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Mer information om arbetsmarknadsläget 
i Dalarnas län i slutet av mars 2013 
Fortsatt inbromsning av omsättning till arbete i mars  
Under mars påbörjade drygt 1 490 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen i 
Dalarna någon form av arbete. I förhållande till arbetskraften utgör det 1,1 procent. 
För riket stannade siffran på 0,9 procent.  

Ökning av nyanmälda platser 
Antalet lediga platser som anmäldes till Arbetsförmedlingen i Dalarna uppgick i mars 
till 2 5371, vilket är 1 105 fler än i mars 2012. Under årets tre första månader har de 
lediga platserna ökat med 24 procent.  

Andelen totalt inskrivna arbetslösa (öppet arbetslösa och i program) något 
högre än för ett år sedan 
Sammantaget var 8,2 procent av länets registerbaserade arbetskraft i åldrarna 16-64 
år antingen inskrivna som arbetslösa eller deltagare i program med aktivitetsstöd i 
slutet av mars, jämfört med 7,9 procent för ett år sedan. I riket som helhet var 8,7 
procent antingen inskrivna som arbetslösa eller deltagare i program med 
aktivitetsstöd, en ökning med 0,3 procentenheter. I antal var ökningen 481 personer i 
länet. 

Minskning av arbetslösa och programdeltagare i fyra kommuner, ökning i 
övriga. 
Säters kommun hade den lägsta andelen antingen inskrivna som arbetslösa eller 
deltagare i program med aktivitetsstöd, 5,3 procent av kommunens registerbaserade 
arbetskraft i åldrarna 16-64 år. Orsa hade den högsta andelen, 10,5 procent. 
Smedjebacken hade denna månad den största procentuella minskningen av 
arbetslösa och programdeltagare med 0,5 procentenheter. I kommunen var 23 
personer färre arbetslösa än i mars året innan. Arbetslösheten bland kvinnor 
minskade i åtta av länets kommuner och sammanlagt fanns det 73 färre arbetslösa 
kvinnor i år än förra året i mars. Däremot har arbetslösheten bland män ökat med 
554 personer. 

Jobb- och utvecklingsgarantin är det program som har flest deltagare i länet, 2 221 
personer i slutet av mars. Detta är en minskning jämfört med förra året med 217 
personer.  

                                                           

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.  
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Ungdomsarbetslösheten minskade både i antal och i andel under mars 
Andelen inskrivna arbetslösa minskade i mars bland de yngre. 2 620 ungdomar 
mellan 18 och 24 år var i mars inskrivna som öppet arbetslösa eller i program vid 
Arbetsförmedlingen, vilket utgör 16,9 procent av ung arbetskraft jämfört 2 671 
arbetslösa ungdomar eller 17,5 procent för ett år sedan.  

Bland länets ungdomar är de regionala skillnaderna stora 
I Malung Sälen var 10,7 procent av kommunens registerbaserade arbetskraft i 
åldrarna 18-24 år antingen inskrivna som arbetslösa eller i program med 
aktivitetsstöd. I Orsa var nivån 26,7 procent. Den kraftigaste minskningen har även 
denna månad skett i Smedjebacken och Mora där andelen är 15,1 respektive 20 
procent, en minskning på ett år med 2,2 procentenheter i bägge fallen.  

Sex dalakommuner ligger över riksgenomsnittet i mars. 

För länet som helhet var 16,9  procent av den registerbaserade arbetskraften i åldern 
18-24 år arbetslös eller i program med aktivitetsstöd. I riket var siffran 17,4 procent.  

Ökat antal personer i arbete med stöd  
2 552 personer hade i mars olika former av arbete med stöd, en svag ökning från 
föregående år.  Av dem i arbete med stöd hade 295 personer olika anställningsstöd 
och 2 257 personer fick ta del av särskilda insatser för funktionshindrade med nedsatt 
arbetsförmåga. 

Varsel 
Under mars varslades 301 personer om uppsägning i Dalarna.  

Analys 
Dalarna tillhör fortfarande de fem län i Sverige som har lägst arbetslöshet som andel 
av registerbaserad arbetskraft. Detta trots att sysselsättningsutvecklingen sista 
kvartalet 2012 var mycket svag jämfört med samma period föregående år enligt SCB:s 
KS (Kortperiodisk Sysselsättningsstatistik). Även nyföretagandet ligger på en låg 
nivå. 

Antalet lediga platser som anmälts till Arbetsförmedlingen i Dalarna under årets tre 
första månader är 24 procent fler än förra året och åtta procent fler än samma period 
2011. Antalet arbetssökande som fått arbete sedan årsskiftet är också högre än 
föregående år, 4 704 jämfört med 4 672. Arbetssökande med långa inskrivningstider, 
mer än två år, har minskat med 7 procent på ett år. Även deltagarna i Jobb- och 
utvecklingsgarantin har minskat med nästan nio procent.  

I ungdomsgruppen har arbetslösa ungdomar med söktider på mer än två år minskat 
ännu mer, nästan 22 procent på ett år. 
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Ökningen av lediga platser kan möjligen förklaras av att fler sommarvikariat än 
tidigare anmälts till Arbetsförmedlingen men den högre omsättningen till arbete har 
andra orsaker. 

Förklaringen är ersättningsrekryteringar. Majoriteten av lediga platser i Dalarna 
avser jobb där arbetsgivaren behöver en ersättare för en arbetstagare som gått i 
pension. Detta ställer speciella krav på kompetensen på den som ska ersätta en 
avgående. Helst ska denna ha arbetslivserfarenhet. På sikt kan det leda till en 
polarisering av arbetssökande där de som har rätt kompetens snabbt får jobb medan 
de som saknar utbildning och erfarenhet får mycket längre söktider. I Dalarna ser 
man än så länge en positiv utveckling där ungdomsarbetslösheten minskar i nästan 
alla grupper. Arbetsgivarna är och kommer att vara tvungna att anpassa efterfrågan 
efter det utbud som finns tillgängligt. 

Subventionerade anställningar är ett sätt att stödja de svaga grupperna av 
arbetssökande och ge dem möjlighet till anställning. De allra flesta som har 
anställning med stöd i Dalarna är personer med funktionsnedsättning som påverkar 
deras arbetsutbud. Endast 11 procent har andra former av anställningsstöd. 

 

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, däremot 
behöver man inte vara inskriven på Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen redovisar olika kategorier 
av inskrivna arbetssökande. 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 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 om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik: 
http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Fakta-om-statistiken/Andelen-
arbetslosa-redovisas-pa-nytt-satt.html 

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning: 
http://www.scb.se/aku 

  

http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Fakta-om-statistiken/Andelen-arbetslosa-redovisas-pa-nytt-satt.html
http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Fakta-om-statistiken/Andelen-arbetslosa-redovisas-pa-nytt-satt.html
http://www.scb.se/aku
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Totalt inskrivna arbetslösa i mars 2013 som andel (%) av den 
registerbaserade arbetskraften 16 – 64 år 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

Älvdalen 
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+/- 1 procentenhet 
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=        – 7,1 % 

Malung- 
Sälen 

Mora 

Orsa 

Rättvik 

Falun 
Leksand 

Vansbro 

Ludvika 

Gagnef Bor- 
länge 

Säter 
Avesta 

Hede- 
mora 

 

 

 

*Förändring i procentenheter jämfört med 
motsvarande period föregående år 

Smedje- 
backen 

Kommun
Totalt inskrivna 
arbetslösa

Förändring i 
procentenheter*

Orsa 10,5% -0,3
Borlänge 9,5% 0,3
Älvdalen 9,3% 0,1
Avesta 9,1% 0,4
Mora 8,8% 0,3
Hedemora 8,8% 1,1
Riket 8,7% 0,3
Ludvika 8,7% 0,7
Vansbro 8,6% 0,8
Dalarnas län 8,2% 0,3
Rättvik 7,9% -0,2
Falun 7,8% 0,2
Leksand 6,8% 0,4
Smedjebacken 6,2% -0,5
Gagnef 6,1% 0,2
Malung-Sälen 6,0% -0,2
Säter 5,3% 0,5
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Totalt inskrivna arbetslösa i mars 2013 som andel (%) av  den 
registerbaserade arbetskraften 16 – 64 år 
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Län
Totalt inskrivna 
arbetslösa

Förändring i 
procentenheter*

X Gävleborgs län 12,3% 0,1
K Blekinge län 11,8% 0,6
D Södermanlands län 11,4% 0,5
Y Västernorrlands län 10,7% -0,4
U Västmanlands län 10,6% 0,4
M Skåne län 10,4% 0,4
E Östergötlands län 10,1% 0,1
S Värmlands län 10,0% 0,3
T Örebro län 9,9% 0,4
I Gotlands län 9,7% 0,3
G Kronobergs län 9,4% 0,6
BD Norrbottens län 9,3% -0,6
H Kalmar län 9,1% 0,4
Z Jämtlands län 8,9% -0,4

Riket 8,7% 0,3
AC Västerbottens län 8,4% -0,4
O Västra Götalands län 8,3% 0,0
W Dalarnas län 8,2% 0,3
F Jönköpings län 7,7% 0,6
N Hallands län 6,9% 0,2
AB Stockholms län 6,9% 0,5
C Uppsala län 6,3% 0,3

* Förändring i procentenheter jämfört med 
motsvarande period föregående år
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