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Arbetsförmedlingens statistik för juli månad 2018 

Till arbete 

I juli gick drygt 793 personer från arbetslöshet till arbete i Dalarnas län. Det är exakt samma antal som 

i juli för ett år sedan, men samtidigt var antalet arbetslösa betydligt färre.  

Inskrivna arbetslösa 

I juli fanns 7 927 inskrivna arbetslösa vid Arbetsförmedlingen i Dalarnas län. Det är den 

lägsta julisiffran sedan 2008 och den tredje lägsta under de senaste 18 åren. Antalet inri-

kes födda arbetslösa var så lågt att vi får gå tillbaka till slutet av 1980-talet för att hitta en 

motsvarighet. 

Andelen av registerbaserad arbetskraft var 0,9 procentenheter lägre än juli förra året, och 

uppgick till 6,0 procent. Arbetslösheten bland kvinnor var 5,6 procent och bland männen 

6,2 procent.  

Dalarnas län hade en lägre arbetslöshet än riket även i juli. I riket var andelen 6,9 pro-

cent.  

Säter hade den lägsta arbetslösheten i länet med 2,7 procent av registerbaserad arbets-

kraft (en minskning med 0,5 procentenheter) och Avesta den högsta med 9,9 procent (en 

minskning med 2,7 procentenheter på ett år).  

Bland inrikes födda är fördelningen mycket jämnare och varierar mellan 1,4 procent i Sä-

ter och 3,7 procent i Älvdalen. Endast två av länets kommuner hade en arbetslöshet som 

var högre än rikets. I länet som helhet var andelen inrikes födda arbetslösa 2,7 procent, 

vilket var den näst lägsta nivån i riket. 

Även bland utrikes födda minskade arbetslösheten, även om den fortfarande var på en 

högre nivå än i riket. I juli var 28,5 procent av utrikes född registerbaserad arbetskraft ar-

betslösa i länet, jämfört med 20 procent i riket. Minskningen sedan förra året är emeller-

tid hela 5,1 procentenheter i Dalarna mot 1,8 i riket.    

Inskrivna arbetslösa ungdomar 

Arbetslösheten bland ungdomar var lägre än i juli förra året. I juli i år var andelen 8,0 procent av ung 

arbetskraft, viket är en minskning med 2 procentenheter på ett är. Antalet minskade med nästan 300 

arbetslösa ungdomar från juli förra året till 1 153 arbetslösa ungdomar i år. Det är samtidigt det näst 

lägsta antalet en julimånad under 2000-talet.  

Bland ungdomar hade Vansbro och Rättvik den lägsta arbetslösheten, under 4,0 procent. Avesta hade 

den högsta nivån i länet, 13,9 procent, men med en minskning med anmärkningsvärda 5,2 procenten-

heter på ett år. I riket var andelen 8,6 procent och ungdomsarbetslösheten i Dalarna var därmed återi-

gen lägre än i riket. 

Bland inrikes födda ungdomar var arbetslösheten bland ungdomar mycket lägre än i riket, 3,8 procent 

mot rikets 5,4 procent.  
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Inskrivna inom etableringsuppdraget och i etableringsprogram 

I etableringsuppdraget fanns 1 764 inskrivna arbetslösa i juli. Antalet har minskat med nästan 700 

personer sedan juli förra året.  

Nyinskrivna arbetslösa 

I juli anmälde sig 554 nya arbetslösa vid Arbetsförmedlingen i Dalarnas län. I juli 2016 

var antalet nyinskrivna 513 personer.  

Arbete med stöd 

3 347 personer inskrivna vid arbetsförmedlingen hade i juli arbete med stöd. Den största 

gruppen var personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, 

2 459 personer. 888 personer hade olika former av anställningsstöd. Detta är en relativt 

stor ökning av antalet jämfört med förra året, och ökningen utgörs till största delen av Ex-

tratjänster. De har ökat från 147 förra året till 610 i år. 

Nystartsjobb, yrkesintroduktion och utbildningskontrakt 

Nystartsjobben som sysselsatte drygt 871 i juli personer har minskat rejält sedan förra 

året, då de var drygt 1 100. Yrkesintroduktionsanställningarna är än så länge mycket få i 

länet, endast 17 personer hade denna form av stöd i juli. Antalet med utbildningskontrakt 

har däremot ökat en aning från 66 personer för ett år sedan till 89 personer i juli i år. 

Antal personer varsel om uppsägning 

I juli varslades 32 personer om uppsägning jämfört med 511 för ett år sedan. 

Lediga platser 1 

Drygt 1 500 lediga platser anmäldes i juli till Arbetsförmedlingen i Dalarnas län. Under årets fem 

första månader har drygt 16 000 lediga platser anmälts. 

 

Analys: Rekryteringsunderlaget på upphällningen 

Arbetslösheten bland inrikes födda är nere i 2,7 procent av registerbaserad inrikes född arbetskraft. I 

Säter, Vansbro och Gagnef är den under två procent, i ytterligare sju kommuner under 3 procent. I 

Älvdalen, som har länets högsta arbetslöshet bland inrikes födda, ligger den på 3,7 procent. Bland inri-

kes födda ungdomar är arbetslösheten i Malung-Sälen nere i 1,3 procent och i Vansbro 2,0 procent. 

Arbetslösheten är näst lägst av alla Sveriges län och till och med lägre än i Stockholms län i denna 

grupp. 

Med ett så lågt utbud på inrikes födda är reserverna i princip uttömda. De arbetskraftsresurser som 

finns kvar i dagsläget är utrikes födda, men även här minskar utbudet. Totalt, inklusive både nyan-

lända och de som bott längre tider i Sverige, är arbetslösheten mindre än en tredjedel av vad den var 

under mitten av 1990-talet. Då var de allra flesta arbetslösa födda i Sverige. 

                                                             
1 Arbetsförmedlingen har sett en ökning av antalet nyanmälda lediga platser med ett overifierat bakomliggande rekryteringsbe-
hov. Detta medför att utvecklingen för Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik avseende lediga platser skall tolkas med stor 
försiktighet. Arbetsförmedlingens andel av de lediga platserna varierar över tid och konjunktur. Också annonseringsregler och 
annonseringskultur förändras över tid. Syftet med platsannonseringen är primärt att underlätta matchningen på arbetsmark-
naden. 
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Arbetslösheten bland utrikes födda i Dalarna nådde sin kulmen under hösten 2017 och har sedan dess 

minskat stadigt. Under våren och sommaren, med början i maj, har även antalet utrikes födda med 

lång tid utan arbete (24 månader) minskat. Även bland arbetslösa med kortare tid utan arbete, 6 och 

12 månader, minskade antalet. 

För den som är i behov av ny personal är det svårt att välja bort någon grupp. Det är helt enkelt dags 

att bryta traditionella rekryteringsmönster och se till kompetensen bland dem som ändå fortfarande 

söker arbete i Dalarnas län. 

Fakta om statistiken 

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhets-

statistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat 

inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslös-

hetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsför-

medlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och om-

gående 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 of-

ficiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbets-

kraftsundersökning (AKU). 

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik 

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning 

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

