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❖ Samtliga sektorer i näringslivet fortsätter att

rapportera om minskad omsättning jämfört med

normalt. Det är främst inom tillverkningsindustrin som

en viss positiv förändring har skett under de senaste

veckorna.

❖ 22 700 ansökningar om korttidspermitteringar har

beviljats i Stockholms län. Ansökningar omfattar

drygt 175 000 anställda och flest antal permitterade

anställda finns inom näringsgrenen handel.

❖ Antalet arbetslösa har ökat med 31 000 personer

sedan mitten av mars. Antalet arbetslösa personer

under 30 år har ökat med 69 procent under

tidsperioden.

❖ Brottsligheten i Stockholms län visar inga tydliga

tecken på att minska eller öka med anledning av

corona-pandemin. Antal anmälda brott i april och

maj är lägre jämfört med 2019 och 2018, men högre

jämfört med 2017 och 2016.

Sammanfattning



Konjunkturinstitutets extra mätning företag, förändring av 

omsättning, procent

TOLKNING

Samtliga sektorer i näringslivet fortsätter att rapportera om minskad omsättning

jämfört med normalt. En dryg fjärdedel av företagen uppger att omsättningen

minskat med mer än 25 procent medan omkring fyra av tio företag uppger att

omsättningen de senaste veckorna minskat mellan 1-25 procent jämfört med

normalt. I likhet med tidigare extramätningar är det små skillnader jämfört med

tidigare.

Av näringslivets fyra sektorer är det främst inom tillverkningsindustrin som en viss 

positiv förändring har skett jämfört med svaren för två veckor sedan.

Makroekonomi

❖ Varuexportens värde i maj uppgick till drygt 100 miljarder kronor och

varuimporten till knappt 100 miljarder, enligt SCB. Såväl exporten som

importen minskade därmed kraftigt, med 26 respektive 24 procent

jämfört med maj föregående år. Sammantaget gav utrikeshandel ett

överskott på 2,4 miljarder kronor. Handeln med länder utanför EU gav ett

överskott på 16,7 miljarder kronor, medan EU-handeln gav ett underskott

på 14,3 miljarder.

❖ Lönerna i Sverige ökade med 1,4 procent i april 2020, jämfört med april

2019. Till följd av corona-pandemin halverades löneökningstakten i april

jämfört med det första kvartalet 2020. Det visar Medlingsinstitutets

preliminära statistik. Den svaga utvecklingen förklaras av att den årliga

lönerevisionen som normalt skulle ha ägt rum för en stor del av de

anställda uteblev. På grund av pandemin valde parterna att skjuta på

förhandlingarna om nya löner och villkor till hösten.

I näringslivet uppgick den årliga löneökningstakten till 1,3 procent,

medan motsvarande ökningstakt i offentlig sektor uppgick till 1,6 procent.

❖ Riksbanken lämnar reporäntan oförändrad på 0 procent. Riksbanken har

även meddelat att man utökar ramen för tillgångsköp från 300 till 500

miljarder kronor.

Statliga åtgärder

❖ Regeringen har aviserat ytterligare satsningar på fler utbildningsplatser

och satsar totalt en miljard kronor på 12 000 nya utbildningsplatser i år.

KOMMANDE UNDERLAG 

• Konjunkturinstitutet publicerar extramätning hushåll 8 juli.

Samhällsekonomi

Källa: Konjunkturinstitutet
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Nyföretagandet visar inga tecken på inbromsning. Under juni startades närmare

1 800 nya företag i Stockholms län. Det är en ökning jämfört med juni 2019.

Liknande utveckling noteras i övriga län.

Sett till första halvåret har nyföretagandet i länet ökat med sju procent jämfört

med 2019. Det är framförallt aktiebolagen som bidrar till ökningen, vilket förklaras

av förändrade krav aktiekapital.

Viktiga händelser i näringslivet i Stockholms län

Permitteringar, beviljade ansökningar i Stockholms län per 

näringsgren, tusentals

Nystartade företag i Stockholms län och övriga storstadsregioner, 

juni månad för respektive år

Näringsliv

KOMMANDE UNDERLAG 

• Tillväxtanalys redovisar konkursstatistik 3 juli.

• SCB redovisar månadsstatistik för nybilsregistrering på regional nivå 2 juni

TOLKNING

❖ Till och med 24 juni har 182 företag försatts i konkurs i Stockholms län. Det är

alltjämt en lägre nivå än under motsvarande period 2019. Länet svarar för en dryg

tredjedel av samtliga konkurser under månaden. Antalet anställda i de

konkursdrabbade företagen uppgick till 571 personer,

TOLKNING
Källa: Bolagsverket

Per den 30 juni har 22 700 ansökningar om korttidspermitteringar beviljats i

Stockholms län. Flest antal beviljade ansökningar finns inom näringsgrenen

”Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik”, följt av ”Handel”

och IKT.

Ansökningar omfattar fler än 175 000 anställda. Flest antal permitterade

anställda finns inom näringsgrenarna ”Handel”, ”Verksamhet inom juridik,

ekonomi, vetenskap och teknik” och ”Hotell & restaurang”.

Källa: Tillväxtverket
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Antal varslade om uppsägning i Stockholms län under 

perioden mars till juni för respektive år, tusentals

I genomsnitt varslades 4 100 personer om uppsägning under perioden mars till

juni mellan åren 2014-2019. Motsvarande period år 2020 räknas antalet till

drygt det tiodubbla, 44 000 personer. Flest antal personer varslades om

uppsägning i mars (23 600), medan antalet varslade när några dagar återstår

av juni uppgår till 4 500. Det kan jämföras med knappt 1 200 personer under

juni 2019.

Sedan konjunkturnedgången i mars svarar Stockholms län för omkring hälften

av alla personer berörda av varsel i riket som helhet.

Index, antal arbetslösa i Stockholms län, efter ålder

TOLKNING

KOMMANDE UNDERLAG 

• Arbetsförmedlingens varsel- och arbetslöshetsstatistik uppdateras 6 juli.

TOLKNING

Arbetsmarknad

Notering: Arbetslöshet har definierats som antal öppet arbetslösa och sökande i program. Källa: Arbetsförmedlingen

Källa: Arbetsförmedlingen

Antalet arbetslösa fortsatte att öka under föregående vecka. Sammantaget

räknas antalet arbetslösa i Stockholms län därmed till 107 400 personer. Det är

31 000 fler än under mitten av mars då arbetslösheten började öka kraftigt. Den

största ökningen har skett i bland unga vuxna. Antalet arbetslösa personer under

30 år har ökat med 69 procent, medan antalet arbetslösa 50 år eller äldre ökat

med 25 procent.

80

100

120

140

160

180

INDEX
ANTAL ARBETSLÖSA VECKA 11 = 100

< 30 år

30-49 år

50+ år

v. 1 v. 5 v. 10 v. 20v. 15 v. 26

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

mars

april

maj

Juni (t.o.m. 26:e)

> 44TUSENTALS



Antal dödsfall per vecka, genomsnitt åren 2015-2019 och år 2020, 

Stockholms län  

Enligt preliminär statistik avled 279 personer under vecka 25 i Stockholms län, vilket

är 8 fler än genomsnittet för åren 2015–2019. Under vecka 15 i början av april avled

780 personer i länet. Det innebar en överdödlighet, det vill säga högre antal döda

jämfört med genomsnittet för motsvarande vecka åren 2015–2019, på 160 procent.

Antalet dödsfall under vecka 15 är det högsta som uppmätts under en enskild vecka

sedan 1968, första året med jämförbar statistik. Därefter har antalet dödsfall minskat

och har sedan slutet av maj börjat närma sig normala nivåer.*

*Not: Statistiken säger ingenting om dödsorsak.

KOMMANDE UNDERLAG 

• Polisen uppdaterar statistik om anmälda brott i region Stockholm 6 juli. 

• SCB uppdaterar statistik om antal dödsfall för Stockholms län 6 juli.

Stabilitet och trygghet

TOLKNING 

Källa: SCB

Anmälda brott i region Stockholm (Polisen)

❖ Brottsligheten i Stockholms län visar inga tydliga tecken på att minska

eller öka med anledning av coronapandemin. Antal anmälda brott under

mars månad var färre än 2019 men fler än 2018. I april och maj är den

anmälda brottsligheten lägre jämfört med både 2019 och 2018, men

högre jämfört med 2017 och 2016 vilket gör 2020 till medianåret den

senaste femårsperioden.

❖ Brott med ungdomar under 18 år, både som målsägande och som

misstänkta, minskade när gymnasieskolorna började tillämpa

distansundervisning men har de senaste veckorna börjat återgå till mer

normala nivåer.

Munskydd och handsprit (Kantar Sifo)

❖ Relativt få länsbor uppger att de använder munskydd/skyddsutrustning

bland människor. Andelen har dock ökat kontinuerligt från någon enstaka

procent i mars till 11 procent i början av juni, i övriga riket ligger

användandet på fyra procent.

❖ Andelen länsbor som använder handsprit/handdesinfektionsmedel har

vuxit från en av sex i mars till drygt en av sju under maj och juni.
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