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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.

Stämningsläget hos hushållen fortsätter att förbättras något.

❖ Priserna på villor ökade i Stockholms län under juni månad, medan

bostadsrättspriserna var oförändrade. Ca 70 procent av hyresgästerna uppger

att de känner stor oro eller viss oro över att privatekonomin kommer påverkas

negativt på grund av Coronapandemin.

❖ 27 530 ansökningar om korttidspermitteringar har beviljats i Stockholms

län. Ansökningar omfattar drygt 178 320 anställda och flest antal permitterade

anställda finns inom näringsgrenen handel.

❖ Antalet arbetslösa fortsatte att öka under föregående vecka och har ökat

med 33 000 personer sedan mitten av mars. Antalet arbetslösa personer

under 30 år har ökat med ca 70 procent under tidsperioden. Sammantaget

räknas antalet arbetslösa i Stockholms län till 109 900 personer (jmf med 71

500 personer i juni 2019). Totalt skrevs 4 300 nya arbetssökande in förra

veckan.

❖ Under det första halvåret 2020 varslades 47 300 personer om

uppsägning i Stockholms län. Motsvarande period år 2019 uppgick antalet

till 12 200 personer. Flest antal personer varslades om uppsägning i mars (23

600) följt av april (12 200), medan antalet varslade i juni uppgick till 4 700. Det

kan jämföras med knappt 1 200 personer under juni 2019.

❖ Enligt preliminär statistik avled 280 personer (alla orsaker) under vecka

26 i Stockholms län, vilket är 4 fler än genomsnittet för åren 2015–2019. I

riket dog dock 34 färre personer i vecka 26 än genomsnittet för vecka 26 åren

2015-2019.

❖ Totalt 2 337 personer med bekräftad covid-19 har hittills avlidit i länet,

men ingen person har rapporterats avliden sedan den 2 juli.

Sammanfattning



Konjunkturinstitutets extra mätning kring hushållens ekonomi

TOLKNING

Resultaten från Konjunkturinstitutets extramätningen för om hushållens ekonomi,

med insamlingsperiod 16–30 juni, tyder på att stämningsläget hos hushållen

fortsätter att förbättras något. Stämningsläget är fortfarande betydligt svagare än

normalt, men har blivit något mindre negativt jämfört med den ordinarie

undersökningen som pågick mellan den 1–15 juni.

Bostadspriser

❖ Villapriserna fortsatte uppåt i juni, men små prisändringar på

bostadsrätter. Den senaste månaden ökade priserna på villor med +2% i

riket som helhet medan bostadsrättspriserna var oförändrade.

Prisutvecklingen på årsbasis är nu +2% på bostadsrätter och +5% på

villor. Det visar mätningar från Svensk Mäklarstatistik (200708). Mest

ökar priserna i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Statliga åtgärder

❖ Regeringen gav den 2 juli Konjunkturinstitutet i uppdrag att bedöma och

analysera vilka samhällsekonomiska konsekvenser som coronaviruset

medför. Konjunkturinstitutet ska göra en bedömning av vilka makro-

ekonomiska och offentligfinansiella konsekvenser virusutbrottet har för

svensk ekonomi under 2020 och 2021. Den första delen i uppdraget ska

redovisas senast den 15 oktober 2020.

❖ Riksdagen har tagit beslut om tiden för arbetsgivare att komma in med

avstämning av preliminärt stöd vid korttidsarbete förlängs från två veckor

till fyra veckor. Lagändringen börjar gälla den 6 juli 2020.

❖ Från 1 juli kan hyresvärdar söka stöd hos Länsstyrelsen för tillfällig rabatt

för hyreskostnader i utsatta branscher Stödet innebär att hyresvärdar

som sänkt den fasta hyran för hyresgäster under perioden 1 april till 30

juni i vissa utsatta branscher kan söka stöd för att kompensera en del av

nedsättningen. Kompensationen ges med maximalt 50 procent av den

nedsatta fasta hyran.

KOMMANDE UNDERLAG 

• Konjunkturinstitutet publicerar nästa extramätning avseende hushåll 4 

augusti.

Samhällsekonomi

Källa: Konjunkturinstitutet
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Små förändringar mot v. 27. Viss eftersläpning i statistiken över konkurser, men

visar en stor ökning.

Viktiga händelser i näringslivet i Stockholms län

Permitteringar, beviljade ansökningar i Stockholms län per 

näringsgren, tusentalsNäringsliv

KOMMANDE UNDERLAG 

• Tillväxtanalys redovisar inte konkursstatistik under juli

TOLKNING

❖ Under första veckan i juli gick 50 aktiebolag i konkurs i länet. Antalet anställda i

de konkursdrabbade företagen uppgick till 112 personer. Det är 22 procent fler än

första veckan i juli 2019.

❖ I Stockholms län gick 1348 företag i konkurs mellan 1 januari – 7 juli.

❖ En summering av det första halvåret visar att 3 689 aktiebolag i landet har

försatts i konkurs och fler än 13 000 anställda har drabbats. Jämfört med 2019

steg antalet konkurser med 13 procent och antalet anställda som berörts med 22

procent. Vi kan se en tydlig trend från vecka 12 både i antalet konkurser. Särskilt

drabbade har bolag relaterade till resor och turism varit.

❖ 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.

TOLKNING

Per den 6 juli har 27 530 ansökningar om korttidspermitteringar har beviljats i

Stockholms län. Ansökningar omfattar drygt 178 320 anställda Flest antal

permitterade anställda finns inom näringsgrenarna ”Handel”, ”Verksamhet

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

Totalt har 8 721 567 248 kr beviljat i stöd till företag i länet av totalt 26 995

501 434 kr i riket.

Källa: Tillväxtverket
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Antal varslade om uppsägning i Stockholms län under januari-

juni respektive år

Under det första halvåret 2020 varslades 47 300 personer om uppsägning i

Stockholms län. Motsvarande period år 2019 uppgick antalet till 12 200

personer. Flest antal personer varslades om uppsägning i mars (23 600) följt

av april (12 200), medan antalet varslade i juni uppgick till 4 700. 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.

TOLKNING

KOMMANDE UNDERLAG 

• Arbetsförmedlingens varsel- och arbetslöshetsstatistik uppdateras 13 juli.

TOLKNING

Arbetsmarknad

Källa: Arbetsförmedlingen

Källa: Arbetsförmedlingen

Antalet arbetslösa fortsatte att öka under föregående vecka. Totalt skrevs 4 300

nya arbetssökande in. Sammantaget räknas antalet arbetslösa i Stockholms län

till 109 900 personer (jmf med 71 500 personer i juni 2019). Det är en ökning med

33 000 sedan mitten av mars då arbetslösheten började öka kraftigt. Den största

ökningen har skett bland unga vuxna. Antalet arbetslösa personer under 30 år har

ökat med ca 70 procent, medan antalet arbetslösa 50 år eller äldre ökat med 25

procent.
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Antal rapporterade dödsfall till SCB per vecka åren 2015-2020, 

alla dödsorsaker

Enligt preliminär statistik från SCB avled 280 personer (alla orsaker) under vecka 26 i

Stockholms län, vilket är fyra fler än genomsnittet för åren 2015–2019. I riket dog dock

34 färre personer i vecka 26 än genomsnittet för vecka 26 åren 2015-2019. Totalt 2 337

personer med bekräftad covid-19 har hittills avlidit i länet, men ingen person har

rapporterats avliden sedan den 2 juli.

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 

• BRÅ:s rapport om anmälda brott andra kvartalet 2020 (prel. stat.) 9 juli

Stabilitet och trygghet

TOLKNING 

Källa: SCB

Anmälda brott i region Stockholm (Polisen)

❖ Liksom förra veckan visar brottsligheten i Stockholms län inga tydliga

tecken på att minska eller öka med anledning av coronapandemin. En

hel del grova våldsbrott anmälda den senaste veckan.

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

misstänkta, minskade när gymnasieskolorna började tillämpa distans-

undervisning.

❖ Polisen befarar en stökig sommar när fler stockholmare väntas stanna

hemma över sommaren i coronapandemin.

Undersökning om hyresgäster (Hyresgästföreningen 200708)

❖ Visar att ca 70 procent av hyresgästerna uppger att de känner stor oro

eller viss oro över att sin privatekonomi kommer påverkas negativt på

grund av Coronapandemin.

❖ 4 av 10 hyresgäster har hittills fått minskade inkomster eller en

försvagad privatekonomi på grund av Coronapandemin.

❖ 4 av 10 hyresgäster känner en viss eller stor oro över att inte kunna

betala sin månadshyra på grund av Coronapandemin.

Veckonummer Riket Stockholms län

Medelvärde 2020 Medelvärde 2020

2015-2019 2015-2019

1 1 187 1 347 209 231

2 1 947 1 890 338 385

3 1 951 1 827 354 325

4 1 944 1 729 354 300

5 1 911 1 847 336 317

6 1 905 1 726 346 291

7 1 901 1 825 320 327

8 1 978 1 774 345 323

9 1 990 1 778 337 329

10 1 957 1 825 341 315

11 1 898 1 729 316 301

12 1 830 1 862 308 344

13 1 806 2 037 316 488

14 1 816 2 380 313 640

15 1 748 2 565 298 781

16 1 752 2 522 313 681

17 1 728 2 264 302 578

18 1 661 2 237 286 519

19 1 638 2 177 278 440

20 1 604 1 985 277 410

21 1 553 1 918 268 355

22 1 569 1 652 285 319

23 1 567 1 739 272 333

24 1 501 1 708 274 315

25 1 550 1 609 271 302

26 1 547 1 513 276 280
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