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ARBETSFÖRMEDLINGEN 
Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och att arbetssökande kan få jobb.  

Ring oss på 0771-416 416 eller besök närmaste arbetsförmedling.    
www.arbetsformedlingen.se 

Mer information om arbetsmarknadsläget 
i Dalarnas län i slutet av maj 2013 
Ökning av omsättning till arbete i maj 

Under maj påbörjade drygt 2 300 av alla som var inskrivna vid 
Arbetsförmedlingen i Dalarna någon form av arbete. I förhållande till 
arbetskraften utgör det 1,8  procent. För riket stannade siffran på 1,2 procent. 
Antalet är drygt 260 fler än i maj 2012.  

Stor ökning av nyanmälda platser 

Antalet lediga platser som anmäldes till Arbetsförmedlingen i Dalarna uppgick i 
maj till 1 5531, vilket är 183 fler än i maj 2012. Under årets fem första månader 
har sammanlagt 9 736 platser anmälts till Arbetsförmedlingen i Dalarna i år.  

Dalarna har rikets femte lägsta arbetslöshet och samma andel som förra 
året 

Sammantaget var 7,2 procent av länets registerbaserade arbetskraft i åldrarna 
16-64 år antingen inskrivna som arbetslösa eller deltagare i program med 
aktivitetsstöd i slutet av maj. Det är samma som för ett år sedan. I riket som 
helhet var 8,1 procent antingen inskrivna som arbetslösa eller deltagare i program 
med aktivitetsstöd, en ökning med 0,2 procentenheter. I antal var det 28 fler 
arbetslösa personer i länet. 

Minskning av arbetslösa och programdeltagare i nio kommuner, ökning i 
övriga 

Säters kommun hade den lägsta andelen antingen inskrivna som arbetslösa eller 
deltagare i program med aktivitetsstöd, 4,4 procent av kommunens 
registerbaserade arbetskraft i åldrarna 16-64 år. Orsa hade den högsta andelen, 
9,1 procent. Orsa hade  denna månad den största procentuella minskningen av 
arbetslösa och programdeltagare med 0,9 procentenheter. I kommunen var 36 
personer färre arbetslösa än i maj året innan. Arbetslösheten bland kvinnor 
minskade i tolv av länets kommuner och sammanlagt fanns det 223 färre 
arbetslösa kvinnor i år än förra året i maj. Däremot har arbetslösheten bland män 
ökat med 251 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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Jobb- och utvecklingsgarantin är det program som har flest deltagare i länet,  
2 174 personer i slutet av maj. Detta är en minskning jämfört med förra året med 
152  personer.  

Ungdomsarbetslösheten minskade både i antal och i andel under maj 

Andelen inskrivna arbetslösa minskade i maj bland de yngre. 2 218 ungdomar 
mellan 18 och 24 år var i maj inskrivna som öppet arbetslösa eller i program vid 
Arbetsförmedlingen, vilket utgör 14,7 procent av ung arbetskraft.På ett år har 
ungdomsarbetslösheten minskat med 0,7 procentenheter eller 78 personer. I 
riket var andelen arbetslösa ungdomar 15,5 procent.  

Bland länets ungdomar är de regionala skillnaderna stora 

I Säter var 10,6 procent av kommunens registerbaserade arbetskraft i åldrarna 
18-24 år antingen inskrivna som arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd. I 
Orsa var nivån 24 procent. Den kraftigaste minskningen har denna månad skett i 
Hedemora där andelen är 16,2 procent, en minskning på ett år med 3,3 
procentenheter.  

Fem dalakommuner ligger över riksgenomsnittet i maj. 

Ökat antal personer i arbete med stöd  
2 638 personer hade i maj olika former av arbete med stöd, en svag ökning från 
föregående år. Av dem i arbete med stöd hade 349 personer olika 
anställningsstöd och 2 289 personer fick ta del av särskilda insatser för 
funktionsnedsatta med nedsatt arbetsförmåga. 

Färre varsel i maj än samma månad förra året 

Under maj varslades 52 personer i Dalarnas län. I maj 2012 var antalet 99. 

Analys 

Under årets fem första månader har antalet anmälda lediga platser ökat med 27 
procent i länet. Ökningen är dock ojämnt fördelad. Avesta ligger i topp med en 
ökning på 81 procent, Orsa 76 procent och Borlänge 53 procent. Mest 
anmärkningsvärt är Borlänges ökning med nästan 900 fler platser, från 1 696 till 
2 595 platser. Sommarjobben har ökat endast 4 procent i länet. 

Den bransch där de anmälda platserna ökat mest är Information och 
kommunikation med 74 procent fler platser i år. Antalet är visserligen inte så 
stort, endast 191 platser men de kompletteras av 31 sommarjobb. Anmälda lediga 
platser inom Transport har ökat med 51 procent samt inom Hotell och restaurang 
med 24 procent. 

I antal har Vård och omsorg ökat mest, från 1 677 anmälda platser förra året till 
3 222 i år. Utöver dessa har 1 358 sommarjobb anmälts i år i branschen.  
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Däremot har platserna inom Industri och Byggverksamhet minskat med 87 
respektive 31 procent men det var väntat på grund av den tuffa vinter dessa 
branscher haft. 

De branscher inom privata tjänster där platserna ökat mest är också de där 
arbetsgivarna uppger att de haft svårt att hitta personal under de senaste sex 
månaderna. Det är uppenbarligen så att sökande med lämplig kompetens inte 
längre är lika lätt som tidigare att hitta via egna kontakter utan arbetsgivarna 
letar i allt större utsträckning arbetskraft genom Arbetsförmedlingen. 

Det stora antalet anmälda platser är också en följd av den pågående 
generationsväxlingen. Motsvarande utveckling kan ses i regioner som liksom 
Dalarna har stora behov av ersättningsrekryteringar; Norrbottens, 
Västernorrlands och Jämtlands län. 

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 
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