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Sammanfattning

❖ SCB:s försäljningsindikator visar på en svag uppgång i näringslivets 

försäljning under juli. Försäljningen ökade med en procent jämfört med juni 

och det är den andra månaden i rad med en stigande försäljning i näringslivet. 

Samtidigt är försäljningen långtifrån på samma nivå som före pandemin. 

❖ Inflödet i permitteringssystemet är fortsatt marginellt. Under den senaste 

veckan rör det som ett 100-tal fler anställda som omfattas. Nivån i Stockholms 

län är därmed i stort sett oförändrad med omkring 182 000 personer sedan 

ansökningarna öppnade i april. 

❖ Antalet anställda i det regionala näringslivet i Stockholms län minskar. 

Totalt hade näringslivet 997 000 anställda i länet under det andra kvartalet. 

Det är en minskning på 10 000 personer på årsbasis, vilket motsvarar en 

minskning om 1,1 procent. 

❖ För andra veckan i rad minskar antalet arbetslösa i länet. Vecka 34 var 

112 400 personer inskrivna på Arbetsförmedlingen vilket är 400 färre jämfört 

med föregående vecka och 600 färre än vecka 32. Samtidigt är 39 800 fler 

arbetslösa nu jämfört med motsvarande vecka 2019.  

❖ Totalt har 2 391 personer med bekräftad covid-19 avlidit (oavsett

dödsorsak) i Stockholms län, och 918 har fått intensivvård. Länet, med 23

procent av rikets befolkning, står därmed för 41 procent av rikets covid-19

relaterade dödsfall och 36 procent av intensivvårdsfallen.



Industrins kapacitetsutnyttjande

faktisk utnyttjandegrad, kalenderkorrigerad och säsongsrensad, 

procent efter kvartal

TOLKNING

Aktuella händelser

❖ I juli 2020 var antalet sysselsatta i Sverige 5 150 000, en minskning med

120 000 jämfört med juli 2019. Antalet arbetslösa ökade med 112 000 till

502 000. Det motsvarar en arbetslöshet på 8,9 procent, en ökning med

2,0 procentenheter. Bland ungdomar ökade arbetslösheten med 7,0

procentenheter till 23,0 procent. (SCB)

❖ SCB:s försäljningsindikator visar på en svag uppgång i näringslivets

försäljning under juli. Försäljningen ökade med en procent jämfört med

juni. Det är den andra månaden i rad med en stigande försäljning i

näringslivet. Men försäljningen är långtifrån på samma nivå som före

pandemin. Jämfört med juli 2019 minskade till exempel försäljningen

med nio procent.

❖ Affärsbankerna SEB och Swedbank prognostiserar att stödåtgärder

motsvarande 100 miljarder kronor kommer att presenteras i regeringen

höstbudget.

❖ Flygbolaget SAS har ekonomiska bekymmer med anledning av covid-

19. Under det andra kvartalet minskade intäkterna med 81 procent och

efterfrågan på flygresor kommer inte vara på samma nivå som innan

covid-19 förrän efter 2022, bedömer bolaget. Det andra kvartalet som

brukar vara det mest lönsamma innebar en förlust på 2,1 miljarder

jämfört med vinsten på 1,4 miljarder 2019.

Samhällsekonomi

Källa: SCB

Industrins kapacitetsutnyttjande minskade med drygt 6 procentenheter under det

andra kvartalet jämfört med första kvartalet 2020. Därmed uppgår

utnyttjandegraden (i säsongsrensade tal) till 83 procent vilket är den lägsta nivån

sedan 2009. Uppgifterna, från SCB, är preliminära.

KOMMANDE UNDERLAG

• Konjunkturbarometern, Konjunkturinstitutet, 27 augusti. 
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Viktiga händelser i näringslivet i Stockholms län

Näringsliv

KOMMANDE UNDERLAG 

TOLKNING

Källa: Kortperiodisk sysselsättningsstatistik, SCB

Antalet anställda i det regionala näringslivet i Stockholms län minskar. Totalt

hade näringslivet 997 000 anställda i länet under det andra kvartalet. Det är

en minskning med 10 000 personer på årsbasis, vilket motsvarar en

minskning om 1,1 procent.

Antal anställda i näringslivet i Stockholms län, procentuell 

förändring

• Uppgifter om detaljhandelns försäljningsvolym, SCB, 27 augusti. 

❖ Antalet påbörjade bostäder i länet, inklusive ombyggnationer, första halvåret 2020

minskade med drygt 12 procent jämfört med samma period förra året. Totalt

påbörjades 5 864 bostäder jämfört med 6 694 år 2019. Färdigställandet av

bostäder, inklusive ombyggnationer, första halvåret minskar däremot kraftigt,

nästan 30 procent. Totalt färdigställdes 5 594 bostäder jämfört med 7 809 år 2019.

❖ Under augusti fram till och med den 19:e har 50 företag som sysselsatte 149

personer försatts i konkurs i Stockholms län. Det skattade antalet för motsvarande

period 2019 är 110 företag och 347 anställda. Trenden om ett lågt antal konkurser

och få berörda personer i länet förstärks därmed.

❖ Inflödet i permitteringssystemet är fortsatt marginellt. Under den senaste veckan rör

det sig om ett 100-tal fler anställda som omfattas. Nivån i Stockholms län är

därmed i stort sett oförändrad med omkring 182 000 personer sedan

ansökningarna öppnade i april. Uttryckt i kronor har nio miljarder beviljats för

anställda i Stockholms län. I riket som helhet uppgår det nettobeviljade beloppet till

28 miljarder.

❖ Stockholms Handelskammares Stockholmsbarometer (som bygger på tidigare

redovisad statistik från Konjunkturinstitutet) visar att konjunkturen stärktes under det

andra kvartalet, men att konjunkturläget alltjämt är mycket svagt. Sammantaget

ökade Stockholmsbarometern med 19 enheter till 81, där värden omkring 100

indikerar ett neutralt konjunkturläge.

-2

-1

0

1

2

3

4

5

2015K2 2016K2 2017K2 2018K2 2019K2 2020K2



Antal arbetslösa i Stockholms län, vecka 1 och 34, 

ålder och kön samt procentuell ökning

För andra veckan i rad minskar antalet inskrivna på Arbetsförmedlingen. Vecka 34

var 112 400 personer inskrivna på Arbetsförmedlingen i länet vilket är 400 färre

jämfört med föregående vecka och 600 färre än vecka 32 då hela 113 000 var

inskrivna.

Jämfört med vecka 1 har antalet arbetslösa ökat med 35 500 personer, en ökning

med 46 procent. Generellt har den procentuella ökningen varit större i de yngre

åldersgrupperna. Ökningen har även varit något större för män jämfört med för

kvinnor (49 resp. 44 procent).

Varsel i Stockholms län

KOMMANDE UNDERLAG 

• Arbetsförmedlingen uppdaterar statistik om arbetslöshet och varsel 31 augusti. 

TOLKNING

Arbetsmarknad

Källa: Arbetsförmedlingen
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Vecka 1

Ökning t.o.m. v. 34

❖ Under augusti månad (t.o.m. 21:a) har 500 personer varslats om uppsägning i

Stockholms län. Varseltakten minskar (4 700 i juni och 2 200 i juli) men länet

fortsätter att svara för omkring hälften av alla personer berörda av varsel i riket som

helhet.

❖ Apoteket AB omorganiserar sin verksamhet för att möta förändrade köpmönster

och en ökad e-handel i samband med coronapandemin. Utöver förändringar i

ledningsgruppen kommer antalet tjänster på huvudkontoret i Solna att minska.

Totalt jobbar idag cirka 300 på huvudkontoret. Apoteket har lagt ett varsel om

70 tjänster.

❖ Skanska Hus i Stockholm har varslat 165 medarbetare om uppsägning. Varslen

beskrivs som en direkt konsekvens av den pågående pandemin då investerare

skjuter på sina beslut till följd av den osäkerhet som pandemin skapat. Av de

varslade är 90 yrkesarbetare och 75 tjänstemän.



Stabilitet och trygghet

KOMMANDE UNDERLAG 

• SCB uppdaterar statistik om dödsfall på läns- och riksnivå 31 augusti. 

• Polisen uppdaterar statistik om anmälda brott i region Stockholm 1 september.

Antal dödsfall per vecka åren 2015-2019 (medelvärde) och 2020, 

Stockholms län  

TOLKNING

Enligt preliminär statistik avled 254 personer under vecka 33 i Stockholms län,

vilket är 23 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. Sedan i juli (de senaste 7

veckorna) har i genomsnitt 28 personer färre avlidit per vecka i länet.

Totalt har 2 392 personer med bekräftad covid-19 avlidit (oavsett dödsorsak) i

Stockholms län, och 918 har fått intensivvård. Även om både antalet avlidna och

nya intensivvårdsfall fortsätter att minska och i augusti handlat om några enstaka

per vecka är länet hårt drabbat sett till totalen. Länet, som har 23 procent av rikets

befolkning, har svarat för 41 procent av landets covid-19 relaterade dödsfall och

36 procent av intensivvårdsfallen.

Källa: SCB

Aktuella händelser

❖ Allmänhetens förtroende för Folkhälsomyndigheten och sjukvården har varit relativt

stabila under sommaren. Sju av tio har ett mycket eller ganska stort förtroende för

Folkhälsomyndigheten och åtta av tio uppger det samma för sjukvården.

För äldreomsorgen är förtroendet fortsatt lågt, två av tio. (Kantar Sifo)

Aktuella händelser –Stockholms län

❖ SL-trafiken har återgått till ordinarie tabeller. Det innebär fler avgångar jämfört med

sommaren. Utöver ordinarie trafik sker förstärkningar på linjer och tider där

erfarenheterna från våren ger att man kan förvänta sig trängsel.

Rekommendationerna om att i första hand välja andra färdmedel än kollektivtrafiken

kvarstår. Likaså att endast resa om man är helt frisk och symtomfri, hålla avstånd till

andra, undvika rusningstid och om möjligt ta nästa buss eller tåg när det är fullt.

❖ Krislägesavtalet upphör 1 september. Krislägesavtalet reglerar arbetsvillkor och

ersättningar vid krissituation, det aktiverades 3 april vilket möjliggjorde en

uppbemanning av intensivvården.

0

200

400

600

800

1 000

jan feb mar apr maj jun jul aug

Stockholms län 2015-2019

2020



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

Kontaktinformation
Gunhild Graseman, gunhild.graseman@lansstyrelsen.se

www.lansstyrelsen.se/stockholm

mailto:gunhild.graseman@lansstyrelsen.se

