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Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017 

Till arbete 
I september gick 985 personer från arbetslöshet till arbete i Dalarnas län. Hittills i år har 
drygt 10 000 personer lämnat arbetslöshet i länet och gått till arbete. Andelen kvinnor var 
46 procent av samtliga till arbete i september men som andel av arbetslösa kvinnor var 
nivån 11 procent medan männens andel var 10 procent. 

Inskrivna arbetslösa 
I september fanns 9 335 inskrivna arbetslösa vid Arbetsförmedlingen i Dalarnas län. Det 
är i omkring 150 personer fler än för ett år sedan. Andelen av registerbaserad arbetskraft 
är oförändrad jämfört med september förra året, och uppgick till 7,0 procent. Arbetslös-
heten bland kvinnor var 6,3 procent och bland männen 7,7 procent.  

Dalarnas län hade en lägre arbetslöshet än riket även i september. I riket var andelen 7,4 
procent.  

Säter hade den lägsta arbetslösheten i länet med 3,2 procent av registerbaserad arbets-
kraft (en svag ökning med 0,1 procentenhet) och Avesta den högsta med 12,6 procent (en 
minskning med 0,3 procentenheter på ett år).  

Bland inrikes födda är fördelningen mycket jämnare och varierar mellan 2,1 procent i Sä-
ter och 4,2 procent i Älvdalen. Tre av länets kommuner hade en arbetslöshet som var 
högre än rikets. I länet som helhet var andelen inrikes födda arbetslösa 3,2 procent, vilket 
är den femte lägsta nivån i riket tillsammans med Hallands län.    

Inskrivna arbetslösa ungdomar 
Arbetslösheten bland ungdomar är fortsatt på väg nedåt jämfört med förra året. I septem-
ber var andelen 10,7 procent av ung arbetskraft, viket är en minskning med 1,1 procenten-
heter. Antalet minskade med 170 personer från september förra året till 1 550 arbetslösa 
ungdomar i år. Det är samtidigt det lägsta antalet en septembermånad under mycket lång 
tid.  

Bland ungdomar hade Rättvik den lägsta arbetslösheten, 4,9 procent, samma som för ett 
år sedan. Avesta hade den högsta nivån i länet, 19,4 procent, men med en minskning på 
hela 3,9 procentenheter på ett år. I riket var andelen 10,4 procent. 

Bland inrikes födda ungdomar var arbetslösheten bland ungdomar mycket lägre än i ri-
ket, 5,3 procent mot rikets 6,6 procent. Endast i Älvdalen, Avesta och Hedemora låg nivån 
högre än i riket. 

Inskrivna inom etableringsuppdraget 
I etableringsuppdraget fanns 2 416 inskrivna arbetslösa från ett femtiotal olika länder i 
september. Antalet har ökat med cirka 100 personer sedan september förra året, men se-
dan årsskiftet har antalet minskat för varje månad. I januari var antalet 2 700 personer.  
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Inskrivna arbetslösa med lång tid utan arbete 
En längre tid utan arbete skapar ofta problem, inte bara för en arbetslös utan också för 
hela arbetsmarknaden då personens kompetens inte kan utnyttjas. Det finns många orsa-
ker till att en person inte haft arbete på ett tag. Just den kompetensen inte efterfrågas 
kanske inte på arbetsmarknaden eller att det är problem med språket eller med en utbild-
ning som inte finns. 

När det gäller nyanlända är det förståeligt att det längre tid att komma i arbete. Utbild-
ning och arbetslivserfarenhet behöver valideras och det krävs kanske också en påbygg-
nadsutbildning som är anpassad till svensk arbetsmarknad. Man måste därför acceptera 
att gränserna vid 6, 12 och 24 månader utan arbete lätt kan överskridas. 

I september hade 62 procent av inskrivna arbetslösa i Dalarnas län en tid utan arbete som 
överskred 6 månader. Bland inrikes födda var andelen 48 procent och bland utrikes födda 
72 procent.  

Antalet inrikes födda som varit utan arbete mer än 24 månader minskade under året med 
drygt 70 personer och utgjorde i september 15 procent av inrikes födda arbetslösa. Bland 
utrikes födda arbetslösa hade 23 procent varit utan arbete mer än 24 månader, en ökning 
från 18 procent året innan 

Fler män är arbetslösa i Dalarnas län än kvinnor. I september var antalet 5 360 arbetslösa 
män och 3 975 kvinnor. Bland ungdomarna fanns det nästan dubbelt fler arbetslösa män 
än kvinnor. 

Nyinskrivna arbetslösa 
I september anmälde sig 708 nya arbetslösa vid Arbetsförmedlingen i Dalarnas län. I sep-
tember 2016 var antalet nyinskrivna 885 personer. 67 procent var inrikes födda, 37 pro-
cent var ungdomar mellan 18 och 24 år och flertalet var män (55 procent). 

Arbete med stöd 
2 940 personer inskrivna vid arbetsförmedlingen hade i september arbete med stöd. Den 
största gruppen var personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsför-
måga, 2 390 personer. 540 personer hade olika former av anställningsstöd. Detta är en 
marginell ökning av antalet jämfört med förra året.  

Nystartsjobb, yrkesintroduktion och utbildningskontrakt 
Nystartsjobben som sysselsatte drygt 1 000 personer har minskat något i antal under det 
senaste året. Yrkesintroduktionsanställningarna är än så länge mycket få i länet, endast 
20 personer hade denna form av stöd i september. Antalet med utbildningskontrakt har 
däremot ökat från blygsamma 54 personer för ett år sedan till 81 personer i september i 
år. 

Antal personer varsel om uppsägning 
I september varslades 54 personer om uppsägning.  
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Lediga platser 1 
Drygt 2 000 lediga platser anmäldes i september till Arbetsförmedlingen i Dalarnas län. 
De flesta lediga platser fanns inom vård och omsorg. Antalet är ungefär samma som i sep-
tember för ett år sedan och sammanlagt under årets åtta första månader har nästan 23 
000 platser anmälts, vilket är drygt ett par tusen fler än under samma period förra året. 

Analys: Fler kvarstående lediga platser och fortsatt minskning av in-
rikes födda arbetslösa 
I slutet av september fanns drygt 2 100 kvarstående lediga platser anmälda hos Arbetsför-
medlingen i Dalarna. Det är en ökning med 20 procent jämfört med september förra året 
och den högsta septembersiffran på tre år. 

Kvarstående platser är de platser som arbetsgivarna anmält till Arbetsförmedlingen 
och/eller skrivit in i Annonsera på arbetsformedlingen.se, och som inte avrapporterats 
under månaden. Ett ökat antal indikerar både efterfrågan på arbetskraft och att det tar 
längre tid att hitta rätt kompetens till det lediga jobbet. 

Samtidigt fortsätter antalet inrikes födda arbetslösa att minska och är i september nere i 
3,2 procent av inrikes född registerbaserad arbetskraft. I Dalarnas kommuner låg sprid-
ningen mellan 2,1 procent i Säter och 4,2 procent i Älvdalen. Med en så låg arbetslöshet 
tenderar vakanstiderna att bli allt längre, något som gäller i hela riket. Det blir alltså allt 
svårare för arbetsgivarna att hitta lämpliga sökande och det tar allt längre tid att få plat-
serna tillsatta.  

För arbetsgivare med rekryteringsbehov gäller det att vara ute i mycket god tid eftersom 
platsen annars riskerar att stå tom när produktionskapaciteten inte räcker vid arbetsstäl-
let. En längre framförhållning ger också möjligheter att hitta alternativa lösningar på re-
kryteringen. Det finns goda chanser till rekrytering bland grupper av arbetssökande som 
man kanske inte tidigare reflekterat över, till exempel bland utrikesfödda, bland personer 
med funktionshinder eller med en kortare utbildning som kan rustas med den efterfrå-
gade kompetensen genom kortare eller längre utbildningsinsatser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Inskrivna arbetslösa i Dalarnas län september 2017 som andel (%) av 
den registerbaserade arbetskraften 16 – 64 år 
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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 

Inskrivna arbetslösa i riket september 2017 som andel (%) av den  
registerbaserade arbetskraften 16 – 64 år 

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