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❖ Barometerindikator ökade till 75,2 i juni. Det är en 

kraftig uppgång men läget är alltjämt mycket svagare än 

normalt. För tjänstesektorn är indikatorn fortfarande 

klart lägre än under finanskrisen.

❖ Under juni har 3 700 personer i Stockholms län 

hittills varslats om uppsägning. Sedan mars är 

antalet 43 200 personer. Sammantaget är 17 procent av 

de sysselsatta antingen varslade om uppsägning eller 

permitterade.

❖ Antalet arbetslösa räknas till 106 000 personer i 

Stockholms län. Bland personer 24 år eller yngre har 

antalet arbetslösa ökat med 76 procent sedan mitten av 

mars. 

❖ En majoritet av länsborna har förändrat sina vanor 

till följd av coronapandemin. Nio av tio tvättar 

händerna mer ofta och noggrant. Det är även mycket 

vanligt att ha dragit ned på sociala aktiviteter och resor. 

Sammanfattning



Konjunkturinstitutets barometerindikator, nationell data t.o.m. 

juni 2020

TOLKNING

Konjunkturinstitutets barometerindikator ökade med nästan elva enheter till 75,2 i

juni. En del av det historiska fallet i april har därmed hämtats igen, men läget är

fortsatt mycket svagare än normalt. Det är framförallt mindre pessimistiska

förväntningar om framtiden som förklarar ökningen. För tillverkningsindustrin var

uppgången 13 enheter och för tjänstesektorn steg indikatorn med 8 enheter till

knappt 62 vilket fortfarande är klart lägre än under finanskrisen.

Makroekonomi

❖ I sin senaste prognos räknar nu Regeringen med att Sveriges BNP

minskar med 6 procent 2020. Det största fallet beräknas ske under det

andra kvartalet. För 2021 prognostiseras en tillväxt på 3 procent. Även

om BNP-utfallet beräknas bli fortsatt kraftigt är BNP-prognoserna överlag

något mindre alarmistiska idag än under april och maj.

❖ Under maj och juni har den ekonomiska situationen stabiliserats och det

finns tecken på förbättring för flera branscher. De flesta företagen

bedömer att det tar nio månader eller längre innan det ekonomiska läget

normaliseras igen. Det visar de intervjuer Riksbanken gjort med svenska

storföretag i början av juni.

❖ Försäljningen i näringslivet minskade under maj med 15 procent. För

vissa branscher var minskningen ännu kraftigare; Inom hotell och

restauranger minskade försäljningen med 79 respektive 29 procent

jämfört med maj 2019. Däremot ökade detaljhandeln och för

byggindustrin var minskningen blygsam.

Statliga åtgärder

❖ Regeringen har beslutat att den maximala tiden för nystartsjobb ska

kunna förlängas med ytterligare 12 månader. Satsningen är tillfällig och

gäller resten av 2020.

❖ Regeringen uppdrar åt Ekonomistyrningsverket (ESV) att följa upp hur

de stöd som införts eller förändrats med anledning av det nya

coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19 förvaltas hos de

myndigheter som betalar ut stöden, främst avseende vilka

kontrollåtgärder som vidtas i syfte att motverka överutnyttjande av och

felaktiga utbetalningar från dem.

KOMMANDE UNDERLAG 

• Konjunkturinstitutet publicerar extramätning företag 30 juni.

Samhällsekonomi

Källa: Konjunkturinstitutet
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Under de tre första veckorna i juni 2020 har 151 företag försatts i konkurs. Det är

färre än under motsvarande period 2019. Antalet anställda i de konkursdrabbade

företagen beräknas till drygt 350 personer, även det är färre än vid motsvarande

tidpunkt föregående år. Därmed utvecklar sig juni månad som maj, det vill säga

färre konkurser och färre antal anställda personer i de konkursdrabbade

företagen.

Viktiga händelser i näringslivet i Stockholms län

Arbetsförmedlingens efterfrågeindikator, säsongsrensade och 

trendade värden, Stockholms län 

Antal anställda i de konkursdrabbade företagen, Stockholms län

Näringsliv

KOMMANDE UNDERLAG 

• Tillväxtanalys redovisar konkursstatistik 26 juni.

TOLKNING

❖ Till och med 19 juni har drygt 3 700 personer varslats om uppsägning i

Stockholms län under innevarande månad. Det innebär att 43 200 personer

varslats sedan mars. Omräknat i varselintensitet motsvarar det 34 personer per 1

000 sysselsatt. Som jämförelse kan det även nämnas att antalet varslade i

Stockholms län var som högst 1992 då 41 800 personer varslade om uppsägning.

Det antalet har överträffats under perioden mars-juni innevarande år.

TOLKNING

Källa: Tillväxtanalys. * För juni ingår enbart de tre första veckorna
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Förändring antal arbetslösa i procent sedan vecka 11, per 

åldersgrupp, Stockholms län och övriga län

Under den senaste veckan har antalet arbetslösa ökat med 1 700 personer.

Sedan vecka 11 har antalet arbetslösa i Stockholms län därmed ökat med

närmare 30 000 personer. Det motsvarar en ökning på 39 procent, jämfört med

19 procent i övriga riket. Ökningen har varit kraftigare för de yngre

åldersgrupperna. I åldersgruppen under 24 år beräknas ökningen till 76

procent medan antalet arbetslösa personer 60 år eller äldre har ökat med

knappt 20 procent. I alla åldersgrupper är den antalsmässiga ökningen högre i

Stockholms län än i övriga riket.

Totalt uppgår antalet arbetslösa till 106 000 personer. Av de arbetslösa är 51

procent män och 49 procent kvinnor.

Antal korttidspermitterande, i storstadsregionerna, tusentals

TOLKNING

KOMMANDE UNDERLAG 

• Arbetsförmedlingens varsel- och arbetslöshetsstatistik uppdateras 29 juni.

TOLKNING

Arbetsmarknad

Källa: Tillväxtverket

Källa: Arbetsförmedlingen
Notering: Arbetslöshet har definierats som antal öppet arbetslösa och sökande i program.
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Till och med den 23 juni har knappt 171 000 personer permitterats i Stockholms

län. Sedan andra halvan av maj har ökningstakten minskat i såväl Stockholm som

övriga län. Jämfört med övriga storstadslän har Stockholm flest antal

permitterade. Sett i relation till näringslivets storlek – mätt som antalet anställda –

har däremot Västra Götalandsregionen relativt sett fler korttidspermitterade.

Sammantaget är 17 procent av de sysselsatta antingen varslade om uppsägning

eller permitterade.
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Invånare (andel i procent) som förändrat sitt beteende. 

Vecka 22-23, Stockholms län och övriga riket

Invånare (andel i procent) i Stockholms län som förändrat sitt 

beteende. Från v.12 i mars till v. 23 i juni 

Hälften av stockholmarna har minskat sitt handlande i fysiska butiker och en

tredjedel har ökat sitt handlande på internet. Här som för flera andra frågor

gäller att det är en större andel i länet jämfört med övriga riket som förändrat

sitt beteende.

En majoritet av stockholmarna har förändrat sina vanor till följd av coronapandemin.

Att tvätta händerna mer ofta och mer noggrant är den mest genomgripande

förändringen och något som nio av tio rapporterar under hela mätperioden från mitten

av mars till början av juni. Det är även mycket vanligt att ha dragit ned på sociala

aktiviteter, resor i kollektivtrafiken och övriga resor så väl privata som i tjänsten. För

både socialt umgänge och resor gäller att andelarna som förändrat sina beteenden

ökade under mars och april varefter nivåerna stabiliserades i maj. Andelen som

undvikit offentliga platser med många människor har minskat från åtta av tio i mitten

av mars till sju av tio i maj-juni.

KOMMANDE UNDERLAG 

• Polisen uppdaterar statistik om anmälda brott i region Stockholm 29 juni. 

• SCB uppdaterar statistik om antal dödsfall för Stockholms län 29 juni.

Stabilitet och trygghet

TOLKNING

TOLKNING 

Källa: Kantar Sifo

Källa: Kantar Sifo

10 20 30 40 50 60 70 80 90

Färre sociala aktiviteter 
utanför hemmet

Åkt mindre kollektivtrafik

Minskat antalet privata och/eller 
tjänsteresor

Handlat mindre i fysiska butiker

Jobbat mer hemmifrån

Handlat mer på internet
Stockholms län
Övriga riket %

45

50

55

60

65

70

75

80

85

v. 12-13 v. 14-15 v. 16-17 v. 18-19 v. 20-21 v. 22-23

Färre sociala aktiviteter utanför hemmet

I mindre utsträckning 
bjudit hem folk

Undvikit offentliga 
platser 

Åkt mindre kollektivtrafik

Minskat antalet privata och/eller tjänsteresor

%



Veckorapport Stockholms län
Ekonomi, Näringsliv, Arbetsmarknad, Trygghet & Stabilitet

Kontaktinformation
Gunhild Graseman, gunhild.graseman@lansstyrelsen.se

Per Bark, per.bark@lansstyrelsen.se

www.lansstyrelsen.se/stockholm


