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Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i 
januari 2017 
Fått arbete 
I januari fick 1 063 inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Dalarna arbete. I januari för 
ett år sedan var antalet nästan samma, 1 067. Av alla som gick till arbete var 180 
ungdomar mellan 18 och 24 år. Drygt 20 procent av dem som fick jobb hade enbart 
förgymnasial utbildning medan 27 procent hade eftergymnasial utbildning. 

Nyinskrivna öppet arbetslösa  
962 personer anmälde sig som arbetslösa i Dalarna i januari, något fler än i januari 
förra året. 34 procent av de nyinskrivna var födda utomlands och 29 procent var 
ungdomar mellan 16 och 24 år.  

Lediga platser  
3 584 lediga platser anmäldes till Arbetsförmedlingen i Dalarna under januari. 
Majoriteten av platserna fanns inom vård och omsorg, 52 procent. Drygt 400 platser 
fanns inom industrin, varav en stor del avser sommarvikariat. 

Arbetslösheten samma som förra året 
Inskrivna arbetslösa är den sammanlagda kompetensen som länets arbetsgivare kan 
välja bland när de behöver personal. I januari var utbudet av arbetssökande 10 465 
personer i Dalarnas län. För ett år sedan var antalet 10 461 och är så gott som 
oförändrat. Andelen i procent av registerbaserad arbetskraft blir dock en tiondedel 
lägre på grund av förändring i arbetskraften.  
 
Antalet inskrivna ungdomar som söker jobb minskade med nästan 300 personer 
sedan januari förra året. Andelen är 12,1 procent av registerbaserad ung arbetskraft. 
Ungdomarnas minskning var 1,8 procentenheter. 
 
Antalet inrikes födda arbetslösa har minskat med drygt 900 personer på ett år och är 
nere i 4 900 personer. De utgör 47 procent av alla arbetslösa. 
 
Säters kommun har i januari länets lägsta arbetslöshet med 3,3 procent av 
registerbaserad arbetskraft och Avesta den högsta med 13,6 procent. Fem kommuner 
i Dalarna hade en arbetslöshet som var lika med eller högre än rikets genomsnitt, 
Orsa, Borlänge, Avesta, Ludvika och Hedemora. I ett riksperspektiv är även dessa 
nivåer låga. Rikets arbetslöshet var 7,8 procent. I Rättvik har den öppna 
arbetslösheten minskat med en procentenhet på ett år och hör tillsammans med 
Säter, Mora och Avesta till de kommuner där den totala arbetslösheten minskat mest 
i länet under året. 
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Bland ungdomarna hade Säter också den lägsta arbetslöshetsnivån med 5,5 procent 
av ung arbetskraft. Avesta hade den högsta arbetslösheten bland ungdomar, 22,8 
procent, men med den kraftigaste minskningen i länet under 2016 på hela 4,6 
procentenheter. I riket var andelen 11,3 procent. Bland inrikes födda ungdomar var 
Dalarnas arbetslöshet 7,0 procent och rikets 7,7.  
 
Bland männen är andelen arbetslösa 9,2 procent av registerbaserad manlig 
arbetskraft (svag minskning jämfört med föregående år) och 6,3 procent bland 
kvinnor (oförändrat) som andel av registerbaserad kvinnlig arbetskraft.   

Öppet arbetslösa 
Antalet öppet arbetslösa var 6 080 personer i januari, en minskning med 142 
personer på ett år. 

Arbetssökande i program med aktivitetsstöd 
4 385 arbetslösa hade någon form av aktivitetsstöd i januari, en ökning med 146 
personer. Den största enskilda gruppen bestod av deltagare i Jobb- och 
utvecklingsgarantin med drygt 2 000 deltagare. Av dessa var 158 i 
Sysselsättningsfasen, en minskning med över 400 personer på ett år. 

Tider i arbetslöshet 
Av länets arbetslösa hade 47 procent en kortare tid utan arbete än sex månader. 37 
procent hade varit utan arbete i mer än 12 månader och 16 procent hade en tid utan 
arbete på mer än 24 månader.  

Arbetssökande i arbete med stöd 
Drygt 2 700 personer i Dalarna hade i januari en anställning med stöd. Den allra 
största andelen bestod av särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning 
som medför nedsatt arbetsförmåga. Drygt 2 300 hade denna form av stöd. Sökande 
med olika slag av anställningsstöd var 462. 

Analys: Flest antal anmälda lediga platser någon månad på 24 år 
Efterfrågan på arbetskraft är fortsatt mycket hög i Dalarna. I januari anmäldes mer än 
3 500 lediga platser i januari. Det är i särklass flest anmälda platser någon månad 
sedan januari 1993. I vår prognos för arbetsmarknaden i Dalarna under 2017 uppgav 
sju av tio arbetsgivare inom offentlig sektor att de hade rekryteringsproblem och därför 
är det inte förvånande att drygt 1 800 av de anmälda platserna återfinns inom vård och 
omsorg. Vi kan förvänta oss en ansträngd bemanningssituation inom vården även 
denna sommar.  
Efterfrågan på personal inom vård och omsorg har också en oroväckande historisk 
trend. Sedan början av 2010 har antalet lediga platser ökat kontinuerligt från 3 900 
under år 2010 till över 13 000 under 2016. I genomsnitt per månad är ökningen från 
326 till drygt 1 000 anmälda platser i Dalarna. 
Antalet kvarstående platser, platser som anmälts föregående månader men som 
fortfarande är obesatta, var också ovanligt högt. I januari var de mer än 3 700. Det 
förstärker ytterligare bilden av stor efterfrågan på arbetskraft i kombination med 
svårigheter att hitta rätt kompetens.  
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Detta visar samtidigt på mycket goda möjligheter till jobb inom vård och omsorg i 
länet. Det innebär en bra väg in på arbetsmarknaden för både ungdomar och 
nyanlända för den som har någon form av bakgrund inom branschen, utbildning eller 
arbetslivserfarenhet. 
De flesta platserna inom vården i januari, drygt 1 100 platser, avser gymnasieutbildade 
undersköterskor, vårdbiträden och vårdare.   
Samtidigt som efterfrågan på arbetskraft var hög i januari var trenden på nedåtgående 
när det gäller varsel. För fjärde året i rad minskar antalet varslade i länet i januari. Även 
helåret 2016 medförde lägst antal varsel under de tre senaste åren.  
 
 

Kort om januari månad 2017 i Dalarnas län 
(inom parentes anges motsvarande siffror för januari 2016) 
 

• 7,8 procent var inskrivna som arbetslösa (7,9)* 
• 12,1 procent i åldern 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (13,9)** 
• Antal inskrivna arbetslösa uppgick till 10 465 personer (10 461)  
• 1 063 personer fick arbete (1 067) 
• 77 personer varslades om uppsägning (111) 
• 962 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (909) 
• 3 584 nya lediga platser anmäldes (2 340) 

*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 januari 2017 som andel (%)  
av den registerbaserade arbetskraften 16 – 64 år 
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Inskrivna arbetslösa i januari 2017 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 januari 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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