11 juni, 2020

COVID-19 – NULÄGESBESKRIVNING 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, utfall och förväntade konsekvenser till följd av Covid-19-pandemin.
Det är en uppdaterad och delvis utbyggd version av de promemorior (daterade 19 mars, 3 april och 7 maj)
som tidigare har distribuerats och som är publicerade på Länsstyrelsens webbplats. Det som behandlas i
tidigare versioner är alltjämt giltigt, även om vissa av dessa aspekter inte kommer att behandlas nedan.
Bedömningen vilar på tillgänglig statistik och Länsstyrelsens externa informationsutbyte med andra
regionala och nationella organisationer.

SAMMANFATTNING – HAR KONJUNKTUREN BOTTNAT?
Övergripande kan det konstateras att en del nationella indikatorer pekar mot att konjunkturen har bottnat
eller till och med passerats, även om bilden är fortsatt splittrad. Läget är dock fortfarande betydligt
svagare än normalt och framtidsutsikterna osäkra.
Konjunkturen i huvudstadsregionen bedöms alltjämt vara på en historiskt låg nivå. Nivån bedöms inte ha
förändrats i någon större utsträckning sedan den senaste nulägesbeskrivningen (7 maj).
Nybilsregistreringen som historiskt har varit en god konjunkturindikator fortsatte att utvecklas kraftigt
negativt. Däremot har ökningen i konkurser stannat av och sjönk till och med under maj. Även inflödet i
permitteringssystemet och antal personer som varslats om uppsägning har minskat under senare delen
av våren.
Situationen på den regionala arbetsmarknaden är allvarlig och försämras kontinuerligt, trots omfattande
insatser som exempelvis företagens möjligheter till permittering. Tillgänglig statistik visar att nedgången
är betydligt mer omfattande i Stockholms län än någon annanstans. Under våren har antalet arbetslösa i
Stockholms län ökat med 25 800 till 102 000 arbetslösa. Det är en ökningstakt som är tre gånger högre än
under finanskrisen. Unga är en av de grupper där antalet arbetslösa ökar i hög utsträckning. Därtill har
167 000 personer permitterats och närmare 41 000 personer varslats om uppsägning. Det motsvarar drygt
16 procent av de sysselsatta. Vid sidan av dagens arbetskraft lämnar omkring 20 000 personer
gymnasieskolan under våren och ytterligare tusentals lämnar andra delar av utbildningssystemet med
siktet inställt på arbetsmarknaden, vars mottagningskapacitet är kraftigt försvagad. Om inte efterfrågan,
som i viss utsträckning är sammankopplad med smittspridningen, tar fart riskerar permitteringarna och
varslen att övergå till arbetslöshet under hösten och vägen in på arbetsmarknaden för personer som
lämnar utbildningssystemet försvåras. Till detta kan det konstateras att för personer som redan innan
konjunkturnedgången hade en svag arbetsmarknadsanknytning så har utsikterna försämrats och
långtidsarbetslösheten och utanförskapet riskerar att bita sig fast på höga nivåer.
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Figur 1. Några av de nyckeltal som belyser nuläget på i huvudstadsregionens näringsliv och arbetsmarknad.
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INTERNATIONELL UTBLICK – BNP MINSKADE MED 3,3 PROCENT I EU
I EU och euro-området minskade BNP under det första kvartalet med 3,3 respektive 3,8 procent, se tabell
1. Fallet är det största som har uppmätts sedan mätningarna inleddes 1995, trots att inledningen av
kvartalet gick förhållandevis bra innan den europeiska ekonomin tvärnitade i mitten av mars. Det stora
fallet förväntas ske under det andra kvartalet där prognosen pekar på en tvåsiffrig minskning.
En klar majoritet av medlemsländer redovisar negativa tillväxttal men inte alla, däribland Sverige. Till följd
av att länderna låg och fortsatt ligger i olika faser av pandemin bör jämförelser ske med försiktighet. Det
är först under det andra kvartalet som bilden förväntas klarna.

BNP
UTFALL 2020K1

-3,3

-2,2

-5,3

-5,2

-5,3

-2,1

-0,9

0,1

PROGNOS 2020

-7,4

-6,5

-8,2

-9,4

-9,5

-5,9

-6,3

-6,1

Tabell 1. BNP-utvecklingen (jämfört med närmast föregående period) under det första kvartalet i ett urval av länder och prognos
över utvecklingen för helåret, procent. Källa: Eurostat.

I EU har arbetslösheten minskat trendmässig sedan toppen 2013. Under april ökade dock arbetslösheten
till 6,6 procent, men ökningen jämfört med föregående månad (0,2 procentenheter) var inte så kraftig
som befarats. I euro-området var nivån 7,3 procent. I Sverige var ökningen kraftigare och arbetslösheten
beräknas till 7,9 procent, vilket kan jämföras med 6,6 och 4,6 i Finland respektive Danmark. I antal räknas
(säsongsjusterat) antalet arbetslösa i EU till drygt 14 miljoner personer. Uppgången är marginell jämfört
med den explosiva utvecklingen i USA där antalet arbetslösa räknas till 23 miljoner, jämfört med drygt 7
miljoner under mars.

EU-LÄNDERNA ÖPPNAR UPP SINA GRÄNSER
I ett flertal länder i vårt närområde öppnar nu ekonomierna upp och utländska besökare välkomnas som
ett sätt att få fart på besöksnäring, generera konsumtion och därigenom stimulera den regionala och
lokala ekonomin. Även i Sverige hävs tidigare reserestriktioner. Från och med 13 juni bedöms symptomfria
personer kunna resa inom Sverige. För många företag inom besöksnäringen är beskedet efterlängtat efter
att näringen mer eller mindre gått på tomgång sedan mitten av mars. När ovissheten skingrar sig kan
företagen planera för inköp och personal. Som berörts vid
ett flertal tillfällen i tidigare promemorior hör just 10
besöksnäringen till den delen av ekonomin som drabbats i
allra störst utsträckning. I början av juni presenterades -10
statistiken för gästnätter i april, vilket är en delmängd av -20
besöksnäringen. I Stockholms län brukar antalet
-30
gästnätter ligga på omkring en miljon, men i år sjönk
-40
antalet gästnätter till 245 000. Sammantaget minskade
-53
-55
antalet gästnätter med 65 procent under perioden mars -50
-59
-61
till april, jämfört med motsvarande period föregående år, -60
-65
se diagram 1. Minskningen var kraftigare i april än i mars -70
RIKET STOCKHO LM SK ÅNE V. GÖTALAND UPPSALA
och mer dramatisk i Stockholms län än i övriga riket, vilket
Diagram 1. Antal gästnätter under mars-april
återigen visar att pandemins konsekvenser är särskilt
2020 jämfört med samma period 2019, procent.
tydliga i huvudstadsregionens näringsliv.
Källa: Tillväxtverket.
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För flygbolag som SAS där passagerarantalet minskade med 94 procent under maj jämfört med 2019
innebär de slopade reserestriktionerna att företaget kan växla upp och under juni kommer trafiken att
återupptas på runt 40 av sina tidigare 290 rutter. Från Arlanda kommer det åter bli möjligt att bland annat
flyga till Visby, Östersund, men även Mallorca, Aten och Nice.

KONJUNKTUREN I STOCKHOLMS LÄN
Det finns vissa tecken via nationell statistik som tyder på att konjunkturen har bottnat. Det handlar bland
annat om en svag uppgång i Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer. Nivån är dock fortfarande
mycket låg och uppgången ska tolkas som att stämningsläget i svensk ekonomi bara är lite mindre dåligt.
Ett annat exempel är Inköpschefsindex (PMI) som ökade svagt i maj efter raset i april. Osäkerheten kring
konjunkturläget och framtidsutsikterna är alltjämt stor och om smittspridningen åter tar fart kan
stämningsläget snabbt försämras ytterligare.
Konjunkturen i huvudstadsregionen är alltjämt på en historiskt låg nivå. Nivån bedöms inte ha förändrats
i någon större utsträckning under den senaste månaden, även om exempelvis nybilsregistreringen, som
är en god regional konjunkturindikator, fortsatte att minska under maj. Nedgången kan inte bara tillskrivas
covid-19 utan det finns även fortsatt en dämpande effekt av de ändrade fordonsskatteregler som infördes
vid årsskiftet. Det är dock inte enbart en fråga hur djupt konjunkturen dyker utan nedgångens varaktighet
är kritiskt, särskilt i näringar och för företag där omsättningen fallit dramatiskt. För dessa näringar och
företag bygger framtidsutsikterna på att efterfrågan ökar i snabb takt för att på så sätt hämta hem delar
av de värden som har gått förlorade under våren. En ytterligare konjunkturdipp eller en långsam och
utdragen återhämtning kan innebära att verksamheter inte längre kan bedrivas.

FORTSATT HÖG ORO BLAND LÄNSINVÅNARNA
Andelen länsinvånare som oroar sig för företagens ekonomiska situation och arbetslösheten i samhället
ligger alltjämt på en hög nivå. Andelen har dock minskat trendmässigt sedan mars, se diagram 2.
Skillnaderna mot övriga riket är små, men oron är marginellt mer utbredd i huvudstadsregionen, se
diagram 3.
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Diagram 2 1. Andel av länsinvånarna som oroar sig för
arbetslösheten i samhället och för företagens ekonomi.
OBS. bruten axel. Källa: Kantar Sifo.
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Diagram 3. Oro i Stockholms län jämfört med övriga
riket vecka 22–23, procent. Källa: Kantar Sifo.
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DET REGIONALA NÄRINGSLIVET
Covid-19 har haft stora konsekvenser för det regionala näringslivet. Tillgång till robust och kortperiodisk
regional näringslivsrelaterad statistik är dock begränsad, dels jämfört med nationell statistik dels jämfört
med regional arbetsmarknadsstatistik. Under det första kvartalet kan man på totalnivå inte se någon tydlig
förändring i näringslivets omsättning, undantaget Hotell & restaurang och Tillverkningsindustrin där
omsättningen minskar signifikant. Sett enbart till mars kan man via Skatteverkets statistik 2 däremot
notera att andelen av företag med minskad omsättning är högre än genomsnittet i bland annat Hotell &
restaurang och Transport & magasinering. Omkring en fjärdedel av länets företag inom dessa näringar
har haft en omsättningsminskning på minst 50 procent. Statistiken tyder 3 även på att andelen företag
med minskad omsättning är högre i Stockholms län än i övriga riket.
Statistiken över den regionala lönesumman under det första kvartalet visar inte heller på någon tydlig
nedgång. I fasta priser beräknas ökningen till tre procent. På ett års sikt är utvecklingen marginellt svagare
i länet än i övriga riket.

FÄRRE ANTAL FÖRETAGSKONKURSER
Ökningen i antal konkurser som noterades under mars och april avtog under maj. I maj månad (1-27 maj)
försattes drygt 200 företag i konkurser i Stockholms län, se diagram 4. Uppgiften är preliminär och täcker
inte in hela månaden, men tyder ändå på en minskning jämfört med maj 2019 och april 2020. Sett till de
tre senaste månaderna uppgår antalet konkurser till knappt 800 företag vilka sysselsatte drygt 2 800
personer, se diagram 5.
Efter den kraftiga ökningen under mars och april befarades utvecklingen fortsätta under maj, men läget
har normaliserats. Den näring som avviker från den allmänna trenden är Hotell & restaurang. Där är
konkursnivån alltjämt förhöjd. De två konkursdrabbade företagen med flest antal anställda under maj var
båda verksamma inom Hotell & restaurang. Den svaga ekonomiska utvecklingen och situationen på
arbetsmarknaden pekar dock på att antalet konkurser kommer att öka i en andra våg. För besöksnäringen
ökade dock optimismen i och med att reserestriktionerna hävdes, vilket kommer att ha en dämpande
effekt på antalet konkurser inom näringen.
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Diagram 4. Företagskonkurser per månad i Stockholms
län för åren 2018–2020. Källa: Tillväxtanalys.
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Diagram 5. Antal företagskonkurser (X) och anställda (Y),
(mars-maj) i storstadsregionerna. Källa: Tillväxtanalys.
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Nyföretagande minskade med 17 procent jämfört med maj 2019. Sett enbart till aktiebolag uppgick
minskningen till 11 procent trots att aktiekapitalkravet från och med den 2020 är 25 000 kronor i stället
för 50 000 kronor.

LÄGRE INFLÖDE I PERMITTERINGSSYSTEMET – 167 000 ÄR PERMITTERADE
OM PERMITTERINGSSYSTEMET
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.

Det statliga stödet för korttidspermitteringar används i mycket högre utsträckning än vad som förutsågs
när det infördes. Stödet beräknas kosta staten 95 miljarder kronor och är mycket efterfrågat bland länets
företag. I Stockholms län har knappt 26 000 ansökningar vilka omfattar närmare 167 000 anställda
beviljats, se diagram 6 4. Uppdelat per näring är det återigen de näringsgrenar som drabbats hårdast som
utmärker sig. Inom Handel och Hotell & restaurang är drygt 57 000 anställda permitterade. Antalet
permitterade är också högt inom Tillverkningsindustrin och Företagstjänster (B2B), se diagram 7. Under
de senaste veckorna har inflödet avtagit. Storleken på antalet företag och anställda som omfattas är dock
alltjämt betydande och utgör en ansenlig del av näringslivets anställda och närmare en tredjedel av
samtliga permitterade i riket som helhet.
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Diagram 6. Antal permitterade i storstadsregionerna,
tusental. Källa: Tillväxtverket.

Diagram 7. Näringsgrenar med flest antal
permitterade i Stockholms län. Källa: Tillväxtverket.

Sammantaget är fler än 207 000 personer antingen permitterade eller varslade (se nedan) i Stockholms
län. Det motsvarar drygt 16 procent av samtliga sysselsatta i länet. En stor del av dessa kan antas
återvända till sina jobb under hösten. Samtidigt riskerar dessa permitteringar och varsel att omvandlas till
ett högt inflöde i arbetslöshet om efterfrågan i ekonomin inte tar fart.

KONSEKVENSER PÅ DEN REGIONALA ARBETSMARKNADEN
I det följande redovisas den sysselsättnings- och arbetslöshetsstatistiken som är tillgänglig på regional
nivå. Eftersom tillgängligheten på regional nivå är begränsad så är det framförallt Arbetsförmedlingens
arbetslöshetsstatistik på veckobasis som kommer att behandlas.
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Nedgången på arbetsmarknaden ska även ses mot bakgrund av de kraftfulla insatser, inte minst
permitteringssystemet, som har satts in för att stävja utvecklingen. Omfattningen på insatserna bidrar till
att hålla uppe sysselsättningsnivån och bromsar en ännu kraftigare arbetslöshetsutveckling. Trots detta
ökar till exempel länets arbetslöshet i en takt som inte tidigare har bevittnats.

FÖRVÄNTAD SYSSELSÄTTNINGSMINSKNING I STOCKHOLMS LÄN
Inte ens under finanskrisen minskade antalet sysselsatta i Stockholms län, utan
sysselsättningsutvecklingen (AKU) har varit positiv under hela 2000-talet. Den senaste regionala
sysselsättningsstatistiken avser första kvartalet 2020 och redovisades i slutet av april. Antalet sysselsatta
räknades där till 1 288 000 personer jämfört med 1 264 000 föregående år. Sysselsättningsgraden
beräknas därmed till 73 procent vilket få, om ens någon annan EU-region når upp till. När det gäller antalet
arbetade timmar kan en viss nedgång noteras, men förändringen är i likhet med de flesta övriga
indikatorer marginell och inte statistiskt signifikant. Sammantaget kan det alltså konstateras att AKUstatistiken för det första kvartalet inte fångar kraften i nedgången på arbetsmarknaden (se promemoria
daterad 7 april). Det gör däremot nationell AKU-statistik som redovisas varje månad. Statistiken för april
visar där att sysselsättningen – på ett års sikt - minskade med omkring 100 000 personer.
Länsstyrelsens övergripande bedömning är att konsekvenser i såväl näringsliv som på arbetsmarknaden
är mer omfattande i Stockholms län än i övriga riket. Med ett optimistiskt antagande om att utvecklingen
däremot ligger i linje med den nationella utvecklingen kan man utifrån nationell AKU-data för april månad
grovt skatta sysselsättningsminskningen i Stockholms län till omkring 25 000 personer jämfört med april
2019. Hur det regionala utfallet i sysselsättning ser ut kommer att klarna när statistiken för det andra
kvartalet i Stockholms län redovisas i slutet av juli. Mot bakgrund av framförallt det omfattande
permitteringssystemet, men även i viss mån hög sjukfrånvaro, är förväntan att antalet arbetade timmar
minskar i signifikant högre utsträckning än antalet sysselsatta.

40 700 PERSONER VARSLADE OM UPPSÄGNING I STOCKHOLM LÄN
Antalet personer berörda av varsel fortsätter att minska, vilket huvudsakligen förklaras av företagens goda
möjligheter till korttidspermittering (se ovan). Varselnivån är alltjämt högre i maj 2020 än under 2019.
Summerat för perioden mars till och med 5 juni uppgår antalet som varslats om uppsägning till drygt
40 700 personer, se diagram 8. Nivån är högre än vid något annat tillfälle, även om huvuddelen varslades
under mars och april. Under maj och de första dagarna i juni varslades knappt 5 000 personer om
uppsägning. Sammantaget motsvarar länets andel 50 procent av samtliga personer i riket som varslats om
uppsägning. Stockholm har därmed såväl flest antal berörda personer som högst varselintensitet av
samtliga län. Under hösten 2019 ändrades hur varslen fördelas regionalt, länstillhörigheten baseras nu 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 8. Antal personer berörda av varsel (mars-5 juni) i
storstadsregionerna, tusental. Källa: Arbetsförmedlingen.
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Diagram 9. Antal personer berörda av varsel i Stockholms
län per näringsgren, mars-maj. Källa: Arbetsförmedlingen.

Fördelat per näringsgren är Hotell & restaurang alltjämt den näringsgren där flest varslats om
uppsägningen, se diagram 9. Tyngdpunkten för näringen ligger dock i mars och april. Under maj skedde
flesta antal varsel inom Transport & magasinering och Uthyrnings/resetjänster. I övriga riket var det
framförallt i Tillverkningsindustrin som de höga varseltalen noterades.
Nationell statistik visar dessutom att av de som varslades i mars har hittills ungefär hälften blivit uppsagda.
Det är en högre andel än som verkställdes under finanskrisen då fyra av tio blev uppsagda. Applicerat på
regionala data skulle det innebära att av de knappt 24 000 personer som varslades i Stockholm under
mars månad så är omkring 12 000 av dessa personer uppsagda i början av juni.

25 800 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 korthet kan det
konstateras att;
 Antalet arbetslösa ökar kraftigare i Stockholm än i något annat län,
 Ökningen är särskilt tydlig bland yngre vilket hänger samman med arbetskraftens åldersprofil i de
drabbade näringarna,
 Andelen arbetslösa i maj uppgick till 7,9 procent. Det är alltjämt lägre än i riket (8,5 procent), men
länet har en högre ökningstakt,
 Bland länets kommuner har antalet arbetslösa sedan mitten av mars ökat mest i Sigtuna.
Under den senaste veckan ökade antalet arbetslösa i Stockholms län med 2 700 personer. Det innebär att
antalet arbetslösa nu räknas till drygt 102 000 personer, se diagram 10. Det är 25 800 fler än i mitten av
mars. Utvecklingen har varit något mer ogynnsam för män än för kvinnor. Baserat på månadsstatistik
uppgick arbetslösheten i maj till 7,9 procent. Det är visserligen en lägre nivå än i övriga riket men ökningen
både jämfört med mars och på ett års sikt är högre i Stockholms län.
I genomsnitt har antalet arbetslösa därmed ökat med drygt 2 100 personer per vecka. I övriga riket har
antalet arbetslösa ökat med 45 000 personer sedan mitten av mars. Länet svarar med andra ord för mer
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än en tredjedel av ökning i arbetslöshet (36 procent). Det är en kraftig överrepresentation givet storleken
på länets arbetsmarknad. Uttryckt som procent har antalet arbetslösa ökat med 34 procent i Stockholms
län och med 15 procent i övriga riket. I diagram 11 redovisas skillnaden i utveckling mellan Stockholms
län och övriga riket under hela 2020. Som uttrycks i tidigare promemorior saknar den snabba utvecklingen
motsvarighet.
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Diagram 10. Arbetslösa per vecka i Stockholms län,
tusental. Källa: Arbetsförmedlingen.
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v. 1

v. 5

v. 10

v. 15

v. 20

Diagram 11. Utveckling antal arbetslösa i Stockholms
län och övriga riket, index (v.1=100). Källa: AF.

Innan covid-19-pandemin satte sina avtryck på den regionala arbetsmarknaden skedde den snabbaste
ökningen av antalet arbetslösa under 2000-talet från slutet av december 2008 till början av mars 2009.
Under den tolvveckorsperioden ökade antalet arbetslösa med närmare 9 000 personer. Det ska alltså
jämföras med den senaste tolvveckorsperioden då ökningen är det tredubbla, 25 800 personer.
Antalet arbetslösa förväntas fortsätta att öka. Arbetsförmedlingen presenterar sin
arbetsmarknadsprognos 16 juni. Den kommer att beskriva hur covid-19-pandemin påverkar
arbetsmarknaden och hur arbetslösheten förväntas utveckla sig under 2020 och 2021.

REGIONAL OCH INOMREGIONAL JÄMFÖRELSE AV UTVECKLINGEN
Arbetsmarknaden har utvecklats negativt i samtliga län. Utvecklingen skiljer sig dock åt mellan olika delar
av riket. Som redogjordes för ovan så har antalet arbetslösa i Stockholms län ökat med 25 800 personer
eller med 34 procent sedan mitten av mars (v. 11). Det är den kraftigast ökningen av samtliga län. Vid
sidan av Stockholm har bland annat även Västra Götaland, Uppsala och Jämtland drabbats i högre
utsträckning än riksgenomsnittet, se diagram 12. I Norrbotten, Gävleborg, Kalmar, Blekinge och
Västernorrland har däremot ökningstakten begränsats till ensiffriga tillväxttal.
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Diagram 12. Utveckling (v.11-v.23) av antal arbetslösa för samtliga län. Källa: Arbetsförmedlingen.
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Arbetslösheten har även ökat i samtliga länets kommuner, se diagram 13. Ökningen är högst i Sigtuna (47
procent) och lägst i Norrtälje (16). Att utvecklingen skiljer sig åt mellan olika kommuner har flera olika
förklaringar. En del kan förklaras genom i vilka näringar som kommuninvånarna arbetar. I till exempel
Sigtuna där antalet arbetslösa ökat kraftigt är en dryg femtedel av nattbefolkningen sysselsatt inom de
drabbade näringarna Hotell & restaurang eller Transport & magasinering. Det är klart högst av samtliga
länets kommuner och kan jämföras med drygt 8 procent i länet som helhet.
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10
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Diagram 13. Utveckling (v.11-v.23) av antal arbetslösa för samtliga länets kommuner. Källa: Arbetsförmedlingen.

ARBETSLÖSHETEN ÖKAR BLAND UNGA
I det följande ska ökningen i arbetslöshet i Stockholms län studeras efter bakgrundsvariabler som ålder,
födelsebakgrund och utbildning.
Sedan mitten av mars (vecka 11) har antalet arbetslösa i Stockholms län ökat med 8 100 personer i
åldersgruppen yngre än 30 år, se diagram 14. Bland personer under 40 uppgår ökningen till 15 200
personer. I åldersgruppen 50+ år är ökningen förhållandevis blygsam, 5 400 personer. Uttryckt som
utvecklingen i procent per åldersgrupp blir bilden ännu tydligare. I de yngre åldersgrupperna har antalet
arbetslösa ökat med mer än 50 procent på bara 12 veckor, se diagram 15. Motsvarande ökning bland
personer 50+ år beräknas till knappt 23 procent. Utvecklingen förklaras främst av arbetskraftens åldersprofil i de drabbade näringarna, men också av att yngre oftare har osäkrare anställningsvillkor än äldre.
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Diagram 14. Förändring sedan v. 11 i antal arbetslösa efter
ålder i Stockholms län, tusental. Källa: Arbetsförmedlingen.
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Diagram 15. Förändring sedan v. 11 i antal arbetslösa
efter ålder i Stockholms län, procent. Källa: AF.
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Bland inrikes födda beräknas ökningen i arbetslöshet till drygt 14 200 personer. Ökningen är till viss del
koncentrerad till kvinnor. Bland utomeuropeiskt födda är den antalsmässiga ökningen mer blygsam (8 300
personer), men där är utvecklingen mellan kvinnor och män det omvända. Mäns arbetslöshet ökar i högre
utsträckning än kvinnors, se tabell 2. Uttryckt i nivå och som andel av den registerbaserade arbetskraften
är bilden delvis annorlunda. Arbetslösheten är till exempel betydligt högre bland utrikes födda (15,5
procent) än i populationen som helhet (7,9 procent).
Inrikes födda

Födda i Europa

Födda utanför Europa

Alla

Män

Kvinnor

Alla

Män

Kvinnor

Alla

Män

Kvinnor

v. 11
v. 23

28 814
43 024

15 616
22 597

13 198
20 427

9 741
12 974

4 512
6 192

5 229
6 782

37 720
46 053

18 260
23 373

19 460
22 680

∆ (antal)
∆ (procent)

14 210
49

6 981
45

7 229
55

3 233
33

1 680
37

1 553
30

8 333
22

5 113
28

3 220
16

Tabell 2. Utveckling antal arbetslösa efter födelseland i Stockholms län. Källa: Arbetsförmedlingen.

Den antalsmässiga utvecklingen i arbetslöshet är förhållandevis jämnt fördelad mellan gymnasialt
respektive eftergymnasialt utbildade. I båda grupper beräknas ökningen till omkring 40 procent, jämfört
med mitten av mars. Bland förgymnasialt utbildade ökade antalet arbetslösa med 4 200 personer under
perioden. Det motsvarar en ökningstakt på 18 procent, se diagram 16 & 17.
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Diagram 16. Utveckling i antal arbetslösa efter utbildningsnivå i
Stockholms län, tusental. Källa: Arbetsförmedlingen.
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Diagram 17. Förändring i antal arbetslösa sedan vecka 11
i Stockholms län per utbildningsnivå, procent. Källa: AF.

Personer som saknar gymnasial utbildning har som grupp en mycket svag ställning på arbetsmarknaden.
Arbetsförmedlingen presenterar inte arbetslöshet som andel av den registerbaserade arbetskraften efter
utbildningsbakgrund på regional nivå. Sett till exempelvis tidigare AKU-statistik är arbetslösheten för
gruppen mångdubbelt högre jämfört med personer med annan utbildningsbakgrund.

OFÖRÄNDRAD ANDEL SOM OROAR SIG FÖR SIN EGEN FÖRSÖRJNING
Andelen länsinvånare som oroar sig för att värdet på sina besparingar sjunker i och med covid-19pandemin är lägre i månadsskiftet maj/juni än under början av april, se diagram 18 & 19. Det kan med
stor sannolikhet delvis förklaras av en återhämtning på Stockholmsbörsen under perioden och att
bostadspriserna åtminstone inte fallit i någon större utsträckning. Andelen som oroar sig för sin
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försörjning under det närmaste året beräknas till 22 procent. Andelen har varit förhållandevis konstant
under tidsserien och är i nivå med genomsnittet under perioden. Trots en kraftig nedgång på
arbetsmarknaden och ökad arbetslöshet tycks hushållens motståndskraft – så här långt – vara
förhållandevis god. Ännu syns till exempel ingen effekt från den pågående pandemin hos varken
Kronofogden eller inkassobolagen.
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Diagram 19. Oro i Stockholms län jämfört med övriga
riket vecka 22–23, procent. Källa: Kantar Sifo.
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Undersökningen byggde på ett antal påstående – ”Jag är orolig för att arbetslösheten i samhället ska öka” och
”Jag är orolig för att många företag ska få allvarliga ekonomiska problem” där respondenten fick ange om hen
instämde i påståendet eller inte (4-gradig skala).
2
PM Indikatorer för att följde ekonomiska konsekvenserna av covid-19, publicerad 20 maj.
3
Statistiken på regional nivå är att betrakta som experimentell och det kan finnas en inbyggd huvudkontorseffekt.
4
Statistiken inhämtades 10 juni 2020. Den geografiska fördelningen görs utifrån arbetsställe. Ansökan registreras
främst på huvudsakligt arbetsställe vilket generellt ger något högre siffror för större städer.
5
Underökningen byggde på ett antal påstående – ”Jag är orolig för att värdet på mina besparingar sjunker” och
”Jag är orolig för min försörjning det närmaste året” där respondenten fick ange om hen instämde i påståendet
eller inte (4-gradig skala).
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