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Mer information om arbetsmarknadsläget i 
Dalarnas län i slutet av mars 2012 
 
Omsättningen till arbete lägre än för ett år sedan men högre än i februari 
Under mars påbörjade drygt 1 500 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen i 
Dalarna någon form av arbete. För ett år sedan var antalet högre, drygt 1 700. I mars 
fick dock nästan 200 fler arbetssökande jobb än i februari. 
 
Nyanmälda platser minskade 
Antalet lediga platser som anmäldes till länets arbetsförmedlingar uppgick i mars till 
1 4671, vilket är en minskning med 23 procent jämfört med ett år sedan.  
 
Andelen totalt inskrivna arbetslösa (öppet arbetslösa och i program) fortfarande lägre 
än för ett år sedan  
Sammantaget var 7,8 procent av länets registerbaserade arbetskraft i åldrarna 16-64 
år antingen inskrivna som arbetslösa eller deltagare i program med aktivitetsstöd i 
slutet av mars. Antalet är 347 färre än förra året och i andel av registerbaserade 
arbetskraften 16-64 år innebär det en minskning med 0,4  procentenheter. I riket 
som helhet var 8,5 procent antingen inskrivna som arbetslösa eller deltagare i 
program med aktivitetsstöd, vilket är samma värde som för ett år sedan.  
 
Största minskningen av arbetslösa och programdeltagare i Gagnef, Smedjebacken och 
Vansbro 
Säters kommun hade den lägsta andelen antingen inskrivna som arbetslösa eller 
deltagare i program med aktivitetsstöd, 4,8 procent av kommunens registerbaserade 
arbetskraft i åldrarna 16-64 år. Orsa hade den högsta andelen, 11,5 procent, vilket 
dock är en minskning med 0,7 procentenheter sedan mars förra året. Gagnef, 
Smedjebacken och Vansbro har denna månad den största procentuella minskningen 
av arbetslösa och programdeltagare, Gagnef med 1,7, Smedjebacken med 1,1 och 
Vansbro med 1 procentenhet. I Falun har antalet minskat mest för nionde månaden i 
rad, 138 personer. Kommunen står för mer än en tredjedel av hela länets minskade 
arbetslöshet. I Gagnef är andelen arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd näst 
lägst i länet. 
 
Jobb- och utvecklingsgarantin är det program som har flest deltagare i länet, 2 416 
personer i slutet av mars.  
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1 Platsstatistiken täcker inte hela arbetsmarknaden. Alla lediga platser anmäls inte till Arbetsförmedlingen. Andelen platser 
som anmäls varierar över tid och är större i högkonjunktur. Vid årsskiftet 2007/2008 skärptes Arbetsförmedlingens 
annonsregler.  



  

 

 
Ungdomarnas arbetslöshet lägre än i mars 2011 
Andelen inskrivna arbetslösa minskade även bland de yngsta på arbetsmarknaden. 
2 671 ungdomar mellan 18 och 24 år var i mars inskrivna som öppet arbetslösa eller i 
program vid Arbetsförmedlingen, vilket utgör 17,1 procent av ung arbetskraft. Antalet 
unga arbetslösa är drygt 20 personer fler än för ett år sedan, men då antalet unga i 
arbetskraften ökat är deras andel lägre än förra året. 
 
Bland länets ungdomar är de regionala skillnaderna stora. 
I Säter var 8,7 procent av kommunens registerbaserade arbetskraft i åldrarna 18-24 
år antingen inskrivna som arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd. I Orsa var 
nivån 25,9 procent. Den kraftigaste minskningen har även denna månad skett i 
Smedjebacken där andelen är 15,5 procent men med en minskning på ett år med 8,7 
procentenheter. I Gagnef har det också skett en stor förändring, här minskade 
andelen från 20 procent förra året i mars till 12,3 procent i år. 
 
För länet som helhet var 17,1 procent av den registerbaserade arbetskraften i åldern 
18-24 år arbetslös eller i program med aktivitetsstöd. I riket var siffran 17,2 procent. 
Dalarna har en något högre minskningstakt än riket.  
 
Ökat antal personer i arbete med stöd – fler i nystartsjobb 
2 363 personer hade i mars olika former av arbete med stöd. Det är 74 personer fler 
än i mars föregående år. Av dem i arbete med stöd hade 172 personer olika 
anställningsstöd och 2 191 personer fick ta del av särskilda insatser för 
funktionshindrade med nedsatt arbetsförmåga. 
 
Antalet personer i nystartsjobb har ökat. I mars fanns 1 265 personer i nystartsjobb, 
jämfört med 1 165 för ett år sedan. Nystartsjobb är en möjlighet för den som varit 
utan arbete en längre tid eller är nyanländ invandrare att komma ut på 
arbetsmarknaden. 
 
Få varsel i mars 
Under mars varslades endast 39 personer i Dalarnas län. I mars för ett år sedan var 
antalet 156. 
 
Analys 
Arbetslösheten minskar fortfarande i jämförelse med läget för ett år sedan i Dalarnas 
län medan minskningen har stannat upp i riket. Sannolikt kommer vi även i Dalarna 
att se en vändning mot något högre nivå på arbetslösheten men för närvarande syns 
inga akuta problem på arbetsmarknaden. Varselläget är också tämligen gott. De 
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senaste konjunkturindikatorerna för Sverige visar en överraskande god nivå i mars 
och det finns därför skäl till optimism när det gäller efterfrågan på arbetskraft. 
Ungdomarnas arbetslöshet är på en ganska hög nivå även om den minskar både i 
riket och i Dalarna i jämförelse med förra året. Omsättningen till arbete är stor också 
bland ungdomar. En hög ungdomsarbetslöshet är ingen fara i sig om det samtidigt är 
en rörelse i gruppen och ungdomarna går till jobb eller studier. De senaste fem åren 
har de största årsklasserna på länge lämnat gymnasiet och börjat studera eller letar 
jobb, vilket syns i statistiken. 
 
En positiv trend är att gruppen av ungdomar med mycket långa inskrivningstider på 
Arbetsförmedlingen minskar i Dalarna. Unga arbetssökande som varit inskrivna mer 
än 24 månader har minskat med dryga fem procent på ett år.  
 
Samtidigt är det ett problem att en så stor del av ungdomarna inte har 
gymnasiebehörighet. Arbetsgivarna som anmäler lediga jobb tenderar att ställa allt 
högre krav på kompetens och utbildning. I Dalarnas län har en ungdom med minst 
gymnasiekompetens dubbelt större möjlighet till arbete än en arbetssökande som 
hoppat av gymnasiet eller har ofullständigt avgångsbetyg. 
 
Fakta om statistiken  
Den officiella arbetslösheten redovisas av SCB enligt deras Arbetskraftsundersökning, AKU. Den 
officiella definitionen innebär bland annat att man söker och kan ta ett arbete omedelbart, men man 
behöver inte vara inskriven på Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen redovisar olika kategorier av 
inskrivna arbetssökande. En är öppet arbetslösa – de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett 
arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans 
totalt inskrivna arbetslösa och är det mått som närmast svarar mot SCB:s definitioner. Andelen öppet 
arbetslösa och/eller sökande i program med aktivitetsstöd anges numera i förhållande till en 
registerbaserad arbetskraft. 
Mer information: www.arbetsformedlingen.se/nytt-om-statistik 
Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning: http://www.scb.se/aku 
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Totalt inskrivna 
arbetslösa

Förändring i 
procentenheter*

Orsa 10,8% -0,7
Borlänge 9,2% 0,2
Älvdalen 9,2% 1,1
Avesta 8,6% -0,2
Mora 8,5% -0,3
Riket 8,5% 0,0
Rättvik 8,0% -0,1
Ludvika 7,9% -0,5
Dalarnas län 7,8% -0,4
Vansbro 7,8% -1,0
Hedemora 7,7% -0,1
Falun 7,5% -0,6
Smedjebacken 6,6% -1,1
Leksand 6,3% -0,8
Malung-Sälen 6,2% -0,6
Gagnef 5,8% -1,7
Säter 4,8% -0,5
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Totalt inskrivna arbetslösa i mars 2012 som andel (%) av  den 
registerbaserade arbetskraften 16 – 64 år 
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Förändring i 
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X Gävleborgs län 12,3% 0,1
K Blekinge län 11,1% 0,2
Y Västernorrlands län 11,1% -0,2
D Södermanlands län 11,0% 0,3
U Västmanlands län 10,2% 0,1
E Östergötlands län 10,0% 0,0
M Skåne län 10,0% 0,2
BD Norrbottens län 9,8% -0,7
S Värmlands län 9,7% -0,4
T Örebro län 9,5% 0,0
I Gotlands län 9,4% 0,3
Z Jämtlands län 9,1% -0,9
G Kronobergs län 8,9% 0,5
H Kalmar län 8,8% 0,8
AC Västerbottens län 8,7% 0,0

Riket 8,5% 0,0
O Västra Götalands län 8,2% 0,1
W Dalarnas län 7,8% -0,4
F Jönköpings län 7,0% 0,2
N Hallands län 6,7% -0,3
AB Stockholms län 6,4% -0,1
C Uppsala län 6,0% -0,4

* Förändring i procentenheter jämfört med 
motsvarande period föregående år


