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• Under mars månad varslades 23 595 personer i 

Stockholms län. Det är den högsta siffran som någonsin 

uppmätts av Arbetsförmedlingen under en månad. 

• Minskad aktivitet i ekonomin leder till ett ökat antal som 

skriver in sig på Arbetsförmedlingen. Inskrivningarna har 

ökat mest i kommuner med större inslag av 

socioekonomiskt svaga grupper.  

• I mars försattes cirka 200 företag i konkurs i 

Stockholms län. Majoriteten av dessa har redovisat förlust 

eller nollresultat under 2017-2018 men där finns också 

företag som gått med vinst. 

• Fyra av tio oroar sig för sin egen ekonomiska situation.

Även om många oroar sig för att smittas av coronaviruset 

(tre av tio) är det ännu vanligare att oroa sig för att någon 

nära anhörig ska bli smittad (fem av tio). 

Sammanfattning



Makroekonomi

◼ Stockholms län står inför en ny lågkonjunktur och med största 
sannolikhet inför en recession.

◼ Enligt KI:s basscenario sjunker svensk BNP med sex procent under 
andra kvartalet och för helåret blir det en nedgång på 3,2 procent.

Statliga åtgärder

◼ Regeringen har aviserat om ett stödpaket med tillfälliga 
hyresreduceringar för utsatta branscher som hotell, restaurang, café 
och sällanköpsvaruhandel (30 mars).

◼ Man har även föreslagit att vårändringsbudgeten medför ett tillskott av 
generella statsbidrag till kommuner och regioner på 20 miljarder kronor 
jämfört med de 5 miljarder kronor som aviserats tidigare (2 april).

◼ Riksdagen har antagit regeringens förslag om en tidsbegränsad 
sänkning av sociala avgifter från 1 mars till 30 juni (3 april).

◼ I vårändringsbudgeten avser regeringen föreslå en rad åtgärder som 
syftar till att fler ska få arbetslöshetsersättning samt högre 
ersättningsnivåer (30 mars).

KOMMANDE UNDERLAG 

• Konjunkturinstitutet publicerar nästa Barometerindikator för konjunkturen den 

29 april.

• Nästa rapport om konjunkturläget är planerad till den 17 juni.
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TOLKNING

Konjunkturinstitutet prognostiserar att coronakrisen blir djupare än de två 

tidigare ekonomiska kriserna sedan 1980 men att ekonomin återhämtar sig 

snabbare. På grund av coronaviruset är uppskattningen extra osäker för april 

2020 då den bygger på flera antaganden om smittspridningen och dess 

ekonomiska konsekvenser. Siffrorna bör tolkas med stor försiktighet. 

Krisen           

1991-1993

Krisen           

2008-2009

Coronakrisen

BNP, fasta priser, säsongsrensade värden. 

Basscenario av Konjunkturinstitutet (mycket osäker)

Samhällsekonomi

Källa: Konjunkturinstitutet

Notering: Scenarioberäkning från kvartal 1 2020 och framåt



Viktiga händelser inom näringslivet i Stockholms län – många konkurser och 

osäkerhet bland länets företag

Högst antal varsel finns i branschen företagstjänster. Högst andel av de 

sysselsatta varslas dock inom hotell- och restaurang följt av transport och 

magasinering. Hotell- och restaurangbranschen präglas av att en hög andel 

unga arbetar inom den. 

Näringsliv

Bland de 212 bolag i Stockholms län som försattes i konkurs under mars har 52 procent startat sin 

verksamhet för mer än fem år sedan. Dessutom var flera lönsamma under senare år, 12 procent av 

bolagen uppvisade ett positivt ekonomiskt resultat både 2017 och 2018. Dessa observationer tyder båda 

två på viss bärkraftighet hos bolagen innan coronakrisen.

KOMMANDE UNDERLAG 

• Tillväxtanalys publicerar konkursstatistik för regionerna, uppdateras den 15 

april. 

• Konjunkturinstitutet publicerar nästa Barometerindikator för konjunkturen den 

29 april.

Antal och andel personer, varslade per bransch, 

Stockholms län, mars 2020

TOLKNING
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• Under mars 2020 försattes 212 företag i konkurs i Stockholms län (preliminära siffror från 

Retriever). Det var en ökning med 10,4 procent jämfört med samma månad föregående 

år (192 företag). Trenden är oroande med ett medeltal på cirka 10 bolag i konkurs per 

dag i månadsskiftet mars/april (att jämföras med årsmedeltalet 6,45 för 2020 som helhet). 

• De branscher som har drabbats hårdast av konkurser är restaurang- och 

transportbranschen där det rapporterats mer än 100 procent fler konkurser i Sverige som 

helhet under mars 2020 (78 för restaurang- respektive 43 för transportbranschen) jämfört 

med mars 2019 (35 respektive 21) (UC:s konkursstatistik).

• Nästan åtta av tio företag i landet pekar på minskad försäljning, en fjärdedel anger att 

minskningen är över 50 procent. För tio procent av företagen är läget ännu värre. De 

räknar med ett bortfall på 50-74 procent, enligt Svenskt Näringsliv företagarenkät. 

• Samtliga kommuner i Stockholms län stöttar näringslivet med en rad olika åtgärder (t.ex. 

att skjuta på tillsynsbesök, skjuta upp fakturering av tillsynsuppgifter, korta ner betaltid till 

leverantörer m.m.).

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

högsta siffran som någonsin uppmätts av Arbetsförmedlingen under en 

månad. De höga siffrorna kommer troligen hålla i sig under april vilket 

indikeras av Arbetsförmedlingens preliminära siffror för början av månaden. 

Varselstatistik är en god konjunkturindikator men är inte perfekt då alla 

varsel inte leder till uppsägning. Under finanskrisen 2008-2009 var det två 

av fem varslade som blev uppsagda. 

TOLKNING

Andel av sysselsatta som skrivits in (nyinskrivna sökande) 

på Arbetsförmedlingen, veckorna 13-14

De värst drabbade kommunerna:

Sigtuna (1), Botkyrka (2), Södertälje 

(3), Upplands Väsby (4) och 

Sundbyberg (5)

KOMMANDE UNDERLAG 

• Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) publicerar data över antal 

mottagare av a-kassa för mars månad den 14:e april. 

• Varsel och nyinskrivna sökande på Arbetsförmedlingen uppdateras löpande.

Antal varslade personer i Stockholms län och 

övriga riket, 1:a februari till 3:e april

TOLKNING
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Arbetsförmedlingen

Inskrivning på Arbetsförmedlingen sker i högst utsträckning i kommuner 

med större inslag av socioekonomiskt svaga grupper. Inskrivningstakten i 

länet som helhet under veckorna 13-14 var fyra gånger så hög som den var 

under samma veckor 2019. Totalt skrevs cirka 12 200 personer in under 

veckorna 13-14 i Stockholms län. Antalet nyinskrivna förväntas öka.   



TOLKNING
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Det genomsnittliga minskningen på 8,1 indexenheter är den sjunde största 

under de senaste 20 åren. Individer som är 25-64 år minskar i störst 

utsträckning. När hushållens syn på sin egen ekonomi försämras kan det 

leda till att hushållen konsumerar mindre, vilket i sin tur leder till en 

ytterligare negativ inverkan på ekonomisk aktivitet och konjunktur.

KOMMANDE UNDERLAG 

• Konjunkturinstitutet uppdaterar Mikroindex med dataunderlag från april den 

29:e april.

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

• BRÅs statistik över anmälda brott under första kvartalet 2020 finns tillgänglig 

från den 16:e april.

Förändring från februari till mars i hushållens syn på sin 

egen ekonomi (Konjunkturinstitutets mikroindex)
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I Ipsos enkätundersökning (hela Sverige) uppger 8 av 10 att de är oroliga för belastningen på 

svensk sjukvård. Nästan lika många uppger att de känner oro för effekterna på Sveriges 

ekonomi och för effekten på svenska företag. 

• Kvinnor uppger oftare än män att de upplever stor oro. 

• Yngre personer uppger i högre utsträckning stor oro för effekterna på den personliga 

ekonomin och på anställningssituationen. 

• Äldre personer uppger i högre utsträckning upplevd oro för belastningen på sjukvården. 

Två av tre uppger att man avstått från att resa, träffa andra människor eller undvikit kollektivt 

resande.  

Stabilitet och trygghet

Källa: Konjunkturinstitutet 

Mikroindex
Källa: Ipsos

Källa: Ipsos



Botkyrka

Danderyd

Ekerö

Haninge

Huddinge

Järfälla

Lidingö

Nacka

Norrtälje

Nykvarn

Nynäshamn

Salem

Sigtuna

Sollentuna

Solna

Stockholm

Sundbyberg

Södertälje

Tyresö

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

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 av Ramboll på uppdrag av 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
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

