


Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra gånger per år. 

Rapporten omfattar Stockholms län och stad. 

Statistiken bygger på uppgifter från Statistiska centralbyrån, Arbetsförmedlingen och 

Bolagsverket. 

I rapporten jämförs främst utvecklingen med samma kvartal föregående år, exempelvis 

kvartal 1 jämförs med kvartal 1 tidigare år osv. För vissa indikatorer presenteras även 

totala rullande 12-värden där de fyra senaste kvartalen summeras för att få mer stabilitet i 

trenden. Dessa jämförs då med föregående fyra kvartal. Diagrammen som visar absoluta 

värden är säsongrensande för att visa trenden. Övriga diagram har indexerade värden 

som visar procentuella förändringen från startåret med värde 100 (i regel motsvarande 

kvartal för 10 år sedan).

Rapporten finns tillgänglig på

http://foretag.stockholm.se/Foretagsservice/Stockholmskonjunkturen1/

Stockholmsregionen omfattar Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län, 

Östergötlands län, Örebro län, Västmanlands län, Gävleborgs län och Dalarnas län.

Inom ramen för partnerskapet Stockholm Business Alliance – 55 kommuner i 

Stockholmsregionen – görs motsvarande rapport för regionens övriga sju län samt en 

gemensam för länen tillsammans

http://www.stockholmbusinessalliance.se/konjunkturrapporter/

Frågor kan ställas till Stefan Frid på Invest Stockholm. 

Ansvarig utgivare: Olle Zetterberg.

http://foretag.stockholm.se/Foretagsservice/Stockholmskonjunkturen1/
http://www.stockholmbusinessalliance.se/konjunkturrapporter/


*Förändring i arbetslösheten visas i procentenheter, ej i procent.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholmskonjunkturen är fortsatt stark men mattas av jämfört med 2017. 
Näringslivet och befolkningsutvecklingen utvecklas väl medan byggandet 
följt en svagare utveckling. 

Lönesumman i privat sektor ökade jämfört med motsvarande kvartal 2017 i 
både Stockholms län och stad, med information och kommunikation samt 
byggindustrin som främsta draglok. Antalet nystartade företag minskar liksom 
antalet konkurser.

Stockholms arbetsmarknad är i huvudsak fortsatt stark. Antalet sysselsatta 
invånare i länet har ökat med 27 900 personer de senaste fyra kvartalen, trots 
det har vård och omsorg, bygg och finansiell verksamhet färre sysselsatta. 
Antalet varslade personer ökade i såväl staden som länet. Arbetslösheten i 
förhållande till befolkningen var oförändrad i både länet och staden jämfört 
med samma kvartal 2017. Antalet lediga jobb blev dock färre under första 
kvartalet i Stockholms län och stad. 

Under de senaste fyra kvartalen har antalet invånare ökat med 37 800 
personer i länet varav 12 800 i staden, vilket motsvarar ökningar med 1,7 
respektive 1,4 procent. Bostadsbyggandet minskade i både länet och staden 
jämfört med första kvartalet 2017, motsvarande minskningar på 49 procent i 
länet och 54 procent i staden. Värt att betona är dock att byggandet under de 
senaste åren legat på en osedvanligt hög nivå.

Olle Zetterberg
VD Stockholm Business Region



Källa: Statistiska centralbyrån (Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt, LAPS)

Lönesumma, Stockholms län

Index 100 = 2008 kv1



I övrigt ingår jordbruk, skogsbruk och fiske, byggverksamhet samt okänd näringsgren

Källa: Statistiska centralbyrån (Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt, LAPS)

Lönesumma i privat sektor efter näringsgren, Stockholms län

Index 100 = 2008 kv1



Källa: Statistiska centralbyrån Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt, LAPS)



Källa: Bolagsverket

*De fyra senaste kvartalen

Nyregistrerade företag

Säsongsrensade värden (glidande medelvärde)



Källa: Statistiska centralbyrån (Konkurser och offentliga ackord)

Företagskonkurser

Säsongsrensade värden (glidande medelvärde)

*De fyra senaste kvartalen



Källa: Statistiska centralbyrån (Arbetskraftsundersökningarna, AKU)

*De fyra senaste kvartalen

Sysselsatta invånare

Index 100 = 2008 kv1



Källa: Statistiska centralbyrån (Arbetskraftsundersökningarna, AKU)



Källa: Arbetsförmedlingen

Nyanmälda platser på arbetsförmedlingen

Index 100 = 2008 kv1

*De fyra senaste kvartalen



Källa: Arbetsförmedlingen

*De fyra senaste kvartalen

Varslade personer

Index 100 = 2008 kv1



Källa: Arbetsförmedlingen och Statistiska centralbyrån

*De fyra senaste kvartalen

Arbetslöshet i förhållande till befolkningen (%), 15-74 år



Källa: Arbetsförmedlingen



Källa: Statistiska centralbyrån

Befolkningsutveckling

Index 100 = 2008 kv1



Källa: Statistiska centralbyrån

*De fyra senaste kvartalen

Påbörjade lägenheter

Index 100 = 2008 kv1



Källa: Statistiska centralbyrån och Tillväxtverket

*Utveckling de fyra senaste kvartalen

Kommersiella övernattningar (för staden hotell, vandrarhem, stugbyar och för län även camping)

Index 100 = 2008 kv1 (kv1, 2008-2018)








