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Arbetsförmedlingen 
Enheten Arbetsmarknad 

[Namn]  
 
 

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik i april 
2019 för Dalarnas län 

Till arbete 
Under april var andelen till arbete från arbetslöshet i Dalarnas län högre än i riket i 
förhållande till arbetskraften. Sammanlagt gick 1 190 personer till arbete under 
månaden i länet. 

Inskrivna arbetslösa 
I april fanns 7 963 inskrivna arbetslösa vid Arbetsförmedlingen i 
Dalarnas län, cirka 400 färre än i januari och drygt 900 färre än för ett år 
sedan. Därmed fortsätter trenden med minskning av arbetslösheten, 
något som varit tydligt under 2017 och 2018.  
 
Andelen av registerbaserad arbetskraft var 0,7 procentenheter lägre än 
april förra året, och uppgick till 5,9 procent. Arbetslösheten bland 
kvinnor var 5,6 procent och bland männen 6,2 procent. 
  
Dalarnas län hade en lägre arbetslöshet än riket även i april. I riket var 
andelen 6,7 procent. 
  
Säter och Gagnef hade den lägsta arbetslösheten i länet med 3,0 procent 
varderaav registerbaserad arbetskraft och Avesta den högsta med 9,7 
procent (en minskning med 1,5 procentenheter på ett år). 
  
Bland inrikes födda är fördelningen mycket jämnare och varierar mellan 
1,6 procent i Säter och 3,8 procent i Hedemora av inrikes född 
arbetskraft. Endast i Älvdalen, Orsa och Hedemora var arbetslösheten 
bland inrikes födda marginellt högre än i riket. I länet som helhet var 
andelen inrikes födda arbetslösa 3,0 procent och i riket 3,5 procent av 
inrikes född arbetskraft. 
 
Även bland utrikes födda minskade arbetslösheten, även om den 
fortfarande var på en högre nivå än i riket. I april var 25,2 procent av 
utrikes född registerbaserad arbetskraft arbetslös i länet, jämfört med 
18,8 procent i riket. I april för ett år sedan var arbetslösheten bland 
utrikes födda 30,0 procent i Dalarna.   
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Inskrivna arbetslösa ungdomar 
Arbetslösheten bland ungdomar var lägre än i april förra året. I april i år var andelen 
7,4 procent av ung arbetskraft, viket är en minskning med 1,6 procentenheter på ett 
år. Antalet minskade med drygt 250 arbetslösa ungdomar från april förra året till 
1 041 arbetslösa ungdomar i år.  
  
Bland ungdomar hade Säter och Gagnef den lägsta arbetslösheten, 2,9 respektive 3,0 
procent. Hedemora hade den högsta nivån i länet, 14,5 procent. Avesta hade den allra 
största minskningen, hela 4,5 procentenheter på ett år. I riket var andelen 7,8 procent 
och ungdomsarbetslösheten i Dalarna var därmed lägre än i riket. 
 
Bland inrikes födda ungdomar var arbetslösheten bland ungdomar också lägre än i 
riket, 4,3 procent mot rikets 5,0 procent.  

Inskrivna inom etableringsuppdraget 
I etableringsuppdraget fanns 1 159 inskrivna arbetslösa i april. Antalet har minskat 
med drygt 850 personer sedan april förra året.  

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 orsaker 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 utbildning som inte finns. 
 
Även bland arbetslösa med långa tider utan arbete är minskningen i april jämfört 
med samma månad för ett år sedan anmärkningsvärd. Antalet arbetslösa som varit 
utan arbete mer än tolv månader minskade i april med 21 procent i Dalarnas län.  

I april hade 4 669 arbetslösa en tid utan arbete på minst 6 månader. Personer som 
varit utan arbete i tolv månader 3 082 jämfört med 3 898 i april 2018. 

Nyinskrivna arbetslösa 
I april anmälde sig 564 nya arbetslösa vid Arbetsförmedlingen i Dalarnas 
län. I april 2018 var antalet nyinskrivna 556 personer.  

Arbete med stöd 
3 188 personer inskrivna vid arbetsförmedlingen hade i april arbete med 
stöd. Den största gruppen var personer med funktionsnedsättning som 
medför nedsatt arbetsförmåga, 2 434 personer. 754 personer hade olika 
former av anställningsstöd.  

Nystartsjobb, yrkesintroduktion och utbildningskontrakt 
Nystartsjobben som sysselsatte drygt 765 personer i april har minskat 
sedan förra året. Då var drygt 850 personer i nystartsjobb. 
Yrkesintroduktionsanställningarna var mycket få i länet, endast 15 
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personer hade denna form av stöd i april. Antalet med 
utbildningskontrakt har minskat sedan förra året och uppgick i april i år 
till 99 personer. 

Antal personer varsel om uppsägning 
I april varslades 83 personer om uppsägning jämfört med 96 i april för 
ett år sedan.  

Lediga platser 1 
Drygt 2 900 lediga platser anmäldes i april till Arbetsförmedlingen i Dalarnas län. 
Det är 25 procent fler än i april för ett år sedan. 

  

                                                           
1 Arbetsförmedlingen har sett en ökning av antalet nyanmälda lediga platser med ett overifierat bakomliggande 
rekryteringsbehov. 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 arbetsmarknaden. 
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Kommun Inskrivna 

arbetslösa 
Förändring i 

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

 

 
  

Inskrivna arbetslösa i Dalarnas län,  april 2019 som andel (%)  
av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år 
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Inskrivna arbetslösa i april 2019 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 

 

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