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• Konjunkturinstitutets barometerindikator 

återhämtade sig något i maj, från 60,0 till 64,1. 

Undantaget månaden innan är detta den lägsta nivån 

någonsin.

• Företagstjänster samt hotell- och 

restaurangverksamhet är branscherna med högst 

antal varsel i Stockholms län till följd av 

coronapandemin. Under april och maj har även handeln 

och transportbranschen i länet genomfört stora varsel.

• Arbetslösheten i Stockholms län ökade mest i mars, 

därefter har ökningen fortsatt i långsammare takt. 

Den generella trenden är att kommuner med hög 

arbetslöshet initialt också har haft en stor ökning under 

coronapandemin.

• Antalet dödsfall i Stockholms län var under vecka 15 

det högsta som uppmätts sedan 1968, första året med 

jämförbar statistik. Sedan toppnoteringen har antalet 

dödsfall successivt minskat och börjar nu närma sig 

normala nivåer.

Sammanfattning



Konjunkturinstitutets barometerindikator samt 

konfidensindikatorer för enskilda sektorer, per månad, Sverige

TOLKNING

Konjunkturinstitutets barometerindikator är en sammanvägning av

konfidensindikatorer inom ett antal sektorer. Indikatorerna bygger på hur

svenska företag och hushåll upplever nuläget och vad de har för

förväntningar om framtiden. I april hade barometerindikatorn sitt brantaste

fall någonsin, till en nivå lägre än under finanskrisen 2008–2009. I maj har

en viss återhämtning skett, och barometerindikatorn har ökat från 60,0 till

64,1 (där index 100 motsvarar ett historiskt genomsnitt), vilket bortsett från

månaden innan fortfarande är den lägsta noteringen någonsin. Mönstret

har varit detsamma inom samtliga sektorer, med undantag för bygg &

anläggning. Där var nedgången inte lika brant i april, men

konfidensindikatorn har fortsatt att minska under maj månad, från 93,0 till

89,0, under en tid när övriga sektorer har börjat vända uppåt.

Makroekonomi

◼ Aktiviteten i svensk ekonomi minskade kraftigt i april. Minskningen om totalt 7,3

procent jämfört med samma månad förra året orsakas främst av nedgångar i

hushållskonsumtion och export (SCB).

◼ I en lågkonjunktur minskar sällaninköpen, vilket gör personbilsköp till en pålitlig

konjunkturindikator. I april minskade antalet nyregistrerade personbilar kraftigt i

Stockholms län. Trenden har fortsatt i maj, med 5 800 personbilsköp i länet

jämfört med 12 000 i maj förra året, en minskning med 52 procent (Trafikanalys).

◼ Det sammanvägda inköpschefsindexet för industrin och tjänstesektorn i Sverige

vände svagt uppåt i maj, till 40,5 jämfört med 38,3 i april (Silf/Swedbank). Det

tyder på stigande optimism och att konjunkturfallet bromsats upp något, även om

ett värde under 50 tyder på fortsatt nedgång i svensk ekonomi.

◼ Europeiska centralbanken (ECB) utökar sina stödköp av obligationer i

euroländerna med 600 miljarder euro.

Statliga åtgärder

◼ Regeringen satsar 2,2 miljarder kronor under 2020 och 2021 på vidareutbildning

och kompetensutveckling för anställda inom äldreomsorgen (8 juni).

◼ Regeringen satsar 5,9 miljarder kronor för storskalig testning och smittspårning

för covid-19. Merparten av finansieringen ska gå till regionerna (4 juni).

◼ Regeringen har gett Ekonomistyrningsverket i uppdrag att följa upp hur stöden

som införts till följd av covid-19 förvaltas hos ansvariga myndigheter (4 juni).

KOMMANDE UNDERLAG 

• SCB redovisar svenskt konsumentprisindex den 11 juni.

• Konjunkturinstitutet publicerar nästa uppdatering om konjunkturläget den 17 juni.

Samhällsekonomi

Källa: Konjunkturinstitutet
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Företagstjänster samt hotell- och restaurangbranschen var de branscher som

initialt drabbades hårdast av coronapandemin, med extremt höga varseltal i mars.

Från och med april månad har även handeln och transportbranschen drabbats

hårt av den ekonomiska nedgången och den minskning i rörlighet och

hushållskonsumtion som detta har medfört.

Viktiga händelser i näringslivet i Stockholms län

Antal konkurser per månad och år, Stockholms län

Antal varslade personer, per bransch och månad, Stockholms län

Antalet konkurser per månad har under 2020 visat en uppåtgående trend i Stockholms

län. Den högsta noteringen nåddes i april, då 27 procent fler företag försattes i konkurs

i länet jämfört med samma månad förra året. Enligt preliminära siffror från

Tillväxtanalys innebar dock maj ett trendbrott, med färre konkurser än både månaden

innan och motsvarande månad förra året.

Näringsliv

KOMMANDE UNDERLAG 

• SCB och Tillväxtanalys publicerar slutgiltig konkursstatistik för maj den 15 juni.

• Konjunkturinstitutets extramätning om coronapandemins påverkan på 

företagen publiceras den 16 juni.

TOLKNING

• Per den 9 juni har Tillväxtverket mottagit 25 800 ansökningar om stöd för

korttidsarbete (permittering) från företag i Stockholms län, och beviljat 21 200 av

dessa. Ansökningarna omfattar totalt 166 500 anställda. I nuläget erhåller 24 procent

av samtliga företag i länet stöd, och 19 procent av alla anställda är eller har varit

permitterade.

• Antalet gästnätter i Stockholms län minskade med 78 procent i april, till 245 000

jämfört med 1 097 000 under samma månad förra året (Tillväxtverket & SCB).

• En viss återhämtning skedde på Stockholmsbörsen i maj, med 5 procents uppgång

under månaden som helhet.

TOLKNING
Not: För maj 2020 är siffrorna preliminära och sträcker sig t.o.m. den 27 maj.

Källa: Tillväxtanalys & SCB

Källa: Arbetsförmedlingen

214

183
197

253

289

206
216

238

321

214

0

50

100

150

200

250

300

350

Jan Feb Mars Apr Maj

2019 2020

0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000

Företagstjänster (M+N)

Hotell- och restaurangverksamhet (I)

Transport och magasinering (H)

Handel (G)

Information och kommunikation (J)

Kulturella och personliga tjänster (R+S+T+U)

Byggverksamhet (F)

Vård och omsorg; sociala tjänster (Q)

Tillverkning och utvinning (B+C)

Utbildning (P)

Finans- och försäkringsverksamhet (K)

Mars April Maj



Andel arbetslösa februari–maj, Stockholms län

Arbetslösheten i länet som helhet ökade mest i mars och har sedan ökat i

långsammare takt. Jämfört med varseltalen, där skillnaden mellan mars–maj är

stor, har arbetslösheten ökat mer kontinuerligt. Arbetslösheten har ökat i länets

samtliga kommuner men nivåerna varierar. Den generella trenden är att

kommuner med hög arbetslöshet initialt också har haft en stor ökning. Sigtuna har

haft den största ökningen medan ökningarna i Nynäshamn, Upplands-Bro och

Norrtälje varit relativt små jämfört med nivån i februari.

Antal varslade personer i Stockholms län och övriga län, 

januari–maj

Alla varsel övergår inte i uppsägningar. Under finanskrisen 2008–2009 var det

två av fem varslade som blev uppsagda. Av de 42 000 som varslades nu i

mars (hela riket) har hittills ungefär hälften blivit uppsagda, det vill säga en

något högre andel än vid tidigare kris. I Stockholms län varslades 23 600

personer om uppsägning i mars. Det är den högsta månadssiffra som

Arbetsförmedlingen någonsin uppmätt. Därefter har varseltalen sjunkit

successivt, men nivåerna är fortfarande högre än normalt.

TOLKNING

KOMMANDE UNDERLAG 

• Varsel och nyinskrivna sökande på Arbetsförmedlingen uppdateras på 

veckobasis.

TOLKNING

Arbetsmarknad

Källa: Arbetsförmedlingen

Källa: Arbetsförmedlingen och SCB (RAMS)                                                                                    
Notering: Arbetslöshet har definierats som antal öppet arbetslösa och sökande i program som andel av den 
registerbaserade arbetskraften (16+ år, 2018).  Antal arbetslösa avser sista veckan för respektive månad. 
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Hushållens syn på sin egen ekonomi (Konjunkturinstitutets 

mikroindex), jan–maj, åren 2010–2019 och år 2020, hela Sverige

Antal dödsfall per vecka, åren 2015–2019 och år 2020, Stockholms län

Hushållens (hela Sverige) syn på sin egen ekonomi är fortsatt sämre än

normalt, trots vissa förbättringar sedan slutet av april och under maj. I

Konjunkturinstitutets extramätning, med insamlingsperiod 16–31 maj, ökade

indexindikatorn med 4,5 indexenheter jämfört med ordinarie mätning för maj

(1–15 maj). När hushållens syn den egna ekonomin försämras kan det

medföra att de konsumerar mindre, vilket i sin tur leder till en ytterligare

negativ inverkan på ekonomisk aktivitet och konjunktur.

Enligt preliminär statistik avled 295 personer under vecka 22 i Stockholms län, vilket är

tio fler än genomsnittet för åren 2015–2019. Under vecka 15 i början av april avled 780

personer i länet. Det innebar en överdödlighet, det vill säga högre antal döda jämfört

med genomsnittet för motsvarande vecka åren 2015–2019, på 160 procent. Antalet

dödsfall under vecka 15 är det högsta som uppmätts under en enskild vecka sedan

1968, första året med jämförbar statistik. Därefter har antalet dödsfall minskat och börjar

nu närma sig normala nivåer. Överdödligheten är högre i Stockholms län jämfört med

övriga län.*

KOMMANDE UNDERLAG 

• Kantar Sifo delar varje vecka insikter om svenskarnas attityder till olika 

coronarelaterde frågor.

• Konjunkturinstitutet uppdaterar mikroindex med dataunderlag varannan vecka.

• SCB uppdaterar statistik om antal dödsfall för Stockholms län varje vecka.

Stabilitet och trygghet

TOLKNING

TOLKNING 

Källa: Konjunkturinstitutet 

Mikroindex

Källa: SCB
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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
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Danderyd
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Stockholm
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Södertälje
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Täby

Upplands Väsby

Upplands-Bro

Vallentuna

Vaxholm

Värmdö

Österåker

• 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

• Omställningsstöd till företag baserat på omsättningstapp

• Tillfälligt slopad karensdag

• Ökad kompetensutveckling för varslade och permitterade

• Stärkta möjligheter för kommuner att erbjuda sommarjobb

• Ökade möjligheter till fjärr- och distansundervisning

• Möjlighet till undantag från amorteringskrav

• Riksbanken utökar tillgångsköpen

• Stöd till kulturinstitutioner

• Ökat stöd till medier

• Stöd till kollektivtrafiken

• Stöd till äldreomsorgen

• Utökat krispaket till kommunsektorn

• Ökad testning och smittspårning 

Statliga åtgärder Kommunala åtgärder

Bilaga – Länkar till åtgärder
Andra åtgärder i Stockholms län

Veckorapport Stockholms län
Ekonomi, Näringsliv, Arbetsmarknad, Trygghet 

och Stabilitet

Tas fram på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms 

län i samarbete mellan Ramboll och Länsstyrelsen.

Kontaktinformation

Gunhild Graseman - Länsstyrelsen i Stockholms län 

Avdelningen för hållbar tillväxt

gunhild.graseman@lansstyrelsen.se

www.lansstyrelsen.se/stockholm

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
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.sll.se%2Fverksamhet%2FRegional-utveckling%2Fsa-arbetar-vi-med-regional-utveckling%2Fstod-till-foretagare-i-samband-med-coronaviruset%2F&data=02%7C01%7CAndreas.Pistol%40ramboll.com%7C4e24daea766341c79bfa08d7dbc0fbf2%7Cc8823c91be814f89b0246c3dd789c106%7C0%7C0%7C637219494225072784&sdata=98XIET3hHYEbCI7MNBcdeAHkpy9bTpisTYnu34Uk4WY%3D&reserved=0
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/omsorg-och-hjalp/folkhalsoarbete/coronavirus-covid19/
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/
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