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Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Stockholms län juli 2020 

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för juli månad i korthet för Stockholms 

län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om juli 2020, Stockholms län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för juli 2019) 

• 8,9 procent var inskrivna som arbetslösa (6,0).* Sammanlagt 112 001 personer (72 154). 

• 11,7 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (6,4).* Sammanlagt 13 

306 personer (7 159). 

• 81 260 personer var öppet arbetslösa (47 017). 

• 30 741 personer deltog i program med aktivitetsstöd (25 137).  

• 9 887 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (6 083). 

• 5 533 personer fick arbete (3 947). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

Månadsstatistiken för augusti publiceras den 14 september kl. 6:00.
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Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Uppsalas län juli 2020 

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

Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om juli 2020, Uppsalas län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för juli 2019) 

• 8,1 procent var inskrivna som arbetslösa (5,6).* Sammanlagt 15 459 personer (10 277). 

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

664 personer (1 623). 

• 10 355 personer var öppet arbetslösa (5 956). 

• 5 104 personer deltog i program med aktivitetsstöd (4 321).  

• 1 419 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (964). 

• 776 personer fick arbete (514). 

 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

Månadsstatistiken för augusti publiceras den 14 september kl. 6:00.



Månadsstatistik per län 
 
 
 
 
 

1 

Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Södermanlands län juli 2020 

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för juli månad i korthet för Södermanlands 

län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om juli 2020, Södermanlands län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för juli 2019) 

• 11,7 procent var inskrivna som arbetslösa (9,4).* Sammanlagt 16 706 personer (12 938). 

• 18,0 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (12,4).* Sammanlagt 

2 751 personer (1 884). 

• 8 656 personer var öppet arbetslösa (6 349). 

• 8 046 personer deltog i program med aktivitetsstöd (6 589).  

• 1 232 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (945). 

• 744 personer fick arbete (641). 

 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

Månadsstatistiken för augusti publiceras den 14 september kl. 6:00.
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Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Östergötlands län juli 2020 

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för juli månad i korthet för Östergötlands 

län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om juli 2020, Östergötlands län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för juli 2019) 

• 9,4 procent var inskrivna som arbetslösa (7,8).* Sammanlagt 21 703 personer ( 17 323). 

• 14,3 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (9,5).* Sammanlagt 3 

643 personer (2 385). 

• 10 984 personer var öppet arbetslösa (7 978). 

• 10 719 personer deltog i program med aktivitetsstöd (9 345).  

• 1 455 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (1 121). 

• 1 071 personer fick arbete (870). 

 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

Månadsstatistiken för augusti publiceras den 14 september kl. 6:00.
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Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Jönköpings län juli 2020 

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för juli månad i korthet för Jönköpings län. 

Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om juli 2020, Jönköpings län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för juli 2019) 

• 7,8 procent var inskrivna som arbetslösa (5,7).* Sammanlagt 14 386 personer (10 092). 

• 10,7 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (6,7).* Sammanlagt 2 

399 personer (1 485). 

• 7 877 personer var öppet arbetslösa (4 796). 

• 6 509 personer deltog i program med aktivitetsstöd (5 296).  

• 1 118 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (719). 

• 805 personer fick arbete (627). 

 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

Månadsstatistiken för augusti publiceras den 14 september kl. 6:00.
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Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Kronobergs län juli 2020 

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för juli månad i korthet för Kronobergs 

län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om juli 2020, Kronobergs län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för juli 2019) 

• 9,8 procent var inskrivna som arbetslösa (8,1).* Sammanlagt 9 806 personer (7 859). 

• 14,4 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (10,1).* Sammanlagt 1 

720 personer (1 182). 

• 4 928 personer var öppet arbetslösa (3 304). 

• 4 878 personer deltog i program med aktivitetsstöd (4 555).  

• 599 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (486). 

• 453 personer fick arbete (370). 

 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

Månadsstatistiken för augusti publiceras den 14 september kl. 6:00.
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Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Kalmar län juli 2020 

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för juli månad i korthet för Kalmar län. 

Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om juli 2020, Kalmar län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för juli 2019) 

• 8,4 procent var inskrivna som arbetslösa (6,8).* Sammanlagt 9 885 personer (7 797). 

• 12,9 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (8,7).* Sammanlagt 1 

652 personer (1 143). 

• 4 914 personer var öppet arbetslösa (3 263). 

• 4 971 personer deltog i program med aktivitetsstöd (4 534).  

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

• 691 personer fick arbete (575). 

 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

Månadsstatistiken för augusti publiceras den 14 september kl. 6:00.
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Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Gotlands län juli 2020 

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

Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om juli 2020, Gotlands län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för juli 2019) 

• 6,6 procent var inskrivna som arbetslösa (4,7).* Sammanlagt 1 885 personer (1 311). 

• 10,0 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (6,5).* Sammanlagt 

300 personer (193). 

• 1 148 personer var öppet arbetslösa (698). 

• 737 personer deltog i program med aktivitetsstöd (613).  

• 150 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (93). 

• 214 personer fick arbete (143). 

 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

Månadsstatistiken för augusti publiceras den 14 september kl. 6:00.
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Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Blekinges län juli 2020 

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

Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om juli 2020, Blekinges län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för juli 2019) 

• 10,6 procent var inskrivna som arbetslösa (8,8).* Sammanlagt 8 202 personer (6 645). 

• 17,0 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (12,5).* Sammanlagt 1 

411 personer (1 039). 

• 3 885 personer var öppet arbetslösa (3 002). 

• 4 317 personer deltog i program med aktivitetsstöd (3 643).  

• 460 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (389). 

• 473 personer fick arbete (431). 

 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

Månadsstatistiken för augusti publiceras den 14 september kl. 6:00.
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Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Skånes län juli 2020 

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

Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om juli 2020, Skånes län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för juli 2019) 

• 11,5 procent var inskrivna som arbetslösa (9,2).* Sammanlagt 76 513 personer (58 805). 

• 16,5 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (11,6).* Sammanlagt 

11 052 personer (7 679. 

• 45 633 personer var öppet arbetslösa (31 939). 

• 30 880 personer deltog i program med aktivitetsstöd (26 866).  

• 5 091 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (3 867). 

• 3 864 personer fick arbete (3 467). 

 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

Månadsstatistiken för augusti publiceras den 14 september kl. 6:00.
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Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Hallands län juli 2020 

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

Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om juli 2020, Hallands län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för juli 2019) 

• 7,3 procent var inskrivna som arbetslösa (5,4).* Sammanlagt 12 198 personer (8 708). 

• 10,6 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (5,9).* Sammanlagt 1 

914 personer (1 071). 

• 7 462 personer var öppet arbetslösa (4 546). 

• 4 736 personer deltog i program med aktivitetsstöd (4 162).  

• 948 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (640). 

• 765 personer fick arbete (632). 

 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

Månadsstatistiken för augusti publiceras den 14 september kl. 6:00.
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Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Västra Götalands län juli 2020 

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för juli månad i korthet för Västra 

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

Kort om juli 2020, Västra Götalands län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för juli 2019) 

• 8,8 procent var inskrivna som arbetslösa (6,2).* Sammanlagt 77 767 personer (52 449). 

• 12,8 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (7,1).* Sammanlagt 12 

312 personer (6 699). 

• 49 679 personer var öppet arbetslösa (29 101). 

• 28 088 personer deltog i program med aktivitetsstöd (23 348).  

• 6 540 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (3 999). 

• 4 307 personer fick arbete (3 047). 

 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

Månadsstatistiken för augusti publiceras den 14 september kl. 6:00.
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Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Värmlands län juli 2020 

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

Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om juli 2020, Värmlands län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för juli 2019) 

• 8,9 procent var inskrivna som arbetslösa (6,6).* Sammanlagt 12 033 personer (8 562). 

• 14,7 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (9,5).* Sammanlagt 2 

156 personer (1 370). 

• 7 306 personer var öppet arbetslösa (4 843). 

• 4 727 personer deltog i program med aktivitetsstöd (3 719).  

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

• 805 personer fick arbete (679). 

 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

Månadsstatistiken för augusti publiceras den 14 september kl. 6:00.
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Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Örebros län juli 2020 

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

Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om juli 2020, Örebros län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för juli 2019) 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

• 9,7 procent var inskrivna som arbetslösa (7,3).* Sammanlagt 14 668 personer (10 522). 

• 14,2 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (9,3).* Sammanlagt 2 

571 personer (1 655). 

• 8 513 personer var öppet arbetslösa (5 573). 

• 6 155 personer deltog i program med aktivitetsstöd (4 949).  

• 1055 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (843). 

• 766 personer fick arbete (733). 

 

Månadsstatistiken för augusti publiceras den 14 september kl. 6:00.
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Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Västmanlands län juli 2020 

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för juli månad i korthet för Västmanlands 

län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om juli 2020, Västmanlands län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för juli 2019) 

• 10,8 procent var inskrivna som arbetslösa (8,3).* Sammanlagt 14 822 personer (10 867). 

• 16,3 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (10,8).* Sammanlagt 

2 440 personer (1 561). 

• 8 067 personer var öppet arbetslösa (5 231). 

• 6 755 personer deltog i program med aktivitetsstöd (5 636).  

• 951 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (782). 

• 737 personer fick arbete (649). 

 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

Månadsstatistiken för augusti publiceras den 14 september kl. 6:00.
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Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Dalarnas län juli 2020 

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

Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om juli 2020, Dalarnas län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för juli 2019) 

• 7,8 procent var inskrivna som arbetslösa (5,9).* Sammanlagt 10 695 personer (7 889). 

• 11,4 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (7,8).* Sammanlagt 1 

648 personer (1 108). 

• 6 531 personer var öppet arbetslösa (4 607). 

• 4 164 personer deltog i program med aktivitetsstöd (3 282).  

• 840 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (665). 

• 751 personer fick arbete (610). 

 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

Månadsstatistiken för augusti publiceras den 14 september kl. 6:00.
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Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Gävleborgs län juli 2020 

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för juli månad i korthet för Gävleborgs län. 

Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om juli 2020, Gävleborgs län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för juli 2019) 

• 11,0 procent var inskrivna som arbetslösa (9,4).* Sammanlagt 15 456 personer (12 931). 

• 19,2 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (13,9).* Sammanlagt 2 

893 personer (2 056). 

• 7 207 personer var öppet arbetslösa (5 652). 

• 8 249 personer deltog i program med aktivitetsstöd (7 279).  

• 1 067 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (835). 

• 1 412 personer fick arbete (809). 

 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

Månadsstatistiken för augusti publiceras den 14 september kl. 6:00.
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Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Västernorrlands län juli 2020 

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för juli månad i korthet för 

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

Kort om juli 2020, Västernorrlands län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för juli 2019) 

• 9,3 procent var inskrivna som arbetslösa (7,9).* Sammanlagt 11 196 personer (9 431). 

• 15,3 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (11,8).* Sammanlagt 1 

905 personer (1 490). 

• 6 394 personer var öppet arbetslösa (5 134). 

• 4 802 personer deltog i program med aktivitetsstöd (4 297).  

• 727 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (639). 

• 705 personer fick arbete (582). 

 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

Månadsstatistiken för augusti publiceras den 14 september kl. 6:00.
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Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Jämtlands län juli 2020 

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

Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om juli 2020, Jämtlands län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för juli 2019) 

• 7,7 procent var inskrivna som arbetslösa (6,1).* Sammanlagt 5 010 personer (3 847). 

• 13,3 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (9,2).* Sammanlagt 

935 personer (653). 

• 2 904 personer var öppet arbetslösa (1 998). 

• 2 106 personer deltog i program med aktivitetsstöd (1 849).  

• 409 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (292). 

• 509 personer fick arbete (371). 

 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

Månadsstatistiken för augusti publiceras den 14 september kl. 6:00.
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Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Västerbottens län juli 2020 

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för juli månad i korthet för Västerbottens 

län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om juli 2020, Västerbottens län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för juli 2019) 

• 6,9 procent var inskrivna som arbetslösa (5,2).* Sammanlagt 9 314 personer (6 922). 

• 11,0 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (7,1).* Sammanlagt 1 

779 personer (1 152). 

• 5 595 personer var öppet arbetslösa (3 749). 

• 3 719 personer deltog i program med aktivitetsstöd (3 173).  

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

• 646 personer fick arbete (614). 

 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

Månadsstatistiken för augusti publiceras den 14 september kl. 6:00.
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Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Norrbottens län juli 2020 

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för juli månad i korthet för Norrbottens 

län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om juli 2020, Norrbottens län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för juli 2019) 

• 6,7 procent var inskrivna som arbetslösa (5,5).* Sammanlagt 8 372 personer (6 753). 

• 9,6 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (7,5).* Sammanlagt 1 

382 personer (1 099). 

• 4 794 personer var öppet arbetslösa (3 530). 

• 3 578 personer deltog i program med aktivitetsstöd (3 323).  

• 676 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (524). 

• 754 personer fick arbete (705). 

 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

Månadsstatistiken för augusti publiceras den 14 september kl. 6:00.

 

 


