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Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Stockholms län juni 2020 

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för juni månad i korthet för Stockholms 

län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om juni 2020, Stockholms län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för juni 2019) 

• 8,6 procent var inskrivna som arbetslösa (5,8).* Sammanlagt 107870 personer (70220). 

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

12764 personer (6706). 

• 13610 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (6500). 

• 5735 personer fick arbete (5038). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

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

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

Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om juni 2020, Uppsalas län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för juni 2019) 

• 7,8 procent var inskrivna som arbetslösa (5,4).* Sammanlagt 14821 personer (9937). 

• 12 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (7,3).* Sammanlagt 2512 

personer (1529). 

• 2121 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (1139). 

• 798 personer fick arbete (865). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

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

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för juni månad i korthet för 

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

Kort om juni 2020, Södermanlands län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för juni 2019) 

• 11,4 procent var inskrivna som arbetslösa (9,1).* Sammanlagt 16279 personer (12586). 

• 16,9 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (11,7).* Sammanlagt 

2561 personer (1755). 

• 1718 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (1061). 

• 1041 personer fick arbete (1001). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

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

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för juni månad i korthet för Östergötlands 

län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om juni 2020, Östergötlands län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för juni 2019) 

• 9,3 procent var inskrivna som arbetslösa (7,6).* Sammanlagt 21350 personer (16909). 

• 14,1 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (9,1).* Sammanlagt 

3601 personer (2278). 

• 2397 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (1323). 

• 1339 personer fick arbete (1357). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

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

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för juni månad i korthet för Jönköpings 

län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om juni 2020, Jönköpings län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för juni 2019) 

• 7,7 procent var inskrivna som arbetslösa (5,6).* Sammanlagt 14107 personer (9900). 

• 10,7 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (6,6).* Sammanlagt 

2388 personer (1458). 

• 1560 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (886). 

• 1135 personer fick arbete (1189). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

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

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för juni månad i korthet för Kronobergs 

län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om juni 2020, Kronobergs län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för juni 2019) 

• 9,6 procent var inskrivna som arbetslösa (7,8).* Sammanlagt 9640 personer (7561). 

• 14,3 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (9,6).* Sammanlagt 

1702 personer (1120). 

• 957 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (520). 

• 616 personer fick arbete (597). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

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

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

Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om juni 2020, Kalmars län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för juni 2019) 

• 8,4 procent var inskrivna som arbetslösa (6,8).* Sammanlagt 9814 personer (7768). 

• 13,1 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (8,6).* Sammanlagt 

1680 personer (1133). 

• 1062 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (609). 

• 979 personer fick arbete (1084). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

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

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

Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om juni 2020, Gotlands län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för juni 2019) 

• 6,7 procent var inskrivna som arbetslösa (4,8).* Sammanlagt 1937 personer (1339). 

• 10,7 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (6,6).* Sammanlagt 

323 personer (197). 

• 226 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (100). 

• 283 personer fick arbete (321). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

Månadsstatistiken för juli publiceras den 11 augusti kl. 6:00.



Månadsstatistik per län 
 
 
 
 
 

1 

Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Blekinges län juni 2020 

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

Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om juni 2020, Blekinges län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för juni 2019) 

• 10,5 procent var inskrivna som arbetslösa (8,7).* Sammanlagt 8145 personer (6607). 

• 17,2 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (12,4).* Sammanlagt 

1427 personer (1022). 

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

• 819 personer fick arbete (870). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

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

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

Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om juni 2020, Skånes län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för juni 2019) 

• 11,3 procent var inskrivna som arbetslösa (9,1).* Sammanlagt 74944 personer (58036). 

• 16,2 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (11,3).* Sammanlagt 

10855 personer (7431). 

• 8089 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (4674). 

• 4537 personer fick arbete (4668). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

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

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

Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om juni 2020, Hallands län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för juni 2019) 

• 7,2 procent var inskrivna som arbetslösa (5,3).* Sammanlagt 11942 personer (8558). 

• 10,9 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (5,8).* Sammanlagt 

1980 personer (1050). 

• 1408 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (715). 

• 1009 personer fick arbete (1037). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

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

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för juni månad i korthet för Västra 

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

Kort om juni 2020, Västra Götalands län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för juni 2019) 

• 8,5 procent var inskrivna som arbetslösa (6).* Sammanlagt 75150 personer (50938). 

• 12,5 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (6,8).* Sammanlagt 

11957 personer (6386). 

• 9616 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (4820). 

• 5283 personer fick arbete (5084). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

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

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för juni månad i korthet för Värmlands 

län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om juni 2020, Värmlands län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för juni 2019) 

• 8,8 procent var inskrivna som arbetslösa (6,4).* Sammanlagt 11798 personer (8379). 

• 14,5 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (9,2).* Sammanlagt 

2114 personer (1326). 

• 1560 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (922). 

• 1156 personer fick arbete (1238). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

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

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

Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om juni 2020, Örebros län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för juni 2019) 

• 9,4 procent var inskrivna som arbetslösa (7,1).* Sammanlagt 14152 personer (10230). 

• 13,5 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (9,1).* Sammanlagt 

2428 personer (1617). 

• 1719 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (987). 

• 1158 personer fick arbete (1127). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

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

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för juni månad i korthet för Västmanlands 

län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om juni 2020, Västmanlands län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för juni 2019) 

• 10,7 procent var inskrivna som arbetslösa (8,2).* Sammanlagt 14594 personer (10739). 

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

2390 personer (1534). 

• 1585 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (958). 

• 880 personer fick arbete (1021). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

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

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

Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om juni 2020, Dalarnas län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för juni 2019) 

• 7,7 procent var inskrivna som arbetslösa (5,8).* Sammanlagt 10549 personer (7698). 

• 11,4 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (7,5).* Sammanlagt 

1643 personer (1057). 

• 1419 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (841). 

• 1032 personer fick arbete (1140). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

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

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för juni månad i korthet för Gävleborgs 

län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om juni 2020, Gävleborgs län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för juni 2019) 

• 11,1 procent var inskrivna som arbetslösa (9,3).* Sammanlagt 15734 personer (12707). 

• 19,3 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (13,7).* Sammanlagt 

2902 personer (2023). 

• 1883 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (1193). 

• 1424 personer fick arbete (1463). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

Månadsstatistiken för juli publiceras den 11 augusti kl. 6:00.
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Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Västernorrlands län juni 2020 

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för juni månad i korthet för 

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

Kort om juni 2020, Västernorrlands län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för juni 2019) 

• 9,2 procent var inskrivna som arbetslösa (7,7).* Sammanlagt 11070 personer (9156). 

• 15,1 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (11,3).* Sammanlagt 

1874 personer (1409). 

• 1157 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (707). 

• 1065 personer fick arbete (925). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

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

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

Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om juni 2020, Jämtlands län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för juni 2019) 

• 7,8 procent var inskrivna som arbetslösa (6).* Sammanlagt 5089 personer (3779). 

• 13,7 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (9,2).* Sammanlagt 

970 personer (652). 

• 662 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (484). 

• 619 personer fick arbete (600). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

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

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för juni månad i korthet för Västerbottens 

län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om juni 2020, Västerbottens län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för juni 2019) 

• 6,7 procent var inskrivna som arbetslösa (5,1).* Sammanlagt 9119 personer (6740). 

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

1723 personer (1114). 

• 1270 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (685). 

• 1073 personer fick arbete (1182). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

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

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för juni månad i korthet för Norrbottens 

län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om juni 2020, Norrbottens län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för juni 2019) 

• 6,7 procent var inskrivna som arbetslösa (5,5).* Sammanlagt 8386 personer (6783). 

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

1425 personer (1102). 

• 1044 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (674). 

• 1310 personer fick arbete (1388). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

Månadsstatistiken för juli publiceras den 11 augusti kl. 6:00.

 

 


