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Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Stockholms län maj 2020 

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för maj månad i korthet för Stockholms 

län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om maj 2020, Stockholms län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för maj 2019) 

• 7,9 procent var inskrivna som arbetslösa (5,7).* Sammanlagt 99461 personer (68397). 

• 9,4 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (5,2).* Sammanlagt 

10482 personer (5736). 

• 11449 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (5459). 

• 4914 personer fick arbete (6109). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

Månadsstatistiken för juni publiceras den 13 juli kl. 6:00.
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Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Uppsalas län maj 2020 

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

Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om maj 2020, Uppsalas län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för maj 2019) 

• 7,1 procent var inskrivna som arbetslösa (5,3).* Sammanlagt 13503 personer (9593). 

• 9,6 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (6,2).* Sammanlagt 

1965 personer (1294). 

• 1556 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (905). 

• 655 personer fick arbete (1007). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

Månadsstatistiken för juni publiceras den 13 juli kl. 6:00.
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Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Södermanlands län maj 2020 

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för maj månad i korthet för 

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

Kort om maj 2020, Södermanlands län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för maj 2019) 

• 11,1 procent var inskrivna som arbetslösa (8,9).* Sammanlagt 15715 personer (12266). 

• 14,6 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (10,3).* Sammanlagt 

2150 personer (1533). 

• 1175 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (709). 

• 725 personer fick arbete (998). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

Månadsstatistiken för juni publiceras den 13 juli kl. 6:00.
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Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Östergötlands län maj 2020 

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för maj månad i korthet för Östergötlands 

län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om maj 2020, Östergötlands län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för maj 2019) 

• 8,8 procent var inskrivna som arbetslösa (7,5).* Sammanlagt 20147 personer (16597). 

• 12,2 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (8,3).* Sammanlagt 

3034 personer (2069). 

• 1452 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (947). 

• 977 personer fick arbete (1459). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

Månadsstatistiken för juni publiceras den 13 juli kl. 6:00.
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Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Jönköpings län maj 2020 

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för maj månad i korthet för Jönköpings 

län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om maj 2020, Jönköpings län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för maj 2019) 

• 7,4 procent var inskrivna som arbetslösa (5,6).* Sammanlagt 13532 personer (9947). 

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

2105 personer (1421). 

• 1218 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (653). 

• 720 personer fick arbete (1076). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

Månadsstatistiken för juni publiceras den 13 juli kl. 6:00.
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Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Kronobergs län maj 2020 

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för maj månad i korthet för Kronobergs 

län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om maj 2020, Kronobergs län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för maj 2019) 

• 9,2 procent var inskrivna som arbetslösa (7,8).* Sammanlagt 9187 personer (7531). 

• 12,7 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (9,4).* Sammanlagt 

1487 personer (1096). 

• 648 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (387). 

• 382 personer fick arbete (585). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

Månadsstatistiken för juni publiceras den 13 juli kl. 6:00.
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Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Kalmars län maj 2020 

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

Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om maj 2020, Kalmars län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för maj 2019) 

• 8,2 procent var inskrivna som arbetslösa (6,9).* Sammanlagt 9539 personer (7957). 

• 12 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (8,9).* Sammanlagt 1517 

personer (1168). 

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

• 598 personer fick arbete (867). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

Månadsstatistiken för juni publiceras den 13 juli kl. 6:00.
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Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Gotlands län maj 2020 

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

Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om maj 2020, Gotlands län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för maj 2019) 

• 6,8 procent var inskrivna som arbetslösa (5,3).* Sammanlagt 1951 personer (1479). 

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

326 personer (233). 

• 166 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (92). 

• 152 personer fick arbete (265). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

Månadsstatistiken för juni publiceras den 13 juli kl. 6:00.
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Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Blekinges län maj 2020 

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

Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om maj 2020, Blekinges län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för maj 2019) 

• 10,3 procent var inskrivna som arbetslösa (8,7).* Sammanlagt 7908 personer (6608). 

• 15,6 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (12,1).* Sammanlagt 

1267 personer (994). 

• 453 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (320). 

• 420 personer fick arbete (711). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

Månadsstatistiken för juni publiceras den 13 juli kl. 6:00.
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Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Skånes län maj 2020 

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

Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om maj 2020, Skånes län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för maj 2019) 

• 10,7 procent var inskrivna som arbetslösa (8,9).* Sammanlagt 70474 personer (56656). 

• 13,8 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (10,1).* Sammanlagt 

8949 personer (6556). 

• 5444 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (3379). 

• 3218 personer fick arbete (4896). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

Månadsstatistiken för juni publiceras den 13 juli kl. 6:00.
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Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Hallands län maj 2020 

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

Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om maj 2020, Hallands län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för maj 2019) 

• 6,9 procent var inskrivna som arbetslösa (5,3).* Sammanlagt 11356 personer (8595). 

• 9,8 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (5,7).* Sammanlagt 

1756 personer (1021). 

• 1109 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (549). 

• 625 personer fick arbete (1039). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

Månadsstatistiken för juni publiceras den 13 juli kl. 6:00.
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Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Västra Götalands län maj 2020 

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för maj månad i korthet för Västra 

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

Kort om maj 2020, Västra Götalands län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för maj 2019) 

• 8 procent var inskrivna som arbetslösa (5,9).* Sammanlagt 70151 personer (50066). 

• 10,8 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (6,2).* Sammanlagt 

10189 personer (5856). 

• 7349 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (3611). 

• 3552 personer fick arbete (5251). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

Månadsstatistiken för juni publiceras den 13 juli kl. 6:00.
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Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Värmlands län maj 2020 

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för maj månad i korthet för Värmlands län. 

Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om maj 2020, Värmlands län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för maj 2019) 

• 8,4 procent var inskrivna som arbetslösa (6,3).* Sammanlagt 11220 personer (8244). 

• 12,6 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (8,1).* Sammanlagt 

1801 personer (1147). 

• 988 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (548). 

• 803 personer fick arbete (1134). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

Månadsstatistiken för juni publiceras den 13 juli kl. 6:00.
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Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Örebros län maj 2020 

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

Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om maj 2020, Örebros län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för maj 2019) 

• 8,9 procent var inskrivna som arbetslösa (6,9).* Sammanlagt 13234 personer (9888). 

• 11,1 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (8,2).* Sammanlagt 

1946 personer (1436). 

• 1110 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (694). 

• 786 personer fick arbete (1092). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

Månadsstatistiken för juni publiceras den 13 juli kl. 6:00.
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Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Västmanlands län maj 2020 

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för maj månad i korthet för Västmanlands 

län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om maj 2020, Västmanlands län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för maj 2019) 

• 10,2 procent var inskrivna som arbetslösa (8,1).* Sammanlagt 13828 personer (10589). 

• 13,8 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (9,8).* Sammanlagt 

2011 personer (1401). 

• 1076 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (670). 

• 704 personer fick arbete (1177). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

Månadsstatistiken för juni publiceras den 13 juli kl. 6:00.
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Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Dalarnas län maj 2020 

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

Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om maj 2020, Dalarnas län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för maj 2019) 

• 7,4 procent var inskrivna som arbetslösa (5,7).* Sammanlagt 10039 personer (7687). 

• 9,9 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (7).* Sammanlagt 1408 

personer (978). 

• 1003 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (608). 

• 781 personer fick arbete (1128). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

Månadsstatistiken för juni publiceras den 13 juli kl. 6:00.
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Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Gävleborgs län maj 2020 

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för maj månad i korthet för Gävleborgs 

län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om maj 2020, Gävleborgs län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för maj 2019) 

• 10,7 procent var inskrivna som arbetslösa (9,1).* Sammanlagt 15028 personer (12487). 

• 16,6 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (12,3).* Sammanlagt 

2408 personer (1790). 

• 1097 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (700). 

• 1055 personer fick arbete (1411). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

Månadsstatistiken för juni publiceras den 13 juli kl. 6:00.
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Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Västernorrlands län maj 2020 

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för maj månad i korthet för 

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

Kort om maj 2020, Västernorrlands län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för maj 2019) 

• 9 procent var inskrivna som arbetslösa (7,6).* Sammanlagt 10787 personer (9038). 

• 13,4 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (10,2).* Sammanlagt 

1626 personer (1266). 

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

• 886 personer fick arbete (1158). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

Månadsstatistiken för juni publiceras den 13 juli kl. 6:00.
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Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Jämtlands län maj 2020 

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för maj månad i korthet för Jämtlands län. 

Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om maj 2020, Jämtlands län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för maj 2019) 

• 7,6 procent var inskrivna som arbetslösa (5,8).* Sammanlagt 4931 personer (3682). 

• 12,2 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (7,6).* Sammanlagt 

852 personer (528). 

• 577 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (347). 

• 481 personer fick arbete (670). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

Månadsstatistiken för juni publiceras den 13 juli kl. 6:00.
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Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Västerbottens län maj 2020 

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för maj månad i korthet för Västerbottens 

län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om maj 2020, Västerbottens län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för maj 2019) 

• 6,5 procent var inskrivna som arbetslösa (5,1).* Sammanlagt 8794 personer (6801). 

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

1554 personer (1107). 

• 942 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (507). 

• 806 personer fick arbete (1190). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

Månadsstatistiken för juni publiceras den 13 juli kl. 6:00.
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Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Norrbottens län maj 2020 

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för maj månad i korthet för Norrbottens 

län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om maj 2020, Norrbottens län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för maj 2019) 

• 6,8 procent var inskrivna som arbetslösa (5,6).* Sammanlagt 8470 personer (6979). 

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

1429 personer (1120). 

• 677 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (464). 

• 902 personer fick arbete (1455). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

Månadsstatistiken för juni publiceras den 13 juli kl. 6:00.

 

 


