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Sammanfattning

❖ 60 procent av företagen i landet rapporterar att omsättningen 

minskat gå grund av coronapandemin. Andelen är något mindre 

jämfört med tidigare mätningar i maj och juni.

❖ Fram till och med den 4 augusti har 23 900 ansökningar om 

korttidspermitteringar beviljats i Stockholms län. Ansökningarna 

omfattar fler än 181 000 anställda. 

❖ Antalet arbetslösa fortsätter öka. 112 000 personer är inskrivna på 

Arbetsförmedlingen i Stockholms län, det är 40 000 fler jämfört med 

motsvarande vecka 2019. 

❖ 2 100 personer varslades om uppsägning i länet i juli. Jämfört med 

föregående månad har antalet mer än halverats, men fortfarande står 

länet för en stor andel av antalet varslade i riket.

❖ Totalt har 2 379 personer med covid-19 avlidit i Stockholms län

och 905 intensivvårdats. Under juliveckorna har både antalet avlidna

med covid-19 och antalet nya intensivvårdsfall minskat kontinuerligt i

länet.



Andel företag i riket som upplever en minskad respektive ökad 

omsättning på grund av covid-19-pandemin  

TOLKNING

Aktuella händelser

❖ Konjunkturinstitutet redovisar i sin senaste konjunkturbarometer ett fortsatt 

svagt stämningsläge i ekonomin trots uppgång i juli. Barometerindikatorn 

steg i juli med 8,1 enheter, från 75,3 till 83,4. Om indikatorn ligger under 

100 är ekonomin svagare än normalt. 

❖ Fordonsstatistiken för juli 2020 visar en fortsatt minskning av 

nyregistrerade personbilar med 4 procent i juli, jämfört med juli föregående 

år. Under perioden januari-juli 2020 uppgick minskningen till 21 procent 

jämfört med samma period föregående år. (SCB/Trafikanalys)

❖ Omställningsstödet är ett skattepliktigt näringsbidrag som kan betalas ut till 

företag som med anledning av covid-19 förlorat mer än 30 procent av sin 

nettoomsättning under mars och april i år. Hittills har drygt 600 miljoner 

betalats ut, vilket är en mindre del av den beräknade totalkostnaden på 39 

miljarder. Hittills har 11 700 företag ansökt om stödet av de 180 000 

företag som, enligt regeringens beräkningar, möter kriterierna. 

Ansökningstiden löper ut 31 augusti 2020 men kan komma att förlängas.

Aktuella händelser – Stockholms län

❖ Efter halva ansökningsperioden (juli-augusti) har drygt 6 400 ansökningar 

om stöd för sänkta hyror i utsatta branscher inkommit i Stockholms län, 

något fler än i Skåne och Västra Götalands län tillsammans. I hela riket 

har 19 600 ansökningar registrerats. Stödet söks av hyresvärdar som gett 

rabatt till lokalhyresgäster i branscher som drabbats särskilt under 

coronapandemin.

Samhällsekonomi

Källa: Konjunkturinstitutet

En något mindre andel företag jämfört med tidigare upplever att omsättningen

minskat pga. coronapandemin. Totalt i landet är det 60 procent av företagen som

svarar att de har ett omsättningstapp. Samtidigt är det fler företag som uppger att

omsättningen är opåverkad jämfört med normalt. Vart tredje företag svarar att det

finns en risk för avveckling.

Resultaten för handelssektorn och tjänstesektorn uppvisar i stort samma mönster

som resultaten för näringslivet totalt, däremot avviker resultaten för tillverknings-

industrin och för bygg- och anläggningsindustrin. För tillverkningsindustrin är det

nu 45 procent som uppger att de har ett omsättningstapp på upp till 25 procent

jämfört med normalt.

• Konjunkturinstitutet publicerar Konjunkturbarometern Företag den 18 augusti

KOMMANDE UNDERLAG 



Viktiga händelser i näringslivet i Stockholms län

• SCB publicerar uppgifter om detaljhandelns försäljningsvolym 27 augusti.

Näringsliv

KOMMANDE UNDERLAG 

TOLKNING

TOLKNING

Källa: Tillväxtverket

Ansökningar om stöd för korttidsarbete fortsätter att komma in även om

takten har minskat. Per den 4 augusti har 23 900 ansökningar om

korttidspermitteringar beviljats i Stockholms län. Ansökningarna omfattar

drygt 181 000 anställda. Flest antal permitterade anställda finns inom

näringsgrenarna Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik,

Handel och Hotell & restaurang. Länets andel av såväl rikets beviljade

ansökningar som antal berörda anställda ligger runt en tredjedel.

Källa: Tillväxtverket

Stöd för korttidsarbete (permitteringar) i Stockholms län, 7 april – 4 augusti

Diagrammen ovan visar antalet beviljade ansökningar samt antalet anställda som är 

permitterade i länets tre mest drabbade branscher. Procentsatsen visar andelen av 

samtliga anställda i respektive bransch som har permitterats. 46 procent av de 

anställda i hotell- och restaurangbranschen har permitterats. Från och med den 1 

augusti har beräkningen av stödet för korttidsarbete ändrats, maxgränsen har 

reducerats från 80 procent av arbetstiden till 60 procent.

I Stockholms län försattes 184 aktiebolag i konkurs i juli 2020, jämfört med 154 under samma 

månad året innan. Under perioden januari – juli 2020 försattes 1 462 aktiebolag i länet i konkurs 

jämfört med 1 385 året innan, en ökning med 6 procent.

Antal inkomna ansökningar om stöd för korttidsarbete per dag de 

senaste 20 dagarna (16 jul – 4 aug), riket
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Antal arbetslösa i Stockholms län vecka 1 och 31, 

ålder och kön samt procentuell ökning

Vecka 31 var 112 000 personer inskrivna på Arbetsförmedlingen i Stockholms län.

Det innebär en ökning med 46 procent jämfört med vecka 1 då 77 000 personer i

länet var inskrivna. Det är även 40 000 fler jämfört med motsvarande vecka 2019.

Antalet arbetslösa har ökat i alla åldersgrupper och för båda könen. Generellt har

den procentuella ökningen varit större i de yngre åldersgrupperna, ökningen har

även varit något större för män jämfört med kvinnor (48 resp. 44 procent).

Antal personer varslade om uppsägning i Stockholms län och 

övriga riket, januari-juli

I Stockholms län varslades 2 100 personer om uppsägning i juli. Jämfört med

föregående månad har antalet mer än halverats, men fortfarande står länet för

en stor andel av antalet varslade i riket.

TOLKNING

KOMMANDE UNDERLAG 

• Arbetsförmedlingen uppdaterar statistik om arbetslöshet och varsel 10 augusti. 

• SCB publicerar arbetskraftsundersökningarna (AKU) för juli 20 augusti. 

TOLKNING

Arbetsmarknad

Källa: Arbetsförmedlingen

Källa: Arbetsförmedlingen
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Antal dödsfall per vecka åren 2015-2019 (medelvärde) och 2020 

Stabilitet och trygghet

TOLKNING 

Källa: Folkhälsomyndigheten

Källa: SCB
KOMMANDE UNDERLAG 

• SCB uppdaterar statistik om dödsfall på läns- och riksnivå 10 augusti. 

• Folkhälsomyndigheten uppdaterar löpande statistik om antal intensivvårdade och 

bekräftade fall av covid-19.

• Polisen uppdaterar statistik om anmälda brott i region Stockholm 10 augusti.

• BRÅ publicerar preliminär statistik om anmälda brott i juli 13 augusti. 

Enligt preliminär statistik avled 208 personer under vecka 30 i Stockholms län, vilket är

78 färre än genomsnittet för åren 2015–2019. I riket totalt avled 1 500, 80 färre jämfört

med genomsnittet. Både länet och riket har samtliga veckor i juli haft färre antal döda

jämfört med genomsnittet motsvarande veckor tidigare år.*

Antalet dödsfall var som högst i vecka 15 i april. Denna vecka hade Stockholms län en

överdödlighet om 160 procent, motsvarande för riket var nära 50 procent.
*Not: Dödsfall oavsett dödsorsak.

Antal intensivvårdsfall (veckan då intensivvård påbörjas) respektive 

avlidna med bekräftad covid-19, per vecka i Stockholms län

TOLKNING

Totalt har 2 379 personer med covid-19 avlidit i Stockholms län och 905 har fått

intensivvård. Under vecka 30 påbörjades intensivvård för en person i länet med

covid-19 och tre avled.*
*Not: Avlidna avser personer medbekräftad covid-19 somavlidit, oavsett dödsorsak.
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Kontaktinformation
Gunhild Graseman, gunhild.graseman@lansstyrelsen.se
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