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Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Stockholms län november 2019 

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för november månad i korthet för 

Stockholms län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om november 2019, Stockholms län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för november 2018) 

• 6,1 procent var inskrivna som arbetslösa (5,8).* Sammanlagt 73972 personer (68136). 

• 6,7 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (6,1).* Sammanlagt 

7540 personer (6799). 

• 47390 personer var öppet arbetslösa (42785). 

• 26582 deltog i program med aktivitetsstöd (25351). 

• 5487 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (5388). 

• 4771 personer fick arbete (6597). 

• 3078 personer varslades om uppsägning (764). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

Månadsstatistiken för december publiceras den 14 januari kl. 6:00.
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Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Uppsalas län november 2019 

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för november månad i korthet för 

Uppsalas län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om november 2019, Uppsalas län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för november 2018) 

• 5,7 procent var inskrivna som arbetslösa (5,5).* Sammanlagt 10529 personer (9934). 

• 7 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (7,3).* Sammanlagt 1468 

personer (1526). 

• 5938 personer var öppet arbetslösa (5615). 

• 4591 deltog i program med aktivitetsstöd (4319). 

• 979 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (803). 

• 755 personer fick arbete (886). 

• 92 personer varslades om uppsägning (44). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

Månadsstatistiken för december publiceras den 14 januari kl. 6:00.
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Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Södermanlands län november 2019 

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för november månad i korthet för 

Södermanlands län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om november 2019, Södermanlands län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för november 2018) 

• 10 procent var inskrivna som arbetslösa (9,2).* Sammanlagt 13906 personer (12546). 

• 14,1 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (11,7).* Sammanlagt 

2171 personer (1735). 

• 7000 personer var öppet arbetslösa (5789). 

• 6906 deltog i program med aktivitetsstöd (6757). 

• 958 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (718). 

• 804 personer fick arbete (1000). 

• 78 personer varslades om uppsägning (130). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

Månadsstatistiken för december publiceras den 14 januari kl. 6:00.
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Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Östergötlands län november 2019 

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för november månad i korthet för 

Östergötlands län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om november 2019, Östergötlands län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för november 2018) 

• 8 procent var inskrivna som arbetslösa (7,9).* Sammanlagt 18036 personer (17419). 

• 10,4 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (10).* Sammanlagt 

2647 personer (2486). 

• 8267 personer var öppet arbetslösa (7819). 

• 9769 deltog i program med aktivitetsstöd (9600). 

• 1163 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (1136). 

• 1198 personer fick arbete (1335). 

• 195 personer varslades om uppsägning (147). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

Månadsstatistiken för december publiceras den 14 januari kl. 6:00.
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Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Jönköpings län november 2019 

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för november månad i korthet för 

Jönköpings län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om november 2019, Jönköpings län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för november 2018) 

• 6,4 procent var inskrivna som arbetslösa (5,7).* Sammanlagt 11423 personer (9946). 

• 8,6 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (7,3).* Sammanlagt 

1949 personer (1624). 

• 5619 personer var öppet arbetslösa (4398). 

• 5804 deltog i program med aktivitetsstöd (5548). 

• 887 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (729). 

• 708 personer fick arbete (996). 

• 325 personer varslades om uppsägning (153). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

Månadsstatistiken för december publiceras den 14 januari kl. 6:00.
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Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Kronobergs län november 2019 

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för november månad i korthet för 

Kronobergs län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om november 2019, Kronobergs län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för november 2018) 

• 8,3 procent var inskrivna som arbetslösa (7,9).* Sammanlagt 8043 personer (7493). 

• 10,5 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (10,2).* Sammanlagt 

1236 personer (1191). 

• 3307 personer var öppet arbetslösa (3213). 

• 4736 deltog i program med aktivitetsstöd (4280). 

• 441 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (431). 

• 513 personer fick arbete (680). 

• 57 personer varslades om uppsägning (148). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

Månadsstatistiken för december publiceras den 14 januari kl. 6:00.
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Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Kalmars län november 2019 

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för november månad i korthet för Kalmars 

län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om november 2019, Kalmars län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för november 2018) 

• 7,6 procent var inskrivna som arbetslösa (7,7).* Sammanlagt 8789 personer (8857). 

• 10,9 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (10,6).* Sammanlagt 

1466 personer (1461). 

• 3846 personer var öppet arbetslösa (3873). 

• 4943 deltog i program med aktivitetsstöd (4984). 

• 588 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (513). 

• 541 personer fick arbete (786). 

• 97 personer varslades om uppsägning (76). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

Månadsstatistiken för december publiceras den 14 januari kl. 6:00.
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Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Gotlands län november 2019 

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för november månad i korthet för Gotlands 

län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om november 2019, Gotlands län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för november 2018) 

• 5,9 procent var inskrivna som arbetslösa (5,5).* Sammanlagt 1675 personer (1525). 

• 9,3 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (9,7).* Sammanlagt 

286 personer (299). 

• 930 personer var öppet arbetslösa (757). 

• 745 deltog i program med aktivitetsstöd (768). 

• 117 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (133). 

• 121 personer fick arbete (197). 

• 33 personer varslades om uppsägning (25). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

Månadsstatistiken för december publiceras den 14 januari kl. 6:00.
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Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Blekinges län november 2019 

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för november månad i korthet för 

Blekinges län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om november 2019, Blekinges län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för november 2018) 

• 9,7 procent var inskrivna som arbetslösa (9,2).* Sammanlagt 7451 personer (6905). 

• 14,6 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (14,7).* Sammanlagt 

1244 personer (1239). 

• 3353 personer var öppet arbetslösa (2850). 

• 4098 deltog i program med aktivitetsstöd (4055). 

• 428 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (374). 

• 531 personer fick arbete (599). 

• 53 personer varslades om uppsägning (120). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

Månadsstatistiken för december publiceras den 14 januari kl. 6:00.
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Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Skånes län november 2019 

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för november månad i korthet för Skånes 

län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om november 2019, Skånes län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för november 2018) 

• 9,5 procent var inskrivna som arbetslösa (9,2).* Sammanlagt 61240 personer (58183). 

• 11,8 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (11,6).* Sammanlagt 

7826 personer (7715). 

• 32824 personer var öppet arbetslösa (30141). 

• 28416 deltog i program med aktivitetsstöd (28042). 

• 3941 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (3785). 

• 3593 personer fick arbete (4716). 

• 448 personer varslades om uppsägning (978). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

Månadsstatistiken för december publiceras den 14 januari kl. 6:00.
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Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Hallands län november 2019 

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för november månad i korthet för Hallands 

län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om november 2019, Hallands län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för november 2018) 

• 5,8 procent var inskrivna som arbetslösa (5,8).* Sammanlagt 9290 personer (9192). 

• 7,3 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (6,7).* Sammanlagt 

1335 personer (1218). 

• 4725 personer var öppet arbetslösa (4819). 

• 4565 deltog i program med aktivitetsstöd (4373). 

• 706 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (625). 

• 683 personer fick arbete (842). 

• 90 personer varslades om uppsägning (26). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

Månadsstatistiken för december publiceras den 14 januari kl. 6:00.
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Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Västra Götalands län november 2019 

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för november månad i korthet för Västra 

Götalands län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om november 2019, Västra Götalands län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för november 2018) 

• 6,5 procent var inskrivna som arbetslösa (6,1).* Sammanlagt 55679 personer (50924). 

• 7,9 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (7,1).* Sammanlagt 

7573 personer (6731). 

• 30881 personer var öppet arbetslösa (27439). 

• 24798 deltog i program med aktivitetsstöd (23485). 

• 4187 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (3795). 

• 4075 personer fick arbete (5231). 

• 355 personer varslades om uppsägning (314). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

Månadsstatistiken för december publiceras den 14 januari kl. 6:00.
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Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Värmlands län november 2019 

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för november månad i korthet för 

Värmlands län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om november 2019, Värmlands län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för november 2018) 

• 7,3 procent var inskrivna som arbetslösa (6,7).* Sammanlagt 9597 personer (8661). 

• 10,5 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (9,2).* Sammanlagt 

1527 personer (1323). 

• 5397 personer var öppet arbetslösa (4689). 

• 4200 deltog i program med aktivitetsstöd (3972). 

• 822 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (754). 

• 662 personer fick arbete (998). 

• 62 personer varslades om uppsägning (116). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

Månadsstatistiken för december publiceras den 14 januari kl. 6:00.
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Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Örebros län november 2019 

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för november månad i korthet för Örebros 

län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om november 2019, Örebros län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för november 2018) 

• 7,7 procent var inskrivna som arbetslösa (7,1).* Sammanlagt 11235 personer (10115). 

• 9,7 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (9,3).* Sammanlagt 

1737 personer (1601). 

• 5789 personer var öppet arbetslösa (5299). 

• 5446 deltog i program med aktivitetsstöd (4816). 

• 834 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (731). 

• 749 personer fick arbete (1105). 

• 140 personer varslades om uppsägning (46). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

Månadsstatistiken för december publiceras den 14 januari kl. 6:00.
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Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Västmanlands län november 2019 

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för november månad i korthet för 

Västmanlands län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om november 2019, Västmanlands län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för november 2018) 

• 8,9 procent var inskrivna som arbetslösa (8,4).* Sammanlagt 11756 personer (10891). 

• 11,8 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (11,3).* Sammanlagt 

1721 personer (1621). 

• 5786 personer var öppet arbetslösa (4809). 

• 5970 deltog i program med aktivitetsstöd (6082). 

• 822 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (805). 

• 663 personer fick arbete (949). 

• 60 personer varslades om uppsägning (39). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

Månadsstatistiken för december publiceras den 14 januari kl. 6:00.
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Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Dalarnas län november 2019 

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för november månad i korthet för Dalarnas 

län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om november 2019, Dalarnas län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för november 2018) 

• 6,3 procent var inskrivna som arbetslösa (6,1).* Sammanlagt 8414 personer (8078). 

• 8,2 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (8,2).* Sammanlagt 

1176 personer (1185). 

• 4836 personer var öppet arbetslösa (4713). 

• 3578 deltog i program med aktivitetsstöd (3365). 

• 818 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (738). 

• 813 personer fick arbete (961). 

• 85 personer varslades om uppsägning (107). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

Månadsstatistiken för december publiceras den 14 januari kl. 6:00.
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Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Gävleborgs län november 2019 

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för november månad i korthet för 

Gävleborgs län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om november 2019, Gävleborgs län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för november 2018) 

• 9,8 procent var inskrivna som arbetslösa (9,1).* Sammanlagt 13560 personer (12354). 

• 14,5 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (13,8).* Sammanlagt 

2157 personer (2039). 

• 5793 personer var öppet arbetslösa (5254). 

• 7767 deltog i program med aktivitetsstöd (7100). 

• 928 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (891). 

• 991 personer fick arbete (1038). 

• 42 personer varslades om uppsägning (78). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

Månadsstatistiken för december publiceras den 14 januari kl. 6:00.
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Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Västernorrlands län november 2019 

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för november månad i korthet för 

Västernorrlands län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om november 2019, Västernorrlands län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för november 2018) 

• 8,6 procent var inskrivna som arbetslösa (7,9).* Sammanlagt 10273 personer (9359). 

• 12,6 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (11,8).* Sammanlagt 

1600 personer (1497). 

• 5472 personer var öppet arbetslösa (4928). 

• 4801 deltog i program med aktivitetsstöd (4431). 

• 683 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (664). 

• 628 personer fick arbete (856). 

• 128 personer varslades om uppsägning (89). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

Månadsstatistiken för december publiceras den 14 januari kl. 6:00.



Månadsstatistik per län Innehåll 
 
 
 
 
 

1 

Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Jämtlands län november 2019 

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för november månad i korthet för 

Jämtlands län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om november 2019, Jämtlands län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för november 2018) 

• 6,4 procent var inskrivna som arbetslösa (6).* Sammanlagt 4047 personer (3797). 

• 9,4 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (8,8).* Sammanlagt 

672 personer (642). 

• 2057 personer var öppet arbetslösa (1768). 

• 1990 deltog i program med aktivitetsstöd (2029). 

• 346 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (346). 

• 381 personer fick arbete (459). 

• 35 personer varslades om uppsägning (0). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

Månadsstatistiken för december publiceras den 14 januari kl. 6:00.
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Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Västerbottens län november 2019 

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för november månad i korthet för 

Västerbottens län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om november 2019, Västerbottens län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för november 2018) 

• 5,6 procent var inskrivna som arbetslösa (5,5).* Sammanlagt 7424 personer (7339). 

• 8,5 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (8,1).* Sammanlagt 

1398 personer (1362). 

• 3787 personer var öppet arbetslösa (3845). 

• 3637 deltog i program med aktivitetsstöd (3494). 

• 642 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (668). 

• 658 personer fick arbete (899). 

• 37 personer varslades om uppsägning (104). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

Månadsstatistiken för december publiceras den 14 januari kl. 6:00.
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Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Norrbottens län november 2019 

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för november månad i korthet för 

Norrbottens län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om november 2019, Norrbottens län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för november 2018) 

• 6,1 procent var inskrivna som arbetslösa (6,1).* Sammanlagt 7607 personer (7603). 

• 9,1 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (9,4).* Sammanlagt 

1355 personer (1456). 

• 3821 personer var öppet arbetslösa (3940). 

• 3786 deltog i program med aktivitetsstöd (3663). 

• 670 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (684). 

• 756 personer fick arbete (1011). 

• 13 personer varslades om uppsägning (193). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

Månadsstatistiken för december publiceras den 14 januari kl. 6:00.

 

 


