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Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Stockholms län mars 2020 

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för mars månad i korthet för Stockholms 

län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om mars 2020, Stockholms län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för mars 2019) 

• 6,7 procent var inskrivna som arbetslösa (5,8).* Sammanlagt 82275 personer (69297). 

• 7,4 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (5,5).* Sammanlagt 

8036 personer (6184). 

• 12042 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (5390). 

• 5441 personer fick arbete (5995). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

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

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för mars månad i korthet för Uppsalas län. 

Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om mars 2020, Uppsalas län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för mars 2019) 

• 6,2 procent var inskrivna som arbetslösa (5,4).* Sammanlagt 11527 personer (9903). 

• 8 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (6,7).* Sammanlagt 1600 

personer (1384). 

• 1419 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (761). 

• 797 personer fick arbete (1015). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

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

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för mars månad i korthet för 

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

Kort om mars 2020, Södermanlands län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för mars 2019) 

• 10,3 procent var inskrivna som arbetslösa (9,1).* Sammanlagt 14463 personer (12545). 

• 13,8 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (11,2).* Sammanlagt 

2019 personer (1680). 

• 1158 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (673). 

• 832 personer fick arbete (933). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

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

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för mars månad i korthet för Östergötlands 

län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om mars 2020, Östergötlands län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för mars 2019) 

• 8,2 procent var inskrivna som arbetslösa (7,8).* Sammanlagt 18705 personer (17422). 

• 11,3 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (9,2).* Sammanlagt 

2773 personer (2299). 

• 1473 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (884). 

• 1229 personer fick arbete (1295). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

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

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för mars månad i korthet för Jönköpings 

län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om mars 2020, Jönköpings län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för mars 2019) 

• 6,6 procent var inskrivna som arbetslösa (5,8).* Sammanlagt 12122 personer (10440). 

• 8,7 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (7,2).* Sammanlagt 

1893 personer (1601). 

• 1054 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (735). 

• 908 personer fick arbete (985). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

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

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för mars månad i korthet för Kronobergs 

län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om mars 2020, Kronobergs län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för mars 2019) 

• 8,5 procent var inskrivna som arbetslösa (7,9).* Sammanlagt 8362 personer (7712). 

• 11,4 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (10,1).* Sammanlagt 

1321 personer (1186). 

• 614 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (393). 

• 501 personer fick arbete (483). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

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

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för mars månad i korthet för Kalmars län. 

Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om mars 2020, Kalmars län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för mars 2019) 

• 7,8 procent var inskrivna som arbetslösa (7,4).* Sammanlagt 9052 personer (8529). 

• 11,5 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (9,9).* Sammanlagt 

1449 personer (1322). 

• 769 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (421). 

• 680 personer fick arbete (767). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

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

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för mars månad i korthet för Gotlands län. 

Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om mars 2020, Gotlands län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för mars 2019) 

• 6,3 procent var inskrivna som arbetslösa (6,2).* Sammanlagt 1815 personer (1744). 

• 9,6 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (9,4).* Sammanlagt 

286 personer (289). 

• 182 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (90). 

• 114 personer fick arbete (166). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

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

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för mars månad i korthet för Blekinges län. 

Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om mars 2020, Blekinges län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för mars 2019) 

• 9,9 procent var inskrivna som arbetslösa (9,2).* Sammanlagt 7588 personer (7032). 

• 14,5 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (13,4).* Sammanlagt 

1166 personer (1125). 

• 505 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (310). 

• 622 personer fick arbete (627). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

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

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

Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om mars 2020, Skånes län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för mars 2019) 

• 9,8 procent var inskrivna som arbetslösa (9,2).* Sammanlagt 63972 personer (58766). 

• 12,1 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (11).* Sammanlagt 

7733 personer (7228). 

• 5607 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (3394). 

• 4509 personer fick arbete (4763). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

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

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för mars månad i korthet för Hallands län. 

Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om mars 2020, Hallands län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för mars 2019) 

• 6,1 procent var inskrivna som arbetslösa (5,8).* Sammanlagt 9902 personer (9365). 

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

1384 personer (1223). 

• 1049 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (564). 

• 882 personer fick arbete (1152). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

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

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för mars månad i korthet för Västra 

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

Kort om mars 2020, Västra Götalands län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för mars 2019) 

• 6,9 procent var inskrivna som arbetslösa (6,1).* Sammanlagt 59557 personer (51821). 

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

7885 personer (6454). 

• 6846 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (3596). 

• 4277 personer fick arbete (4903). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

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

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för mars månad i korthet för Värmlands 

län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om mars 2020, Värmlands län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för mars 2019) 

• 7,9 procent var inskrivna som arbetslösa (6,7).* Sammanlagt 10453 personer (8794). 

• 11,3 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (9).* Sammanlagt 1593 

personer (1289). 

• 950 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (590). 

• 792 personer fick arbete (997). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

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

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för mars månad i korthet för Örebros län. 

Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om mars 2020, Örebros län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för mars 2019) 

• 8,2 procent var inskrivna som arbetslösa (7,1).* Sammanlagt 12140 personer (10307). 

• 10,3 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (8,8).* Sammanlagt 

1781 personer (1556). 

• 986 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (587). 

• 839 personer fick arbete (1098). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

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

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för mars månad i korthet för 

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

Kort om mars 2020, Västmanlands län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för mars 2019) 

• 9,3 procent var inskrivna som arbetslösa (8,5).* Sammanlagt 12525 personer (11128). 

• 12,6 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (10,6).* Sammanlagt 

1800 personer (1532). 

• 1089 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (631). 

• 797 personer fick arbete (991). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

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

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för mars månad i korthet för Dalarnas län. 

Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om mars 2020, Dalarnas län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för mars 2019) 

• 6,7 procent var inskrivna som arbetslösa (6,2).* Sammanlagt 9098 personer (8296). 

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

1217 personer (1123). 

• 924 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (595). 

• 712 personer fick arbete (757). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

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

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för mars månad i korthet för Gävleborgs 

län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om mars 2020, Gävleborgs län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för mars 2019) 

• 10,2 procent var inskrivna som arbetslösa (9,5).* Sammanlagt 14201 personer (13093). 

• 15,1 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (13,4).* Sammanlagt 

2160 personer (1964). 

• 1051 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (667). 

• 857 personer fick arbete (1030). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

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

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för mars månad i korthet för 

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

Kort om mars 2020, Västernorrlands län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för mars 2019) 

• 8,9 procent var inskrivna som arbetslösa (8,1).* Sammanlagt 10684 personer (9621). 

• 12,9 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (11,2).* Sammanlagt 

1559 personer (1407). 

• 786 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (522). 

• 712 personer fick arbete (837). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

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

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för mars månad i korthet för Jämtlands 

län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om mars 2020, Jämtlands län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för mars 2019) 

• 6,4 procent var inskrivna som arbetslösa (6).* Sammanlagt 4093 personer (3784). 

• 9,6 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (8).* Sammanlagt 653 

personer (557). 

• 415 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (268). 

• 375 personer fick arbete (433). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

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

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för mars månad i korthet för Västerbottens 

län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om mars 2020, Västerbottens län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för mars 2019) 

• 5,9 procent var inskrivna som arbetslösa (5,5).* Sammanlagt 7945 personer (7366). 

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

1355 personer (1302). 

• 855 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (488). 

• 819 personer fick arbete (736). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

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

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för mars månad i korthet för Norrbottens 

län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om mars 2020, Norrbottens län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för mars 2019) 

• 6,4 procent var inskrivna som arbetslösa (6,3).* Sammanlagt 8009 personer (7849). 

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

1369 personer (1415). 

• 772 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (452). 

• 793 personer fick arbete (837). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

Månadsstatistiken för april publiceras den 11 maj kl. 6:00.

 

 


