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Sammanfattning

❖ Sveriges ekonomi krympte med 8,6 procent under det andra 

kvartalet 2020. Nedgången är den största för ett enskilt kvartal för 

perioden 1980 och framåt. 

❖ Antalet gästnätter i Stockholms län minskade med 71 procent 

under juni 2020 jämfört med juni 2019. Det är den kraftigaste 

minskningen bland samtliga län, men något lägre minskning än under 

april och maj.  

❖ Flest korttidspermitterade i länet. Fler än 572 000 anställda har 

korttidspermitterats i landet. En knapp tredjedel av dessa (182 000) har 

permitterats av företag i Stockholms län. 

❖ Antalet arbetslösa fortsätter öka. 113 000 personer är inskrivna på 

Arbetsförmedlingen i Stockholms län, det är 700 fler jämfört med 

föregående vecka och 40 000 fler jämfört med motsvarande vecka 2019

❖ De första sju augustidagarna varslades 175 personer om 

uppsägning i länet. Sedan i mars svarar Stockholms län för hälften av 

alla personer berörda av varsel i riket som helhet. Av de totalt 92 700 

som varslats under perioden mars-juli är 46 400 hemmahörande i länet.

❖ Totalt har 2 384 personer med covid-19 avlidit i Stockholms län

och 907 intensivvårdats. I juli månad påbörjades intensivvård för 13

personer i länet med covid-19 och 46 personer med covid-19 (oavsett

dödsorsak) avled.



Aktivitetsindikatorn, 

aktiviteten i den svenska ekonomin per månad 2011-2020  

TOLKNING

Aktuella händelser

❖ SCB:s BNP-indikator visar att Sveriges ekonomi krympte med 8,6 procent 

under det andra kvartalet 2020, säsongsrensat och jämfört med 

föregående kvartal. Nedgången är den största för ett enskilt kvartal för 

perioden 1980 och framåt. I många andra EU-länder och USA tyder 

statistiken på ett ännu kraftigare fall. 

BNP-indikatorn är en snabbindikator av det ekonomiska läget som bygger     

på begränsad och preliminär statistik. Ordinarie beräkning av Sveriges 

BNP under det andra kvartalet presenteras 28 augusti.

❖ Hushållens konsumtion (fasta priser) minskade enligt SCB med 5,8 

procent i juni 2020 jämfört med samma månad 2019. Den bransch som 

påverkade konsumtion mest negativt var restauranger, caféer, hotell och 

annan övernattningsservice som minskade med drygt 26 procent. Jämfört 

med maj ökade konsumtionen i juni med 2,9 procent. . 

❖ Enligt Svensk Mäklarstatistik ökade priserna på bostadsrätter med en 

procent och villapriserna med två procent under juli. På årsbasis är 

prisutvecklingen därmed tre respektive sju procent. 

❖ Statens betalningar i juli uppgick i ett underskott på drygt 34 miljarder 

enligt Riksgälden. Det var lägre underskott än vad som prognostiserades. 

Skillnaden beror till större delen på högre skatteinkomster än beräknat. 

Även utbetalningar med anledning av permitteringsstöd var lägre än 

beräknat. 

Samhällsekonomi

Källa: SCB

Aktiviteten i ekonomi ökade under juni efter en negativ utveckling de senaste fyra

månaderna. Det visar preliminär statistik från SCB:s aktivitetsindikator. Jämfört

med juni 2019 minskade aktiviteten i ekonomin med 6,5 procent.

Aktivitetsindikatorn syftar till att belysa den samlade aktiviteten i den svenska

ekonomin på ett sätt som liknar den beskrivning av tillväxten som BNP ger. Till

skillnad från BNP – som redovisas på kvartalsnivå – svarar den på hur svensk

ekonomi har utvecklats på månadsbasis. Indikatorn baseras på ett betydligt

mindre underlag än BNP-beräkningarna och har därför en lägre tillförlitlighet.

KOMMANDE UNDERLAG

• Konjunkturinstitutet presenterar en konjunkturuppdatering, 13 augusti. 

• Extramätning företag, Konjunkturinstitutet, 14 augusti.
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Viktiga händelser i näringslivet i Stockholms län

Näringsliv

KOMMANDE UNDERLAG 

TOLKNING

Källa: Tillväxtverket

Sammantaget har fler än 572 000 anställda korttidspermitterats i landet. En 

knapp tredjedel av dessa (182 000) har permitterats av företag i Stockholms 

län. Det är det högsta antalet bland Sveriges riksområden (Nuts 2). De tre 

näringsgrenar med flest antal permitteringar är handel (38 000) följt av 

verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik (26 000) och 

tillverkning (25 000).

Antal anställda som korttidspermitterats, per riksområde, 

tusentals

• SCB uppdaterar statistik om konkurser och offentliga ackord för juli, 14 augusti. 

• SCB publicerar uppgifter om detaljhandelns försäljningsvolym 27 augusti. 
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❖ Besöksnäringen har det fortsatt tungt. Antalet gästnätter i Stockholms län minskade    

med 71 procent under juni 2020 jämfört med juni 2019. Det är den kraftigaste 

minskningen bland samtliga län, men något lägre minskning än under april och maj. 

Minskningen är störst av gästnätter från utlandet. I länet beräknas minskningen till 

närmare 90 procent visar preliminär statistik från Tillväxtverket. 

❖ Antalet passagerare vid Bromma Stockholm och Arlanda minskade med 95  

respektive 87 procent under juli, jämfört med samma månad 2019. Sett till hela året 

(januari-juli) uppgår minskningen till 70 respektive 68 procent. Det visar statistik från 

Swedavia. 



Antal arbetslösa i Stockholms län, vecka 10 i mars till vecka 32 

i augusti, år 2020 och 2019

Antalet arbetslösa i länet fortsätter att öka. Vecka 32 var 113 000 personer

inskrivna på Arbetsförmedlingen i Stockholms län. Det är 700 fler jämfört med

föregående vecka och 40 000 fler jämfört med motsvarande vecka 2019. Under

vecka 32 fick 1 700 sökande arbete, samtidigt skrev 2 800 nya personer in sig som

arbetslösa.

Antal varslade om uppsägning i Stockholms län under 

perioden mars till juli för respektive år

I genomsnitt varslades 4 700 personer i länet om uppsägning under perioden

mars till juli åren 2015-2019. Motsvarande period år 2020 har antalet nära

tiodubblats, 46 400 personer. Flest antal varslades i mars (23 600), medan

antalet varslade i juli uppgår till 2 100.
,,

De första sju dagarna av augusti varslades 175 personer om uppsägning i

länet, mer än hälften av de 308 som varslats i riket totalt. Sedan

konjunkturnedgången i mars svarar Stockholms län för hälften av alla

personer berörda av varsel i riket som helhet. Av de totalt 92 700 som varslats

under perioden mars-juli är 46 400 hemmahörande i Stockholms län.

TOLKNING

KOMMANDE UNDERLAG 

• Arbetsförmedlingen uppdaterar statistik om arbetslöshet och varsel 17 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: SCB

KOMMANDE UNDERLAG 

• SCB uppdaterar statistik om dödsfall på läns- och riksnivå 17 augusti. 

• Polisen uppdaterar statistik om anmälda brott i region Stockholm 19 augusti.

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

Enligt preliminär statistik avled 255 personer under vecka 31 i Stockholms län,

vilket är 29 färre än genomsnittet för åren 2015–2019. I riket totalt avled 1 400,

170 färre jämfört med genomsnittet. Sedan juli månad har både länet och riket

har haft ett lägre antal döda varje vecka jämfört med genomsnittet motsvarande

veckor tidigare år.
.

Totalt har 2 384 personer med covid-19 avlidit i Stockholms län och 907 har fått

intensivvård. I juli månad påbörjades intensivvård för 13 personer i länet med

covid-19 och 46 avled.*
*Not: Avlidna avser personer med bekräftad covid-19 som avlidit, oavsett dödsorsak.

Antal anmälda brott totalt per vecka i Stockholms län

TOLKNING
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Den anmälda brottsligheten som helhet visar inga tydliga tecken på att minska 

eller öka med anledning av coronapandemin. I juli (vecka 27-31) anmäldes 32 

500 brott i region Stockholm, drygt 8 000 fler än motsvarande period föregående i 

år. Den första augustiveckan (v. 32) anmäldes 6 300 brott i länet, 400 färre jämfört 

med motsvarande vecka föregående år.  

Källa: Polisen
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