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• Svenska hushålls disponibla inkomster prognosticeras 

att minska under 2020 jämfört med året innan. Den 

senaste gången det hände var under 1990-talet.

• Totalt omfattas 66 767 anställda i länet av stöd för 

korttidsarbete (permittering). Tillväxtverket har under de 

första två ansökningsveckorna mottagit 14 095 ansökningar 

från näringsidkare i Stockholms län. Totalt beviljades 3,82 

miljarder kronor. 

• Under mars månad varslades 23 595 personer i 

Stockholms län. Det är den högsta siffran som någonsin 

uppmätts av Arbetsförmedlingen under en månad. Under 

den första halvan av april har antalet varsel minskat men 

antalet inskrivna på Arbetsförmedlingen fortsätter öka.

• Oron för konsekvenserna av coronaviruset har minskat 

den senaste veckan och färre personer bedömer det 

som sannolikt att bli smittad. Andelen personer som 

ändrar sina vardagliga beteenden till följd av smittan blir fler, 

men ökar i lägre takt än tidigare. 

Sammanfattning
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Makroekonomi

◼ Inflationstakten enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta) minskade under mars, 

0,6 procent jämfört med 1,0 procent under februari. Jämfört med samma månad förra året 

var prisnedgången som störst för drivmedel samt rekreation och kultur (SCB).

◼ Svenska inköpschefsindex hade i mars det största månatliga fallet i indexets historia, både 

för industrisektorn (till 43,2) och tjänstesektorn (till 46,9). Ett indextal över 50 indikerar 

tillväxt, ett tal under 50 tyder på nedgång i konjunkturen. De största fallen finns inom 

orderingång och produktion (SILF & Swedbank). 

◼ Bostadspriserna fortsätter falla i Stockholms län. Det veckovisa genomsnittspriset per 

kvadratmeter för lägenheter har fallit med cirka 6 procent mellan den 1 mars–19 april, från 

63 250 kr/kvm till 59 598 kr/kvm (enligt data från Booli).

◼ Den fallande globala efterfrågan på olja har lett till en överproduktion som orsakat kraftigt 

fallande priser och bidrar till instabilitet på världens finansmarknader.

Statliga åtgärder

◼ Den 14 april trädde Finansinspektionens tillfälliga bestämmelse om amorteringsfrihet för 

bolån i kraft. Under den första veckan godkändes amorteringslättnader för cirka 50 000 

hushåll. 

◼ Regeringen har beslutat om en ändring av det nationella socialfondsprogrammet. Svenska 

ESF-rådet ska göra 298 miljoner kronor tillgängligt för insatser riktade till 

kompetensutveckling för varslade och permitterade (17 april).

◼ Regeringen avsätter 180 miljoner kronor till sommarjobb för 20 000 unga (21 april).

KOMMANDE UNDERLAG 

• Konjunkturinstitutet publicerar nästa Konjunkturbarometer den 23 april.

• Konjunkturinstitutet publicerar prognosuppdatering för konjunkturläget den 29 april. 

• SCB publicerar konjunkturindikatorer för Sveriges ekonomi den 5 maj.

TOLKNING

Konjunkturinstitutet prognosticerar att coronakrisen medför en 

procentuell förändring av hushållens disponibla inkomster som är 

negativ under 2020. Detta har inte skett i Sverige sedan 1990-talet, 

varken efter att IT-bubblan sprack eller under finanskrisen. Det 

innebär i sin tur att hushållens reala köpkraft minskar, vilket späder 

på den svaga efterfrågan som redan råder i ekonomin och förvärrar 

konjunkturläget ytterligare. Uppskattningen är osäker för 2020 och 

framåt då den bygger på flera antaganden om coronavirusets 

spridning och dess ekonomiska konsekvenser. Siffrorna bör därför 

tolkas med stor försiktighet. 

Finanskrisen

Coronakrisen

Hushållens disponibla inkomster i riket, fasta priser, 

procentuell förändring från året innan.

Samhällsekonomi

Källa: Konjunkturinstitutet

Notering: Scenarioberäkning från 2020 och framåt

IT-bubblan spricker



Ansökningar till stöd för korttidsarbete (permitteringar) 

mellan den 7–21 april, Stockholms län

Historiskt antal inledda 

konkurser, Stockholms län

Historiskt antal anställda drabbade 

av konkurser, Stockholms län

Diagrammen visar att antalet inledda konkurser i Stockholms län under mars 2020 inte 

var osedvanligt högt, men att ökningen varit brant under den första halvan av april. Med 

enstaka undantag har det månatliga antalet konkurser varit cirka 200 under det senaste 

året, vilket innebär att den nuvarande ökningstakten är mycket hög. Det finns en risk att 

denna utveckling fortsätter eftersom företagens ansträngda likviditetssituation inte 

omedelbart leder till konkurs. Notera att siffrorna för april 2020 är en prognos där antalet 

inledda konkurser antas öka i samma takt som under den 1–15 april, och att detta är 

förenat med stor osäkerhet.

Viktiga händelser inom näringslivet i Stockholms län – stöd för 

korttidsarbete i fokus för många av regionens företag

Näringsliv

Figuren visar antal ansökningar om stöd för korttidsarbete (permittering) samt antal 

anställda som är permitterade inom de tre mest utsatta branscherna i Stockholms 

län. Vi noterar att hotell- och restaurangbranschen har permitterat störst andel av 

de sysselsatta, vilket är i linje med tidigare observationer om branschens utsatthet. 

Permitteringssiffrorna är i linje med varselstatistiken från mars, i och med att de 

hårdast drabbade branscherna är desamma (Tillväxtverket). 

KOMMANDE UNDERLAG 

• SCB publicerar statistik om försäljningen inom detaljhandeln den 28 april.

• Riksbanken och SCB publicerar finansmarknadsstatistik den 29 april.

• Tillväxtverket och SCB publicerar statistik för besöksnäringen den 7 maj.

• SCB publicerar statistik om hushållens konsumtion den 8 maj. 

TOLKNING

• Tillväxtverket har under de första två ansökningsveckorna (7–21 april) mottagit 14 095 

ansökningar från näringsidkare i Stockholms län om stöd för korttidsarbete 

(permittering). Totalt har 9 172 ansökningar beviljats, omfattande 66 767 anställda i 

länet till ett totalt värde av 3,82 miljarder kronor i beviljade belopp.

• Under de två första veckorna i april (1–15 april) skedde en markant ökning av antalet 

inledda konkurser i länet (207 stycken) enligt preliminära siffror från Tillväxtanalys. 

• Den 21 april återstartade Scania sin lastbilsfabrik i Södertälje efter att ha stoppat 

produktionen i slutet av mars (SVT).

TOLKNING
Källa: Tillväxtanalys & SCB

* = Prognosticerat antal konkurser, hela månaden, givet att 

ökningen fortsätter i samma takt som mellan den 1-15 april.
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Antalet inskrivna som öppet arbetslösa på Arbetsförmedlingen har ökat succesivt 

sedan vecka 12 (mitten av mars). Ökningen är större för personer födda i Sverige 

jämfört med utrikes födda. Innan coronakrisen var dock utrikes födda arbetslösa i 

större utsträckning än sverigefödda i förhållande till storleken på populationen. 

Ökningen av antalet arbetslösa är störst i de yngre åldersgrupperna. Ökningen var 

40 procent för individer under 30 år medan den var 21 procent för individer över 

50 år. 

Antal varslade personer i Stockholms län och övriga län, 

1 februari–17 april

Antal öppet arbetslösa uppdelat på födelseland, vecka 

8–16, Stockholms län

Under mars månad varslades 23 595 personer i Stockholms län. Det är 

den högsta siffran som någonsin uppmätts av Arbetsförmedlingen under 

en månad. Under den första halvan av april har antalet varslade gradvis 

minskat. Minskningen avser en mycket kort period, vilket gör att trenden 

ska tolkas med stor försiktighet. Varselstatistik är en god 

konjunkturindikator men alla varsel leder inte till uppsägning. Under 

finanskrisen 2008-2009 var det två av fem varslade som blev uppsagda. 

TOLKNING

KOMMANDE UNDERLAG 

• Varsel och nyinskrivna sökande på Arbetsförmedlingen uppdateras på 

veckobasis.TOLKNING

Arbetsmarknad

Källa: Arbetsförmedlingen

Källa: Arbetsförmedlingen

Antal öppet arbetslösa uppdelat på ålder, vecka 8–16, 

Stockholms län

Källa: Arbetsförmedlingen
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Enligt Kantar Sifos enkätundersökning (hela Sverige) har oron för konsekvenserna av

coronasmittan minskat den senaste veckan, efter att stadigt ha ökat under mars och i början

på april. Samma trend kan utläsas vad gäller bedömningen av sannolikheten att bli smittad.

Även andelen som ser mörkt på framtiden, med hänsyn till hur man globalt lyckas med att

hantera situationen med coronasmittan, har minskat.

• I likhet med tidigare undersökningar oroar sig kvinnor generellt i större utsträckning än män.

Yngre kvinnor oroar sig i högst utsträckning för sin egen försörjning. Äldre män oroar sig

mer för konsekvenserna för sig själva och sin familj jämfört med vad yngre män gör.

• Personer i åldrarna 65–79 år är de som i lägst utsträckning bedömer det som sannolikt att

smittas. Boende i Stockholmsområdet bedömer det i högre utsträckning som sannolikt att bli

smittad än boende i övriga landet.

KOMMANDE UNDERLAG 

• Konjunkturinstitutet uppdaterar Mikroindex med dataunderlag från april den 29 april.

• Kantar Sifo delar insikter på veckobasis om svenskarna under coronakrisen.

Andel som uppger att de känner oro till följd av coronasmittan 

(13 mars–15 april)

Stabilitet och trygghet

Källa: Kantar Sifo

TOLKNING

TOLKNING Källa: Kantar Sifo
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utanför hemmet samt i fritids- och träningsaktiviteter där många 

närvarar (13 mars–15 april)

Andelen av de svarande i Kantar Sifos enkätundersökning (hela Sverige)

som ändrat sina vardagliga beteenden till följd av coronasmittan fortsätter att

öka, även om förändringen var som störst under den sista veckan i mars.

Det är fortsatt fler kvinnor än män som ändrat sitt beteende.
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Färre brott anmäldes under mars månad. I Stockholm var minskningen störst

• Antalet anmälda brott minskade i mars 2020 med 4 procent jämfört med i mars förra året.

I region Stockholm var minskningen 7 procent. Minskningen kan enligt BRÅ indikera en

inverkan av coronasmittan, även om det är för tidigt att dra säkra slutsatser (BRÅ).
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• Utökade lånemöjligheter via Almi, Exportkreditnämnden och Svensk exportkredit

• En statlig kreditgaranti för lån till företagen

• En statlig kreditgaranti för lån till flygföretagen

• Tillfälligt sänkta socialavgifter

• Tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader

• Utökad avsättning till periodiseringsfond

• Anstånd med skatteinbetalningar

• Staten tar över sjuklöneansvar

• Möjlighet att korttidspermittera för att minska lönekostnader

• Stöd till kultur och idrott

• Stöd till medier

• Förstärkt arbetslöshetsersättning för fler

• Satsningar inom utbildningsområdet

• Stärkta förutsättningar att möta en ökande arbetslöshet

Statliga åtgärder Kommunala åtgärder

Bilaga – Länkar till åtgärder
Andra åtgärder i Stockholms län

Länsstyrelsen i Stockholms län

Information riktad till företagare

Information till företagare på landsbygden

Stöd för sänkta hyror i utsatta branscher

Region Stockholm

Stöd till företagare i samband med coronaviruset

Veckorapport Stockholms län
Ekonomi, Näringsliv, Arbetsmarknad, Trygghet 

och Stabilitet

Tas fram i samarbete mellan Ramboll och 

Länsstyrelsen i Stockholms län.

Kontaktinformation

Gunhild Graseman - Länsstyrelsen i Stockholms län 

Avdelningen för hållbar tillväxt

gunhild.graseman@lansstyrelsen.se

www.lansstyrelsen.se/stockholm

https://www.botkyrka.se/arkiv/nyhetsarkiv/nyheter-startsida/2020-03-25-botkyrka-kommun-presenterar-insatser-for-att-stotta-lokala-foretag-och-foreningar-som-drabbas-av-coronakrisen.html
https://www.danderyd.se/nyheter/nyheter-angaende-coronaviruset/atgarder-for-att-stodja-foretagare/
https://www.ekero.se/Gemensamt/Nyhetslista/Ekero-kommuns-atgarder-for-att-stodja-det-lokala-naringslivet/?newslistid=3&fbclid=IwAR1eXWbwTeyqgCxRMWN9Dadf8-Cs-mCvGqzcstpD97SzxVJUrPT-XiuSLhE
https://www.haninge.se/aktuellt/sa-har-jobbar-vi-for-att-stotta-vara-foretagare-i-haninge/
https://www.huddinge.se/organisation-och-styrning/nyheter-press-och-webb-tv/nyheter/pressmeddelanden/2020/huddinge-kommun-agerar-for-det/?fbclid=IwAR11KH3Kh6E_HiVIaPokC9egHOoJ_FsUTMtbXvqRUnVTf4mo6ko8xhZJ0oA
https://www.jarfalla.se/nyheter/nyheter/artiklar/stodpakettilljarfallasforetagbeslutat.5.27f60f99170f3bb6ab72a84a.html
https://www.lidingo.se/toppmeny/naringslivarbete/aktuellt/nyheterforforetagare/stadenstottardetlokalanaringslivet.5.1faeb133170a87e09242a0d.html
https://www.nacka.se/arbete-foretagande/nyheter/2020/03/nacka-kommun-underlattar-for-det-lokala-naringslivet/
https://www.norrtalje.se/nyheterna/2020-03/norrtalje-kommuns-stodpaket-till-lokalt-naringsliv/
https://www.nykvarn.se/naringslivocharbete/nyheternaringslivocharbete/stodpakettillforetagochforeningar.5.3f7e1e56170f3d917b78105f.html
https://www.nynashamn.se/Naringsliv-och-arbete/Foretagsstod-och-radgivning/Kommunens-stodpaket-till-foretag-med-anledning-av-Coronaviruset.html
https://www.salem.se/special/nyheter/insatser-till-stod-for-foretagarna-i-salem/
https://via.tt.se/pressmeddelande/sigtuna-kommun-utokar-stodet-till-naringslivet?publisherId=3235411&releaseId=3273029
https://www.sollentuna.se/nyheter--press/nyhet-kommun--politik/atgarder-for-att-stotta-sollentunas-foretagare/
https://www.solna.se/om-solna-stad/trygghet-och-sakerhet/beredskap/25-mars-aktuellt-om-det-nya-coronaviruset
https://start.stockholm/aktuellt/lattnader-for-det-lokala-naringslivet/
https://www.sundbyberg.se/kommun-politik/aktuellt-och-evenemang/nyhetsarkiv/nyheter/2020-03-27-sundbybergs-stad-underlattar-for-naringsidkare.html
https://www.sodertalje.se/nyheter/stod-till-sodertalje-kommuns-lokala-naringsliv/
https://www.tyreso.se/arkiv/nyheter/nyheter-foretag-och-upphandling/foretag-och-upphandling/2020-03-27-atgardspaket-for-att-stotta-tyresos-foretagare.html
https://www.taby.se/nyheter/2020/mars/stod-till-naringslivet-i-taby-kommun/
http://www.upplandsvasby.se/omsorg-och-hjalp/projekt/information-om-coronaviruset/for-foretagare.html
https://www.upplands-bro.se/nyheter-2020/2020-03-18-sa-stottar-kommunen-lokala-foretag-i-coronakrisen.html
https://www.vallentuna.se/naringsliv-och-arbete/nyheter/snabbare-utbetalningar-till-leverantorer/
https://www.vaxholm.se/externwebb-startsida/arkiv/visas-pa-startsidan/nyhetsarkiv-startsida/2020-03-20-atgarder-for-att-starka-vaxholms-foretag.html
https://www.varmdo.se/foretagare.4.68df382816c14dc759537a20.html
http://www.osteraker.se/naringsliv/arkiv/nyhetsarkiv2020naringsliv/osterakertarframstodpakettilldetlokalanaringslivetmedanledningavcoronavirusetcovid19.5.9dea3d1170a150d2a95d3e.html
https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/almi-far-3-miljarder-i-kapitaltillskott-for-att-oka-utlaningen-till-sma-och-medelstora-foretag/
https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/om-forslaget-statlig-lanegaranti-till-sma-och-medelstora-foretag/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/03/statliga-kreditgarantier-till-flygforetag-och-utokad-kreditgarantiram-for-exportkreditnamnden-for-att-dampa-effekterna-av-coronaviruset/
https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/om-forslaget-tillfalligt-sankta-socialavgifter-med-anledning-av-coronaviruset/
https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/stod-for-sankta-hyror-i-utsatta-branscher/
https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/om-forslaget-skattelattnader-till-smaforetagare-genom-utokad-avsattning-till-periodiseringsfond/
https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/forslag-om-likviditetforstarkning-via-skattekontot/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/03/utokat-statligt-ansvar-for-sjuklonekostnader/
https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/om-forslaget-korttidspermittering/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/03/en-miljard-kronor-till-kultur-och-idrott-till-foljd-av-coronavirusets-effekter/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/04/stod-till-medierna-med-anledning-av-coronavirusets-spridning/
https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/forstarkt-arbetsloshetsersattning-for-fler/
https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/satsningar-inom-utbildningsomradet/#hogskoloranchor
https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/regeringen-starker-forutsattningarna-att-mota-en-okande-arbetsloshet/
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.lansstyrelsen.se%2Fstockholm%2Fsamhalle%2Flansstyrelsens-arbete-med-anledning-av-covid-19%2Finformation-riktad-till-foretagare.html&data=02%7C01%7CAndreas.Pistol%40ramboll.com%7C4e24daea766341c79bfa08d7dbc0fbf2%7Cc8823c91be814f89b0246c3dd789c106%7C0%7C0%7C637219494225052793&sdata=RWcUzBIJEi7mFbctk5BbeUtHOj%2BVIHVBYQbW5q8DCKk%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.lansstyrelsen.se%2Fstockholm%2Fnatur-och-landsbygd%2Finformation-till-verksamma-pa-landsbygden%2Fcorona-information-till-landsbygdsforetagare.html&data=02%7C01%7CAndreas.Pistol%40ramboll.com%7C4e24daea766341c79bfa08d7dbc0fbf2%7Cc8823c91be814f89b0246c3dd789c106%7C0%7C0%7C637219494225062788&sdata=2Sm780bDWCum3eFn0dGNxVY%2Fy9gG1fx%2BPZpflSVKru4%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.lansstyrelsen.se%2Fstockholm%2Fsamhalle%2Flansstyrelsens-arbete-med-anledning-av-covid-19%2Fstod-for-sankta-hyror-i-utsatta-branscher.html&data=02%7C01%7CAndreas.Pistol%40ramboll.com%7C4e24daea766341c79bfa08d7dbc0fbf2%7Cc8823c91be814f89b0246c3dd789c106%7C0%7C0%7C637219494225062788&sdata=o6F0veSRr4hF6Z3aAnm0Qb7LknyezXindHa%2BeD3sFVw%3D&reserved=0
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