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• Efterfrågan är fortsatt mycket låg i svensk ekonomi. 

Hushållens konsumtion prognosticeras att minska med 

uppemot 6 procent under det andra kvartalet.

• Den 7 april öppnade ansökningarna till stöd för 

korttidsarbete (permitteringar). Under det första dygnet 

mottog Tillväxtverket över 15 000 ansökningar. 

• Antalet personer som varslades i Stockholms län var 

fortsatt högt under början av april. Dock har antalet 

minskat två veckor i rad. 

• Antalet inkomna ärenden till Polismyndigheten har 

minskat med 4,6 procent i mars i år jämfört med förra 

året. Detta beror förmodligen på att färre människor rör sig 

utomhus. Samtidigt befaras ett mörkertal för antal våldsbrott 

i hemmet. Antal kontakter med flera stödtelefoner har ökat 

under mars månad.

Sammanfattning
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Makroekonomi

◼ Avmattningen av konjunkturen fortsätter, med fallande efterfrågan i ekonomin. 

Konjunkturinstitutet prognosticerar att hushållens konsumtion avtar med uppemot 6 

procent under det andra kvartalet, och att näringslivets totala produktion minskar med 4,4 

procent under 2020 som helhet (KI). 

◼ Svensk bostadsmarknad saktar ner. Under de två sista veckorna i mars såldes 15 procent 

färre bostadsrätter än under motsvarande veckor 2019 (Svensk Mäklarstatistik). SEB:s 

Boprisindikator hade i april sin största nedgång någonsin, vilket betyder att fler tror på 

fallande priser framöver. Nedgången i Boprisindikatorn var störst i Stockholm.

◼ Coronakrisen slår olika hårt inom Stockholms län. Enligt Transportstyrelsens 

passagerarstatistik uppgick totala antalet resenärer vid Arlanda flygplats till drygt 841 000 

under mars, en halvering jämfört med februari och en minskning med nästan 60 procent 

(från drygt 2 miljoner) jämfört med samma månad 2019. Detta medför allvarliga 

konsekvenser på nationell och regional nivå men även för det lokala näringslivet i Sigtuna.

Statliga åtgärder

◼ Regeringen presenterade sin vårproposition samt vårändringsbudgeten med revideringar 

av 2020 års budgetproposition till följd av coronakrisen. Totalt minskar det finansiella 

sparandet med 200 miljarder kronor, varav hälften är aktiva åtgärder. Detta är en större 

förändring än vid både finanskrisen och 90-talskrisen. Regeringen föreslår en höjning av 

utgiftstaket med 350 miljarder kronor för att finansiera nödvändiga åtgärder (15 april).

◼ Regeringen har föreslagit förändringar i stödet för korttidsarbete (permittering) som medför 

att anställda kan gå ned i arbetstid med upp till 80 procent och att arbetsgivarens totala 

lönekostnader som mest kan minska med 86 procent under maj-juni 2020 (14 april). 

KOMMANDE UNDERLAG 

• Konjunkturinstitutet publicerar nästa Konjunkturbarometer den 23 april.

• SCB publicerar konjunkturindikatorer för Sveriges ekonomi den 5 maj.

TOLKNING

Konjunkturinstitutet prognosticerar att coronakrisen medför en större 

arbetslöshet än finanskrisen, men inte lika allvarlig som under 90-

talskrisen. Man förutspår att 2020 innebär en brant ökning av andelen 

arbetslösa, och att denna situation kvarstår under ytterligare två år 

innan det börjar återgå till det läge som rådde innan krisen. På grund 

av den oberäkneliga situation som råder till följd av coronaviruset är 

uppskattningen extra osäker för april 2020 och framåt då den bygger 

på flera antaganden om smittspridningen och dess ekonomiska 

konsekvenser. Siffrorna bör därför tolkas med stor försiktighet. 

90-talskrisen

Finanskrisen
Coronakrisen

Arbetslöshet i riket, andel av arbetskraften i procent, 

säsongsrensade värden. 

Samhällsekonomi

Källa: Konjunkturinstitutet

Notering: Scenarioberäkning från kvartal 1 2020 och framåt
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Stockholmsbörsen har under aprils första veckor återhämtat sig något efter den 

kraftiga turbulensen i mars.

Viktiga händelser inom näringslivet i Stockholms län – fortsatta 

svårigheter för regionens företag

Näringsliv

Bland de 77 bolag i Stockholms län som har försatts i konkurs den 1–12 april 

startade 51 procent sin verksamhet för mer än fem år sedan. En del var lönsamma 

under senare år, 10 procent av bolagen uppvisade ett positivt ekonomiskt resultat 

både 2017 och 2018. Denna beskrivning är i linje med situationen för mars månads 

konkursbolag, och tyder på viss bärkraftighet hos bolagen innan coronakrisen. 

KOMMANDE UNDERLAG 

• SCB publicerar statistik angående försäljning inom detaljhandeln den 28 april.

• Detaljerad finansmarknadsstatistik från SCB släpps den 29 april.

• Tillväxtverket och SCB publicerar regional statistik för besöksnäringen den 7 

maj.

TOLKNING

• Så här långt under april månad (till och med den 12 april) har 77 företag försatts i 

konkurs i Stockholms län (Retriever). Det innebär en viss avtrappning i 

konkursintensiteten jämfört med slutet av mars månad.

• Konkurserna har drabbat cirka 300 anställda, enligt preliminära siffror från Retriever 

och Tillväxtanalys. Detta kan jämföras med de 971 anställda som drabbades av 

konkurser i Stockholms län under hela april 2019 (SCB). Den rekordstora ökningen av 

individer som går in i arbetslöshet drivs för stunden alltså inte av konkursbolag. 

• Antalet företagsrekonstruktioner har ökat dramatiskt. Under en vanlig vecka tar hela 

landets tingsrätter sammanlagt emot 5–10 ärenden, under den sista veckan i mars tog 

tingsrätterna bara i Solna och Stockholm emot 34 ansökningar (Domstolsverket). 

• Utbetalningarna enligt den statliga lönegarantin har ökat markant. Närmare 3 600 

personer i Stockholms län mottog betalning under mars 2020 jämfört med 2 400 

personer i mars 2019. Detta inkluderar utbetalningar till anställda i både konkursbolag 

och företagsrekonstruktioner.

• Den 7 april öppnade ansökningarna till stöd för korttidsarbete (korttidspermittering). 

Under det första dygnet mottog Tillväxtverket mer än 15 000 ansökningar nationellt.

TOLKNING

Källa: RetrieverKälla: Retriever

Källa: Nasdaq
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Inskrivning på Arbetsförmedlingen ökade med 215 procent under vecka 

12-15 jämfört med samma veckor år 2019. Inskrivningen ökade mest 

bland unga och minst bland de i åldrarna 30-49 år. Ökningen är större 

bland sverigefödda jämfört med utrikesfödda men utrikesfödda är i högre 

utsträckning redan inskrivna på Arbetsförmedlingen jämfört med 

sverigefödda (ej i figur). Könsskillnaderna är små.  

Antal varslade personer i Stockholms län och övriga län, 

1 januari - 3 april

Antal nyinskrivna på Arbetsförmedlingen, vecka 12-15 

(16 mars - 12 april), 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 de två första veckorna i april har antalet minskat något. 

Varselstatistik är en god konjunkturindikator men det bör noteras att alla 

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

av fem varslade som blev uppsagda. 

TOLKNING

KOMMANDE UNDERLAG 

• Arbetskraftsundersökningen (AKU) från Arbetsförmedlingen publiceras den 21 

april.

• Varsel och nyinskrivna sökande på Arbetsförmedlingen uppdateras på 

veckobasis.TOLKNING

Arbetsmarknad

Källa: Arbetsförmedlingen

Källa: Arbetsförmedlingen
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KOMMANDE UNDERLAG 

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

Förändring i antal inkomna ärenden till Polismyndigheten per brottskategori, 

mars 2020 jämfört med mars 2019 (hela Sverige)

Stabilitet och trygghet

Antalet inkomna ärenden till Polismyndigheten har minskat med 4,6 procent i mars i år jämfört 

med mars förra året. Våldsbrott, trafikbrott och bedrägeribrott är de brott som har minskat 

mest. Narkotikabrott samt övriga brott har ökat något. En trolig orsak till minskningen är enligt 

Polismyndigheten att färre människor rör sig utomhus. Samtidigt befaras ett mörkertal för 

våldsbrott i hemmet. 

Den senaste månaden har antalet kontakter med flera olika stödlinjer ökat. 

• Svenska kyrkans jourhavande präst tog under januari till mars i år emot 85 procent fler 

samtal jämfört med samma period förra året. Antalet kontakter i chatten har ökat med 81 

procent. Till Röda Korsets stödtelefon har antal inkomna samtal ökat med ca 40 procent i 

mars jämfört med februari (Svensk Juridik). 

• Barnens rätt i samhället (Bris) uppger att antal stödjande kontakter per vecka ökat med 30 

procent under veckorna 12-14 jämfört med veckorna innan. Barnens samtal handlar dels 

om oro för coronaviruset i sig, dels om de konsekvenser som uppkommer till följd. Särskilt 

svårt blir det för barn som befinner sig i en utsatt situation hemma (Bris).
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Folkhälsomyndigheten MSB Regeringen

"Sjukvården" Svenska storföretag Socialstyrelsen

Andel som uppger ganska eller mycket stort förtroende för 

myndigheter och institutioner (9 mars - 8 april)

Källa: Kantar Sifo

Enligt Kantar Sifos enkätundersökning (hela Sverige) har förtroendet för de 

flesta institutioner och myndigheter ökat sedan början av mars. För svenska 

storföretag har förtroendet minskat. Det är i linje med Ipsos undersökning från 

vecka 15, där många uppger att de känner oro för effekten på svenska företag. 

Generellt är förtroendet signifikant högre bland kvinnor än bland män. För 

svenska storföretag finns ingen signifikant skillnad i förtroendet mellan könen.
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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
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

