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Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i 
mars 2015 
Fått arbete 
I mars fick 1 455 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. I mars för ett år sedan var 
antalet 1 516. 145 av dessa var födda i länder utanför Europa. Fördelningen mellan 
män och kvinnor visar att allt fler män får arbete. 61 procent av de som gick till arbete 
var män.  Å andra sidan är antalet arbetslösa män fler, vilket medför att 
omsättningen till arbete de facto var lika stor bland både kvinnor och män. 

Nyinskrivna öppet arbetslösa  
697 personer anmälde sig som arbetslösa i Dalarna i mars. Det är 83 personer färre 
än för ett år sedan och det fjärde lägsta värdet någon månad under de tre senaste 
åren. Majoriteten av de nyanmälda i mars var män, 65 procent av samtliga. Hittills i 
år har 3 927 personer anmält sig som arbetslösa, vilket är 446 färre än under samma 
period förra året. 

Lediga platser  
2 349 lediga platser anmäldes till Arbetsförmedlingen i Dalarna under mars. Det är 
drygt 300 fler än föregående år i mars. Majoriteten av de lediga platserna, 600 lediga 
jobb, fanns inom vård och omsorg. Drygt 300 anmälda lediga platser avsåg 
sommarvikariat. Dessutom fanns 2 600 kvarstående platser, platser som anmälts 
under tidigare månader men som fortfarande kunde sökas vid mars månads slut. 

Inskrivna arbetslösa 
Inskrivna arbetslösa innefattar både öppet arbetslösa och personer i program med 
aktivitetsstöd. I mars var 9 616 arbetslösa i Dalarnas län. Antalet har minskat med 
468 personer på ett år och av dessa var 407 ungdomar mellan 18 och 24 år. Det 
innebär bland samtliga arbetslösa en minskning med 0,3 procentenheter till 7,3 
procent av registerbaserad arbetskraft i länet. Ungdomarnas minskning var 2,3 
procentenheter och var i mars 13,5 procent av ung arbetskraft. 
 
Säters kommun har i mars länets lägsta arbetslöshet med 4,3 procent av 
registerbaserad arbetskraft och Avesta den högsta med 11,5 procent. Fem kommuner 
i Dalarna har en arbetslöshet som är högre än rikets genomsnitt, Borlänge, Avesta, 
Ludvika, Orsa och Hedemora. I ett riksperspektiv är även dessa nivåer låga. Rikets 
arbetslöshet var 7,9 procent. 
 
Bland ungdomarna har Leksand och Malung-Sälen den lägsta arbetslöshetsnivån 
med 9,0 procent av ung arbetskraft. Avesta har också den högsta arbetslösheten 
bland ungdomar, 23,7 procent. I riket var andelen 13,6 procent. Fyra dalakommuner 
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har en högre ungdomsarbetslöshet än riket i genomsnitt, Orsa, Ludvika, Hedemora 
och Avesta. 
 
Männen är i högre utsträckning arbetslösa i Dalarna än kvinnorna. Bland männen är 
andelen arbetslösa 8,4 procent av registerbaserad manlig arbetskraft och 6 procent 
bland kvinnor. Även bland Dalarnas enskilda kommuner är männens arbetslöshet 
högre. Störst är skillnaden i Orsa medan Smedjebacken har samma andel arbetslösa 
män och kvinnor. 

Öppet arbetslösa 
Antalet öppet arbetslösa var 5 210 personer i mars, en minskning med 372 personer 
på ett år. 

Arbetssökande i program med aktivitetsstöd 
4 406 arbetslösa hade någon form av aktivitetsstöd i mars. Detta är 96 personer färre 
än för ett år sedan. Den största enskilda gruppen bestod av deltagare i Jobb- och 
utvecklingsgarantin med drygt 2 200 deltagare. Av dessa var 636 i 
Sysselsättningsfasen. Under året har deltagarna minskat i garantin (241 färre) och i 
Sysselsättningsfasen (98 färre). 

Tider i arbetslöshet 
Av länets 9 616 arbetslösa hade mer än hälften, 4 980 personer, en kortare tid utan 
arbete än sex månader. 2 900 personer hade varit utan arbete i mer än 12 månader 
och av dessa hade 1 340 en tid utan arbete på mer än 24 månader. Antalet arbetslösa 
är i mars i år färre i samtliga grupper jämfört med mars 2013. 

Arbetssökande i arbete med stöd 
2 725 personer i Dalarna hade i mars en anställning med stöd. Den allra största 
andelen bestod av särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som 
medför nedsatt arbetsförmåga. Sammanlagt 2 336 hade denna form av stöd. Sökande 
med olika slag av anställningsstöd var 389. 

Kommentarer och analys 
Arbetsmarknaden i Dalarna verkar ha repat sig i mars. I början av året var 
ungdomsarbetslösheten högre än genomsnittet i riket men mars månad medförde en 
förändring då arbetslösheten sjönk kraftigt. Antalet arbetslösa ungdomar i mars i år 
är det lägsta för en marsmånad på sju år i Dalarna och därmed också lägre än rikets 
genomsnitt. 
 
Detta kan ha flera orsaker. Omsättningen till arbete ligger på i stort sett samma antal 
som förra året men då arbetslösheten vid månadens början var lägre än för ett år 
sedan är andelen till arbete större. 
 
Antalet nyinskrivna arbetslösa ungdomar är 18 procent lägre i mars i år än för ett år 
sedan. Med ett konstant utflöde och ett minskat inflöde minskar också 
arbetslösheten. 
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Ett minskat inflöde är ett tecken på att ungdomarna får jobb i större utsträckning 
innan de hinner bli arbetslösa. I och med detta minskar också tiderna i arbetslöshet. 
Nivån sjunker i alla grupper bland ungdomar, de som varit arbetslösa i sex, tolv 
respektive 24 månader. Det är faktiskt lättare för ungdomar att få jobb i Dalarna än i 
de flesta andra län i Sverige. 

Kort om mars månad 2015 i Dalarnas län 
(inom parentes anges motsvarande siffror för mars 2014) 
 

• 7,3 procent var inskrivna som arbetslösa (7,6)* 
• 13,5 procent i åldern 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (15,8)** 
• Antal inskrivna arbetslösa uppgick till 9 616 personer (10 084)  
• 1 455 personer fick arbete (1 516) 
• 697 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (729) 
• 1 488 nya lediga platser anmäldes (1 591) 

*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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Älvdalen1 Genomsnitt för länet 
+/- 1 procentenhet

= 8,4 % –

= 6,3 – 8,3 %1

=        – 6,2 %
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*Förändring i procentenheter jämfört med
motsvarande period föregående år

Kommun
Inskrivna 
arbetslösa

Förändring i 
procentenheter*

Avesta 11,5% 1,5
Borlänge 9,3% 0,2
Hedemora 9,0% 0,8
Orsa 8,6% 0,3
Ludvika 8,4% 0,4
Riket 7,9% -0,4
Dalarnas län 7,3% -0,3
Älvdalen 6,8% -0,7
Rättvik 6,5% -0,6
Falun 6,2% -0,9
Mora 5,8% -1,1
Vansbro 5,0% -2,3
Leksand 5,0% -1,1
Gagnef 4,8% -0,9
Smedjebacken 4,7% -1,1
Malung-Sälen 4,6% -0,6
Säter 4,3% -0,6

 
 
 
 
 

 
 
 
Inskrivna arbetslösa i mars 2015 som andel (%) av den registerbaserade 
arbetskraften 16 – 64 år 
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Län
Inskrivna 
arbetslösa

Förändring i 
procentenheter*

X Gävleborgs län 11,7% 0,1
K Blekinge län 10,9% 0,0
D Södermanlands län 10,5% -0,3
M Skåne län 10,1% -0,2
Y Västernorrlands län 9,4% -0,7
U Västmanlands län 9,3% -0,6
E Östergötlands län 9,2% -0,5
S Värmlands län 9,0% -0,6
G Kronobergs län 8,6% 0,1
T Örebro län 8,4% -0,7
I Gotlands län 8,3% -0,8

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

* Förändring i procentenheter jämfört med 
motsvarande period föregående år

 

 
 
 
 
Inskrivna arbetslösa i mars 2014 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 
 
April månads arbetsmarknadsstatistik publiceras den 11 maj 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

	Fått arbete
	Nyinskrivna öppet arbetslösa
	Lediga platser
	Inskrivna arbetslösa
	Öppet arbetslösa
	Arbetssökande i program med aktivitetsstöd
	Tider i arbetslöshet
	Arbetssökande i arbete med stöd
	Kommentarer och analys
	Kort om mars månad 2015 i Dalarnas län
	Fakta om statistiken

