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Totalt inskrivna arbetslösa i Dalarnas i län augusti 2014 

8 693 (6,6 %) 
 

 

3 709 kvinnor (5,9 %) 
4 984 män (7,2 %) 
2 083 unga 18-24 år (13,7 %) 

(Andel av registerbaserade arbetskraften) 

 
Mer information om arbetsmarknadsläget 
i Dalarnas län i slutet av augusti 2014 
 
Dalarnas län ligger fortfarande kvar bland de fyra län i riket som har lägst 
arbetslöshet även om det finns tendenser till att hjulen snurrar lite långsammare för 
tillfället. Arbetslösheten har minskat med 0,5 procentenheter i Dalarna jämfört med 
0,7 i riket som helhet. Bland ungdomarna är rikets minskning större än Dalarnas 
men även här ligger länets arbetslöshetsnivå bland de fem bästa i riket. 
 
Anmälda lediga jobb är i stort sett samma antal som föregående år. Vintersäsongen 
närmar sig och turistanläggningarna runtom i Dalarna letar efter personal. De flesta 
platserna fanns i augusti inom hotell och restaurang med en fjärdedel av samtliga 
anmälda lediga jobb. Detta visar på besöksnäringens stora betydelse för länet.  

Lediga platser i augusti  
Antalet lediga platser som anmäldes till Arbetsförmedlingen i Dalarna uppgick i 
augusti till 1 6001, varav 400 fanns inom hotell och restaurang. Kvarstående platser, 
platser som publicerats tidigare månader men som fanns kvar i augusti, var nio 
procent fler än i augusti 2013.  

Fått arbete 
Under augusti påbörjade drygt 1 000 personer av alla som var inskrivna vid 
Arbetsförmedlingen i Dalarna någon form av arbete. I förhållande till arbetskraften 
utgör det 0,8 procent. För riket blev siffran 0,9 procent.  
 

                                                           
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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Nyinskrivna öppet arbetslösa  
Under augusti anmälde sig 1 020 personer som arbetslösa i länet. Nivån är lägre än 
för ett år sedan och en bidragande orsak till att antalet arbetslösa minskar. Hittills i 
år har nästan 800 färre anmält sig som arbetslösa jämfört med förra året. 

Personer utan arbete 
Dalarna har rikets fjärde lägsta arbetslöshet i augusti. 
Sammantaget var 6,6 procent av länets registerbaserade arbetskraft i åldrarna 16-64 
år antingen inskrivna som arbetslösa eller deltagare i program med aktivitetsstöd i 
slutet av augusti. Förra året var andelen 7,1 procent. I riket som helhet var 7,8 
procent antingen inskrivna som arbetslösa eller deltagare i program med 
aktivitetsstöd, en minskning med 0,7 procentenheter. I antal var det drygt 700  
färre arbetslösa personer i länet i augusti i år. 

Öppet arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd 
Minskning av arbetslösa och programdeltagare i tolv av Dalarnas 
kommuner. 
Säters kommun hade den lägsta andelen antingen inskrivna som arbetslösa eller 
deltagare i program med aktivitetsstöd, 4,1 procent av kommunens registerbaserade 
arbetskraft i åldrarna 16-64 år. Avesta hade den högsta andelen, 9 procent. Vansbro, 
Älvdalen och Orsa hade denna månad den största procentuella minskningen av 
arbetslösa och programdeltagare. I Älvdalen minskade arbetslösheten med 76 
personer, i Vansbro med 54 och i Orsa med 46 personer. Norra Dalarna, Orsa, Mora 
och Älvdalen, har lägre arbetslöshet än i riket i genomsnitt. 
 
Arbetslösheten bland kvinnor minskade med 535 personer i länet och bland männen 
med 207 personer. 
 
Jobb- och utvecklingsgarantin är det program som har flest deltagare i länet, 2 150 
personer i slutet av augusti. Antalet deltagare i sysselsättningsfasen (fas3) minskade 
med drygt 100 personer sedan förra året. I slutet av augusti fanns 605 personer i 
sysselsättningsfasen i länet. 
 
Ungdomsarbetslösheten fortsätter att minska både i antal och i andel 
jämfört med förra året. 
Andelen inskrivna arbetslösa minskade i augusti bland de yngre. 2 083 ungdomar 
mellan 18 och 24 år var i augusti inskrivna som öppet arbetslösa eller i program vid 
Arbetsförmedlingen, vilket utgör 13,7 procent av ung arbetskraft. På ett år har 
ungdomsarbetslösheten minskat med 1,3 procentenheter eller 198 personer. I riket 
var andelen arbetslösa ungdomar 15,2 procent.  
 
Bland länets ungdomar är de regionala skillnaderna stora. 
I Säter var 9,5 procent av kommunens registerbaserade arbetskraft i åldrarna 18-24 
år antingen inskrivna som arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd. I Avesta var 
nivån 19,2 procent. Den kraftigaste minskningen har denna månad skett i Orsa där 
andelen minskat med 5,3 procentenheter. Även Mora och Älvdalen har en stark 
minskning.  
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I endast två av femton dalakommuner ligger ungdomsarbetslösheten över 
riksgenomsnittet i augusti. 

Arbetssökande i arbete med stöd 
2 780 personer hade i augusti olika former av arbete med stöd, en svag ökning från 
föregående år.  Av dem i arbete med stöd hade 373 personer olika anställningsstöd 
och 2 372 personer fick ta del av särskilda insatser för funktionshindrade med nedsatt 
arbetsförmåga. 
 

  
Kort om augusti 2014, Dalarnas län 

Siffror inom parentes är motsvarande för ett år sedan 
  

1 079 personer fick arbete (1 358) 
1 600 lediga jobb anmäldes (1 682) 

8 693 personer var inskrivna som arbetslösa (9 435) 
2 083 ungdomar 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (2 281) 

1 020 anmälde sig som arbetslösa (1 098) 
134 varslades om uppsägning (210) 

  
 6,6 procent* var arbetslösa (7,1) 

13,7 procent* ungdomar var arbetslösa (15,0) 
*av registerbaserad arbetskraft 
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Inskrivna arbetslösa i augusti 2013 som andel (%) av  den 
registerbaserade arbetskraften 16 – 64 år 
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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 september publiceras 10 oktober 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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