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Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Stockholms län april 2020 

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för april månad i korthet för Stockholms 

län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om april 2020, Stockholms län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för april 2019) 

• 7,4 procent var inskrivna som arbetslösa (5,7).* Sammanlagt 92721 personer (68686). 

• 8,6 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (5,2).* Sammanlagt 

9512 personer (5823). 

• 14611 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (4951). 

• 5285 personer fick arbete (5947). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

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

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

Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om april 2020, Uppsalas län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för april 2019) 

• 6,7 procent var inskrivna som arbetslösa (5,3).* Sammanlagt 12567 personer (9674). 

• 8,8 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (6,4).* Sammanlagt 

1781 personer (1325). 

• 1735 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (741). 

• 770 personer fick arbete (972). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

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

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för april månad i korthet för 

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

Kort om april 2020, Södermanlands län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för april 2019) 

• 10,8 procent var inskrivna som arbetslösa (9).* Sammanlagt 15231 personer (12321). 

• 14,4 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (10,4).* Sammanlagt 

2108 personer (1538). 

• 1463 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (622). 

• 821 personer fick arbete (1091). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

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

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för april månad i korthet för Östergötlands 

län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om april 2020, Östergötlands län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för april 2019) 

• 8,6 procent var inskrivna som arbetslösa (7,6).* Sammanlagt 19497 personer (16874). 

• 11,9 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (8,7).* Sammanlagt 

2954 personer (2162). 

• 1724 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (803). 

• 1125 personer fick arbete (1517). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

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

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för april månad i korthet för Jönköpings 

län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om april 2020, Jönköpings län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för april 2019) 

• 7,1 procent var inskrivna som arbetslösa (5,7).* Sammanlagt 12911 personer (10207). 

• 9,4 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (6,8).* Sammanlagt 

2058 personer (1511). 

• 1462 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (620). 

• 843 personer fick arbete (1116). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

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

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för april månad i korthet för Kronobergs 

län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om april 2020, Kronobergs län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för april 2019) 

• 8,9 procent var inskrivna som arbetslösa (7,8).* Sammanlagt 8842 personer (7604). 

• 12,2 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (9,5).* Sammanlagt 

1424 personer (1113). 

• 781 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (348). 

• 451 personer fick arbete (574). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

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

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

Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om april 2020, Kalmars län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för april 2019) 

• 8 procent var inskrivna som arbetslösa (7,2).* Sammanlagt 9319 personer (8276). 

• 12 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (9,4).* Sammanlagt 1511 

personer (1246). 

• 820 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (400). 

• 673 personer fick arbete (856). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

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

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

Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om april 2020, Gotlands län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för april 2019) 

• 6,8 procent var inskrivna som arbetslösa (5,8).* Sammanlagt 1966 personer (1627). 

• 10,8 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (8,7).* Sammanlagt 

327 personer (265). 

• 283 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (73). 

• 184 personer fick arbete (230). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

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

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

Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om april 2020, Blekinges län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för april 2019) 

• 10,1 procent var inskrivna som arbetslösa (9).* Sammanlagt 7789 personer (6801). 

• 15,1 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (12,9).* Sammanlagt 

1218 personer (1073). 

• 587 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (357). 

• 565 personer fick arbete (746). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

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

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

Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om april 2020, Skånes län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för april 2019) 

• 10,3 procent var inskrivna som arbetslösa (9).* Sammanlagt 67550 personer (57403). 

• 13,1 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (10,4).* Sammanlagt 

8443 personer (6788). 

• 6570 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (3152). 

• 4129 personer fick arbete (5280). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

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

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

Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om april 2020, Hallands län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för april 2019) 

• 6,6 procent var inskrivna som arbetslösa (5,5).* Sammanlagt 10804 personer (8939). 

• 9,1 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (6).* Sammanlagt 1625 

personer (1088). 

• 1401 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (525). 

• 728 personer fick arbete (1120). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

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

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för april månad i korthet för Västra 

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

Kort om april 2020, Västra Götalands län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för april 2019) 

• 7,5 procent var inskrivna som arbetslösa (6).* Sammanlagt 65736 personer (50749). 

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

9251 personer (6089). 

• 8873 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (3441). 

• 4200 personer fick arbete (5442). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

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

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för april månad i korthet för Värmlands 

län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om april 2020, Värmlands län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för april 2019) 

• 8,2 procent var inskrivna som arbetslösa (6,5).* Sammanlagt 10904 personer (8501). 

• 12,1 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (8,5).* Sammanlagt 

1721 personer (1209). 

• 1150 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (559). 

• 944 personer fick arbete (1297). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

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

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

Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om april 2020, Örebros län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för april 2019) 

• 8,6 procent var inskrivna som arbetslösa (6,9).* Sammanlagt 12735 personer (9970). 

• 10,9 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (8,2).* Sammanlagt 

1903 personer (1444). 

• 1233 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (565). 

• 974 personer fick arbete (1228). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

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

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för april månad i korthet för Västmanlands 

län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om april 2020, Västmanlands län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för april 2019) 

• 9,7 procent var inskrivna som arbetslösa (8,3).* Sammanlagt 13028 personer (10897). 

• 13,2 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (10,2).* Sammanlagt 

1908 personer (1460). 

• 1216 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (607). 

• 833 personer fick arbete (1122). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

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

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

Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om april 2020, Dalarnas län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för april 2019) 

• 7,2 procent var inskrivna som arbetslösa (5,9).* Sammanlagt 9778 personer (7963). 

• 9,8 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (7,4).* Sammanlagt 

1386 personer (1041). 

• 1260 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (564). 

• 853 personer fick arbete (1190). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

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

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för april månad i korthet för Gävleborgs 

län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om april 2020, Gävleborgs län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för april 2019) 

• 10,5 procent var inskrivna som arbetslösa (9,3).* Sammanlagt 14714 personer (12781). 

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

2301 personer (1893). 

• 1224 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (636). 

• 932 personer fick arbete (1359). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

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



Månadsstatistik per län 
 
 
 
 
 

1 

Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Västernorrlands län april 2020 

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för april månad i korthet för 

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

Kort om april 2020, Västernorrlands län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för april 2019) 

• 9 procent var inskrivna som arbetslösa (7,9).* Sammanlagt 10865 personer (9416). 

• 13,5 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (10,9).* Sammanlagt 

1634 personer (1352). 

• 872 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (492). 

• 837 personer fick arbete (919). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

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

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för april månad i korthet för Jämtlands 

län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om april 2020, Jämtlands län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för april 2019) 

• 7,3 procent var inskrivna som arbetslösa (5,9).* Sammanlagt 4707 personer (3762). 

• 11,4 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (7,8).* Sammanlagt 

791 personer (547). 

• 828 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (278). 

• 372 personer fick arbete (493). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

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

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för april månad i korthet för Västerbottens 

län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om april 2020, Västerbottens län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för april 2019) 

• 6,3 procent var inskrivna som arbetslösa (5,4).* Sammanlagt 8528 personer (7239). 

• 9,4 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (7,4).* Sammanlagt 

1493 personer (1200). 

• 1090 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (508). 

• 688 personer fick arbete (854). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

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

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för april månad i korthet för Norrbottens 

län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om april 2020, Norrbottens län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för april 2019) 

• 6,7 procent var inskrivna som arbetslösa (6,1).* Sammanlagt 8443 personer (7647). 

• 10,1 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (9).* Sammanlagt 1455 

personer (1329). 

• 918 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (529). 

• 723 personer fick arbete (1028). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

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

 

 


