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Totalt inskrivna arbetslösa i Dalarnas i län maj 2014 

8 870 (6,7 %) 
 

 

3 783 kvinnor (6,0 %) 
5 087 män (7,3 %) 
1 989 unga 18-24 år (13,2 %) 

(Andel av registerbaserade arbetskraften) 

 
Mer information om arbetsmarknadsläget 
i Dalarnas län i slutet av maj 2014 
 
Analys 

Arbetslösheten i maj var den lägsta nivån för en majmånad på sex år i Dalarna. Inte 
sedan maj 2008 har antalet arbetslösa varit under 9 000 personer denna tid på året. 
Det gäller även unga arbetslösa i åldern upp till och med 24 år. För första gången 
sedan 2008 är antalet under 2 000 unga arbetslösa i maj. Trenden är fortsatt 
minskande. 
 
I Gagnef var arbetslösheten 4,2 procent av registerbaserad arbetskraft, vilket 
motsvarar 3,4 procent av befolkningen i åldern 16 – 64 år. Det är nivåer som vi med 
några undantag inte upplevt sedan början av nittiotalet. Detta får både positiva och 
negativa konsekvenser för arbetsmarknaden. 
 
Det positiva är att människor får jobb och egen försörjning. Pressen på 
välfärdssystemen minskar och skatteintäkterna ökar. Det negativa är en hotande brist 
på arbetskraft inom många branscher och yrken. Långt ifrån alla kvarstående 
sökande har den utbildning och de kompetenser som arbetsgivarna har behov av. 
Lösningen kan vara ökad geografisk rörlighet från orter med högre arbetslöshet till 
orter där arbetsgivarna har svårt att hitta personal. 
  

Lediga platser  

Antalet lediga platser som anmäldes till Arbetsförmedlingen i Dalarna uppgick i maj 
till 1 6751, vilket är åtta procent fler än i maj 2013. Kvarstående platser, platser som 
publicerats i april men som fanns kvar i maj var 1 116, något fler än i maj 2013.  
 

                                                           
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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Fått arbete 

Omsättning till arbete avsevärt högre än i riket.    
Under maj påbörjade 1 913 personer av alla som var inskrivna vid 
Arbetsförmedlingen i Dalarna någon form av arbete. I förhållande till arbetskraften 
utgör det 1,4 procent. För riket stannade siffran på 1,1 procent.  
 

Nyinskrivna öppet arbetslösa  

Under maj anmälde sig 676 personer som arbetslösa i länet, varav 375 män och 301 
kvinnor. Nivån är något lägre än för ett år sedan och en bidragande orsak till att 
antalet arbetslösa minskar. Hittills i år har omkring 500 färre anmält sig som 
arbetslösa jämfört med förra året. 
 

Personer utan arbete 

Dalarna har fortfarande rikets femte lägsta arbetslöshet. 
Sammantaget var 6,7 procent av länets registerbaserade arbetskraft i åldrarna 16-64 
år antingen inskrivna som arbetslösa eller deltagare i program med aktivitetsstöd i 
slutet av maj. Förra året var andelen 7,2 procent. I riket som helhet var 7,7 procent 
antingen inskrivna som arbetslösa eller deltagare i program med aktivitetsstöd, en 
minskning med 0,5 procentenheter. I antal var det drygt 700  färre arbetslösa 
personer i länet i maj i år. 
 

Öppet arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd 

Minskning av arbetslösa och programdeltagare i 13 av Dalarnas 
kommuner. 
Gagnefs kommun hade den lägsta andelen antingen inskrivna som arbetslösa eller 
deltagare i program med aktivitetsstöd, 4,2 procent av kommunens registerbaserade 
arbetskraft i åldrarna 16-64 år. Avesta hade den högsta andelen, 9,1 procent, som 
dock är en minsking jämfört med april i år. Vansbro, Mora och Orsa hade denna 
månad den största procentuella minskningen av arbetslösa och programdeltagare. I 
Mora minskade arbetslösheten med 193 personer, i Vansbro med 54 och i Orsa med 
61 personer. Norra Dalarna, Orsa och Mora, har lägre arbetslöshet än i riket i 
genomsnitt och Älvdalen ligger på samma nivå som riket. 
 
Arbetslösheten bland kvinnor minskade med 525 personer i länet och bland männen 
med 183 personer. 
 
Jobb- och utvecklingsgarantin är det program som har flest deltagare i länet, 2 293 
personer i slutet av maj. Antalet deltagare i sysselsättningsfasen (fas3) minskade med 
42 personer sedan förra året. I slutet av maj fanns 692 personer i sysselsättningsfasen 
i länet. 
 
Ungdomsarbetslösheten fortsätter att minska både i antal och i andel 
under maj. 
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Andelen inskrivna arbetslösa minskade i maj bland de yngre. 1 989 ungdomar mellan 
18 och 24 år var i maj inskrivna som öppet arbetslösa eller i program vid 
Arbetsförmedlingen, vilket utgör 13,2 procent av ung arbetskraft. På ett år har 
ungdomsarbetslösheten minskat med 1,5 procentenheter eller 229 personer. I riket 
var andelen arbetslösa ungdomar 13,7 procent.  
 
Bland länets ungdomar är de regionala skillnaderna stora. 
I Vansbro och Malung Sälen var 7,8 procent av kommunens registerbaserade 
arbetskraft i åldrarna 18-24 år antingen inskrivna som arbetslösa eller i program med 
aktivitetsstöd. I Avesta var nivån 20,0 procent. Den kraftigaste minskningen har 
denna månad skett i Orsa där andelen minskat med 8,3 procentenheter. Även Mora 
och Vansbro har en stark minskning.  
Sju av femton dalakommuner ligger över riksgenomsnittet i maj. 
 

Arbetssökande i arbete med stöd 

2 735 personer hade i maj olika former av arbete med stöd, en svag ökning från 
föregående år.  Av dem i arbete med stöd hade 339 personer olika anställningsstöd 
och 2 396 personer fick ta del av särskilda insatser för funktionshindrade med 
nedsatt arbetsförmåga. 
 
 

  

Kort om maj 2014, Dalarnas län 
Siffror inom parentes är motsvarande för ett år sedan 

  

1 913 personer fick arbete (2 360) 
1 675 lediga jobb anmäldes (1 553) 

8 870 personer var inskrivna som arbetslösa (9 578) 
1 989 ungdomar 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (2 218) 

676 anmälde sig som arbetslösa (686) 
 186 varslades om uppsägning (57) 

  
 6,7 procent* var arbetslösa (7,2) 

13,2 procent* ungdomar var arbetslösa (14,7) 
*av registerbaserad arbetskraft 
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Inskrivna arbetslösa i maj 2014 som andel (%)  
av den registerbaserade arbetskraften 16 – 64 år 
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Län
Inskrivna 
arbetslösa

Förändring i 
procentenheter*

X Gävleborgs län 10,6% -0,5
D Södermanlands län 10,3% -0,4
K Blekinge län 10,0% -0,8
M Skåne län 9,7% -0,2
Y Västernorrlands län 9,2% -0,5
U Västmanlands län 9,2% -0,7
E Östergötlands län 8,9% -0,5
S Värmlands län 8,6% -0,3
T Örebro län 8,2% -0,7
G Kronobergs län 8,1% -0,7
Z Jämtlands län 7,8% -0,3

Riket 7,7% -0,5
I Gotlands län 7,6% -0,5
H Kalmar län 7,3% -0,7
BD Norrbottens län 7,2% -1,0
O Västra Götalands län 7,2% -0,5
AC Västerbottens län 7,0% -0,6
W Dalarnas län 6,7% -0,5
F Jönköpings län 6,6% -0,5
AB Stockholms län 6,3% -0,4
N Hallands län 5,8% -0,4
C Uppsala län 5,2% -0,7

* Förändring i procentenheter jämfört med 
motsvarande period föregående år

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Inskrivna arbetslösa maj 2014 som andel (%) av  den registerbaserade 
arbetskraften 16 – 64 år 
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Fakta om statistiken 

Notera att den arbetslöshetsstatistik som Arbetsförmedlingen redovisar inte är den 
officiella arbetslösheten utan att den istället redovisas av Statistiska centralbyrån 
(SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU). 
Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik bygger på 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 öppet arbetslösa och/eller sökande i 
program med aktivitetsstöd anges numera i förhållande till en registerbaserad 
arbetskraft. 
 
Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik 
Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning 

 
Juli månads arbetsmarknadsstatistik publiceras den 8 augusti 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


