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Analysavdelningen 

 

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i 
oktober 2015 

Fått arbete 

I oktober fick 1 077 inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Dalarna arbete. I oktober för 

ett år sedan var antalet 1 307. 190 av dessa var födda i länder utanför Europa. 

Fördelningen mellan män och kvinnor visar att fler män fått arbete. 53 procent av de 

som gick till arbete var män.   

Nyinskrivna öppet arbetslösa  

801 personer anmälde sig som arbetslösa i Dalarna i oktober. Det är 111 personer 

färre än för ett år sedan. En något större andel av de nyanmälda i oktober var män, 61 

procent av samtliga. Hittills i år har drygt 1 300 färre anmälts sig arbetslösa än under 

samma period förra året. 

Lediga platser  

1 933 lediga platser anmäldes till Arbetsförmedlingen i Dalarna under oktober. Det är 

fler än föregående år i oktober då antalet var 1 596. Platser inom vård och omsorg 

fanns det flest av, 578 platser.  

Inskrivna arbetslösa – Dalarna har fortfarande en lägre arbetslöshet 

än riket 

Inskrivna arbetslösa är den sammanlagda kompetensen som länets arbetsgivare kan 

välja bland när de behöver personal. I oktober var utbudet av arbetssökande 9 497 

personer i Dalarnas län. För ett år sedan var antalet 9 068 och har alltså ökat med 

429 personer. Antalet inskrivna ungdomar som söker jobb minskade med 117 

personer sedan oktober förra året. Det innebär bland samtliga arbetslösa ett ökat 

utbud i förhållande till registerbaserad arbetskraft i länet med 0,3 procentenheter. 

Ungdomarnas minskning var 0,7 procentenhet och var i oktober 13,4 procent av ung 

arbetskraft. 

 

Säters kommun har i oktober länets lägsta arbetslöshet med 4,0 procent av 

registerbaserad arbetskraft och Avesta den högsta med 13,4 procent. Fyra kommuner 

i Dalarna har en arbetslöshet som är högre än rikets genomsnitt, Borlänge, Avesta, 

Ludvika och Hedemora. I ett riksperspektiv är även dessa nivåer låga. Rikets 

arbetslöshet var 7,8 procent. 

 

Bland ungdomarna har Malung-Sälen den lägsta arbetslöshetsnivån med 7,3 procent 

av ung arbetskraft. Avesta har också den högsta arbetslösheten bland ungdomar, 27,1 

procent. I riket var andelen 13,3 procent. Fem dalakommuner har en högre 

ungdomsarbetslöshet än riket i genomsnitt; Orsa, Smedjebacken, Ludvika, Hedemora 

och Avesta. 



  

 

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

Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. 
www.arbetsformedlingen.se 

 

Männen är i högre utsträckning arbetslösa i Dalarna än kvinnorna och deras andel 

har också ökat under det senaste året. Bland männen är andelen arbetslösa 8,1 

procent av registerbaserad manlig arbetskraft (en ökning med 0,6 procentenheter) 

och 6,2 procent bland kvinnor (oförändrat) som andel av registerbaserad kvinnlig 

arbetskraft. Även bland Dalarnas enskilda kommuner är männens arbetslöshet högre 

utom i Smedjebacken där en större andel kvinnor är arbetslösa.  

Öppet arbetslösa 

Antalet öppet arbetslösa var 5 343 personer i oktober, en ökning med 393 personer 

på ett år. 

Arbetssökande i program med aktivitetsstöd 

4 154 arbetslösa hade någon form av aktivitetsstöd i oktober. Detta är 36 personer 

fler än för ett år sedan. Den största enskilda gruppen bestod av deltagare i Jobb- och 

utvecklingsgarantin med drygt 1 900 deltagare. Av dessa var 625 i 

sysselsättningsfasen, där deltagarna minskat med 18 personer på ett år. 

Tider i arbetslöshet 

Av länets 9 497 arbetslösa hade 4 549 personer en kortare tid utan arbete än sex 

månader. 3 133 personer hade varit utan arbete i mer än 12 månader och av dessa 

hade 1 346 en tid utan arbete på mer än 24 månader.  

Arbetssökande i arbete med stöd 

2 725 personer i Dalarna hade i oktober en anställning med stöd. Den allra största 

andelen bestod av särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som 

medför nedsatt arbetsförmåga. Sammanlagt 2 336 hade denna form av stöd. Sökande 

med olika slag av anställningsstöd var 389. 

Kommentarer och analys 

I flera av Dalarnas kommuner är arbetslösheten, och därmed utbudet av arbetskraft, 

så låg att det kan vara svårt för arbetsgivare att hitta den kompetens de behöver. En 

låg arbetslöshet är i sig inget eftersträvansvärt, eftersom det kan bli ett hinder för de 

företag och organisationer som växer eller som behöver ersättningsrekrytera för 

pensionsavgångar. Ju fler arbetssökande det finns, desto lättare är det för 

arbetsgivarna att hitta rätt kompetens. 

 

Problemen uppstår om de som söker jobb stannar länge i arbetslöshet utan att hitta 

arbete. Genomsnittstiden i Sverige är drygt 30 veckor för en jobbsökare. En längre tid 

utan arbete är en indikation på att de kompetenser man bjuder ut eller de yrken man 

söker inte efterfrågas i tillräcklig utsträckning. En breddning av det egna utbudet 

genom påbyggnadsutbildning eller genom att söka aktivt även i andra delar av landet 

kan vara en lösning för den enskilde. 

 

I Dalarnas län är andelen arbetslösa med långa tider utan arbete lägre än i riket i 

genomsnitt. Bland personer som varit utan arbete mer än 24 månader är andelen i 

Dalarna 14 procent av samtliga arbetslösa. I riket är det 19,4 procent som tillhör 

denna grupp. 
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Kort om oktober månad 2015 i Dalarnas län 

(inom parentes anges motsvarande siffror för oktober 2014) 

 
 7,2 procent var inskrivna som arbetslösa (6,8)* 

 13,4 procent i åldern 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (14,0)** 

 Antal inskrivna arbetslösa uppgick till 9 497 personer (9 068)  

 1 077 personer fick arbete (1 307) 

 46 personer varslades om uppsägning (68) 

 801 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (912) 

 1 933 nya lediga platser anmäldes (1 596) 

*Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 16 – 64 år 

** Inskrivna arbetslösa som andel % av den registerbaserade arbetskraften 18 – 24 år 
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Inskrivna arbetslösa i oktober 2015 som andel (%) av den  

registerbaserade arbetskraften 16 – 64 år 
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Inskrivna arbetslösa i oktober 2015 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 

 

November månads arbetsmarknadsstatistik publiceras den 14 december 

2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

