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Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Stockholms län januari 2020 

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för januari månad i korthet för Stockholms 

län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om januari 2020, Stockholms län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för januari 2019) 

• 6,2 procent var inskrivna som arbetslösa (5,8).* Sammanlagt 76825 personer (69601). 

• 6,9 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (5,9).* Sammanlagt 

7475 personer (6555). 

• 49370 personer var öppet arbetslösa (43784). 

• 27455 deltog i program med aktivitetsstöd (25817). 

• 7004 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (7018). 

• 5642 personer fick arbete (6454). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

Månadsstatistiken för februari publiceras den 11 mars kl. 6:00.
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Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Uppsalas län januari 2020 

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för januari månad i korthet för Uppsalas 

län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om januari 2020, Uppsalas län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för januari 2019) 

• 5,9 procent var inskrivna som arbetslösa (5,6).* Sammanlagt 10972 personer (10155). 

• 7,5 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (7,2).* Sammanlagt 

1491 personer (1505). 

• 6244 personer var öppet arbetslösa (5710). 

• 4728 deltog i program med aktivitetsstöd (4445). 

• 1214 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (1141). 

• 839 personer fick arbete (1041). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

Månadsstatistiken för februari publiceras den 11 mars kl. 6:00.
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Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Södermanlands län januari 2020 

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för januari månad i korthet för 

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

Kort om januari 2020, Södermanlands län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för januari 2019) 

• 10,2 procent var inskrivna som arbetslösa (9,2).* Sammanlagt 14404 personer (12747). 

• 14,4 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (11,8).* Sammanlagt 

2110 personer (1781). 

• 7353 personer var öppet arbetslösa (5970). 

• 7051 deltog i program med aktivitetsstöd (6777). 

• 1082 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (972). 

• 890 personer fick arbete (997). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

Månadsstatistiken för februari publiceras den 11 mars kl. 6:00.
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Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Östergötlands län januari 2020 

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för januari månad i korthet för 

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

Kort om januari 2020, Östergötlands län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för januari 2019) 

• 8,3 procent var inskrivna som arbetslösa (8).* Sammanlagt 18786 personer (17864). 

• 11,2 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (9,9).* Sammanlagt 

2764 personer (2492). 

• 8856 personer var öppet arbetslösa (8245). 

• 9930 deltog i program med aktivitetsstöd (9619). 

• 1381 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (1346). 

• 1210 personer fick arbete (1416). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

Månadsstatistiken för februari publiceras den 11 mars kl. 6:00.
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Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Jönköpings län januari 2020 

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för januari månad i korthet för Jönköpings 

län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om januari 2020, Jönköpings län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för januari 2019) 

• 6,6 procent var inskrivna som arbetslösa (5,8).* Sammanlagt 12027 personer (10430). 

• 8,9 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (7,6).* Sammanlagt 

1946 personer (1689). 

• 5987 personer var öppet arbetslösa (4782). 

• 6040 deltog i program med aktivitetsstöd (5648). 

• 1061 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (972). 

• 871 personer fick arbete (1085). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

Månadsstatistiken för februari publiceras den 11 mars kl. 6:00.
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Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Kronobergs län januari 2020 

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för januari månad i korthet för Kronobergs 

län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om januari 2020, Kronobergs län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för januari 2019) 

• 8,5 procent var inskrivna som arbetslösa (8).* Sammanlagt 8390 personer (7779). 

• 11,6 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (10,2).* Sammanlagt 

1338 personer (1205). 

• 3661 personer var öppet arbetslösa (3350). 

• 4729 deltog i program med aktivitetsstöd (4429). 

• 647 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (530). 

• 528 personer fick arbete (611). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

Månadsstatistiken för februari publiceras den 11 mars kl. 6:00.
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Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Kalmars län januari 2020 

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för januari månad i korthet för Kalmars 

län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om januari 2020, Kalmars län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för januari 2019) 

• 7,9 procent var inskrivna som arbetslösa (7,6).* Sammanlagt 9186 personer (8809). 

• 11,6 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (10,4).* Sammanlagt 

1463 personer (1398). 

• 4159 personer var öppet arbetslösa (3859). 

• 5027 deltog i program med aktivitetsstöd (4950). 

• 733 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (617). 

• 654 personer fick arbete (835). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

Månadsstatistiken för februari publiceras den 11 mars kl. 6:00.
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Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Gotlands län januari 2020 

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för januari månad i korthet för Gotlands 

län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om januari 2020, Gotlands län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för januari 2019) 

• 6,2 procent var inskrivna som arbetslösa (6,2).* Sammanlagt 1786 personer (1751). 

• 9,7 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (10,2).* Sammanlagt 

291 personer (317). 

• 1020 personer var öppet arbetslösa (921). 

• 766 deltog i program med aktivitetsstöd (830). 

• 172 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (182). 

• 141 personer fick arbete (165). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

Månadsstatistiken för februari publiceras den 11 mars kl. 6:00.
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Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Blekinges län januari 2020 

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för januari månad i korthet för Blekinges 

län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om januari 2020, Blekinges län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för januari 2019) 

• 10,2 procent var inskrivna som arbetslösa (9,5).* Sammanlagt 7822 personer (7218). 

• 14,9 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (14,4).* Sammanlagt 

1199 personer (1221). 

• 3565 personer var öppet arbetslösa (3124). 

• 4257 deltog i program med aktivitetsstöd (4094). 

• 509 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (479). 

• 514 personer fick arbete (614). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

Månadsstatistiken för februari publiceras den 11 mars kl. 6:00.
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Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Skånes län januari 2020 

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för januari månad i korthet för Skånes län. 

Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om januari 2020, Skånes län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för januari 2019) 

• 9,8 procent var inskrivna som arbetslösa (9,3).* Sammanlagt 63902 personer (59554). 

• 12,2 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (11,6).* Sammanlagt 

7761 personer (7649). 

• 34759 personer var öppet arbetslösa (31847). 

• 29143 deltog i program med aktivitetsstöd (27707). 

• 4764 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (4698). 

• 4078 personer fick arbete (5105). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

Månadsstatistiken för februari publiceras den 11 mars kl. 6:00.
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Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Hallands län januari 2020 

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för januari månad i korthet för Hallands 

län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om januari 2020, Hallands län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för januari 2019) 

• 6 procent var inskrivna som arbetslösa (6).* Sammanlagt 9778 personer (9699). 

• 7,9 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (7,2).* Sammanlagt 

1399 personer (1315). 

• 5158 personer var öppet arbetslösa (5256). 

• 4620 deltog i program med aktivitetsstöd (4443). 

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

• 839 personer fick arbete (907). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

Månadsstatistiken för februari publiceras den 11 mars kl. 6:00.
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Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Västra Götalands län januari 2020 

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för januari månad i korthet för Västra 

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

Kort om januari 2020, Västra Götalands län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för januari 2019) 

• 6,6 procent var inskrivna som arbetslösa (6,2).* Sammanlagt 57421 personer (52478). 

• 8,3 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (7).* Sammanlagt 7557 

personer (6647). 

• 31931 personer var öppet arbetslösa (28723). 

• 25490 deltog i program med aktivitetsstöd (23755). 

• 5245 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (4958). 

• 4624 personer fick arbete (5036). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

Månadsstatistiken för februari publiceras den 11 mars kl. 6:00.
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Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Värmlands län januari 2020 

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för januari månad i korthet för Värmlands 

län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om januari 2020, Värmlands län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för januari 2019) 

• 7,8 procent var inskrivna som arbetslösa (6,8).* Sammanlagt 10332 personer (8853). 

• 11,1 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (9,3).* Sammanlagt 

1558 personer (1331). 

• 5914 personer var öppet arbetslösa (4882). 

• 4418 deltog i program med aktivitetsstöd (3971). 

• 895 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (837). 

• 785 personer fick arbete (1067). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

Månadsstatistiken för februari publiceras den 11 mars kl. 6:00.
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Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Örebros län januari 2020 

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för januari månad i korthet för Örebros 

län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om januari 2020, Örebros län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för januari 2019) 

• 8,1 procent var inskrivna som arbetslösa (7,3).* Sammanlagt 11956 personer (10552). 

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

1755 personer (1622). 

• 6290 personer var öppet arbetslösa (5658). 

• 5666 deltog i program med aktivitetsstöd (4894). 

• 1009 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (948). 

• 914 personer fick arbete (1179). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

Månadsstatistiken för februari publiceras den 11 mars kl. 6:00.
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Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Västmanlands län januari 2020 

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för januari månad i korthet för 

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

Kort om januari 2020, Västmanlands län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för januari 2019) 

• 9,1 procent var inskrivna som arbetslösa (8,5).* Sammanlagt 12225 personer (11202). 

• 12,2 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (10,8).* Sammanlagt 

1749 personer (1566). 

• 6134 personer var öppet arbetslösa (4966). 

• 6091 deltog i program med aktivitetsstöd (6236). 

• 972 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (909). 

• 829 personer fick arbete (975). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

Månadsstatistiken för februari publiceras den 11 mars kl. 6:00.
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Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Dalarnas län januari 2020 

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för januari månad i korthet för Dalarnas 

län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om januari 2020, Dalarnas län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för januari 2019) 

• 6,6 procent var inskrivna som arbetslösa (6,2).* Sammanlagt 8964 personer (8373). 

• 8,6 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (8,2).* Sammanlagt 

1206 personer (1173). 

• 5296 personer var öppet arbetslösa (4977). 

• 3668 deltog i program med aktivitetsstöd (3396). 

• 871 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (954). 

• 833 personer fick arbete (930). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

Månadsstatistiken för februari publiceras den 11 mars kl. 6:00.
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Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Gävleborgs län januari 2020 

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för januari månad i korthet för Gävleborgs 

län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om januari 2020, Gävleborgs län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för januari 2019) 

• 10,2 procent var inskrivna som arbetslösa (9,5).* Sammanlagt 14175 personer (13049). 

• 15,2 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (13,9).* Sammanlagt 

2174 personer (2045). 

• 6316 personer var öppet arbetslösa (5758). 

• 7859 deltog i program med aktivitetsstöd (7291). 

• 1058 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (1063). 

• 942 personer fick arbete (1125). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

Månadsstatistiken för februari publiceras den 11 mars kl. 6:00.
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Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Västernorrlands län januari 2020 

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för januari månad i korthet för 

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

Kort om januari 2020, Västernorrlands län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för januari 2019) 

• 8,9 procent var inskrivna som arbetslösa (8,2).* Sammanlagt 10661 personer (9828). 

• 13,4 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (11,9).* Sammanlagt 

1621 personer (1507). 

• 5723 personer var öppet arbetslösa (5227). 

• 4938 deltog i program med aktivitetsstöd (4601). 

• 768 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (819). 

• 766 personer fick arbete (968). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

Månadsstatistiken för februari publiceras den 11 mars kl. 6:00.
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Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Jämtlands län januari 2020 

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för januari månad i korthet för Jämtlands 

län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om januari 2020, Jämtlands län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för januari 2019) 

• 6,5 procent var inskrivna som arbetslösa (6,1).* Sammanlagt 4162 personer (3886). 

• 9,6 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (9,1).* Sammanlagt 650 

personer (642). 

• 2136 personer var öppet arbetslösa (2003). 

• 2026 deltog i program med aktivitetsstöd (1883). 

• 419 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (433). 

• 458 personer fick arbete (583). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

Månadsstatistiken för februari publiceras den 11 mars kl. 6:00.
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Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Västerbottens län januari 2020 

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för januari månad i korthet för 

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

Kort om januari 2020, Västerbottens län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för januari 2019) 

• 5,9 procent var inskrivna som arbetslösa (5,7).* Sammanlagt 7948 personer (7567). 

• 8,9 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (8,5).* Sammanlagt 

1413 personer (1397). 

• 4213 personer var öppet arbetslösa (4025). 

• 3735 deltog i program med aktivitetsstöd (3542). 

• 865 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (773). 

• 698 personer fick arbete (913). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

Månadsstatistiken för februari publiceras den 11 mars kl. 6:00.
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Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Norrbottens län januari 2020 

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för januari månad i korthet för 

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

Kort om januari 2020, Norrbottens län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för januari 2019) 

• 6,3 procent var inskrivna som arbetslösa (6,4).* Sammanlagt 7904 personer (7959). 

• 9,7 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (10).* Sammanlagt 

1389 personer (1506). 

• 4089 personer var öppet arbetslösa (4177). 

• 3815 deltog i program med aktivitetsstöd (3782). 

• 781 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (711). 

• 846 personer fick arbete (1037). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

Månadsstatistiken för februari publiceras den 11 mars kl. 6:00.

 

 


