i riket. 

Anmälda lediga platser har ökat med drygt 20 procent jämfört med förra året. 
Detta visar mycket konkret behovet av ersättningsrekryteringar i anslutning till 
det pågående generationsskiftet. 

För Dalarnas arbetsmarknad är det viktigt att ta tillvara alla nyanlända* och 
deras kompetenser eftersom de kommer att vara en viktig resurs framöver. 
Omsättningen till arbete bland nyanlända under det senaste året (november 2012 
– oktober 2013) var i Dalarnas län 24,2 procent. Länet hör därmed till de sju 
bästa regionerna i riket när det gäller att erbjuda arbete till nyanlända. 

*I Arbetsförmedlingens verksamhet definieras nyanlända som utrikes födda personer vars 
vistelsetid i Sverige i normalfallet inte överstiger 36 månader efter erhållet uppehållstillstånd. 

  

Falun 8 november 2013 Jan Sundqvist 
Analysavdelningen 
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Lediga platser  
Något färre nyanmälda lediga jobb än i oktober 2012  

Antalet lediga platser som anmäldes till Arbetsförmedlingen i Dalarna uppgick i 
oktober till 1 0181, vilket är 96 färre än i oktober 2012. Under årets tio första 
månader har de lediga platserna ökat med 9 procent och sammanlagt har 15 381 
platser anmälts till Arbetsförmedlingen i Dalarna hittills i år. 

Fått arbete 
Omsättningen till arbete är fortfarande på en högre nivå än i riket    

Under oktober påbörjade 1 459 personer 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. 
Antalet är 155 personer färre än i oktober 2012.   

Personer berörda av varsel  
Under oktober varslades 83 personer i länet. I oktober 2012 var siffran 337. 

Nyinskrivna öppet arbetslösa  
Under oktober anmälde sig 973 personer som arbetslösa i länet. Det är 151 färre 
än för ett år sedan. 

Personer utan arbete 
Dalarna har rikets femte lägsta arbetslöshet och en minskning jämfört med 
förra året 

Sammantaget var 7,5 procent av länets registerbaserade arbetskraft i åldrarna 16-
64 år antingen inskrivna som arbetslösa eller deltagare i program med 
aktivitetsstöd i slutet av oktober. Förra året var andelen 7,6 procent. I riket som 
helhet var 8,5 procent antingen inskrivna som arbetslösa eller deltagare i 
program med aktivitetsstöd, en minskning med 0,1 procentenheter. I antal var 
det 197 färre arbetslösa personer i länet i oktober i år. 

Öppet arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd 
Minskning av arbetslösa och programdeltagare i åtta kommuner, ökning 
eller oförändrat i övriga 

Säters kommun hade den lägsta andelen antingen inskrivna som arbetslösa eller 
deltagare i program med aktivitetsstöd, 4,9 procent av kommunens 
registerbaserade arbetskraft i åldrarna 16-64 år. Avesta hade den högsta andelen, 

                                                           

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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9,1 procent. Mora och Älvdalen hade även denna månad den största procentuella 
minskningen av arbetslösa och programdeltagare med 1,7 procentenheter var. I 
Mora minskade arbetslösheten med 191 personer och i Älvdalen med 67. 
Arbetslösheten bland kvinnor minskade i elva av länets kommuner och 
sammanlagt fanns det 253 färre arbetslösa kvinnor i år än förra året i oktober. 
Däremot har arbetslösheten bland män ökat med 56 personer. 

Jobb- och utvecklingsgarantin är det program som har flest deltagare i länet, 
2 284 personer i slutet av oktober.  

Ungdomsarbetslösheten fortsätter att minska både i antal och i andel under 
oktober 

Andelen inskrivna arbetslösa minskade i oktober bland de yngre. 2 484 
ungdomar mellan 18 och 24 år var i oktober inskrivna som öppet arbetslösa eller i 
program vid Arbetsförmedlingen, vilket utgör 16,2 procent av ung arbetskraft. På 
ett år har ungdomsarbetslösheten minskat med 1,5 procentenheter eller 227 
personer. I riket var andelen arbetslösa ungdomar 17,4 procent.  

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 Avesta var nivån 21,8 procent. Den kraftigaste minskningen har 
denna månad skett i Orsa där andelen minskat med 4,5 procentenheter. Även 
Rättvik har en stark minskning med 4,1 procentenheter.  

Fyra dalakommuner ligger över riksgenomsnittet i oktober. 

Arbetssökande i arbete med stöd 
2 662 personer hade i oktober olika former av arbete med stöd, en svag ökning 
från föregående år.  Av dem i arbete med stöd hade 362 personer olika 
anställningsstöd och 2 300 personer fick ta del av särskilda insatser för 
funktionshindrade med nedsatt arbetsförmåga. 
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Kort om oktober 2013, Dalarnas län 

Siffror inom parentes är motsvarande för ett år sedan 

 1 459 personer fick arbete (1 614) 
1 018 lediga jobb anmäldes (1 114) 

9 945 personer var inskrivna som arbetslösa (10 142) 
2 484 ungdomar 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (2 711) 

973 anmälde sig som arbetslösa (1 124) 
7,5 procent var arbetslösa (7,6) 

16,2 procent ungdomar var arbetslösa (17,7) 
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Fakta om statistiken 
Notera att den arbetslöshetsstatistik som Arbetsförmedlingen redovisar inte är den officiella arbetslösheten utan 
att den istället redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU). 

Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik bygger på 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 öppet arbetslösa och/eller sökande i program med aktivitetsstöd anges numera i 
förhållande till en registerbaserad arbetskraft. 

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik 

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning 

Arbetsmarknadsstatistik för november publiceras 18 december 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Fakta-om-statistiken.html
http://www.scb.se/aku
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