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Mer information om arbetsmarknadsläget i 
Dalarnas län i slutet av maj 2011 

 
 
  
 

 
Många fler som får jobb 
Under maj påbörjade 2 400 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen i 
Dalarna någon form av arbete. Då antalet nya arbetssökande samtidigt minskar 
medför det att antalet arbetslösa blir färre i länet. 
 
44 procent fler nyanmälda platser än förra året  
Antalet lediga platser som anmäldes till länets arbetsförmedlingar uppgick i maj till 
1 4321, vilket är drygt 400 fler än för ett år sedan. Under årets fem första månader 
har de anmälda lediga platserna ökat med 32 procent jämfört med motsvarande 
period förra året, från 6 561 till 8 643 platser. Samtidigt ökade antalet kvarstående 
lediga platser från 538 för ett år sedan till 1 026 i maj i år. Kvarstående platser är 
sådana som kommit in under månaden och fortfarande finns kvar vid månadens slut. 
En ökning av kvarstående platser kan vara ett tecken på att det är svårare för 
arbetsgivarna att hitta den kompetens de söker.  
 
Andelen öppet arbetslösa och i program är nu lägre än i riket 
Sammantaget var 5,4 procent av länets befolkning i åldrarna 16 - 64 år antingen 
inskrivna som arbetslösa eller deltagare i program med aktivitetsstöd i slutet av maj. 
Antalet är 1 533 färre än förra året och i andel av befolkningen 16 - 64 år innebär det 
en minskning med nästan en procentenhet. I riket som helhet var 5,9 procent 
antingen inskrivna som arbetslösa eller deltagare i program med aktivitetsstöd, vilket 
är en minskning med 0,7 procentenhet på ett år.  
 
Kraftig minskningen av arbetslösa och programdeltagare i Falun 
Säters kommun hade den lägsta andelen antingen inskrivna som arbetslösa eller 
deltagare i program med aktivitetsstöd, 3,5 procent av kommunens befolkning i 
åldrarna 16 - 64 år. Orsa hade den högsta andelen, 7,3 procent, vilket är en ökning 
med 0,3 procentenhet sedan maj förra året. Orsa är också den enda dalakommun där 
arbetslösheten ökat det senaste året, även om förändringen är mycket liten. Falun har 
länets största minskning av arbetslösa och programdeltagare, från 7 procent för ett år 
sedan till 5,4 procent i år eller drygt 550 personer. Kommunen står för en tredjedel av 
hela länets minskade arbetslöshet. I Gagnef är andelen arbetslösa eller i program 
med aktivitetsstöd näst lägst i länet, 4,5 procent. 
 
Den öppna arbetslösheten minskar  
Antalet inskrivna öppet arbetslösa på Arbetsförmedlingen har minskat det senaste 
året. Det beror på att efterfrågan på arbetskraft ökat och att fler arbetssökande går ut 
i arbete jämfört med förra året. I slutet av maj var 4 689 länsbor inskrivna som öppet 
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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.  



  

 

arbetslösa vid Arbetsförmedlingen, eller 2,7 procent av befolkningen 16 - 64 år. Det 
innebär en minskning sedan maj 2010 med 0,4 procentenheter, eller 660 personer. I 
riket som helhet har andelen arbetslösa minskat till 3,1 procent från 3,5 procent för 
ett år sedan.  
 
Nyinskrivna arbetssökande något fler än för ett år sedan. 
Under maj var det totala antalet nyinskrivna arbetslösa 858, vilket är 46 fler jämfört 
med förra året. En tredjedel av dessa är ungdomar 18 – 24 år, 286 personer. 
 
Minskning även bland personer som deltar i program med aktivitetsstöd 
Även antalet arbetssökande i program med aktivitetsstöd minskar. Totalt 2,7 procent 
av Dalarnas befolkning i åldrarna 16 - 64 år, 4 580 personer, deltog under maj i 
sådana program. Detta är en minskning med 870 personer. I riket som helhet deltog 
också 2,8 procent i program med aktivitetsstöd, vilket är en minskning med 0,3 
procentenhet på ett år.  
 
Jobb- och utvecklingsgarantin är det program som har flest deltagare i länet, 2 332 
personer i slutet av maj, varav 660 i fas 3.  
 
Ungdomarnas arbetslöshet minskar också bland programdeltagare 
Arbetslösheten har sedan föregående år minskat i flertalet åldersgrupper, även bland 
de yngsta på arbetsmarknaden. 747 ungdomar mellan 18 och 24 år var i maj 
inskrivna som arbetslösa vid Arbetsförmedlingen, vilket är 232 färre än samma 
månad förra året. 
 
Antalet ungdomar som deltar i program med aktivitetsstöd minskar också. I maj 2011 
deltog 1 415 ungdomar i program med aktivitetsstöd. För ett år sedan var antalet 66 
personer fler. Av dessa deltog 1 041 i jobbgarantin för ungdomar.  
 
Även bland länets ungdomar är de regionala skillnaderna stora. I Säters kommun var 
5,3 procent av kommunens ungdomar i åldrarna 18 - 24 år antingen inskrivna som 
arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd. I Orsa var samma siffra 12,3. En 
fortsatt kraftig minskning har skett i Älvdalen där andelen är 10 procent men med en 
minskning på ett år med 3 procentenheter.  
 
För länet som helhet var 8,4 procent av ungdomarna arbetslösa eller i program med 
aktivitetsstöd, I riket var 8,5 procent av den unga befolkningen arbetslös eller deltog i 
program. Dalarna har därmed en lägre arbetslöshet än riket även bland ungdomarna. 
 
Ökat antal personer i arbete med stöd – fler i nystartsjobb 
2 417 personer hade i maj olika former av arbete med stöd. Det är 132 personer fler 
ån i maj föregående år. Av dem i arbete med stöd hade 192 personer olika 
anställningsstöd och 2 225 personer fick ta del av särskilda insatser för 
funktionshindrade med nedsatt arbetsförmåga. 
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Antalet personer i nystartsjobb har ökat. I maj fanns 1 393 personer i nystartsjobb, 
jämfört med 997 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. 
 

Analys 
Den starka konjunkturen håller i sig på arbetsmarknaden. Antalet nyanmälda platser 
är rekordhögt även i maj och många arbetssökande får arbete. Under maj har detta 
märkts särskilt tydligt i Falun där både ungdomar och äldre nu går ut i jobb i stor 
omfattning. Trots att det är flera nyinskrivna i maj i år än förra året minskar ändå 
arbetslösheten stadigt. Många arbetsgivare som i vanliga fall rekryterar personal via 
andra vägar än Arbetsförmedlingen får allt svårare att hitta rätt kompetens på det 
sättet och väljer att anmäla de lediga platserna till Arbetsförmedlingen. 
 
Att ungdomsarbetslösheten minskar och ungdomarna får jobb är ett tecken på att 
arbetsgivarna behöver förstärka personalen som en följd av ökad efterfrågan på 
produkter och tjänster. Samtidigt får även de äldre jobb då de ofta efterfrågas när 
företagen ersätter arbetstagare som går i pension. 

 

Fakta om statistiken  
Arbetsförmedlingen har ändrat benämning på begreppet arbetslösa till öppet arbetslösa i vår 
statistikredovisning. Orsaken är att Statistiska Centralbyrån, SCB, som presenterar den officiella 
arbetslöshetsstatistiken också använder termen arbetslösa, men definierar den på ett annat sätt. För 
att minska risken för oklarheter byter vi därför benämning. Arbetsförmedlingens definition av öppet 
arbetslösa blir densamma som vår tidigare definition av arbetslösa, det vill säga arbetssökande som är 
inskrivna vid Arbetsförmedlingen, är utan arbete, aktivt söker och omgående kan tillträda ett arbete 
och som inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program.   
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