
Läge och åtgärder för Stockholms 
läns näringsliv



Fakta och konsekvenser



Stockholms län - Sveriges tillväxtmotor

• 25% av: Sveriges invånare, totala sysselsättningen, varuexporten 

• Ca 1/3 av BNP. 

• Stockholmsregionen är en tjänste-, kunskaps och besöksregion 

• Tillverkningsindustrin är mycket viktig för regionen

• Stockholmsregionen är det län i Sverige som drabbats hårdast 

av coronapandemin både vad gäller antalet sjuka och avlidna såväl som ekonomiskt.

• Stockholmsbarometern störtdök med 34 enheter, till 60,4



56 procent av varslen i Sverige 
sker i Stockholms län: 23 595 

personer

Inom besöks- och 
servicenäringen varslas 

10 000-tals

Hotellbeläggningen är nere på 
5- 10% i Stockholm, och för 
krogarna är situationen akut.

6 867 personer varslas inom 
hotell- och restaurang i 

Stockholms län

MARS

Våren 2020

Scania permitterar och 
stoppar produktion. 

Pausad fordonsindustri 
kostar 650 miljoner –

varje dag

APRIL

Svensk BNP bedöms 
minska med 4 procent

Rederierna, Swedavia
permitterar och varslar

31% permitterade inom 
transport 2284 varslas

70 000 jobb inom handeln 
hotat i riket. 31% 

permitterade.

H&M permitterar 10 000 
anställda globalt.

Inflationstakten enligt KPIF 
(Konsumentprisindex med fast 
ränta) var 0,6 procent i mars

Fritt fall inom kulturnäringen 
27/3 förbud fler 50 personer

Konkurserna ökar med 20% i 
Stockholms län

Företag med 5-9 anställda är 
dominerande.

Konkurserna ökar inom 
restaurangbranschen och 90% ras 

för Stockholms hotell

Effekterna av krisen är extra 
påtaglig inom vissa kommuner, ex. 

Sigtuna kommun

BNP sjunker till rekordlåg nivå och 
arbetslösheten förväntas ligga på 9 

% 2020 och 2021

Minskade skatteintäkter för 
kommuner och regioner 

Inköpschefsindex (PMI) visar en 
rekordsnabb inbromsning i 

industrin. 

Bostadspriserna fortsätter att falla i 
Stockholms län. 3,9%

Startupbolag uppger att deras 
framtid är hotad

En procent passagerare kvar på 
Swedavias 10 flygplatser

Försäljningen i ICA-butikerna 
steg med 11,1 procent i mars 

Kortköp minskade med 30 procent 

12 232 personer varslas i 
Stockholms län. 7% arbetslöshet

Scania öppnar produktion

Bortfall på 13,1 miljarder från 
utländska besökare mellan 15/3 -
midsommar för Stockholms län

Historisk deflation

Exportchefsindex (EMI) föll till 
krisnivå andra kvartalet

Stockholmsbarometern sjönk kraftigt 
under det första kvartalet 2020 med 34 

enheter

97 927 är arbetslösa i Stockholms län

143 946 personer i Stockholms län 
omfattas just nu av 

korttidspermitteringar ca 30% av riket.

38 642 personer har varslats sedan 1 mars-

24 maj i Stockholms län

MAJ

Totalt är 434 227 personer inskrivna 

arbetslösa i Sverige. Det motsvarar 8,4% 

arbetslöshet 



Insatser



TRFs arbete

▪ Omställning löpande arbete – T.ex. Näringslivs och tillväxtstrategin

▪ Löpande rapportering – läge, utveckling, fakta, statistik

▪ Brev till regering - Stockholmsregionens behov

▪ Remissvar – Omställningsstöd till företag

▪ Kompetensarena Stockholm

▪ Nätverk

– Samverkan med LST & SBR – konjunktursanalys, lägesbilder och förslag till 
åtgärder

– Regional mobilisering

– Forum på Teams för näringslivschefer



▪ Dialogmöten – 15 stycken

▪ Hållbarhets- och skärgårdsanslaget
3 000 000 reserverat

– 1 000 000 Visit Stockholm 

▪ 1:1 medel. Regionala tillväxtåtgärder

– 2 000 000 Almi

▪ Strukturfondsmedel

▪ Företagsjour

TRFs arbete



Framåtblick



▪ Omställning Coronaprojektet – Ny fas

▪ Arbetsmarknad och integration

▪ Bidragshantering

▪ Nätverk/Partnerskap

▪ Besöksnäring



https://www.almi.se/stockholm/foretagsjour

Telefon: 08-520 277 90

Öppettider: vardagar 9-12 och 13-16

https://www.almi.se/stockholm/foretagsjour


https://www.sll.se/naringslivcorona

https://www.sll.se/foretagsstodcorona

corona.trf@sll.se

https://www.sll.se/naringslivcorona
https://www.sll.se/foretagsstodcorona

