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Analysavdelningen 

 

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i 
december 2015 

Fått arbete 

I december fick 995 inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Dalarna arbete. I december 

för ett år sedan var antalet 1 026. Hittills i år har 15 500 personer inskrivna vid 

Arbetsförmedlingen i Dalarna gått till arbete, varav 10 200 från öppen arbetslöshet 

eller från program med aktivitetsstöd. 

Nyinskrivna öppet arbetslösa  

911 personer anmälde sig som arbetslösa i Dalarna i december. Det är något färre än 

för ett år sedan. En större andel av de nyanmälda i december var män, 70 procent av 

samtliga. Under 2015 har drygt 500 färre anmälts sig arbetslösa än under året innan. 

Lediga platser  

3 155 lediga platser anmäldes till Arbetsförmedlingen i Dalarna under december. Det 

är betydligt fler än föregående år i december då antalet var 1 554. Platser inom vård 

och omsorg fanns det flest av, 1 340 platser.  

Inskrivna arbetslösa ökar men antalet minskar bland ungdomar och 

inrikesfödda 

Inskrivna arbetslösa är den sammanlagda kompetensen som länets arbetsgivare kan 

välja bland när de behöver personal. I december var utbudet av arbetssökande 10 159 

personer i Dalarnas län. För ett år sedan var antalet 9 819 och har alltså ökat med 345 

personer. Antalet inskrivna ungdomar som söker jobb minskade med 145 personer 

sedan december förra året. Det innebär bland samtliga arbetslösa ett ökat utbud i 

förhållande till registerbaserad arbetskraft i länet med 0,3 procentenheter. Andelen 

är 7,6 procent av registerbaserad arbetskraft. Ungdomarnas minskning var 0,8  

procentenhet och var i december 13,6 procent av registerbaserad ung arbetskraft. 

 

Antalet inrikesfödda arbetslösa har minskat med närmare 750 personer på ett år och 

är nere i 5 676 personer.  

 

Malung-Sälens kommun har i december länets lägsta arbetslöshet med 3,9 procent av 

registerbaserad arbetskraft och Avesta den högsta med 14,2 procent. Endast fyra 

kommuner i Dalarna har en arbetslöshet som är högre än rikets genomsnitt, 

Borlänge, Avesta, Ludvika och Hedemora. I ett riksperspektiv är även dessa nivåer 

låga. Rikets arbetslöshet var 8,0 procent. 

 

Även bland ungdomarna har Malung-Sälen den lägsta arbetslöshetsnivån med 6,2 

procent av ung arbetskraft. Avesta har också den högsta arbetslösheten bland 

ungdomar, 27,9 procent. I riket var andelen 13,1 procent. Fem dalakommuner har en 
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högre ungdomsarbetslöshet än riket i genomsnitt; Orsa, Smedjebacken, Ludvika, 

Hedemora och Avesta. 

 

Männen är i högre utsträckning arbetslösa i Dalarna än kvinnorna och deras andel 

har också ökat under det senaste året. Bland männen är andelen arbetslösa 8,8 

procent av registerbaserad manlig arbetskraft (en ökning med 0,4 procentenheter) 

och 6,3 procent bland kvinnor (en ökning med 0,1 procentenhet) som andel av 

registerbaserad kvinnlig arbetskraft. I Gagnef är endast 2,7 procent av kommunens 

kvinnliga arbetskraft arbetslös.   

Öppet arbetslösa 

Antalet öppet arbetslösa var 5 970 personer i december, en ökning med 450 personer 

på ett år. 

Arbetssökande i program med aktivitetsstöd 

4 189 arbetslösa hade någon form av aktivitetsstöd i december. Detta är 105 personer 

färre än för ett år sedan. Den största enskilda gruppen bestod av deltagare i Jobb- och 

utvecklingsgarantin med drygt 2 000 deltagare. Av dessa var 628 i Sysselsättnings-

fasen. 

Tider i arbetslöshet 

Av länets 10 159 arbetslösa hade 4 860 personer en kortare tid utan arbete än sex 

månader. 3 284 personer hade varit utan arbete i mer än 12 månader och av dessa 

hade 1 353 en tid utan arbete på mer än 24 månader.  

Arbetssökande i arbete med stöd 

2 703 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 2 316 hade denna form av stöd. Sökande 

med olika slag av anställningsstöd var 387. 

Så blev 2015 på Dalarnas arbetsmarknad 

En seglivad myt säger att man måste flytta från Dalarna för att få jobb. I verkligheten 

är det lättare att få arbete i Dalarna än i genomsnitt i Sverige. Under 2015 var 

omsättningen till arbete från arbetslöshet drygt 51 procent i Dalarna jämfört med 

riksgenomsnittets 46 procent. 

 

Drygt 25 100 lediga platser anmäldes till Arbetsförmedlingen i Dalarna, en nivå som 

förmodligen aldrig setts tidigare. Det innebär 0,16 lediga platser för varje invånare i 

åldern 18 – 64 år i länet. I Malung-Sälen var antalet 0,35 lediga platser per varje 

invånare i arbetsför ålder. I ytterligare fyra kommuner var antalet högre än 

genomsnittet i Sverige; i Mora, Borlänge, Vansbro och Ludvika.  

 

Utbudet av arbetssökande ökar, men det är inte enbart negativt. Det dämpar bristen 

på sökande med rätt kompetens och underlättar för arbetsgivare att anställa. Inom 

offentlig sektor och inom byggindustrin uppger närmare hälften av arbetsgivarna att 

de upplevt rekryteringsproblem det senaste halvåret.  
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56 procent av inskrivna arbetslösa i december 2015 är födda i Sverige. Om Dalarnas 

arbetsgivare skulle vara hänvisade till enbart dessa så skulle yrken och branscher 

med brist på arbetskraft vara närmast alarmerande många. En så låg nivå på utbudet 

av arbetskraft kan snabbt ställa till problem för arbetsgivare. Risken är stor att det 

inte går att hitta lämplig kompetens bland länets invånare.  

 

Ett ökat utbud av utrikesfödd arbetskraft ger den möjlighet till tillväxt och kompetens 

som Dalarna så väl behöver. Idag väntar flera hundra utrikesfödda akademiker på att 

få komma in på länets arbetsmarknad. Dalarnas arbetsmarknad behöver dem, men 

det krävs också insatser i form av valideringar och spetsutbildningar. 

Kort om december månad 2015 i Dalarnas län 

(inom parentes anges motsvarande siffror för december 2014) 

 
 7,6 procent var inskrivna som arbetslösa (7,4)* 

 13,6 procent i åldern 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (14,4)** 

 Antal inskrivna arbetslösa uppgick till 10 159  personer (9 814)  

 955 personer fick arbete (1 026) 

 57 personer varslades om uppsägning (6) 

 911 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (968) 

 3 155 nya lediga platser anmäldes (1 554) 

*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 2015 som andel (%) av den  

registerbaserade arbetskraften 16 – 64 år 
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Län

Inskrivna 

arbetslösa

Förändring i 

procentenheter*

X Gävleborgs län 11,9% 0,1

K Blekinge län 11,5% 0,2

D Södermanlands län 11,0% 0,3

M Skåne län 10,3% 0,0

U Västmanlands län 9,7% 0,2

Y Västernorrlands län 9,6% -0,1

E Östergötlands län 9,3% -0,3

S Värmlands län 8,9% -0,3

G Kronobergs län 8,6% 0,0

T Örebro län 8,5% -0,1

H Kalmar län 8,0% -0,1

Riket 8,0% -0,1

I Gotlands län 7,7% -0,8

Z Jämtlands län 7,7% -0,3

BD Norrbottens län 7,6% -0,2

W Dalarnas län 7,6% 0,3

O Västra Götalands län 7,2% -0,4

AC Västerbottens län 7,1% -0,3

F Jönköpings län 6,9% -0,1

N Hallands län 6,6% 0,1

AB Stockholms län 6,3% -0,1

C Uppsala län 5,6% 0,2

* Förändring i procentenheter jämfört med 

motsvarande period föregående år

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
Inskrivna arbetslösa i december 2015 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 11 februari 

2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

