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Sammanfattning

❖ Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) bedöms minska med 4,8 

procent för helåret 2020, enligt Konjunkturinstitutet. Det är en något 

mindre negativ utveckling än vad som prognostiserades i juni. 

❖ De beviljade ansökningarna om korttidspermittering omfattar 

alltjämt 182 000 personer i Stockholms län. Förändringarna under 

den senaste tiden har varit mycket små. 

❖ Scania planerar att avsluta alla korttidspermitteringar. 

Produktionspersonalen återgick till normala arbetstider i juni, flera tusen 

tjänstemän är dock fortfarande permitterade i olika grad.

❖ För första gången under pandemin ökar inte antalet arbetslösa i 

länet. Vecka 33 var 112 800 personer inskrivna på Arbetsförmedlingen i 

Stockholms län, det är 200 färre jämfört med föregående vecka. 

Samtidigt är 40 100 fler arbetslösa nu jämfört med motsvarande vecka 

2019.  

❖ Totalt har 2 386 personer med covid-19 avlidit i Stockholms län

och 911 intensivvårdats. Under de senaste fyra veckorna påbörjades

intensivvård för 11 personer i länet med covid-19 och 16 personer med

covid-19 (oavsett dödsorsak) avled.



BNP, prognos för 2020 och 2021 

TOLKNING

Aktuella händelser

❖ Svensk Handels framtidsindikator ökade både för de fysiska butikerna

och e-handeln i augusti jämfört med föregående månad. Både

dagligvaru-handeln och sällanköpsvaruhandeln ökade jämfört med juni.

Nivån för butikshandel är dock fortfarande en bra bit under den neutrala.

❖ Handeln är en av de näringar som drabbats hårt av covid-19. När

Svensk Handel redovisar en sammanställning av SCB-statistik för det

andra kvartalet kan dock vissa delar av handel visa på ökad försäljning.

De delar som ökat mest är järn- och bygghandel, sport och fritid samt

heminredning. Även elektronikhandel har utvecklats positivt under det

andra kvartalet jämfört med andra kvartalet 2019.

❖ Inflationstakten var högre än väntat i juli. Inflationstakten enligt KPIF

(KPI med fast ränta) var 0,5 procent i juli 2020. Det är en årstakt som

ligger över Riksbankens prognos och en bit över analytikernas

snittförväntningar. Bland de varor och tjänster som gav störst bidrag till

förändring återfinns bland annat biluthyrning och grönsaker.

❖ Konjunkturläget ljusnar för tillverknings- och byggindustrin. Det visar

Konjunkturinstitutets extramätning om läget i näringslivet. För två veckor

sedan svarade 69 procent av företagen att de tappat uppemot hälften av

sin omsättning. Vid den senaste mätningen är motsvarande andel drygt

50 procent. Bland företag inom byggindustrin var det drygt sex av tio

företag som uppgav att de tappat upp till 25 procent av omsättningen,

nu är det drygt tre av tio som uppger det.

Samhällsekonomi

Källa: Konjunkturinstitutet

Konjunkturinstitutet bedömer nu att Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) kommer

att minska med 4,8 procent för helåret 2020. Det är en något mer mindre negativ

utveckling än vad som prognostiserades i juni, men signalerar alltjämt en

synnerligen djup lågkonjunktur. Under 2021 väntas en tillväxttakt på 3,4 procent

vilket är i nivå med tidigare bedömningar.

KOMMANDE UNDERLAG

• Konjunkturbarometern, Konjunkturinstitutet, 27 augusti. 

• Omsättning i tjänstesektorn andra kvartalet, SCB, 20 augusti.

• Nybyggnad av bostäder andra kvartalet, SCB, 21 augusti.
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Viktiga händelser i näringslivet i Stockholms län

Näringsliv

KOMMANDE UNDERLAG 

TOLKNING

Källa: Arbetsförmedlingen

I juli varslades 2 100 personer i länet om uppsägning, länet svarade därmed

för 59 procent av antalet varslade i riket under månaden. Flest varsel berörde

verksamma inom Byggverksamhet och Uthyrning, fastighetsservice,

resetjänster och andra stödtjänster.

Stockholms län fortsätter att stå för runt hälften av de varsel som läggs.

Halvvägs in i augusti har 407 personer varslats om uppsägning i länet jämfört

med 412 i övriga riket.

Antal varslade om uppsägning i juli 2020 per bransch, 

Stockholms län och övriga riket

• Konjunkturstatistik över vakanser andra kvartalet, SCB, 20 augusti. 

• Uppgifter om detaljhandelns försäljningsvolym, SCB, 27 augusti. 

❖ Under våren sköt antalet konkurser i Stockholms län i höjden. Under senare delen

av våren och sommarmånaderna har antalet legat på lägre nivå. Under perioden

1–12 augusti har 30 företag försatts i konkurs i Stockholms län, enligt Tillväxtanalys.

Det är en lägre nivå än under augusti 2019. De konkursdrabbade företagen

sysselsätter 70 personer, vilket är färre än 2019.

❖ De beviljade ansökningarna om korttidspermittering omfattar alltjämt 182 000

personer i Stockholms län. Förändringarna under den senaste tiden har varit

mycket små. I riket som helhet uppgår antalet till 573 000 personer. Samtidigt visar

SCB:s Arbetskraftsundersökningar att antalet permitterade per vecka är betydligt

lägre än förväntat. Diskrepansen kan delvis bero på att många företag inte utnyttjar

möjligheten i den angivna utsträckningen och att företagen tar höjd för ett högre

antal.

❖ Scania planerar att avsluta alla korttidspermitteringar i månadsskiftet.

Produktionspersonalen återgick till normala arbetstider i juni, flera tusen tjänstemän

är dock fortfarande permitterade i olika grad.
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Antal arbetslösa i Stockholms län, vecka 10 i mars till vecka 33 

i augusti, år 2020 och 2019

För första gången sedan smittspridningen tog fart ökar inte antalet arbetslösa.

Vecka 33 var 112 800 personer inskrivna på Arbetsförmedlingen i Stockholms län

vilket är 200 färre jämfört med föregående vecka. Även år 2019 minskade dock

antalet arbetslösa i länet med 200 personer dessa veckor.

Av de arbetslösa är 49 procent kvinnor och 51 procent män. Under vecka 33 fick

2 000 sökande arbete, samtidigt skrev 2 300 nya personer in sig som arbetslösa.

Förändring i antal arbetslösa sedan vecka 10, 

urval av grupper, Stockholms län

Sedan vecka 10 har antalet arbetslösa i Stockholms län ökat med drygt

36 400 personer. Antalet arbetslösa män har ökat i marginellt högre

utsträckning än antalet arbetslösa kvinnor. Sett till födelseland har antalet

arbetslösa inrikes födda ökat mer än antalet utrikes födda. Antalet arbetslösa

ungdomar har ökat med knappt 6 400 personer. Det motsvarar en ökning på

över 90 procent vilket är den högsta ökningstakten bland de undersökta

grupperna.

TOLKNING

KOMMANDE UNDERLAG 

• Arbetsförmedlingen uppdaterar statistik om arbetslöshet och varsel 24 augusti. 

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

TOLKNING

Arbetsmarknad

Källa: Arbetsförmedlingen

Källa: Arbetsförmedlingen

60 000

70 000

80 000

90 000

100 000

110 000

120 000

mar apr maj jun jul aug

2020

2019

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

Män Kvinnor <24 år födda i EU födda
utanför EU

födda i
Sverige



Stabilitet och trygghet

KOMMANDE UNDERLAG 

• SCB uppdaterar statistik om dödsfall på läns- och riksnivå 24 augusti. 

• Polisen uppdaterar statistik om anmälda brott i region Stockholm 25 augusti.

Andel (%) som oroar sig för sin försörjning respektive anser att det 

tas för lite hänsyn till landets folkhälsa, riket  

TOLKNING

Andelen svenskar som är oroliga för sin försörjning det närmaste året har minskat,

samtidigt är oron mer utbredd bland de yngre. Bland de som är 18-29 år är 29

procent oroliga för sin försörjning jämfört med 14 procent bland de som är mellan

65 och 79 år.

En femtedel anser att det tas för lite hänsyn till landets folkhälsa till förmån för

ekonomin, andelen har minskat jämfört med junimätningens 26 procent. En

majoritet om 64 procent anser att balansen mellan ekonomi och folkhälsa är väl

avvägd i de åtgärder som genomförs för att motverka smittspridning.

Källa: Kantar Sifo

Aktuella händelser

❖ Landets domstolar har avgjort rekordmånga mål så långt under 2020. Digitalisering

och användning av videoteknik under rättegångarna, som båda tagit fart under

pandemin, har bidragit till detta. (Domstolsverket)

Aktuella händelser –Stockholms län

❖ Enligt preliminär statistik från Brå ökade antalet anmälda brott i region Stockholm

(länet och Gotland) med 26 procent i juli jämfört samma månad 2019. Motsvarande

ökning finns inte i övriga regioner.

❖ Enligt preliminär statistik avled 242 personer under vecka 32 i Stockholms län, vilket

är 29 färre än genomsnittet för åren 2015-2019 (avlidna oavsett dödsorsak). Sedan i

juli månad har länet haft en underdödlighet i den mening att det veckovis avlidit färre

personer än genomsnittet för perioden. (SCB)

❖ Totalt har 2 386 personer med bekräftad covid-19 avlidit (oavsett dödsorsak) i länet,   

och 911 har fått intensivvård. Under de senaste fyra veckorna (v. 29-32) påbörjades 

intensivvård för 11 personer i länet med covid-19 och 16 personer med covid-19 

(oavsett dödsorsak) avled. (Folkhälsomyndigheten).  

Sammanlagt 14 patienter med covid-19 vårdas i intensivvård vid akutsjukhus i länet. 

(17/8 Region Stockholm)    
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Det tas för lite hänsyn till landets folkhälsa till förmån för ekonomin
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