7 maj, 2020

COVID-19 – NULÄGESBEKRIVNING ARBETSMARKNAD & EKONOMI,
STOCKHOLMS LÄN
Covid-19-pandemin och åtgärderna som syftar till att minska smittspridningen har fått stora konsekvenser
för länets regionala ekonomi och arbetsmarknad. Denna promemoria beskriver Länsstyrelsens
övergripande bedömning av nuläget och förväntade konsekvenser till följd av Covid-19-pandemin. Det är
en uppdaterad och delvis utbyggd version av de promemorior (daterade 19 mars respektive 3 april) som
tidigare har distribuerats och som är publicerade på Länsstyrelsens webbplats. Bedömningen vilar på
tillgänglig statistik och Länsstyrelsens externa informationsutbyte med andra regionala och nationella
organisationer.

SAMMANFATTNING – EN HISTORISKT LÅG NIVÅ
Sammanfattningsvis finns det idag mer statistik som stärker den bedömning som Länsstyrelsen formulerat
i tidigare nulägesbeskrivningar. Konjunkturen i Stockholms län ligger på en historiskt låg nivå och länet
bedöms befinna sig i en recession. Kraften och bredden i nedgången saknar jämförelse med andra kriser.
Den största nedgången har visserligen skett i tjänstenäringarna, men få delar av näringslivet har lämnats
opåverkade.
Effekterna och varaktigheten är dock alltjämt svåra att överblicka. Det står dock klart att Stockholms län
– åtminstone initialt – har drabbats i högre utsträckning än övriga riket. Det syns bland annat när det gäller
antalet personer berörda av varsel, arbetslöshetsutvecklingen och Konjunkturinstitutets regionala
Barometerindikator. Den huvudsakliga förklaringen till utvecklingen är tjänstenäringarnas koncentration
till huvudstadsregionen.
Antalet arbetslösa räknas till 93 700 personer. Sedan mitten av mars innebär det att antalet har ökat med
17 400 personer. Ökningstakten har aldrig varit så hög. Arbetslösheten har framförallt ökat bland yngre,
vilket förklaras av arbetskraftens åldersprofil i drabbade näringsgrenar. Därtill har 109 000 anställda
permitterats och 36 000 personer varslats om uppsägningen. Det innebär att mer än 11 procent av de
sysselsatta antingen varslats om uppsägning eller har permitterats. Det kommer att få omfattande
konsekvenser för produktionen och antalet arbetade timmar.
Den övergripande bedömningen är att arbetslösheten på kort sikt kommer att utvecklas i minst i samma
takt som i riket som helhet, men förmodligen kommer ökningstakten att vara högre i Stockholms län. Även
sysselsättningen bedöms minska, vilket inte skedde under finanskrisen. De näringar som drabbats hårdast
av covid-19-pandemin är sysselsättningsintensiva och konsekvenserna på såväl arbetslöshet som
sysselsättning riskerar att bli omfattande. Mot bakgrund av de nationella prognoserna och tillgänglig
regional statistik är bedömningen att bruttoregionprodukten kommer att minska i huvud-stadsregionen
under 2020. Några av de nyckeltal som behandlas i denna promemoria återges i figur 1.
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Figur 1. Några av de nyckeltal som belyser nuläget i huvudstadsregionens näringsliv och arbetsmarknad.
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DEN REGIONALA KONJUNKTUREN DYKER KRAFTIGT
Konjunkturen i Stockholms län har försvagats, vilket inte minst Konjunkturinstitutets indikator för
Stockholmsregionen visar. Kraften och bredden i nedgången saknar jämförelse med andra kriser. Få delar
av näringslivet har lämnats opåverkade. Dessutom kvarstår osäkerheten kring varaktigheten. Att få
smittspridningen under kontroll är centralt, men är sannolikt inte den enda komponenten av betydelse
för åter få hjulen att snurra. Tvärniten på arbetsmarknaden pressar upp arbetslösheten, sänker
sysselsättningen och hämmar hushållens konsumtion. Sammantaget pekar en sådan utveckling på att
bostadspriserna kommer att pressas nedåt, vilket statistiken över utvecklingen under april från
exempelvis Booli/SBAB redan antyder. Det höga antalet konkurser i Stockholm innebär även en minskad
efterfråga på butiks- och kontorsyta, vilket i förlängningen riskerar att drabba kommersiella fastigheter.
Inbromsningen innebär även att skatteintäkterna minskar. Sverige kommuner och regioner (SKR) har
skruvat ned sin prognos kring skatteunderlagets utveckling kraftigt. Under 2000-talet har
skatteunderlaget i genomsnitt ökat med 4 procent per år. Nu räknar SKR med en ökning på 0,9 procent,
vilket skulle vara en historiskt låg nivå. Prognoserna spretar dock mellan olika prognosmakare så en ännu
svagare utveckling kan inte uteslutas. Därtill blir kommunerna även pressade på kostnadssidan i form av
till exempel ökade kostnader för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder.

STÄMNINGSLÄGET BLAND FÖRETAGEN ÄR PÅ DEN LÄGSTA NIVÅN NÅGONSIN
I Konjunkturinstitutets senaste uppdatering av konjunkturbilden (29 april) faller svensk BNP med 11
procent under det andra kvartalet. Ekonomin förväntas åter växa under det tredje kvartalet i år. Sett till
helåret 2020 faller BNP med 7 procent. Först i slutet av år 2021 väntas ekonomin ha återhämtat sig i sådan
utsträckning att BNP åter är på ungefär samma nivå som det sista kvartalet 2019. Mycket kort kan
Konjunkturinstitutets basscenario över den svenska ekonomin sammanfattas med:
 BNP minskar med 7 procent för 2020. För andra kvartalet blir tappet 11 procent. Det är en kraftig
nedrevidering jämfört med myndighetens tidigare prognos/scenario.
 Lågkonjunkturen blir djup, återhämtningen kommer att ta tid.
 Olika typer av stöd (t.ex. korttidspermittering) mildrar uppgången i arbetslöshet som ändå förväntas
överstiga 11 procent under det andra kvartalet, och landa på dryg 10 procent för helåret.
 Det offentliga sparandet blir -6 procent 2020 vilket är den lägsta nivån sedan 90-talskrisen.
 Den offentliga sektors konsoliderade bruttoskuld (Maastrichtskulden) ökar med närmare 10
procentenheter och landar på knappt 45 procent av BNP för 2020.
 Exportorderingången minskar för en stor majoritet av företagen i den svenska industrin.
EU-kommissionen menar i sin tur att medlemsländerna står inför den djupaste ekonomiska recessionen i
unionens historia. Kommissionen räknar med att den samlade ekonomin kommer att krympa med 7,4
procent under 2020. Det är betydligt mer än under finanskrisen. I Sverige förväntas BNP minska med 6,1
procent, vilket är ungefär i nivå med Konjunkturinstitutets basscenario. Arbetslösheten beräknas uppgå
till 9 procent i EU och 9,7 procent i Sverige under 2020.
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KONFIDENSINDIKATORN NÅR NY LÄGSTANIVÅ – TJÄNSTENÄRINGARNA ÄR ETT SÄNKE
I Konjunkturinstitutets regionala serie över Stockholms län för det första kvartalet är inbromsningen bland
företagen dramatisk. Nivån är lägre och fallet kraftigare i Stockholms län än i övriga riket.
Konfidensindikatorn för Stockholms län når nu sin lägsta nivå någonsin, se diagram 1 och 2. Värden runt
det historiska medelvärdet 100 indikerar att konjunkturläget är normalt, medan värden under 90 ska
tolkas som att läget är mycket svagare än normalt. Indikatorn landade på 60 för det första kvartalet, vilket
kan jämföras med 96 föregående kvartal. Som jämförelse kan det nämnas att under finanskrisen bottnade
indikatorn på 78 i Stockholms län.
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Diagram 1. Konfidensindikatorn för Stockholms län. Diagram 2. Konfidensindikatorn för huvudsektorer,
Källa: Konjunkturinstitutet.
Stockholms län. Källa: Konjunkturinstitutet.

Nedgången i näringslivet leds av utvecklingen i tjänstesektorn. Jämfört med föregående kvartal minskar
indikatorn 37 enheter till 56. Bland tjänstenäringarna är konfidensindikatorn högst för finans- och
försäkringsverksamhet (79). I övriga huvudsektorer är läget svagare än normalt, men påtagligt mindre
mörkt jämfört med tjänstesektorn. Inom huvudsektorn handel är det dock stora skillnader mellan till
exempel specialiserad butikshandel (69) och livsmedelshandel (129). Till följd av tjänstesektorns
dominerande position i huvudstadsregionen är stämningsläget bland länets företag på aggregerad nivå
dystrare än i övriga riket. Nedbrutet på mer specifika indikatorer faller såväl förväntningar på antalet
anställda som efterfrågan på företagets tjänster till tidsseriens längsta nivåer, se diagram 3 och 4.
60

60

40

40

20

20

0

0

-20

-20

-40

-40

-60

-60

DATA T.O.M. 2020K1

-80
2007

2009

2011

2013

2015

DATA T.O.M. 2020K1

-80
2017

2020

Diagram 3. Antal anställda (förväntningar) i
tjänstesektorn, nettotal, Stockholms län.
Källa: Konjunkturinstitutet.
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Diagram 4. Efterfrågan på företagens tjänster
(förväntningar) tjänstesektorn, nettotal, AB län.
län. Källa: Konjunkturinstitutet.
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BRUTTOREGIONPRODUKTEN FÖRVÄNTAS MINSKA FÖR FÖRSTA GÅNGEN
Finanskrisen satte djupa spår i länens bruttoregionprodukt (BRP). Under 2009 minskade BRP
(volymutveckling) i alla län utom i Stockholms län. I Stockholm växte istället ekonomin om än i en betydligt
mer blygsam takt än tidigare år. Det innebar å andra sidan att rekylen i BRP var mer återhållen i Stockholm
år 2010 än i alla andra län, undantaget Gotland. De prognoser som hittills har presenterats tyder överlag
på att BNP-fallet kommer vara större 2020 än i efterdyningarna av finanskrisen. Därtill ska noteras att de
(initiala) ekonomiska effekterna i Stockholm till följd av covid-19-pandemin är mer omfattande än i övriga
landsändar. Mot den bakgrunden förväntas BRP krympa under 2020 och den – i förhållande till andra län
– ”mjuka” konjunkturnedgången 2008–2009 inte upprepas. Stockholms län har aldrig tidigare (under
tidsserien) haft en negativ tillväxt.

NORDEA SPÅR NEGATIV TILLVÄXT OCH MINSKAD SYSSELSÄTTNING
Nordea publicerade i april sin rapport Regionala Utsikter. Det är en av få regionala prognoser rörande BRP
och sysselsättning. BRP i Stockholms län förväntas enligt Nordea att uppgå till -3 procent under 2020, se
diagram 5. Även sysselsättningen väntas minska (diagram 6) och länets andel av rikets samlade
sysselsättning beräknas falla.
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Diagram 5. BRP-prognos för Stockholms län, procent.
Källa: Nordea.
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Diagram 6. Sysselsättningsprognos för Stockholms
län, miljoner. Källa: Nordea/LST bearbetning.

DET REGIONALA NÄRINGSLIVET, KONKURSER OCH KORTTIDSARBETE
Få delar av näringslivet lämnas opåverkade av covid-19-pandemin. Effekterna är påtagliga. För fjärde
månaden i rad ökar antalet konkurser i Sverige enligt kreditupplysningsföretaget CreditSafe.
Sammantaget försattes 778 företag i konkurs under april. Stockholms län svarar för en stor del (37
procent) av dessa med 284 konkurser. Det innebär en ökning på närmare 30 procent. Fördelat på näringar
(nationellt) hade hotell & restaurang flest antal konkurser. Ökningen i antal konkurser avspeglas även i
Länsstyrelsen lönegarantiutbetalningar. I april uppgick antalet som erhöll lönegaranti till drygt 6 100
personer, vilket är mer än en fördubbling jämfört med april 2019 och en högre nivå än efter finanskrisen.
Konjunkturnedgången som reflekteras i konkursstatistiken saknas när man studerar nyföretagandet.
Antalet nystartade företag (aktiebolag) ökade nämligen svagt i april, jämfört med april 2019. Utvecklingen
kan dock delvis förklaras av aktiekapitalkravet från och med den 2020 är 25 000 kronor i stället för 50 000
kronor.
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SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG
Ett stort antal företag, särskilt inom tjänstenäringarna har drabbats hårt av de restriktioner och
rekommendationer som har införts för att minska smittspridningen. Många mindre företag har små
marginaler och är närmast chanslösa när intäkterna minskar eller upphör helt. Hotell &
restaurangnäringen som kände av en avmattning redan under 2019 hör till de näringsgrenar som har varit
särskilt utsatt, men det gäller även företag inom kreativa näringar, flyg, handeln, transport med flera.
Samtidigt förväntas inte konjunkturen tvärt vända upp när smittspridningen är under kontroll. Hög
arbetslöshet, lägre sysselsättning, en nedgång i hushållens inkomster blandat med en fortsatt osäkerhet
kommer att ha en hämmande effekt på konsumtion och investeringar. För många av tjänstenäringarna är
utsikter dystra att på kort sikt kompensera för tidigare intäktsbortfall. Ett inställt besök hos frisören eller
ett avbokat restaurangbesök är konsumtion som för alltid kommer att vara förlorad.
Sammantaget finns det drygt 90 000 företag i Stockholms län med 1–49 anställda. Diagram 7 och tabell 1
visar andelen små och medelstora företag totalt och fördelade på (ett urval av) näringsgrenar som redan
innan ekonomin tvärnitade bedömdes ha hög eller mycket hög kreditrisk. Sammantaget bedöms 7 300
av företag ha en kreditrisk som är mycket hög eller hög. Det motsvarar omkring 8 procent av företagen.
Dessa företag kommer med stor sannolikhet att få svårt att överleva eller bibehålla sin personal om
efterfrågan på företagets produkter viker. Företagen har strax under 20 000 anställda. Därtill tillkommer
ett antal företag som saknar rating, ofta på grund av oklarheter i bokföringen.
En stor del av de företag som gått i konkurs i en första våg var hårt pressade redan innan covid-19pandemin. En majoritet av företagen har dock låg eller mycket låg kreditrisk, men även dessa kan få
problem när efterfrågan viker i stora delar av näringslivet. I normala konjunkturnedgångar bör välskötta
företag klara sig igenom en tillfälligt vikande efterfrågan. Till följd av den historiskt kraftiga
konjunkturnedgången finns det dock en uppenbar risk att även ett stort antal livskraftiga företag med god
lönsamhet innan nedgången går under.
Uppdelat på näringsgrenar är andelen företag med hög kreditrisk överrepresenterade i näringarna hotell
& restaurang och detaljhandel. Det visar på en sårbarhet inom näringen. Detta är också näringsgrenar
som drabbats hårt av de restriktioner och rekommendationer som har införts. Här antas marginalerna
därför vara extra små och där en större del av företagen är känsliga för intäktsbortfall.
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Diagram 7. Företag (1–49 anställda), efter bedömd
kreditrisk, Stockholms län. Källa: CreditSafe.

Tabell 1. Andel företag med hög/mycket hög kredit-,
risk i ett urval av näringar. Källa: CreditSafe.

Som ett led att i stötta små och medelstora företag har regeringen lanserat ett antal åtgärder. Bland dessa
hör ett kapitaltillskott till Almi Företagspartner för att öka sin utlåning till små och medelstora företag.
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109 000 ANSTÄLLDA I STOCKHOLMS LÄN OMFATTAS AV KORTTIDSARBETE (KTA)
Den 7 april blev det möjligt för företag att ansöka om stöd för korttidsarbete (korttidspermittering). Syftet
är att företag som drabbas av en extern störning som covid-19 ska ha ekonomiska möjligheter att behålla
sin personal och kunna växla upp verksamheten snabbt när konjunkturläget vänder. I praktiken innebär
det att arbetsgivare minskar anställdas arbetstid och staten täcker upp stora delar av kostnaden. Åtgärden
beräknas kosta staten minst 50 miljarder kronor 2020. Därmed är åtgärden den mest omfattande för att
motverka ökad arbetslöshet. Som jämförelse betalade a-kassorna (sammantaget) ut 14,3 miljarder kronor
under 2019 i arbetslöshetsersättning.
Hittills (5 maj) har omkring 57 000 ansökningar lämnats från företag avseende 464 000 anställningar. Av
dessa har godkännanden getts för 42 000 ansökningar och 363 000 anställda. I Stockholms län omfattar
14 500 beviljade ansökningar 109 000 anställda. Det utgör en betydande del av näringslivets samtliga
anställda. Uppdelat per näring är det återigen de näringsgrenar som drabbats hårdast som utmärker sig.
Inom handel och hotell & restaurang är närmare 42 000 anställda permitterade.
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Diagram 8. Antal anställda som omfattas av korttidsarbete, tusentals. Källa: Tillväxtverket.
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Diagram 9. Korttidsarbete per näringsgren,
Stockholms län, tusentals. Källa: Tillväxtverket.

Åtgärdens omfattning innebär att fallet i sysselsättning mildras och blir mindre än antalet arbetade
timmar. Även arbetslösheten hålls tillbaka. Konjunkturinstitutet bedömer att utan korttidspermitteringarna skulle arbetslösheten i riket som helhet landa på drygt 15 procent för det andra
kvartalet. Nu prognostiseras istället 11,5 procents arbetslöshet. I Stockholms län skulle arbetslösheten
öka kraftigt och sysselsättningen pressas ned utan korttidspermitteringar. Enligt den senaste
veckostatistiken från Arbetsförmedlingen uppgick antalet arbetslösa i länet till 93 700 personer, alltså
färre än antalet personer som permitterats.

SYSSELSÄTTNING- OCH ARBETSLÖSHETSSTATISTIK PÅ REGIONAL NIVÅ
I det följande behandlas tillgänglig arbetsmarknadsstatistik. Definitioner och metoder för insamling av
data skiljer sig åt mellan SCB:s Arbetskraftsundersökningar (AKU) och Arbetsförmedlingens
verksamhetsstatistik. Till följd av att regional AKU enbart redovisas på kvartalsnivå är undersökningen inte
lämpad för att följa en snabb inbromsningen på arbetsmarknaden. Inledningsvis presenteras AKU för
Stockholms län mycket övergripande. Därefter kommer fokus att ligga på Arbetsförmedlingens varsel- och
veckostatistik.
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ARBETSKRAFTSUNDERSÖKNINGEN – ÖKAD ARBETSLÖSHET BLAND UNGDOMAR
Arbetskraftsundersökningen (AKU) för det första kvartalet fångar inte konjunkturnedgången. Den främsta
anledningen är att undersökningen på regional nivå enbart redovisas på kvartalsnivå. Nedgången på
arbetsmarknaden inleddes under andra halvan av mars, vilket bara utgör en mindre del av kvartalet som
helhet.
Övergripande kan dock vissa förändringar i de ingående indikatorerna ändå konstateras. Förändringarna
är dock överlag inte statistiskt signifikanta. Antalet arbetslösa i länet uppgår till knappt 91 000 personer,
vilket är närmare 13 000 fler än under motsvarande period 2019. Uttryckt i relativa termer uppgår
arbetslösheten i huvudstadsregionen därmed till 6,6 procent, se diagram 11. Antalet sysselsatta räknas
till 1 288 000 personer jämfört med 1 264 000 föregående år. Sysselsättningsgraden beräknas till 73
procent, se diagram 10. När det gäller antalet arbetade timmar så kan en viss nedgång noteras, men
förändringen är i likhet med de flesta övriga indikatorer inte statistiskt signifikant. Framöver kan dock en
förhållandevis påtaglig nedgång i antal arbetade timmar förväntas mot bakgrund av det stora antalet som
permitterats under våren.
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Diagram 10. Sysselsättning (15–74 år) i Stockholms Diagram 11. Arbetslöshet (15-74 år) i Stockholms
län och övriga riket, procent. Källa: SCB/AKU.
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Bland ungdomar (15–24 år) stiger arbetslösheten i Stockholms län och ökningen är signifikant.
Arbetslösheten för gruppen beräknas till 24 procent, vilket kan jämföras med 17 procent 2019.
Motsvarande ökning kan inte noteras i övriga riket.
Nationell statistik för mars visar däremot att antalet personer i arbetskraften minskar signifikant. Senast
det hände var i samband med finanskrisen. Antalet arbetade timmar minskar kraftigt samtidigt som
antalet sysselsatta som varit helt frånvarande från arbetet har ökat. Mikrodata visar även att situationen
på arbetsmarknaden försämrades under andra halvan av mars. I insamlad statistik som avser den senare
delen av månaden är exempelvis nedgången i arbetade timmar mycket kraftigare jämfört med i början av
mars. Även frånvaron visar på en kraftig ökning under perioden, där frånvaro på grund av sjukdom,
permitteringar och arbetsbrist tilltar under de senare veckorna i perioden.

36 000 LÄNSINVÅNARE HAR VARSLATS OM UPPSÄGNING
Under april varslades 12 232 personer om uppsägning i Stockholms län. Adderas antalet från mars så har
närmare 36 000 personer varslats om uppsägning i Stockholms län under de senaste två månaderna.
Antalet saknar historisk motsvarighet, se diagram 12. I riket som helhet varslades 69 200 personer om
uppsägning under mars och april. Det innebär att fler varslades i Stockholms län än i de övriga länen
sammantaget. Under hösten 2019 ändrades hur varslen fördelas regionalt, länstillhörigheten baseras nu
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på företagets (organisationsnumrets) geografiska tillhörighet. Det kan innebära en viss överskattning av
länets uppgifter. Det ändrar dock inte den övergripande bedömningen att tyngdpunkten ligger i
Stockholms län och reflekterar återigen att huvudstadsregionen har drabbats av covid-19-pandemins
konsekvenser i högre utsträckning än övriga riket.
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Diagram 12. Berörda av varsel i mars och april för
respektive år i Stockholms län, tusentals. Källa: AF.
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Diagram 13. Näringsgrenar med högst varselintensitet (april) i Stockholms län. Källa: AF.

Under mars återfanns flest antal berörda personer inom transport och magasinering (drygt 2 900
personer) samt hotell & restaurang (drygt 1 900). Omräknat till varselintensitet är även kulturella och
personliga tjänster en utsatt näringsgren, se diagram 13. Transport och magasinering har dock den högsta
varselintensiteten med 46 varslade personer per 1 000 sysselsatta.
I konjunkturneutrala situationer svarar varsel för en ganska liten del av inflödet i arbetslöshet. Den
vanligaste arbetslöshetsbakgrunden är tidsbegränsade anställningar som av olika anledningar inte har
förlängts. Det finns anledning att tro att en stor del av de tidsbegränsade anställningarna inte kommer att
förlängas, särskilt inte i utsatta näringar. Därtill kommer förstås timanställda och personer som är på väg
att lämna utbildningssystemet för ett inträde på arbetsmarknaden. För dessa grupper är många dörrar nu
stängda.

17 400 FLER ARBETSLÖSA SEDAN MITTEN AV MARS
Arbetsförmedlingens statistik är att betrakta som verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på
Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga
platser. Veckostatistiken redovisas utan säsongsrensningar och det är den statistiken som presenteras
nedan. Med arbetslös avses här personer som är öppet arbetslösa eller deltar i program.
I Arbetsförmedlingens statistik syntes en ökning av antalet arbetslösa under vecka 12. Sedan dess har
utvecklingen varit dramatisk. Under vecka 18 räknades antalet arbetslösa till 93 664 personer. Det innebär
att antalet har ökat med närmare 17 400 personer sedan covid-19-pandemins effekter blev synliga i
Arbetsförmedlingens statistik. Det är en ökningstakt som är mångdubbelt högre än under finanskrisen.
Jämfört med övriga riket har ökningstakten varit högre i Stockholms län. Sammantaget svarar länet för 38
procent av den totala ökningen i arbetslöshet. Det är en indikation på att konjunkturnedgången är
koncentrerad till huvudstadsregionen. Mot bakgrund av näringsgrensstrukturen och covid-19-pandemins
stora spridning (relativt andra län) och därmed ett större utbuds- och efterfrågefall i länet är utfallet i
arbetslöshet förväntat. På kort sikt bedöms antalet arbetslösa i Stockholms län att fortsätta öka. Inte minst
väntas ett ökat inflöde i arbetslöshet från gruppen som varslades om uppsägning i mars och april.
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Diagram 14. Arbetslösa per vecka i Stockholms län, Diagram 15. Differens i arbetslösa 2020 och 2019,
tusentals. Källa: Arbetsförmedlingen.
vecka för vecka i Stockholms län, tusentals. Källa: AF.

ÖKNINGEN ÄR STÖRST BLAND UNGA
Ökningen av antalet arbetslösa är störst i de yngre åldersgrupperna. Det förklaras av att unga är
överrepresenterade i de näringsgrenar som initialt drabbats hårdast av pandemin. Bland personer under
30 år ökar antalet arbetslösa med 5 400 personer och i åldersgruppen 30–39 år med 4 700 personer
jämfört med vecka 11, se diagram 16. Bland personer 50 år eller äldre uppgår ökningen under
tidsperioden till 3 700 personer. Uttryckt i relativa termer ökar antalet arbetslösa under 25 år med 35
procent. Andelen minskar sedan i takt med ålder, se diagram 17.
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Diagram 16. Ökning i antal arbetslösa i Stockholms
län, tusentals, fördelat på ålder, v. 11–18. Källa: AF.
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Diagram 17. Förändring (%) i antal arbetslösa i
Stockholms län, v. 11–18. Källa: AF.

Uppdelat på födelseland har såväl antalet som andelen arbetslösa ökat mer bland inrikes födda än för
personer födda utanför Europa.

UTVECKLINGEN AV ARBETSLÖSHET I KOMMUNERNA
Antalet arbetslösa har ökat i länets samtliga kommuner. Utvecklingen är delvis en funktion av den lokala
näringsrensprofilen, men samtidigt är in- och utpendlingen över kommungränserna omfattande. I figur 2
har utvecklingen av antalet arbetslösa indexerats (antal arbetslösa vecka 1 = 100). Överlag följer graferna
samma mönster, små förändringar fram till mitten av mars för att därefter öka kraftigt. Sett till helåret
har antalet arbetslösa (i procent) ökat mest i Lidingö. Om startpunkten för jämförelsen istället är mitten
av mars är Sigtuna den kommun där antalet arbetslösa ökat i högst utsträckning. Utvecklingen i Sigtuna
förklaras bland annat av betydelsen av Arlandaområdet – där all aktivitet mer eller mindre har upphört –
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för den lokala arbetsmarknaden. I Haninge, Upplands-Bro, Nynäshamn, Norrtälje och Vallentuna har
utvecklingen av antalet arbetslösa varit mer återhållsam i förhållande till övriga kommuner.
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Figur 2. Procentuell utveckling av antalet arbetslösa i Stockholms läns kommuner under 2020. Källa:
Arbetsförmedlingen/LST bearbetning.
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KOMMANDE PUBLICERINGAR
Länsstyrelsen avser att följa utvecklingen i länet löpande. I tabell 2 återges några av de ordinarie
publiceringar i närtid (vissa nationella) som kan användas för att belysa utvecklingen.
Undersökning/variabel

Mätperiod

Publicering

Källa

Arbetslöshet, månad
Varsel
Arbetslöshet, vecka
Kortperiodisk sys. (KS)
Lönesumma
Omsättning, näringsliv
Konjunkturbarometern
Vakanser/lediga jobb
Nyföretagande
BNP
Konkurser
SCB-indikatorer
Korttidsarbete
AKU

April
Veckor, löpande
Veckor, löpande
Första kvartalet
Första kvartalet
Första kvartalet
Andra kvartalet
Första kvartalet
Månad, löpande
Första kvartalet
April
Månadstidskrift
Löpande
Andra kvartalet

11 maj
Måndagar
Måndagar
20 maj
Början juni
Mitten juni
29 juli
20 maj
Första vardagen, mån.
29 maj
15 maj
8 maj
Löpande
23 juli

Arbetsförmedlingen
Arbetsförmedlingen
Arbetsförmedlingen
SCB
SCB
SCB
Konjunkturinstitutet
SCB
Bolagsverket
SCB
SCB/Tillväxtanalys
SCB
Tillväxtverket
SCB

Tabell 2. Urval av kommande publiceringar som kan användas för att spegla den regionala (och nationella)
utvecklingen.

