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COVID-19 – NULÄGESBESKRIVNING ARBETSMARKNAD 
& EKONOMI, STOCKHOLMS LÄN 
Covid-19 och åtgärderna som syftar till att minska smittspridningen har fått stora 
konsekvenser för länets regionala ekonomi och arbetsmarknad. Denna promemoria 
beskriver Länsstyrelsens övergripande bedömning av nuläget, utfall och förväntade 
konsekvenser till följd av Covid-19. Det är en uppdaterad och delvis utbyggd version av de 
promemorior som tidigare har distribuerats och publicerats på Länsstyrelsens webbplats. 
Nulägesbeskrivningen och bedömningen av tillståndet i ekonomin och på arbetsmarknaden 
vilar på tillgänglig statistik och Länsstyrelsens externa informationsutbyte med andra 
regionala och nationella organisationer.  

SAMMANFATTNING 
Ekonomin nådde sin botten sommaren 2020. Återhämtningen inleddes från historiskt låga 
nivåer. Konfidensindikatorn för det första kvartalet indikerar dock att konjunkturläget nu är 
starkare än normalt i Stockholms län. Efter en kraftig ökning av antalet arbetslösa våren 2020 
stabiliserades läget på arbetsmarknaden under hösten. Kraften i återhämtningen väntas 
växla upp i takt med att allt fler blir vaccinerade, restriktionerna rullas tillbaka och 
konsumtionen tilltar. Utvecklingen riskerar dock förstärka tudelningen på den regionala 
arbetsmarknaden och att nya grupper riskerar att hamna i långtidsarbetslöshet. 

Stockholm var det län som drabbades hårdast av covid-19. Återhämtningen under hittills 
varit förhållandevis långsamt och konjunkturen är starkare på andra håll. Enligt exempelvis 
Arbetsförmedlingens veckostatistik har länet alltjämt det största gapet i antalet arbetslösa 
innan covid-19 och idag. Stockholm har dessutom en förhöjd varselintensitet och svarar för 
en oproportionerligt hög andel av alla personer som berörs av varsel, även om antalet ligger 
på betydligt lägre nivåer än 2020. Fortsättningsvis minskade antalet vakanser i länet i nästan 
dubbel så hög utsträckning som i övriga riket. Minskningen av antalet lediga jobb var också 
högre Stockholm, om än mer blygsamt.  

Det har tidigare konstateras att covid-19 har geografiska konsekvenser genom att kommuner 
eller stadsdelar med en näringsgrensprofil som vilar på drabbade näringar drabbades i 
betydligt högre utsträckning än andra. Det gällde särskilt om många bodde och arbetade i 
samma kommun. Även om det är för tidigt att dra några slutsatser kan covid-19 dessutom 
bidra eller påskynda till andra geografiska förskjutningar. Det handlar bland annat om 
förändrade fastighetspriser till följd av ändrade preferenser, flyttmönster men också 
omallokering av ekonomisk aktivitet till följd av till exempel ökat hemarbete och mindre tid i 
arbetsplatstäta områden.    
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INTERNATIONELL UTBLICK 
En Gallupundersökning1 visar att de ekonomiska effekterna av covid-19 drabbat 
låginkomstländer i högre utsträckning än till exempel Nordamerika och Europa. I ett antal 
länder i Sydamerika, Afrika och Asien uppger mer än hälften av de sysselsatta att de förlorat 
sitt arbete eller sitt företag under pandemin. Därutöver är det andra som behållit sitt arbete 
men förlorat arbetade timmar och inkomst.  

IMF2 uppskattar att den globala ekonomin krympte med drygt tre procent under 2020, men 
att nedgången kunde ha tredubblats om inte extraordinära insatser hade satts in. Offentligt 
stöd till hushåll och företag har spelat en avgörande roll även i EU, men har också lett till att 
EU-länderna har ökat sina skuldnivåer. Vid sidan av Danmark och Luxemburg beräknar 
kommissionen3 att samtliga medlemsländer når ett underskott på mer än tre procent 
av BNP under 20214.  

Europeiska unionens samlade BNP minskade med drygt sex procent under 2020, se figur 1. 
Inledningen av 2021 har visat på viss styrka och EU-kommissionens prognos pekar på en 
tillväxt om drygt fyra procent för helåret. BNP sjönk i unionens samtliga medlemsländer 2020, 
undantaget Irland. I vissa medlemsländer beräknades minskningen till tvåsiffriga tal, och 
kraften i återhämtningen under 2021 väntas generellt bli större i dessa länder 2021. 
Nedgången i de nordiska länderna var lägre än EU-genomsnittet. Prognosen för 2022 i 
unionen som helhet är positiv och ligger i nivå med den förväntade utvecklingen för 2021 på 
lite drygt fyra procent, men osäkerheten är påtaglig. Den epidemiologiska situationen kan 
förändras, hushållens önskan att bibehålla ett högt buffertsparande kan underskattas och ett 
för tidigt tillbakadragandet av olika offentliga stöd kan äventyra återhämtningen.  

I USA föll BNP dramatiskt under våren och sommaren 2020 men sett till helåret var 
nedgången i sammanhanget beskedlig. Tillväxtutsikterna för 2021 är mycket positiva och 
tillväxttakten förväntas innebära att USA når BNP-nivån innan covid-19 redan under 
innevarande år. Den amerikanska kongressen godkände även ett historiskt stort 
räddningspaket (American Rescue Plan Act) riktat till hushållen under våren. 

 

 

Figur 1. BNP-prognos några EU-länder. Källa: Europeiska kommissionen. 

I EU toppade arbetslösheten under hösten och har därefter minskat successivt. 
Arbetslösheten är dock alltjämt högre våren 2021 jämfört med våren 2020. I Sverige ligger 
arbetslösheten fortfarande högre än EU-genomsnittet medan sysselsättningen även 
fortsättningsvis hör till unionens högsta.   
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KONSEKVENSER I STOCKHOLMS LÄN 
Covid-19 har haft stora effekter i Stockholm län, inte minst i näringslivet och på 
arbetsmarknaden. Ekonomin nådde en bottennotering sommaren 2020. Därefter påbörjades 
en återhämtning, om än från mycket låga nivåer. När smittspridningen sedan tog ny fart 
under hösten och nya restriktioner infördes var effekterna i ekonomin och på 
arbetsmarknaden inte lika märkbara.  

Länsstyrelsens övergripande bedömningen är att de stora offentliga stödåtgärderna 
(korttidsarbete, utbildningsplatser, omställnings- och omsättningsstöd, lokalhyresstöd, 
anstånd m.fl.) mildrat konjunkturnedgången, stöttat sysselsättningen och hållit tillbaka 
arbetslösheten i Stockholms län. Trots detta pekade övergripande indikatorer som 
lönesumma och omsättning på en påtaglig inbromsning. Även (varu-)exporten utvecklades 
negativt (-6,3 procent) i Stockholms län för helåret 2020. Det ska dock konstateras att de 
mest skräckinjagande scenarierna som tecknades under det första halvåret 2020 inte har 
infriats, men näringar som till exempel Hotell & restaurang, Nöje/kultur, Besöksnäringen och 
vissa delar av Handel har det alltjämt mycket svårt.  

Även om åtgärderna har mildrat nedgången befann sig konjunkturen i huvudstadsregionen 
på en historiskt låg nivå. Därefter har framtidsutsikterna stärkts allteftersom. Ökningstakten 
i arbetslöshet våren 2020 saknar motsvarighet under 2000-talet. Som en följd av detta är 
många av de som blev arbetslösa då, långtidsarbetslösa idag. Vissa av dessa 
långtidsarbetslösa har goda utsikter att återigen komma i sysselsättning, inte minst i 
samband med att restriktionerna fasas ut. I ett sådant läge kan sysselsättningsintensiva 
branscher där restriktionerna kraftigt begränsat verksamheterna som till exempel 
restaurangnäringen växla upp. Hotell- och restaurangfacket har dock fått signaler om 
arbetsgivarna har svårt att rekrytera personal. Sammantaget bedömer företagen dock att 
antalet anställda kommer att öka under det andra kvartalet. Optimismen är särskilt påtaglig 
inom tjänstenäringarna. 

En stor del de som blev, och fortfarande är arbetslösa till följd av covid-19 kommer att komma 
tillbaka till sysselsättningen under året, men inte alla. Det ska noteras att covid-19 påskyndat 
vissa pågående omvandlingsprocesser, som till exempel digitalisering. Det innebär att vissa 
arbeten sannolikt inte kommer att komma tillbaka och nya grupper som tidigare inte varit i 
farozonen för långtidsarbetslöshet, nu riskerar att tappa kontakten med arbetsmarknaden. 
Följden blir att långtidsarbetslösheten riskerar att bita sig fast på en förhöjd nivå.     

Det finns anledning att tro på en fortsatt återhämtning under den resterande delen av året. 
Stockholm drabbades hårdast av konjunkturnedgången, men diskrepansen till hur det såg ut 
innan covid är fortfarande större i huvudstadsregionen än samtliga andra län. I de norra länen 
som gynnas av hög efterfrågan på råvaror är effekterna på till exempel arbetsmarknaden 
begränsade med i stort sett oförändrad sysselsättning och låg arbetslöshet. I Nordeas 
”Regionala utsikter” prognostiseras att Stockholms län dessutom kommer att ha de svagaste 
tillväxttalen 2021 bland rikets samtliga åtta Nuts-2-områden.   
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STIGANDE BOSTADSPRISER 
I Stockholm har bostadspriserna ökat kraftigt. Ökningen i Stockholms län är särskilt påtaglig 
bland villor, även om större lägenheter i Stockholm också ökat kraftigt. Sett till villor har 
ökningen varit störst i Huddinge, Nacka, Lidingö och Värmdö, se diagram 1. Utvecklingen 
bryter mot tidigare samband. Bostadspriserna faller normalt i en lågkonjunktur, men trots en 
konjunkturnedgång har priser nu ökat kraftigt i såväl länet som i övriga riket.   

På kort sikt förklaras prisförändringar av förändringar i efterfrågan eftersom utbudets storlek 
och sammansättning förändras mycket långsamt. Ränteläget, som är en viktig faktor för 
bostadspriser, har varit mer eller mindre oförändrat under det senaste året. Därtill har 
hushållens löneinkomster utvecklats mycket svagt. Utvecklingen kan därför inte förklaras av 
vare sig räntenivån eller inkomsterna. Inte heller lättnader i amorteringskraven eller 
börsuppgången kan förklara den kraftiga uppgången, även om det sannolikt bidragit. 
Däremot har sparkvoten (sparande i förhållande till den disponibla inkomsten) stigit kraftigt 
vilket gör att hushållen kan lägga mer av sin inkomst på sitt boende. En annan trolig hypotes 
är att möjligheten till hemarbete drivit upp priserna. En undersökning från Netigate5 visar att 
en majoritet av hushållen (i Sverige) föredrar att delvis arbeta hemifrån när smittspridningen 
har upphört. Det tyder på att efterfrågan på hemarbete inte är tillfällig utan har ökat 
permanent. Därmed har synen på, och betydelsen av, boendet förändrats. Det har med stor 
sannolikhet påverkat efterfrågan på större och bättre bostäder och därigenom drivit upp 
priserna.        
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Diagram 1. Utvecklingen (procent, vertikalt) och genomsnitt (MKR, horisontellt) av villapriser i Stockholms läns 
kommuner, senaste 12 månaderna (april). Bubblans storlek står i proportion till antalet försäljningar. Källa: 
Mäklarstatistik.   

Prisuppgången har för många hushåll som äger sitt boende har inneburit en 
förmögenhetsökning som motsvarar ett par årsinkomster. Den som hyr sitt boende har inte 
tagit del av uppgången och för personer som vill komma in på bostadsmarknaden (till 
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exempel unga) är tröskeln nu ännu högre. Svårigheten att komma in på den ägda 
bostadsmarknaden riskerar att accentueras och bli bestående.  

GEOGRAFISKA OCH RUMSLIGA DIMENSIONER? 
Även om det är för tidigt att dra några slutsatser är det möjligt att pandemin kommer att 
innebära vissa förskjutningar i geografin. Att det finns en geografisk dimension stod klart 
redan under våren 2020. Kommuner eller stadsdelar med en näringsgrensprofil som vilade 
på hårt drabbade näringar fick snabbt en kraftigt stigande arbetslöshet. I Stockholms län är 
Sigtuna ett tydligt exempel i och med det lokala näringslivets nära koppling till Arlanda och 
de verksamheter som byggts upp kring flygplatsen. Kommunen hade alltjämt en tydligt 
förhöjd arbetslöshet under april 2021, jämfört med hur det såg ut innan smittspridningen tog 
fart och restriktionerna rullades ut.  

Förutom sådana uppenbara konsekvenser är det möjligt att covid-19 även kommer att 
generera andra geografiska och rumsliga följder. Pandemin har påskyndat redan pågående 
trender, inte minst våra konsumtionsmönster. Nya vanor är här för att stanna. Näthandeln 
kommer till exempel inte att gå tillbaka utan konsumtionsförskjutningen från butikshandeln 
- som för många är själva sinnebilden för en levande stadsbild - till nätet väntas fortsätta öka. 
Därmed kommer en redan svår utmaning för den fysiska handeln att skärpas ytterligare. 
Eftersom (den fysiska) detalj- och sällanköpshandeln är förhållandevis koncentrerad i 
geografin (handelsplatser och centrala Stockholm) kommer en hypotetiskt bred och 
påskyndad ”butiksdöd” omgående få konsekvenser för upplevelsen av en levande stad och 
stadsbild.  

Det är inte bara efterfrågan på butiksytor som riskerar att gå ned, utan även kontorsytor. 
Länets arbetsställen är koncentrerat till ett fåtal kommuner där Stockholm, särskilt inom 
tjänstenäringarna, dominerat. Som nämndes ovan föredrar en majoritet av hushållen att 
åtminstone delvis arbete hemifrån även efter att smiddspridningen är under kontroll. Enligt 
en undersökning av Kantar Sifo6 räknar företagen i Stockholm med att närmare 30 procent 
kommer att fortsätta att arbeta (åtminstone) deltid på distans efter pandemin. Det tyder på 
att hemarbete är en bestående förändring. För att möta detta ser företagen över sina nu 
överdimensionerade arbetsplatser och letar efter mindre, alternativt färre, kontor och 
lokaler. I samma undersökning som genomfördes i december 2020 uppgav exempelvis var 
tionde företag i Stockholmsregionen att de redan har minskat sina kontorsytor. Andelen kan 
antas öka i närtid.  

Vid sidan av att efterfrågan på kontorsytor kan antas minska får det även effekter om den så 
kallade nattbefolkningen i högre utsträckning konsumerar (lunchrestauranger, 
tandläkarbesök, frisör etc.) i sin boendekommun på bekostnad av kommunen där 
arbetsplatsen är belägen. Teoretiskt skulle det ge en skjuts för den lokala ekonomin i 
kommuner och stadsdelar med låg pendlingskvot och omvänt i kommuner med hög 
pendlingskvot. På så sätt kan den ekonomiska aktiviteten åtminstone i marginell utsträckning 
allokeras om inom och mellan län.   
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Sammantaget riskerar staden att tappa delar av sitt innehåll (handel, arbetsställen, 
ekonomisk aktivitet m.m.), men som i vissa fall kan plockas upp via andra kanaler eller 
geografier.  

INBROMSAD BEFOLKNINGSUTVECKLING 
Under 2000-talet har i genomsnitt närmare 3 200 personer flyttat in till Stockholms län från 
övriga riket per månad. I andra riktningen flyttar i genomsnitt 3 000 personer. Uppsummerat 
på årsbasis är den inrikes inflyttningen därmed 38 000 personer och utflyttningen 36 000 
personer. Under 2000-talet har regionen haft ett negativt flyttnetto med övriga riket under 
två perioder. Den första perioden var i samband med IT-krisen under tidigt 2000-tal. Den 
andra perioden inleddes för några år sedan och har accentuerats i samband med covid-19.   

Under 2020 uppgick flyttnettot med övriga riket till 5 600 personer. Det är ett historiskt lågt 
inrikes flyttnetto. Utvecklingen fortsatte under det första kvartalet, och nettot beräknas till 
närmare 1 400 personer.  Utvecklingen i nettoutflyttningen förklaras genom högre 
utflyttning men marginell skillnad i inflyttningen. I Stockholm stad uppgick den inrikes 
nettoutflytten till 8 500 personer7. Det är en nivå som staden inte varit i närheten av under 
2000-talet.  

Tillsammans med en minskad invandring beräknas länets befolkningsökning till 14 900 
personer för 2020. Befolkningsökningen har inte hamnat under 30 000 per år under de 
senaste 13 åren och är den lägsta ökningstakten sedan 2004. Den blygsamma 
befolkningsökningen (3 700) fortsatte under det första kvartalet.  

Trenden med negativt flyttnetto med övriga riket var giltig redan innan covid-19, men den 
har förstärkts. Om utvecklingen fortsätter kan det få betydelse för den regionala tillväxten 
på sikt, även om effekten bedöms som liten.    

 

KONJUNKTUREN OCH DET REGIONALA NÄRINGSLIVET 
På regional nivå är Konjunkturinstitutets konfidensindikator det bästa sammanvägda måttet 
för att bedöma det regionala konjunkturläget. Värden runt det historiska medelvärdet 100 
indikerar att konjunkturläget är normalt, medan till exempel värden under 90 ska tolkas som 
att läget är mycket svagare än normalt. Våren 2020 föll indikatorn dramatiskt i Stockholms 
län. Fallet var det största som noterats och dessutom nådde indikatorn sin lägsta nivå (60) 
under tidsserien. Därefter har indikatorn ökat fyra kvartal i rad. Under det första kvartalet 
2021 ökade indikatorn från 95 till 106, se diagram 2. Konjunkturen kan därmed betraktas som 
starkare än normalt. Samtidigt tyder statistiken på att konjunkturen är starkare i de övriga 
regionerna visavi sitt eget historiska medelvärde. 

Våren 2020 var det i synnerhet tjänstenäringarna som fungerade som ett konjunktursänke. 
Nu är det framförallt positivare signalerna från tjänstenäringarna som drar upp konjunkturen 
medan till exempel tillverkningsindustrin ligger runt det historiska genomsnittet. Den 
nationella Barometerindikatorn som presenteras mer frekvent ökade till mycket höga nivåer 
under maj. Det var framförallt tillverkningsindustrin som drev upp konjunkturen.  
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Diagram 2. Konfidensindikator för Stockholms län. Källa: Konjunkturinstitutet. 

Fler företag uppger att antalet anställda har minskat under de senaste tre månaderna än det 
omvända. Skillnaden (nettotal) har dock minskat sedan våren 2020. När företagen ombeds 
titta framåt är det idag fler företag som tror antalet anställda kommer att öka än det 
omvända. Inom tjänstesektorn beräknas nettotalet till 25 vilket är en dramatisk förändring 
jämfört med hur framtidstron såg ut för ett år sedan. Även inom tillverkningsindustrin och 
handeln är anställningsplanerna optimistisk, se diagram 3.  
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Diagram 3. Anställningsplanerna på 3 månaders sikt, Stockholms län, nettotal (andel företag som prognostiserar 
att antalet anställda kommer att öka minus andel företag som tror på det omvända). Källa: Konjunkturinstitutet.  
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HÖGT NYFÖRETAGANDE OCH FÄRRE KONKURSER 
En indikator som har utvecklats starkt under pandemin är nyföretagandet, såväl i Stockholms 
län som i övriga riket. Under 2020 startades 10 procent fler företag i länet än 2019, enligt 
statistik från Tillväxtanalys. Nyföretagandet låg därmed på en historiskt hög nivå. Stockholm 
hade både det högsta förnyelsetalet och etableringsfrekvensen av samtliga län under 2020. 
Fördelat på näringsgrenar ökade nyföretagandet i Stockholms län starkt inom detaljhandeln 
och inom transport & magasinering, det vill säga näringar som ändå drabbats hårt av 
smittspridningen och restriktionerna. Antalet nya företag minskade däremot inom 
kultur/nöje och fritid. Nyföretagandet var mer eller mindre oförändrat inom 
finans/försäkring och juridisk och ekonomisk konsultverksamhet.  

Utvecklingen under årets första fyra månader ligger i nivå med föregående år. Det höga 
nyföretagandet kan (förmodligen) förklaras av både ökat nödvändighets- och 
tillfällighetsbaserat företagande.  

Våren 2020 ökade antalet konkurser kraftigt i Stockholms län, i synnerhet under april. 
Därefter var utvecklingen odramatisk och det månatliga antalet konkurser låg strax under 
genomsnittet för det föregående decenniet. 2021 utvecklades i linje med genomsnittet under 
årets första kvartal. Under april var antalet däremot klart lägre än genomsnittet, se diagram 
4. Sammantaget har 733 företag försatts i konkurs under årets första fyra månader. De 
konkursdrabbade företagen sysselsatte sammanlagt drygt 1 300 personer. Förväntningarna 
på ökad efterfrågan har stegrats och fler företag planerar att öka sin personalstyrka än det 
omvända. Många företag har dock haft ett svårt år och hur konkurserna utvecklas efter att 
stödinsatserna och anstånd fasas ut är alltjämt ovisst.      
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Diagram 4. Antalet företagskonkurser i Stockholms län. Källa: SCB. 
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Fördelat på näringsgrenar minskade antalet konkurser i byggindustrin med 26 procent under 
januari till och med april. I detaljhandeln minskade konkurserna med 20 procent medan 
motsvarande minskning i restaurangverksamheterna och transport & magasinering uppgick 
till 22 respektive 29 procent.  

SVAG EFTERFRÅGAN PÅ ARBETSKRAFT 
Efterfrågan på arbetskraft var förhållandevis låg under det första kvartalet. Såväl lediga jobb 
som vakanser (obemannade lediga jobb som kan tillträdas omedelbart) minskade på årsbasis. 
Även de normaliserade variablerna rekryterings- och vakansgrad pekar i samma riktning. 
Antalet lediga jobb var nästan 11 000 färre under det första kvartalet jämfört med 2020. Det 
motsvarar en minskning på närmare 40 procent. Utvecklingen av antalet vakanser har varit 
svag sedan andra halvan av 2018 och föll kraftigt under det andra kvartalet 2020. På årsbasis 
minskade antalet med närmare 4 000 vakanser (29 procent) under det första kvartalet 2021. 
Länet svarade därmed för 60 procent av rikets totala minskning. Därtill minskade antalet 
lediga jobb i högre utsträckning än i övriga riket.  

Som nämndes ovan förväntar sig dock fler företag att antalet anställda kommer att öka under 
det andra kvartalet.    

FÖRHÖJD VARSELNIVÅ 
2020 varslades drygt 61 000 personer om uppsägning i Stockholms län. Det är den klart 
högsta noteringen de senaste 30 åren. Under andra halvan av 2020 och under de fyra första 
månaderna av 2021 ligger dock varselintensiteten på betydlig lägre nivåer. Nivån är dock 
alltjämt förhöjd och ligger över det senaste decenniets genomsnitt, trots permitteringsstöd 
och andra åtgärder. Nivån är också förhöjd uttryckt som regionens andel av samtliga 
personer som berörts av varsel i riket.  

Sedan 1992 svarar länet för i genomsnitt en dryg fjärdedel av samtliga personer som varslat 
om uppsägning. Andelen är marginellt högre om man bara inkluderar det senaste decenniet. 
2020 svarade länet däremot för närmare hälften av samtliga personer som varslats om 
uppsägning. Det tyder på att effekterna i näringslivet av covid-19 var koncentrerade till 
huvudstadsregionen. Till och med 21 maj hade drygt 5 700 personer varslats om uppsägning 
i Stockholms län under 2021. Det motsvarar en andel på 43 procent av rikets totaler. Det är 
inte bara en signifikant högre andel än länets sysselsättningsandel, det är även klart högre än 
det historiska genomsnittet. Det tyder på att länet inte bara drabbades hårdare initialt utan 
att återhämtningen i ekonomin och på arbetsmarknaden är förhållandevis långsam i 
huvudstadsregionen, jämfört med övriga riket.  

SVAG UTVECKLING AV OMSÄTTNINGEN I NÄRINGSLIVET OCH 
LÖNESUMMAN 
Trots ett förhållandevis svagt 2019 utvecklades omsättningen i regionens näringsliv på ett års 
sikt negativt under 2020. Sammantaget minskade omsättningen med drygt 2 procent. 
Utvecklingen var positiv under det första kvartalet och mest negativ under det andra 
kvartalet. På grov branschnivå var det framförallt Hotell & restaurang följt av Logistik som 
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bidrog till den negativa utvecklingen. På finare nivå var utvecklingen positiv bland till exempel 
datakonsulter och telekombolag. Det omvända kan konstateras kring bland annat rederier, 
flygbolag och kultur/underhållning och resebolag. Statistik för det första kvartalet 2021 
förväntas peka i en mer positiv riktning, men blir tillgänglig först under andra veckan i juni.   

Precis som omsättningen så utvecklade sig lönesumman i näringslivet svagt under 2020, 
undantaget första kvartalet. Utvecklingen under året följde det nationella mönstret. I 
genomsnitt (under det senaste decenniet) ökar lönesumman räknat i fasta priser och på årlig 
basis med närmare fyra procent per år i Stockholms län. För helåret uppmättes nästintill 
nolltillväxt. Utan den goda utvecklingen under det första kvartalet hade utvecklingen varit 
negativ. Det fanns dock variationer mellan de olika näringarna. Information & 
kommunikation (IKT) och byggindustrin hörde till några av de näringar där utvecklingen var 
positiv. Däremot föll lönesumman kraftigare än i näringslivet som helhet för bland annat 
Hotell & restaurang, Kultur/nöje/fritid samt för Transport & magasinering, se diagram 5. 
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Diagram 5. Utveckling av lönesumma (i procent) i ett urval av näringar i Stockholms län, 2020 jmf 2019, löpande 
priser. Källa: SCB.  

Regional lönesummastatistik för det första kvartalet blir tillgänglig först under andra veckan 
av juni. Nationella data visar dock på tillväxt under det första kvartalet. Det är därför rimligt 
att anta att lönesumman även växte i det regionala näringslivet under det första kvartalet. 
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UTVECKLINGEN PÅ DEN REGIONALA 
ARBETSMARKNADEN 
För att teckna och analysera nuläget på den regionala arbetsmarknaden används framförallt 
två datakällor, SCB:s Arbetskraftsundersökningar (AKU) och Arbetsförmedlingens 
verksamhetsstatistik över inskrivna arbetslösa. Till följd av skillnader i definitioner, metodik 
och referensperioder ska nivån på de olika måtten inte jämföras med varandra. 

SYSSELSÄTTNINGEN BERÄKNAS TILL 70,8 PROCENT (AKU) 
Från och med januari 2021 anpassas AKU till EU:s nya ramlag (förordning 2019/1700) för den 
sociala statistiken. Den nya ramlagen innebär vissa förändringar i definitioner av variabler, av 
urval och i den ordning som frågorna ställs. Förändringarna innebär ett tidsseriebrott, och 
uppgifterna för första kvartalet 2021 bör inte jämföras med tidigare år. Framgent när brottets 
storlek kan fastställas finns förhoppningen att serierna ska kunna länkas samman, läs mer om 
detta på scb.se/aku. De AKU-uppgifter för 2021 som anges nedan kommer därför inte att 
kommenteras i termer av utvecklingen på ett års sikt utan mer relateras till andra län och 
skillnader mellan grupper.    

Sedan 2005 har antalet sysselsatta (15–74 år) ökat i Stockholms län. I genomsnitt beräknas 
den årliga ökningstakten sedan 2006 till drygt 21 000 personer. Ökningen är ett resultat av 
framförallt en växande befolkning, men även att andelen sysselsatta ökat trendmässigt. Sett 
till helåret 2020 avstannade dock sysselsättningstillväxten och antalet sysselsatta låg på mer 
eller mindre samma nivå som 2019. Däremot minskade antalet arbetade timmar och antalet 
undersysselsatta8 ökade, och bland ungdomar minskade även antalet sysselsatta. Eftersom 
antalet var oförändrat samtidigt som befolkningen ökade (om än i mer blygsam takt) så 
minskade den skattade sysselsättningen för första gången sedan 2012 till 72,1 procent. 
Förändringen är dock inte signifikant.  

Vid sidan av tre tyska regioner hade Stockholm den högsta sysselsättningen i EU 2020. 
Sysselsättningen beräknas till drygt 13 procentenheter högre än EU-genomsnittet. Två starkt 
bidragande faktorer som länets höga sysselsättning jämfört med övriga EU är befolkningens 
höga arbetskraftsdeltagande och höga sysselsättning bland kvinnor. EU-statistik (för det 
fjärde kvartalet) tyder på att sysselsättningen bland män minskat i högre utsträckning än 
bland kvinnor under covid-19, men det varierar mellan länderna och för Stockholms län tyder 
utvecklingen på det omvända.     

För det första kvartalet 2021 beräknas sysselsättningen till 70,8 procent i Stockholms län, se 
diagram 6. Det motsvarar 1,25 miljoner sysselsatta. Skillnaden mellan män och kvinnor är 
närmare sex procentenheter, till männens fördel. Sysselsättningen är alltjämt signifikant 
högre i Stockholms län än i övriga riket för såväl inrikes som utrikes födda kombinerat med 
kvinnor och män.    

http://www.scb.se/aku
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Diagram 6. Sysselsättning (15–74 år) i Stockholms län, uppdelat på olika grupper, 2021K1, procent. Källa: 
SCB/AKU. 

Till följd av det som anges ovan är det svårt att uttala sig om utvecklingen under det första 
kvartalet, även om data tyder på en minskning både av antal och andel sysselsatta. Studeras 
den närliggande indikatorn antalet anställda via den kortperiodiska sysselsättningsstatiken 
(KS) stärks antagandet. I samtliga sektorer minskade antalet anställda med 1,5 procent i 
Stockholms län. I näringslivet beräknas minskningen till 2,3 procent. I stat och region ökade 
antalet anställda, medan den sjönk i kommunsektorn. Utvecklingen för hela 
arbetsmarknaden och fördelat på sektorer ligger i linje med utvecklingen i övriga riket.  

Nationell AKU-statistik som blir tillgängligare tidigare visar på en sysselsättningsökning under 
april jämfört med närliggande månader.    
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9 PROCENTS ARBETSLÖSHET (AKU) 
Konsekvenserna av covid-19 framträder tydligare när man studerar arbetslösheten. Under 
2020 ökade antalet arbetslösa i Stockholms län med 28 procent eller 23 400 personer jämfört 
med 2019. Andelen arbetslösa i Stockholms län ökade därmed kraftigt till 7,7 procent. Det 
motsvarar en ökning på 1,6 procentenheter. Ökningstakten (och nivån) är högre än EU-
genomsnittet som uppgick till 0,4 procentenheter. Ökningen i Stockholms län kan även 
jämföras med ökningstakten i Köpenhamn (Hovedstaden) och Helsingfors (Helsinki-Uusimaa) 
som beräknas till 1 respektive 0,8 procentenheter.   

Under det första kvartalet 2021 räknades antalet arbetslösa till drygt 124 000 personer vilket 
motsvarar en arbetslöshet på 9 procent. Vid sidan av de arbetslösa räknas antalet 
undersysselsatta till 90 000 personer och antalet latent arbetssökande9 till 65 000 personer. 

Länet placerar sig ungefär i mitten av samtliga län när det gäller arbetslöshet. Kvinnor (9,8 
procent) har en högre arbetslöshet än män (8,3). Utrikes föddas arbetslöshet (17,3) är tre 
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gånger högre än bland inrikes födda (5,5). Inom gruppen utrikes födda beräknas kvinnors 
arbetslöshet till 21 procent och männens till 14 procent10. Ungdomsarbetslösheten (15–24 
år) beräknas uppgå till knappt 27 procent (35 000 personer).   

98 000 ARBETSLÖSA ENLIGT ARBETSFÖRMEDLINGEN 
I början av augusti 2020 toppade arbetslösheten i Stockholms län. Sedan WHO klassificerade 
covid-19 som en pandemi hade antalet arbetslösa i Stockholms län ökat med knappt 50 
procent, vilket motsvarar närmare 37 000 personer. Sedan dess har antalet arbetslösa 
minskat och uppgick i vecka 20 till knappt 98 000 personer, se diagram 7. Det är 21 600 fler 
arbetslösa än innan pandemin, men mer eller mindre konstant jämfört med motsvarande 
tidpunkt 2020. Marginellt fler män är arbetslösa än kvinnor, i likhet med hur det såg ut innan 
pandemin. 

 
Diagram 7. Antal arbetslösa i Stockholms län 2007–2021 per vecka, tusentals. Källa: Arbetsförmedlingen. 

Enligt den senaste månadsstatistiken (april) uppgår arbetslösheten i länet till 7,8 procent.  
Arbetslöshetsnivån är något lägre än riksgenomsnittet. I riket som helhet är nivån 
oförändrad, vilket innebär att den sjunkit något om länet exkluderas.  

ÅTERHÄMTNINGEN HAR PÅBÖRJATS, MEN DET GÅR LÅNGSAMMARE ÄN I 
ÖVRIGA RIKET 
Det är tydligt att arbetsmarknaden i Stockholms län håller på att återhämta sig. Antalet 
arbetslösa minskar vecka för vecka. Samtidigt går återhämtningen i långsammare takt än i 
övriga riket, trots att de initiala effekterna var som mest påtaglig i huvudstadsregionen. 
Fortfarande är 21 600 fler arbetslösa idag än innan pandemin. Det motsvarar en ökning på 
28 procent. I övriga riket är antalet arbetslösa drygt 19 000 fler. Det motsvarar en ökning på 
drygt 6 procent, se diagram 8. I alla andra län ligger ökningstakten lägre än i Stockholm, men 
effekterna är också tydliga i Uppsala och Västra Götaland. I ett antal län, är arbetslösheten 
till och med lägre både jämfört med innan covid-19 och jämfört med på ett års sikt. Trots att 
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arbetslösheten i Stockholm hade den högsta toppen av alla län hösten 2020 har minskningen 
i antal arbetslösa (uttryckt i procent) sedan dess varit genomsnittlig i Stockholms län. Det är 
med andra ord tydligt att Stockholm drabbades i mycket hög utsträckning i den initiala fasen 
och att länet inte har kommit i fatt övriga riket i återhämtningen. Smittspridning och 
restriktioner verkar alltjämt hämmande.  

 

Diagram 8. Index över antal arbetslösa i Stockholms län och övriga riket, 2020 (v. 10) till 2021 (v. 20). Källa: 
Arbetsförmedlingen.  

42 000 LÅNGTIDSARBETSLÖSA i STOCKHOLMS LÄN 
Antalet långtidsarbetslösa (utan jobb i 12 månader eller längre) har ökat kraftigt i Stockholms 
län. Sedan covid-19 har antalet ökat med närmre 40 procent i Stockholms län och räknas 
därmed till 42 000 personer. Trenden är alltjämt stigande och ökningstakten är dubbelt så 
hög som i övriga riket. Antalet långtidsarbetslösa fördelar sig jämnt mellan könen, men 
ökningstakten har varit något kraftigare bland män. Ökningen är inte kraftigare bland 
utomeuropeiskt födda, tvärtom är ökningstakten något lägre för gruppen.  

ARBETSLÖSHETEN HAR JÄMNATS UT MELLAN ÅLDERSGRUPPERNA 
Som nämndes ovan är arbetslösheten jämnt fördelad mellan kvinnor och män. Utrikes föddas 
arbetslöshet (15,3 procent i april) har ökat mer än bland inrikes födda där arbetslösheten 
beräknas till 4,5 procent. Det finns även stora skillnader i arbetslöshet efter utbildningsnivå. 
Personer med förgymnasial utbildning har en arbetslöshet om 20,6 procent, vilket kan 
jämföras med 5,6 procent bland personer med en eftergymnasial utbildning. Däremot är det 
bland personer med högst en gymnasial utbildning som antalet arbetslösa ökat mest sedan 
mars 2020.  

Arbetslösheten efter ålder tycks ha jämnats ut. Initialt var det framförallt bland unga (18–24 
år) som arbetslösheten ökade. I början av augusti hade antalet arbetslösa i åldersgruppen 
ökat med närmare 90 procent jämfört med mars (v. 11). Ökningstakten sjönk sedan efter 
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ålder. Mönstret var likadant senvåren 2020. I maj 2021 (vecka 20) är trenden allmänt 
sjunkande arbetslöshet, och ökningen sen innan pandemin är mer jämnt fördelad över 
åldersgrupperna, se diagram 9. Bland unga där antalet ökat med 90 procent till och med 
augusti 2020 beräknas nu ökningstakten till en tredjedel. I den äldsta åldersgruppen (60+ år) 
är situationen mer eller mindre oförändrad. Den relativt förbättrade situationen i de yngre 
åldersgrupperna kan säkert – åtminstone till delar – förklaras av ett ökat inflöde i 
utbildningssystemen. Sett på årsbasis är antalet arbetslösa under 40 år färre idag, medan det 
omvända gäller för personer 40 år eller äldre.  
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Diagram 9. Förändring antal arbetslösa per åldersgrupp, dels när arbetslösheten var som högst dels i maj 2021, 
procentuell utveckling. Källa: Arbetsförmedlingen.  

UTVECKLINGEN INOM STOCKHOLMS LÄN 
Jämfört med veckan innan WHO klassificerade covid-19 som pandemi (v. 11, 2020) har 
antalet arbetslösa (baserat på veckodata) ökat i alla länets kommuner. Ökningstakten har 
varit kraftigast i Sigtuna och Upplands Väsby. Det omvända gäller Ekerö, Nykvarn och 
Nynäshamn. Sedan arbetslösheten nådde sin topp i regionen  (i början av augusti) har 
antalet arbetslösa minskat i samtliga kommuner. Kraftigast har minskningen varit i Lidingö, 
Nacka och Täby. Mer blygsam minskning noteras i Norrtälje, Sigtuna och Botkyrka.   
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1 Gallup, COVID-19 Put More Than 1 Billion Out of Work (gallup.com) 

2 World Economic Outlook; World Economic Outlook, April 2021: Managing Divergent Recoveries (imf.org)  

3 European Economic Forecast, Spring 2021; European Economic Forecast. Spring 2021 (europa.eu) 

4 Enligt kommissionen missar Sverige precis målet med ett beräknat budgetunderskott på 3,1 procent av BNP  

5 Netigate; https://www.netigate.net/sv/articles/undersokningar/netigates-rapport-pa-tv4-fler-svenskar-vill-
jobba-hemifran-efter-pandemin/   

6 Kantor Sifo (på uppdrag av Sodexo); https://www.mynewsdesk.com/se/sodexo/pressreleases/svenska-
foeretag-ger-groent-ljus-foer-hemarbete-efter-pandemin-3061491 

7 På kommunnivå ingår även in- och utflytt till andra kommuner inom länet. 

8 Undersysselsatta omfattar personer som är sysselsatta men som arbetar mindre än de skulle vilja göra och 
som hade kunnat börja arbeta mer under referensveckan eller inom 14 dagar från referensveckans slut. 

9 Latent arbetssökande är personer som velat och kunnat ta arbete under referensveckan men inte sökt något 
arbete. Ingår i gruppen ej i arbetskraften.  

10 Till följd av det som nämns kring omläggningen av AKU så bör inga jämförelser över tid genomföras. Det kan 
dock noteras att (den skattade) skillnaden i arbetslöshet mellan kvinnor och män inom gruppen utrikes födda 
var i genomsnitt (sedan 2009) drygt en procentenhet, till männens fördel. För gruppen inrikes födda uppgår 
männens arbetslöshet till 5,8 procent och för kvinnors arbetslöshet 5,1 procent.  

11 Toppen i en given kommun sker inte nödvändigtvis samma vecka som länet når sin topp.  

https://news.gallup.com/poll/348722/covid-put-billion-work.aspx
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2021/03/23/world-economic-outlook-april-2021
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/economy-finance/ip149_en.pdf
https://www.netigate.net/sv/articles/undersokningar/netigates-rapport-pa-tv4-fler-svenskar-vill-jobba-hemifran-efter-pandemin/
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