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Enligt Tillväxtverkets statistik per den 22 april är det
inte inom restaurangbranschen som flest skånska
företag beviljats permitteringsstöd utan det är
företag inom handel och tillverkning.
5 900 personer inom handel
5 000 personer inom tillverkning
2 100 personer inom juridik, ekonomi,
vetenskap och teknik

Hela rapporten Skånsk konjunktur presenteras den 4 juni
Detta är en snabbanalys om coronapandemins första ekonomiska effekter i Skåne. Det snabba
förloppet med kraftigt ökat antal konkurser och varsel samt ett stigande antal arbetslösa har
skapat ett behov av en översikt över det aktuella konjunkturläget, samtidigt som endast en
månads statistik är tillgänglig. Denna snabbanalys bygger därför på en samlad bild från statistik,
intervjuer samt data från andra rapporter. Den ordinarie och mer omfattande rapporten Skånsk
konjunktur presenteras i sin helhet den 4 juni. Den ordinarie rapporten kommer att innehålla ett
mer omfattande kapitel om covid-19 med statistik även från april, samt en fördjupning på temat
bostadsmarknad i Skåne.
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+89%
13 000 skåningar skrevs in på Arbetsförmedlingen under v.10-16 2020. Det är 89
procent fler än under samma period 2019. Under samma period ökade antalet nyinskrivna
arbetslösa med 121 procent i Västra Götaland
och 159 procent i Stockholm.
Varsel

4 069
4 069 personer varslades om uppsägning i
Skåne 1 mars-17 april. Totalt har över 60 000
personer i Sverige varslats, varav över hälften
i Stockholms län.

Hotell- och restauranger står för
flest varsel och konkurser i Skåne
En tredjedel av de som varslades i Skåne under
mars månad arbetar inom hotell- och restaurangbranschen. Även på riksnivå är branschen
den som varslat flest, både i mars och hittills
under april. Under mars gick 21 hotell- och
restaurangföretag i konkurs i Skåne. Totalt
drabbades 184 anställda av dessa konkurser.

Satsar på att få skåningarna till att fira
semestern på hemmaplan i år

Tourism in Skåne och flera kommuner vill få skåningarna
att upptäcka det egna landskapet i sommar då det blir
svårt att resa utomlands.
E-handeln med dagligvaror ökade 49,7 procent
Medan dagligvaruhandeln som helhet ökade försäljningen i Sverige med 12,8 procent under mars så
steg e-handeln med dagligvaror med 49,7 procent
rapporterar Svensk Dagligvaruhandel. Hemleveranserna ökade med 34 procent medan upphämtning i
butik ökade med 82 procent.
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Under mars och de tre första veckorna i april har 
13 000 personer skrivit in sig på Arbetsförmedlingen
i Skåne, över 4 000 personer i Skåne har varslats och
Tillväxtverket rapporterade den 22 april om att närmare 22 400 personer i Skåne har blivit korttidspermitterade med beviljat statligt stöd. Då flera företag
både varslat och permitterat personal kan siffrorna
inte summeras, men klart är att över 35 000 skåningar
fått se sin arbetssituation förändras på bara sju veckor. Arbetskraften i Skåne, det vill säga arbetstagare
och arbetslösa, var 708 000 personer förra året.

Nyinskrivna
arbetslösa
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Skånsk konjunktur

35 000 nya arbetslösa
eller permitterade i Skåne
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Lanthandlar och gårdsbutiker lockar i coronatider
När fler jobbar hemma lockar
småskalighet och närhet. Flera
lanthandlar och gårdsbutiker
ökar försäljningen noterar Krinova Incubator & Science Park i
Kristianstad och flera kommuner
gör samma iaktagelse.
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Snabbare ökning av nyanmälda arbetslösa i västra än i östra Skåne

Norra Skåne
Nordvästra Skåne

+105%

+93%

Arbetslöshet
9,6% (+0,8)

Arbetslöshet
9,7% (+0,8)

Mellanskåne

+54%
Lundaområdet

Den senaste tidens konjunkturutveckling kan snarare beskrivas som ett ras än
som en nedgång. Till skillnad från finanskrisen är inte Skåne den hårdast drabbade storstadsregionen under coronapandemin när det gäller varsel och ökad
arbetslöshet. Men i Skåne ökar arbetslösheten från en hög nivå och störst
ökning av nyanmälda arbetslösa noteras för städerna vid Öresundskusten och i
norra Skåne. Krisen slår hårt mot hotell- och restaurangbranschen som svarar
för flest varsel och konkurser i Skåne. Men det är inom handel och tillverkning i
Skåne som flest permitteringar skett. Samtidigt kan det noteras framgångar för
vissa skånska gårdsbutiker och matföretag med lokal förankring nu när allt fler
arbetar hemifrån. I sommar hoppas besöksnäringen på hemmaturism i Skåne.
I coronapandemins fotspår har svensk ekonomi drabbats hårt. BNP-prognoser skrivs ner, antalet konkurser blir allt fler och arbetslösheten ökar kraftigt.
Coronapandemin drabbar ekonomin i hela Sverige,
men den slår olika hårt i olika delar av landet.
Under vecka 10-16 registrerades 12 997 nya
arbetslösa i Skåne, 89 procent fler än under samma period 2019. Trots den kraftiga ökningen av
nyregistrerade arbetslösa har Skåne hittills klarat
sig något bättre än Västra Götaland och Stockholmsregionen, där antalet nyinskrivna arbetslösa var 121 respektive 159 procent fler under v
4

10-16 2020 jämfört med samma period 2019.
Skåne kommer dock från ett läge där arbetslösheten var högre än i övriga Sverige före coronakrisens utbrott. Bara i tre regioner, Blekinge, Södermanland och Gästrikland, var andelen arbetslösa
fler i mars. Arbetslösheten i Skåne var 9,8 procent
i mars 2020, vilket är 0,1 procentenheter högre än
i februari och 0,6 procentenheter högre än i mars
2019. I Stockholms län var arbetslösheten 6,7
procent i mars 2020, en ökning med 0,5 procentenheter jämfört med februari och 0,9 procentenheter högre än i mars 2019. I Västra Götaland steg
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Sydvästra Skåne

+98%

+61%
Förändring av
antalet nyinskrivna
arbetslösa v 10-16
2020 jämfört med
samma veckor 2019

Arbetslöshet
10,6% (+0,9)

Arbetslöshet
7,5% (+0,7)

+82%

Konjunktur: Corona har hittills slagit
hårdast mot västra och norra Skåne

Nordöstra Skåne

Sydöstra Skåne

Arbetslöshet
6,4% (+0,7)
Arbetslöshet
11,6% (+0,4)

Skåne

+67%

+89%

Arbetslöshet
7,3% (+0,4)

Arbetslöshet mars
2020 (förändring
i procentenheter
sedan mars 2019)

Arbetslöshet
9,8% (+0,6)
Källa: Arbetsförmedlingen

Färre nya arbetslösa i Skåne än i Stockholm och Västra Götaland
Nyinskrivna arbetslösa i Skåne, Stockholm och Västra Götalands län
Avser antalet nyinskrivna per vecka 2020

Antal
v.10-16 2020

Förändring
jämfört med
2019

Skåne

12 997

89%

Stockholm

27 375

159%

Västra Götaland

16 639

121%
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Avser antalet nyinskrivna sökande enligt Arbetsförmedlingens
veckostatistik. Källa: Arbetsförmedlingen
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> Om siffrorna. Statistiken över antalet nyinskrivna arbetslösa bygger på hur många personer som
registrerar sig som arbetslösa hos Arbetsförmedlingen. Statistiken visar hur många som blivit arbetslösa
under den gångna perioden, men inte hur mycket arbetslösheten ökat med totalt sett eftersom den inte
visar hur många arbetslösa som får ett nytt jobb.
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arbetslösheten från 6,6 procent i februari till 6,9
procent i mars 2020. I mars 2019 var arbetslösheten
6,1 procent.
Störst ökning längs Öresundskusten
Antalet nyinskrivna arbetslösa växer i hela Skåne,
men det är i kommunerna i norra Skåne och längs
Öresundskusten ökningen skett snabbast under
coronapandemins inledande del. I delområdena
Mellanskåne, Sydöstra och Nordöstra har förvisso
fler än normalt anmält sig som arbetslösa, men ökningen är inte lika stor som i Sydvästra, Nordvästra,
Lundaområdet och Norra.
I de största kommunerna längs Öresundskusten,
Malmö och Helsingborg, har antalet nyinskrivna arbetslösa varit 95 och 98 procent högre under vecka
10-16 2020 jämfört med samma period 2019. I Lund
har motsvarande siffra varit 82 procent. I Ystad och
Kristianstad, de största kommunerna i östra Skåne,
har antalet nyinskrivna arbetslösa ökat med 77
respektive 69 procent. I Eslöv skrevs 257 personer in
som arbetslösa under v.10-16 2020, 59 procent fler
än under samma period 2019.
I den nyligen avslutade högkonjunkturen fanns
på flera sätt en fasförskjutning i Skånes östra
delar, som nåddes senare av både konjunkturtop-

Vartannat varsel sker i Stockholm

par och avmattning. Mellan november 2018 och
november 2019 skapades färre jobb i de privata
och offentliga företagen i Sydvästra, Lundaområdet och Nordvästra än under föregående
tolvmånadersperiod, medan tillväxten av jobb i de
fyra mindre delområdenas näringsliv fortsatt var
ökande. På samma sätt minskade den påbörjade
bostadsproduktionen kraftigt i Sydvästra, Nordvästra och Lundaområdet mellan 2018 och 2019,
medan det totalt sett påbörjades 1 700 bostäder
i de fyra mindre delområdena i östra Skåne 2019,
jämfört med drygt 1 300 under 2018. Att antalet
nyinskrivna arbetslösa under coronapandemins
inledande skede ökat kraftigare längs Öresundskusten än i Skånes östra delar behöver alltså
inte nödvändigtvis bero på att de ekonomiska
effekterna kommer bli störst i Skånes västra delar.
Näringslivets struktur kan ge en viss förskjutningseffekt även under coronapandemin.

Varsel i Sverige per bransch, mars-17 april 2020
Antal varslade
1-17 april

Andel av alla
varslade i april

Hotell- och restaurangverksamhet

13 229

31%

3 479

20%

Handel; reparation av motorfordon och
motorcyklar

3 632

9%

2 828

16%

Kultur, nöje och fritid

1 589

4%

2 515

14%

Tillverkning

2 456

6%

2 148

12%

Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster
och andra stödtjänster

8 649

20%

1 648

9%

Transport och magasinering

4 075

10%

1 388

8%

Varsel i Skåne per bransch, mars 2020

Avser fram till
den 17 april:

7 292

Varsel per månad
25 000

Andel av alla
varslade i mars

Endast de sex branscher där antalet varsel var flest i april 2020 inkluderas i tabellen. Källa: Arbetsförmedlingen

Antalet varsel ökar mer i Stockholm och Göteborg
42 415 personer varslades i Sverige under mars
2020, varav 2 418 personer i Skåne. Över hälften
av de svenska varslen skedde i Stockholms län, men
även i Västra Götaland steg antalet varsel kraftigare
än i Skåne. Också under de inledande veckorna av

Stockholm

Antal varslade i
mars

Antal
varslade

Andel av alla
varslade i Skåne

Hotell- och restaurangverksamhet

797

33%

Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och
andra stödtjänster

520

22%

Tillverkning

249

10%

Handel; reparation av motorfordon och
motorcyklar

207

9%

Informations- och kommunikationsverksamhet

139

6%

Transport och magasinering

138

6%

Totalt

Utveckling 1–17 april
Antal varsel i storstadslänen
hittills under april månad 2020:
Skåne: 1 651
Stockholms län: 7 292
Västra Götalands län: 2 526
Sverige: 17 719

2 418

Endast de sex branscher där antalet varsel är flest inkluderas i tabellen. Källa: Arbetsförmedlingen

20 000

Antal varsel i storstadslänen under 2020
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Sverige

Avser fram till
den 17 april:

Skåne

Februari

Mars

219

241

2 418

1 600

1 528

23 595

544

500

6 999

3 304

3 180

42 415

Källa: Arbetsförmedlingen

1 651

Varsel per månad
2 500

April 2020 omfattar
t.o.m 17 april

Källa: Arbetsförmedlingen

Till skillnad från finanskrisen drabbas Skåne och Stockholm mera likartat av coronapandemin
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Under finanskrisens inledning 2008-2009 drabbades Region Skåne av ett kraftigt ökande antal varsel medan Region
Stockholm i förhållande till antalet invånare drabbades mycket lindrigare. När coronapandemin tog fart under mars
2020 var utvecklingen mera lika mellan Skåne och Stockholm. Under de första sjutton dagarna i april fortsatte
ökningen i Skåne medan den relativt sett dämpades i Stockholm. Notera att skalorna är olika i diagrammen. Det vi vill
belysa är hur den trendmässiga utvecklingen skiljer sig åt mellan finans- och coronakrisen för framför allt Stockholm.
Källa: Arbetsförmedlingen

2020

Källa: Arbetsförmedlingen
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Antal
konkurser företag
2020/03 i konkurs i mars
147
skånska

(Siffran i parentes visar antal konkurser per månad 2019/03–2020/02)

Antal konkurser 2020/03

Antal
mars
(antal
konkurser
i genomsnitt per månad mars 2019 - februari 2020)
(Siffrankonkurser
i parentes visar
antal 2020
konkurser
per månad
2019/03–2020/02)
Antal anställda drabbade

Antal anställda drabbade av
av konkurs
2020/03
Antal
anställda
drabbade
konkurser
mars 2020
Nordvästra Skåne
Nordvästra
34Skåne

Norra4Skåne

(24,7)

(3,8)

34

4

(24,7)

av konkurs 2020/03

Norra Skåne
(3,8)

104
Helsingborg

5

Lomma

(6,3)

7
Mellanskåne
Lundaområdet

(6,3)

7

(3,6)

(9,0)

Sydvästra Skåne
Sydvästra Skåne
69

69

(42,3)

Sydöstra Skåne

Lund*

505
Lund*
505

81
Lomma

Skåne

81

Skåne
147
(93,6)
147

(3,6)

20
(9,0)
20

104

5
Skåne

Mellanskåne

Lundaområdet

Helsingborg

Nordöstra
Skåne
Nordöstra

Vellinge

(93,6)

71
Vellinge

Sydöstra
8 Skåne

71

8

(3,9)

Malmö

177
Malmö
177

övriga 28 kommuner 159
Skåne 28
1097
övriga
kommunerKälla:
159SCB

(3,9)

1097

Siffrorna i grafiken
ovan avser antalet anställda i bolag
Skåne
med säte i en viss kommun, medan de anställda kan arbeta i
hela landet. * I siffran ingår Lund Fashion som har cirka 400
anställda plus timanställda i butikskedjorna Flash och Dea
Axelssons.

(42,3)

Konkurser i Skåne efter bransch, mars 2020
Antal konkurser
2020/03

Antal konkurser per månad
2019/03-2020/02

Antal anställda drabbade av
konkurser 2020/03

Hotell och restauranger

21

6,4

184

Byggindustri

20

14,9

139

Företag inom juridik, ekonomi,
vetenskap och teknik

19

7,3

17

Parti - och provisionshandel
utom med motorfordon

12

8,7

19

Transport- och
magasineringsföretag

10

5,2

86

Detaljhandel utom med
motorfordon och motorcyklar

9

10,6

432

147

93,6

1 097

Totalt
Källa: SCB

> Flest konkurser längs Öresundskusten. Sydvästra, Nordvästra och Lundaområdet är de delområden där flest
företag gick i konkurs i mars.
> Över 500 anställda drabbade av konkurser i Lund. 505 anställda drabbades av konkurser i Lund i mars
månad. Över 400 av dessa arbetade i klädföretaget Lund Fashion med butiker på en rad orter.
> Hotell- och restaurang värst drabbat. Hotell- och restaurang är den bransch i Skåne som drabbades av
flest konkurser under mars 2020. 21 företag i branschen gick i konkurs under mars, jämfört med 6,4 företag i
genomsnitt under de föregående 12 månaderna.
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april har antalet varsel varit betydligt fler än normalt.
I mars var hotell och restaurang samt företagstjänster de branscher där över hälften av
de varslade arbetade, både i Skåne och i Sverige
som helhet. Under april har dock andelen av de
varslade som arbetar i detaljhandeln, kultur- och
nöjesbranschen samt i tillverkningsindustrin ökat.
Antalet varsel per bransch i april har i skrivande
stund endast presenterats på riksnivå.
Tillverkningsindustrin stod för 10 procent av
alla varsel i Skåne under mars, en högre andel än
i landet i övrigt. I april har dock antalet varsel i
branschen ökat även i övriga Sverige. Industrin
sysselsätter en mindre andel i Skånes mer befolkade kommuner, men är en större bransch i de delar
av Skåne där ökningen av antalet nyinskrivna
arbetslösa hittills varit svagare.
Kraftig ökning av antalet konkurser i Skåne
I mars gick 147 skånska företag i konkurs och närmare 1 100 anställda drabbades av dessa konkurser. I
bägge fallen är detta en kraftig ökning jämfört med
genomsnittet under de föregående tolv månaderna.
Mellan mars 2019 och februari 2020 gick i genomsnitt 94 skånska företag i konkurs per månad, och
drygt 250 anställda drabbades av dessa konkurser.
Att antalet konkurser i mars ökat med drygt hälften,
jämfört med en genomsnittlig månad, samtidigt
som antalet anställda som drabbas av konkurser
flerdubblats förklaras delvis av att ett av företagen
som tvingades lämna in en konkursansökan i mars,
Lund Fashion med butikskedjorna Flash och Dea
Axelssons, hade drygt 400 anställda och därmed får
ett kraftigt genomslag i statistiken. De anställda är
dock spridda i butiker över hela landet.
Antalet skånska konkurser är störst i de tre
mest befolkade delområdena; Sydvästra, Nordvästra och Lundaområdet. 84 procent av de företag
som gick i konkurs under mars har sitt säte i något
av delområdena. Den höga andelen är dock inte
unik för coronatider, under de föregående tolv
månaderna skedde 81 procent av alla Skånes
konkurser i dessa delområden. År 2018 arbetade
74 procent av Skånes sysselsatta i något av de tre
mest befolkade delområdena.
Branscherna med flest konkurser i Skåne
Hotell- och restaurangbranschen är den bransch i Skåne där flest företag, 21 stycken, gick i konkurs under
mars 2020. 20 företag i byggindustrin gick i konkurs
under samma period, men coronapandemins effekt
är inte lika stor i byggindustrin då antalet konkurser
i branschen i genomsnitt var 15 stycken per månad
SKÅNSK KONJUNKTUR - SNABBANALYS • April 2020

redan under den föregående tolvmånadersperioden.
Detaljhandeln var den bransch i Skåne där flest
anställda drabbades av konkurs under mars 2020.
Antalet konkurser i branschen var färre än under en
genomsnittlig månad, men som tidigare nämnts hade
ett av företagen som gick i konkurs under månaden,
Lund Fashion, över 400 anställda vilket gör att antalet
anställda som drabbats betydligt högre än normalt.
Sämre hushållsekonomi - ändrad konsumtion
46 procent av de tillfrågade hushållen i Svensk
Handels rikstäckande webbundersökning den 3-7
april tror på en försämrad ekonomisk situation i
sitt hushåll, varav 13 procent tror på en kraftigt
försämrad situation. Yngre bedömer oftare än
äldre att deras ekonomi försämras.
Samtidigt förändras konsumtionsmönstret
när medborgarna uppmanas till social distansering och i vissa fall isolering för att minska
spridningen av coronavirus. I Svensk Handels
undersökning uppger en majoritet av hushållen
att de minskat sin konsumtion i alla kanaler utom
näthandel med mat som istället ökar starkt.
Drygt 60 procent av konsumenterna uppger
dock att de räknar med att återgå till sina tidigare inköpsmönster när krisen väl är över.
8 av 10 fastighetsägare stöttar drabbade lokalhyresgäster
Fastighetsägarna i Skåne, Kronoberg och Blekinge hjälper i stor utsträckning butiker, restauranger och andra lokalhyresgäster att klara
coronakrisen. 8 av 10 av fastighetsägare uppger
att de vidtagit eller planerar att vidta stödåtgärder. Det kan handla om allt från ändrade
betalningsperioder till uppskov med betalningar,
hyresreduktioner och hyresfria månader. Behovet
är stort. Fyra av tio fastighetsägare har lokalhyresgäster som inte betalat hela eller delar av den
avtalades hyran vid senaste månadsskiftet. Det
visar en enkätundersökning bland 570 medlemsföretag gjord av Fastighetsägarna Syd.
Regeringen har avsatt fem miljarder kronor i stöd
till fastighetsägare som sänker hyrorna i utsatta
branscher. Stödet innebär att hyresvärdar som
under perioden 1 april – 30 juni 2020 sänker hyran
kompenseras med maximalt 50 procent, dock som
mest med 25 procent av den ursprungliga hyran.
Tuff tid för sällanköpsvaruhandeln
Att läget för sällanköpsvaruhandeln kraftigt
försämrats under coronakrisen framgår av att
bolagen bakom klädkedjor som Flash, Dea Axels9

sons, MQ, Joy och Marqet försatts i konkurs medan
kedjorna Brothers, Polarn o Pyret, Pagelle, Twilfit,
Department and stores, Accent, Morris, Rizzo
och Intersport är under rekonstruktion. Flera av
ovanstående kedjor har haft lönsamhetsproblem
sedan tidigare och i bakgrunden finns trenden mot
en ökad andel e-handel.
48 procent av företagen inom sällanköpsvaru
handeln i landet uppger till Svensk Handel att de har
förlorat mer än 40 procent av sin omsättning under
senaste veckan jämfört med samma vecka året innan.
Nästan 30 procent av företagen inom sällanköpsvaruhandeln uppger att de bedömer att de
endast klarar att driva verksamheten vidare i högst
två månader under rådande omständigheter.Oavett
var de drabbade större butikskedjorna har sitt säte
så kommer konkurserna/rekonstruktionerna att
påverka stadsbilden och köpcentra även i Skåne då
kedjorna vanligen har butiker i stora delar av landet.
Dagligvaruhandeln växte 12,8 procent i mars
E-handeln med dagligvaror ökade med 49,7 procent
i mars och totalt ökade dagligvaruhandeln i Sverige
med 12,8 procent (+14,2 procent justerat för kalendereffekter) jämfört med mars 2019. Det rapporterar
Svensk Dagligvaruhandel som jämför med en normal
månad då försäljningen brukar öka med tre procent. I
fysiska butiker ökade försäljningen med 11,7 procent
under mars medan e-handel för hemleverans ökade
med 34, 1 procent och e-handel för upphämtning i
butik ökade med 82,2 procent. Alla butiker går dock
inte bättre. Antalet besökare har minskat i många
stadskärnor och köpcentra och då framför allt i storstäderna. Även gränshandeln upplever motgångar.
5 000 säsongsanställda behövs i trädgårds
näringen
Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, har det motsatta
problemet jämfört med besöksnäringen. De saknar
säsonganställd arbetskraft. Helén Rosengren,
regionchef för LRF Skåne, berättar att man nationellt räknar med att det saknas 5 000 anställda i
trädgårdsnäringen för att klara säsongens bäroch grönsaksskördar. I en nyligen gjord enkät som
besvarades av 627 lantbruksföretagare i Skåne
uppgav 16 procent att de hade behov av säsongsarbetare de närmaste månaderna. De flesta
sökte högst fem säsongsanställda medan en
mindre grupp behövde mer än 50 säsongsanställda var. Hon berättar att Hushållningssällskapet
har gjort 66 djupintervjuer med skånska trädgårdsföretag och där uppgav 47 att de behövde
arbetskraft och sammanlagt behöver dessa
10
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trädgårdsföretag 1 900 säsongsanställda.
Problemet är de restriktioner många länder
infört när det gäller rörlighet inom och mellan
länder i samband med coronapandemin. De
tusentals säsongsarbetare som brukar komma
från bland annat Polen, Rumänien, Bulgarien och
Sydeuropa har svårt att ta sig till Skåne.
– Om de inte kan komma hit kommer vi att få
ganska stora problem. Många har redan kontrakt
och har jobbat här i många år. Hur det kommer
att gå ser vi under andra halvan av maj då det
stora personalbehovet börjar uppstå, säger Helén
Rosengren i en kommentar till denna analys.
Livsmedelsbranschen under omställning
Samtidigt som många restaurangföretag varslar
anställda eller tvingas i konkurs så noterar Krinova
Incubator & Science Park i Kristianstad i en rapport
från den 8 april att de även ser företag som ändrar
sin affärsmodell för att hitta nya intäktskällor.
Krinova noterar att det skett en kraftfull förflyttning av konsumenternas beteende till att i
ökad utsträckning konsumera maten i hemmet.
Gårdsbutiker och närproducerat ökar
Medan restauranger, konferensanläggningar och
hotell rapporterar om avbokningar och stora intäktsbortfall visar Krinovas enkät att gårdsbutiker,
e-handel och dagligvarubutiker i flera fall uppvisar
en positiv utveckling under coronakrisen.
De noterar även att tröskeln för små- och medelstora producenter att komma in hos de stora livsmedelskedjorna har sänkts. ”Matföretag med stark
lokal förankring och som vågar dra nytta av denna
har en fördel. Konsumenter är mer hemma, de blir
mer medvetna om de lokala företagens betydelse,
handlar lokalt och värnar solidariskt om deras överlevnad”, skriver Krinova och menar att det mildrar
effekterna för många matföretag. Analysen visar
på ett förändrat konsumentbeteende som påverkar
företagen i hela livsmedelskedjan.
LRF bekräftar trenden mot att fler små livsmedelsproducenter släpps in hos stora butikskedjor som ICA, Coop, Axfood och Lidl. Det sker
genom utökade undantag när det gäller licensieringskraven för att få leverera till livsmedelsbutiker. ICA har t.ex. höjt gränsen från 5 till 15
butiker som små lokala odlare kan leverera till
utan certifiering enligt IP livsmedel.
Två lanthandlare med vind i seglen
Lina & Evas Lanthandel i Killhult utanför Hörby
och Torna Hällestads Lanthandel utanför
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Lund är två exempel på lokala butiker som fått
ett uppsving i försäljningen när fler arbetar
hemifrån samtidigt som många vill undvika
trängsel.
För Lina & Evas Lanthandel har omsättningen
under mars ökat med 20 procent när fler arbetar
hemifrån under coronapandemin samtidigt som
man vill undvika trängsel.
– Många som jobbar hemma handlar på hemmaplan, de vill inte köra in till de större butikerna.
Vi packar ihop varor till många, men märker också
av fler kunder och nya kunder inne i butiken. Vi
håller också öppet på morgnarna för riskgrupper,
och då är det många som kommer, säger Lina
Hultgren, en av ägarna till Lina & Evas Lanthandel, till Øresundsinstituttet.
– Det kom plötsligt, under en vecka kom en
rejäl ökning. Det gick upp kraftigt direkt, men det
är lite jämnare ökning nu. Det håller i sig fortfarande, och vi hoppas att det håller i sig även efter
att coronakrisen är över, säger hon.
Torna Hällestads Lanthandel är en annan lokal
butik som bekräftar den positiva bilden.
– Det ser vi på dagsavsluten. Fler folk i byn är
hemma och handlar här istället för att åka iväg.
Det kommer även många från städerna hit för
att vandra i vår fantastiska natur och som passar
på att handla. Många vill också stötta det lokala
tror jag, säger Annika Ekström, som jobbar i Torna
Hällestads Lanthandel och som också är ekonomiansvarig, i en kommentar till denna analys.
Fler exempel på nya initiativ under krisen
I Krinovas rapport lyfts ytterligare en rad exempel på nya skånska livsmedelssatsningar fram:
•
Gårdsfisk i Åhus har skapat fiskabonnemang
för konsumenter i Skåne.
•
Green Fries placerade en grön frysbox i
Hässleholm där konsumenter kan köpa företagets frysta pommes och swisha betalning.
Ett sätt att hitta en ny kundgrupp när beställningarna från restaurangerna minskade.
•
Matmakarna i Kävlinge erbjuder varm lunch
för take away till personer som är isolerade
eller jobbar hemma.
•
Kvarteret Erikstorp i Borstahusen i Landskrona bjöd in till vårfest med trerättersmeny
för avhämtning där kockarna sände live via
Facebook under kvällen.
•
Take away Skåne är en hemsida med ursprung i Facebookgruppen Take away Malmö
där krögare lägger ut menyer och människor
tipsar om bra restauranger.
SKÅNSK KONJUNKTUR - SNABBANALYS • April 2020
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22 400 permitterade i Skåne
Sedan 7 april har företag kunnat ansöka om
korttidspermittering/korttidsarbete hos Tillväxtverket och då retroaktivt från den 16 mars.
Över 40 000 ansökningar inkom, och totalt
beviljade Tillväxtverket korttidspermitteringar
avseende 208 400 personer i Sverige under de
första två ansökningsveckorna. 22 400 personer i Skåne har blivit korttidspermitterade, vilket
motsvarar 11 procent av alla permitteringar i
Sverige. I Stockholms och Västra Götalands län
har 66 800 och 42 300 personer permitterats,
vilket motsvarar över hälften av alla permitteringar i Sverige.
I Skåne är handeln den bransch som stått för
flest permitteringar, över 5 900. Det motsvarar
27 procent av alla Skånes korttidspermitteringar.
Därefter följer tillverkningsindustrin, där 5 000
personer permitterats, och verksamheter inom
juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, där över
2 100 personer beviljats korttidspermittering.
Tillverkningsindustrin är den bransch som
stått för flest permitteringar i Västra Götalands län, och näst flest i Skåne. I Stockholm
är branschen däremot inte en av de tre med
flest permitteringar. Hotell- och restaurangbranschen står för 20 procent av de beviljade
permitteringarna i Stockholms län.
Brancher med flest permitterade i Skåne:
- Handel: 5 900 personer
- Tillverkning: 5 000 personer
- Verksamheter inom juridik, ekonomi, vetenskap
och teknik: 2 100 personer
Källa: Tillväxtverket den 22 april 2020
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permitterats. Det uppger ESS Groups operativa
chef Anders Nilsson.
Ett annat exempel på företag som ännu så länge
klarar sig är privatägda Malmö Arena Hotel i Hyllie
som har ett kraftigt reducerat, men dock fortsatt,
kundunderlag även om själva arenan är stängd.
– Vi håller oss ovanför vattenytan. Vi brukar
ha en stor andel internationella gäster som nu är
borta och vi har nästan ingen konferensverksamhet. Men Hyllie är ett expansivt område vilket
ger oss en del företagsgäster knutna till projekt i
området som gör att det är värt att hålla hotellet
öppet, säger hotellchefen Linda Persson, till
denna analys.
Hittills har Malmö Arena Hotel klarat neddragningarna genom det statliga stödet för korttidspermittering och har inte behövt säga upp
personal. Däremot har inhyrd städpersonal sagts
upp av underleverantören.
FOTO: TOURISM IN SKÅNE

Hon noterar att de första konkurserna i branschen ofta gällde företag som tidigare gått med
förlust eller haft ett lågt eget kapital.
– Företag som inte har några stora tillgångar
lever enbart på sitt kassaflöde. När det stryps
finns det inget att göra.
Pia Jönsson Rajgård bedömer
Tourism in Skåne satsar på att få
att hotell och restauranger i
skåningarna till att fira semestern
storstäderna är de som har det
på hemmaplan i år
tuffast. Likaså företag med
För att stötta besöksnäringen
många utländska besökare eller
arbetar Tourism in Skåne för att
mötesanläggningar med fokus
marknadsföra Skåne som turistdemot affärsresenärer. Vandrarstination för de egna invånarna.
hem och B&B på landsbygden
– Vi kommer inte ens en gång
har kanske hittills inte påverkats
att försöka få hit stockholmare eleftersom sommarturismen ännu Pia Jönsson Rajgård, vd Tourism in
ler göteborgare, säger Pia Jönsson
Skåne.
är i sin linda. Företag som äger
Rajgård som istället arbetar med
sina fastigheter själva klarar sig
”Stötta Skåne” som aktuell slogan.
ofta bättre medan bolag som precis gjort stora
I Kristianstad hoppas näringslivsutvecklaren Ceinvesteringar har en svårare situation.
cilia Isberg just på den inhemska sommarturismen
De företag som hon ser klarar sig bäst är de
eftersom hon tror det blir svårt att resa utomlands
som är digitalt mogna och är vana att arbeta i
även om coronakrisen skulle börja klinga av.
social medier.
– En bra sommar kan rädda många av företa– Vi har därför gjort insatser för att hjälpa
gen. En fördel med den lokala besöksnäringen
gårdsbutiker och konstnärer med webbutiker.
här i Kristianstad är att en stor andel utgörs av
fritidsboende och stugor. Det ökar chanserna att
Flera skånska SPA-hotell arbetar vidare
sommaren blir okej för många företag kopplade
Även om krisen beskrivs som omfattande i
till besöksnäringen. Det blir ju lite som att folk
besöksnäringen så finns det exempel på bolag
åker til sitt andra hem.
som ännu så länge överlever med en anpassad
verksamhet. Skånska SPA-anläggningar som
Nya framtidsscenarier
Hotel Skansen i Båstad, Ystad Saltsjöbad och
Pia Jönsson Rajgård tror inte att läget kommer
Hotell Mossbylund i Skurup är några exempel
att gå tillbaka till det som gällde i januari utan
på företag som Pia Jönsson Rajgård lyfter fram
att världen blir annorlunda. Därför har Tourism in
som hittills har kunnat hantera krisen även om
Skåne tillsammans med kollegor i övriga sydsvenantalet gäster minskat kraftigt.
ska regioner inlett ett omfattande scenariearbeYstad Saltsjöbad ingår i ESS Group och har
te som leds av konsultföretaget Kairos Future.
öppet som vanligt men med ungefär halv belägg– Vi behöver få en större bild. Det handlar om
ning varför 30 procent av personalen korttidshur vi ska arbeta under nästa år och vidare in i
12
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framtiden. När det gäller det långsiktiga perspektivet tror jag att klimatfrågan kommer att
påverka oss mycket i ett 1-3 årsperspektiv.
I arbetet ingår även att bygga upp ett nytt partnerskap för att marknadsföra Sydsverige i Danmark.
Krisen riskerar att sprida sig till
industrin
På Malmö stads näringslivskontor reflekterar enhetschefen Sebastian Drott över
utvecklingen för det lokala
näringslivet. Han berättar hur
många av de krögare han mött
är lugna, metodiska och strukturerade mitt under krisen.
Näringslivskontoret och hela
kommunen fokuserar nu på att

hjälpa drabbade företagare vilket sker såväl lokalt
som i samarbete med Tillväxt Malmö, Region Skåne, Business Region Skåne och Almi Skåne.
I ett första skede har arbetet mest handlat om
att försöka hjälpa restaurang- och hotellföretag
som tappat upp till 80-90 procent av omsättningen. I nästa steg tror Sebastian
Drott att tillverkningsindustrin kan
få det svårt. Även om stora fordonstillverkare som Volvo nu börjar
starta upp sin produktion har det
blivit svårare att få leveranser från
utländska underleverantörer.
FOTO: HANDELSKAMMAREN

Digitalt mogna företag klarar krisen bättre
Besöksnäringen var den bransch som tidigast
märkte av coronakrisen och som svarar för flest
varsel och konkurser under mars och april.
Tourism in Skånes vd Pia Jönsson Rajgård
betonar att läget är tufft för besöksnäringen och
delar in krisutvecklingen i tre faser:
•
Överlevnadsfas - där är de flesta företagen
fortfarande.
•
Återhämtning.
•
Anpassning av affärsmodell och strategiska resonemang. Vissa kommer då välja att
lägga ner sina företag.
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Jacob Elander, analys Sydsvenska
Industri- och Handelskammaren.

Handelskammaren: stabilisering men
problem med leveranser
Bilden från Malmö stads näringslivskontor stämmer väl överens med

Stabilisering, importproblem och permitteringar före banklån
I en företagsenkät med svar från 137 medlemsföretag från den 17 april noterar Sydsvenska Industri- och Handelskammaren de första tecken på en stabilisering och att företagen börjar hantera situationen. Men andelen företag
som har problem med utländska leveranser ökar. Fler företag väljer att nyttja permitteringsstöd än stödlån i bank.
Svårare för företag att nå sina mål
Upplever ert företag nya svårigheter med att nå
produktionsmål/möta kundorder på grund av ökade
sjukanmälningar och preventiva åtgärder?

Stora problem i leveranskedjan
Har någon vara som ert företag beställt av en
utländsk leverantör blivit försenad/inställd på grund
av Coronaviruset?
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4 av 10 har permitterat

Vart tionde företag söker finansieringsstöd i bank

Har ni använt det nya systemet för korttidspermitteringar?

Har ni sökt finansieringsstöd från en bank sedan den
11 mars?
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Källa: Sydsvenska Industri- och Handelskammaren
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FOTO: KRISTIANSTADS KOMMUN

FOTO: LUNDS KOMMUN

Utmanande läge för butiker i Kristianstad
Handeln hade det tufft i Kristianstads stadskärna
redan innan coronapandemin noterar näringslivsutvecklaren Cecilia Isberg på Kristianstads kommun.
– De nuvarande restriktionerna kombinerat
med en ökad försiktighet i konsumtionen har gjort
situationen akut för en del butiksföretag. Stora
kedjor som Flash, Joy och MQ har redan gått i konkurs. Några av de mindre lokala butikerna har dock
drabbats i mindre utsträckning, då konsumenterna i
detta läge insett allvaret och aktivt försöker gynna
sina lokala affärer och producenter. Kommersiell
service är också hårt drabbat, det vill säga frisörer,
massörer, gym.
Hon noterar att det även finns butiker som
går framåt under krisen och då gäller det främst
möbelhandel, byggvaruhandel och trädgårshanFärjetrafiken har det tufft i Helsingborg
del som gynnas av att fler är hemma.
Liksom i de flesta kommuner är det besöksnäCecilia Isberg noterar att de allra flest branringen som först känt av coronapandemin i
scher känner av krisen, men att restaurang och
Helsingborg. Även handeln påverkas negativt
hotellnäringen har det extra tufft och många
uppger Helsingborgs näringslivsdirektör Annette
företag där kämpar för att överleva. Det gäller
Melander Berg till Øresundsinstituttet.
även företag och organisationer inom evene– Transportnäringen och framför allt färjorna
mang och underhållning. Inom besöksnäringen är
till Danmark är kraftigt påverkade av den danska
det hittills campingarna som klarat sig bäst.
gränsstängningen.
– Transportföretagen har en
– Det är tufft. Samtidigt
kraftig nedgång, liksom biluthyrgenomför många företag viktiga
ningsfirmor och liknande. Tillverkinsatser och ställer om så att de
ningsindustrin och byggbranschen
och branschen kan få bättre förhar hittills mest märkt av coronakriutsättningar efter krisen. Vissa
sen genom problem med material
företag har bättre beredskap och
och leveranser. Det finns dock en
även större möjlighet att ställa
stor oro för att restriktionerna ska
om. Sommaren blir betydelsefull
dra ut på tiden, prognosen är att om
och en möjlighet till återhämtinget förändras inom de närmaste
ning om krisen lättar. Då kommer
två-tre veckorna så kommer krisen
Annette Melander Berg, närings
vi att lyfta fram möjligheterna
bli mycket kännbar för företagen.
livsdirektör Helsingborgs stad.
att turista på hemmaplan.
Mer än vartannat företag producerar som vanligt
Handelskammarens enkät visar att mer än vartannat av de tillfrågade företagen kan producera
som vanligt. Andelen som i Handelskammarens
enkätundersökning uppger att de har svårigheter
att möta kundorder på grund av ökade sjukanmälningar och preventiva åtgärder har sedan den 24
mars stabiliserats kring 45 procent.
När det gäller de olika offentliga stödåtgärderna är det vanligare att stödet för korttidspermitteringar utnyttjas än att företagen ansöker
om finansieringsstöd från banken. Fyra av tio
tillfrågade företag i enkäten svarar att de använt
det nya stödet för korttidspermitteringar medan
endast vart tionde företag sökt stöd hos banken.

– Många företag är hårt drabI synnerhet byggbranschen
bade. Andra är mer eller mindre
jobbar med små marginaler, och
fortsatt opåverkade. Det stora
är ganska konkursutsatt också i
livsmedelsföretaget, som är komvanliga fall. Risken finns att de
munens största privata arbetsgiminsta börjar gå i konkurs när den
vare, producerar för fullt och långt
nuvarande orderstocken arbetats
över vad som producerades under
av. Tjänstesektorn är drabbad
samma period föregående år. Flera
när det gäller konsulttjänster och
företag belyser problemet med att
företagsnära tjänster – en av de
kunna få tillgång till insatsvaror
första sakerna som företag straCecilia Isberg, näringslivsutvecklare
Kristianstads
kommun.
eller andra produkter från utlandet.
mar åt och tar bort när tiderna
I en enkät som vi har ute ser, trots
börjar bli sämre.
situationen, en majoritet av de respondenterna i
En styrka med Kristianstad som Cecilia Isberg lyfhuvudsak positivt på verksamhetens utvecklingen
ter fram är att det inte finns så många stora företag
under de kommande 6-12 månaderna. En annan
där och att näringslivet är diversifierat. HK Scan är
fråga rör om företaget bedömer att de behöver
största privata arbetsgivaren med 700 anställda.
minska ner på personalen på grund av situationen.
Än så länge har en övervägande
Oro i Lund över finansieringen
majoritet svarat att de inte tror att
av startup-bolagen
det kommer att bli aktuellt.
Lunds näringslivschef Per
– En intressant observation är att
Persson lyfter i likhet med
ett hotell som har en stor del resande
många av sina kolleger i Skåne
hantverkare, reparatörer och servicefram besöksnäringen och vissa
tekniker som gäster är mer eller mindelar av detaljhandeln som två
dre fortsatt fullbelagt, vilket indikerar
branscher som drabbats hårt av
att delar av näringslivet kör på.
coronapandemin.
Ett mera specifikt LundaproFrämst handel och besöksnäring
blem gäller finansieringen av de
Per Persson, näringslivschef Lunds
som drabbats i Ystad
många startup-bolag som växt kommun.
–Vi har faktiskt ännu inte hört om
fram ur universitetet och på
större bekymmer i andra branforskarparkerna Ideon och Medicon Village.
scher
än
i
handel,
hotell, restaurang och caféer.
– Vissa startups kommer att få problem under
Men
då
Ystad
är
en
stor turiststad innebär ju
sommaren, andra kan klara sig till kvartal tre eller
det så klart väldigt mycket för företagen och
kvartal fyra. Det är helt beroende på hur långsikkommunen, säger kommunens
tig finansiering bolagen har.
marknads- och näringslivschef
– Tilllverkningsindustrin
Johan Österberg i en kommentar
verkar klara sig hittills, men
till denna analys.
konsultbolag söker uppdrag vilFör att underlätta för besökket brukar vara en tydlig signal.
snäringen har kommunen bl.a. tagit
Många har det tufft, men Lunds
bort avgifter och tidigarelagt tillnäringsliv verkar jobba på och
stånd för uteserveringar och beslutat
hoppas på en snar förbättring
om att kunna ge uppskov med hyror.
av läget. Vi får positiva signaler
Johan Österberg nämner också att
från life science/medtech-områföretagen varit kreativa och hittat
det och relaterade branscher.
Lars Persson, näringslivschef
nya säljområden som hemleveranser.
Eslövs kommun.
Till exempel har Ystad Saltsjöbad
Tudelad utveckling i Eslöv
mött krisen med nya och anpassade
Det är tufft för besöksnäringen och krisen har
erbjudanden, presentkortsförsäljning och erbjudanäven slagit hårt mot flera tillverkningsföretag.
den till företag och pendlare om att hyra rum för
Samtidigt klarar sig trädgårds- och bygghandeln
att undvika resor. När han blickar framåt ser han att
bra liksom mindre gårdsbutiker. Bilden är splittrad
kommunens exportföretag och logistikföretag kan
konsterar Eslövs näringslivschef Lars Persson.
få problem med tanke på alla stängda gränser.
FOTO: ESLÖVS KOMMUN

FOTO: NEWS ØRESUND

Sydsvenska Industri- och Handelskammarens nya
enkätundersökning med svar från 137 medlemsföretag inom främst tjänstenäringen och industrin
som genomfördes den 17 april.
– Vi ser tecken på stabilisering och företagen
har börjat hantera situationen och anpassa
produktionen. Ett stort orosmoln är dock spridningseffekterna in i tillverkningsindustrin, främst
genom komponentbrist, säger Jacob Elander som
arbetar med analys och kommunikation vid Sydsvenska Industri- och Handelskammaren.
Andelen företag som svarar att de drabbats av
förseningar vid leveranser från utländska leverantörer har ökat från 43 procent den 12 mars till
72 procent den 17 april.
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Fordon över Öresundsbron
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Coronapandemin får Sveriges ekonomi att krympa

Förändring av fordonstrafik vecka 16
jämfört med samma vecka 2019

BNP-prognoserna från banker, myndigheter
och regeringar präglas av stor osäkerhet. Att
BNP kommer minska i Sverige och Danmark är
prognosinstituten överens om, men hur stor
tillbakagången väntas bli skiljer sig åt mellan
prognosmakarna. Nedstängningarnas längd och
omfattning i såväl Sverige och Danmark som
omvärlden påverkar ekonomin i olika riktningar,
vilket också medfört att flera prognosinstitut
presenterar olika scenarier för BNP-utvecklingen
under 2020. Före coronautbrottet pekade prognoserna på att BNP-tillväxten i Sverige skulle
bli strax över 1 procent, och att BNP i Danmark
skulle öka med omkring 1,5 procent under 2020.
Arbetsmarknaden är inte den enda samhällsekonomiska faktor som berörts under
krisen. Aktiemarknaden, både på den svenska
börsen men också internationellt, föll i slutet på
februari och under början av mars rasade den
kraftigt. Därefter har börsen återhämtat sig

-72%

något, men Stockholmsbörsens storbolagsindex har trots återhämtningen backat med cirka
13 procent hittills i år.
Den svenska kronan har försvagats kraftigt
under coronakrisen. Vid årsskiftet handlades
en euro för 10,46 kronor, men under andra
halvan av mars kostade en euro över 11 kronor.
Under april har skillnaderna minskat något, och
20 april handlades en euro för 10,87 kronor.
100 danska kronor kostade 145,72 svenska
kronor den 20 april, jämfört med 140 kronor
vid årsskiftet.
Den nordiska valuta som försämrats mest är
den norska kronan, vilket beror på att oljepriset
fallit under våren. Att hjulen stannat på flera
håll i världen har gjort att efterfrågan på olja
minskat, vilket lett till priskrig mellan de oljeproducerande länderna. Utbudsöverskottet är
stort, och den 20 april var priset på amerikansk
råolja till och med negativt.

Källa: Riksbanken, Nasdaq

SVENSKA PROGNOSER
(förändring BNP 2020)

DANSKA PROGNOSER
(förändring BNP 2020)

Danske bank: 27 mars
–2,5

Finansdepartementet/
Regeringen: 15 april
–4,0

Finansministeriet: 9 april
Hurtig genopretning: –3,0
Gradvis genopretning: –4,4
Begrænset genopretning: –6,0

Swedbank: 25 mars
Huvudscenario: –3
Alternativscenario: –6

Danske Bank: 27 mars
–2,8
Swedbank: 25 mars
Huvudscenario: –4
Alternativscenario: –8
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De Økonomiske Råd: 6 april
Et optimistisk scenarie: –3,5
Et pessimistisk scenarie: –5,5
Nationalbanken: 1 april
Mildt scenarie: –3
Centralt scenarie: –5
Hårdt scenarie: –10
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Källa: Øresundsbro Konsortiet

Coronapandemin isolerar Skåne från både Köpenhamn och Stockholm
Styrkan med Öresundsregionen är att två länder och flera stora städer möts vid kanten till Öresund. Men nu
under coronapandemin finns det en risk att Skåne drabbas från två håll - dels genom de neddragningar som
sker i Sverige för att hindra smittspridningen, dels genom nedstängningen av det danska samhället som gör
att flödet av svenska pendlare till Danmark minskat samtidigt med att flödet av danska turister och köpsugna
nästan helt uteblivit i Skåne. I vanliga fall är rörligheten över Öresund omfattande. Det gäller inte bara de
cirka 18 600 Öresundspendlarna utan även turister, affärsresenärer på väg till eller från Köpenhamn eller
dess flygplats i Kastrup, danska ägare av fritidshus i Sverige och invånarna på Bornholm som vanligen reser
till Köpenhamn via färja till Ystad och vidare med bil på E65 eller med tåg på Grevebanan i riktning mot Malmö
och Öresundsbron.
Tittar vi på resandeströmmarna kan det noteras att Skåne blivit allt mer isolerat under coronapandemin
oavsett om vi blickar mot Köpenhamn eller mot Stockholm. Flyget har upphört och tågavgångarna är färre.
Godstransporterna fortsätter dock.
72 procent har fordonstrafiken minskat med över Öresundsbron (vecka 16 jämfört med samma vecka 2019)
93 procent färre passagerare reser med Öresundstågen mellan Danmark och Sverige (vecka 15)
Flyget mellan Skåne och Stockholm har helt upphört
Ängelholm Helsingborg Airport har stängt under coronapandemin
Malmö Airport har en flygavgång med Wizz Air under den kommande veckan
Copenhagen Airport har en minimal flygtrafik med 15 avgångar den 21 april samt fraktflyg

Personerna som normalt knyter samman Öresundsregionen
FOTO: NEWS ØRESUND

Konjunkturinstitutet: 1 april
–3,2

20 000

18 582 personer pendlar över Öresund*
1 800 anställda i dansk vård bor i Skåne*
605 anställda i Köpenhamns kommun bor i Skåne
420 anställda i Region Hovestaden bor i Skåne
200 anställda i Helsingörs kommun bor i Skåne
20 229 danskar bor i Skåne**
10 405 svenskar bor i Östdanmark***

10 386 svenska fritidshus ägs av danskar, främst i
Skåne, Halland, Småland och Blekinge.
39 583 invånare på Bornholm kan använda svenska E65 som “dansk inrikesväg” efter att ha tagit
färjan mellan Rønne och Ystad. Alternativet är en
godsfärja till Køge eller flyg till Kastrup.

Källor: Øresundsbro Konsortiet, Skånetrafiken, flygplatserna i Ängelholm, Malmö och Kastrup, Danmarks Statistik, SCB, Ørestat, Köpenhamns
kommun och TV2Lorry. * Enligt senast tillgänglig statistik från 2015 inklusive övriga inkomsttagare ** Personer födda i Danmark ***
Personer födda Sverige som inte har någon förälder som är född i Danmark och som är dansk medborgare.
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Covid-19 i vården: Skåne mer likt Köpenhamn än Stockholm
Inlagda patienter i intensivvård/dag fram till den 22 april 2020

Fler bostäder till salu under coronakrisen

Diagramrubrik

Göteborg. I övriga landet syns inte samma utveckling. Exkluderas Stockholm kan vi inte se någon
prisnedgång i den totala statistiken. Skåne klarade
sig bättre under den förra prisnedgången 2017,
och hittills ser det likadant ut nu. Om det fortsätter
så beror såklart på hur lång och hur omfattande
krisen blir, säger Erik Holmberg.
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Fakta om smittspridning
I debatten om hur öppen gränsen mellan Danmark
och Sverige kan vara i förhållande till spridningen av coronavirus är det viktigt att notera att
utvecklingen skiljer sig kraftigt åt inom Sverige.
Utvecklingen i Skåne är mycket mera lik den i Köpenhamn än den i Stockholm när vi jämför vårdoch dödstalen den 22 april.

FOTO: NEWS ØRESUND

Utbud av bostadsrätter i Skåne

Vecka

Källa: Hemnet

2018

2019

2020

faller med 32 procent, och ett möjligt scenario, där
antalet påbörjade bostäder blir 11 procent färre
under 2020 och 2021 än under 2019. Byggföretagen gör ingen värdering i vilket av dessa scenarier
som i nuläget är mest troligt. Det möjliga scenariot
innebär 5 600 färre påbörjade lägenheter under
2020 och 2021 jämfört med 2019, vilket ligger i
linje med den prognos som gjordes av Byggföretagen redan före coronapandemins utbrott.

Stockholms län skiljer ut sig med 45 döda per 100 000
invånare med konstaterad covid-19 smitta medan
motsvarande tal för Region Skåne är 4 döda. På den
danska sidan Öresund har Region Hovedstaden 12
döda med covid-19 smitta per 100 000 invånare
medan Region Sjælland har 8 döda.
Ofta används antalet smittade för att mäta utvecklingen, men när länder och regioner jämförs blir
siffran ofta missvisande då antalet provtagningar
skiljer sig åt. Antalet patienter med konstaterad
covid-19 i intensivvård torde ge en mera rättvisande
bild då den bygger på läkarbedömning av vårdbehov.
I Stockholms län var 8,8 patienter per 100 000
invånare inlagda för intensivvård med konstaterad covid-19. I Skåne var siffran den 22 april 1,6
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Oklart hur nyproduktionen påverkas
Nyproduktionen av bostäder i Sverige väntas
minska under 2020, men det är fortfarande oklart
hur stor påverkan coronakrisen kommer att ha
på bostadsbyggandet. Byggföretagen (tidigare
Sveriges Byggindustrier) presenterade i början av
april tre scenarier för nyproduktionen. Ett extremt
scenario, där antalet påbörjade bostäder minskar
med 70 procent under 2020 och 2021 jämfört med
2019, ett negativt scenario, där nyproduktionen

Region Stockholm

200

FOTO: NEWS ØRESUND

Under de första veckorna i mars var bostadsmarknaden i Sverige fortsatt relativt normal, men
sedan mitten av mars har utbudet av bostäder till
salu ökat kraftigt. Utvecklingen syns tydligast på
bostadsrättsmarknaden i större städer menar Erik
Holmberg, analytiker på Hemnet.
– Väldigt många bostäder kom ut på marknaden, framför allt bostadsrätter och framför allt i
storstäder. Det var många av de som haft planer på
att sälja någon gång under våren som tidigarelade
sina försäljningar. Man visste inte hur det skulle se
ut med nedstängningar och liknande från dag till
dag, så man försökte få sålt bostaden medan det
fortfarande var en aktiv marknad, säger han.
Utbudet av bostäder har vuxit kraftigare i
Malmö, Lund och Helsingborg än i Skånes mindre
kommuner. Detta överensstämmer med Erik
Holmbergs bild av coronapandemins påverkan på
bostadsmarknaden.
– Hittills är det framför allt större städer som
påverkats, och det har i större utsträckning skett
på bostadsrätter än på villamarknaden. Så brukar
utvecklingen se ut i vanliga fall. Förändringar
kommer först till Stockholm, och sprids sedan ut
i landet, och det är inte alltid de når till mindre
kommuner.
Under de senaste veckorna har utbudet ökat i
långsammare takt. Erik Holmberg menar att inflödet av nya bostäder minskat, men att lägre försäljningsvolymer än tidigare gör att utbudet fortsatt
växer. Även priserna på bostadsmarknaden har
påverkats, men främst i Stockholm och Göteborg.
– Det är ingen konstig utveckling, så blir det när
köpare och säljare hamnar längre ifrån varandra.
Det finns en förväntan på lägre priser hos köparna,
medan säljarna ofta tänker att man vill ha samma
pris som grannen fick för några månader sedan.
Prisnedgången syns framför allt i Stockholm och
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patienter per 100 000 invånare medan siffran för
danska Region Hovedstaden var 2,1 patienter och
för Region Sjælland 1,1 patienter.
Det har nämnts flera förklaringar till de lägre
vårdtalen i Skåne jämfört med Stockholm: tidigare sportlov i Skåne, skillnader i regionala och
kommunala beslut om besöksförbud i vård och på
äldreboenden och att Skåne ligger fem veckor efter Stockholm när det gäller smittpridningen. Med
tanke på att kunskapen om corona och covid-19
fortfarande är begränsad gäller det att vara
ödmjuk i tolkningarna av utvecklingen. Mätt som
antalet patienter i intensivvård är det aktuella
läget i Skåne relativt stabilt.
19
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Åtgärder för att stötta näringslivet under coronapandemin

STATLIGT
Regeringen har, tillsammans med stödpartierna
Centerpartiet och Liberalerna, presenterat flera stödpaket sedan mitten av mars för att hjälpa företagare
ekonomiskt under coronapandemin. Bland annat har
arbetsgivaravgifterna tillfälligt sänkts och möjligheter
till korttidspermitteringar införts. På regeringens hemsida finns information om åtgärderna och räkneexempel som visar hur tre företag i olika storlekar påverkas
av att använda vissa av åtgärderna.
Exempel på statliga åtgärder för företagare:
* Korttidspermittering/korttidsarbete
Arbetsgivare kan under maj, juni och juli ansöka om
stöd för korttidsarbete som innebär att anställda går
ner i arbetstid under en period när staten samtidigt
ger arbetsgivaren ekonomiskt stöd. Stödet, som
innebär att företagens personalkostnader halveras
samtidigt som de anställda får cirka 90 procent av
lönen, hanteras av Tillväxtverket.
* Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter
Mellan den 1 mars och 30 juni i år sänks arbetsgivaravgifterna och även egenavgifterna för att lätta för enskilda näringsidkare. Stödet hanteras av Skatteverket.
* Tillfälligt sänkt hyreskostnad för utsatta branscher
Hyresvärdar som sänker hyran för hyresgäster i en
utsatt bransch kan under perioden 1 april till 30 juni
ansöka om kompensation för delar av nedsättningen. Stödet söks i efterhand av hyresvärden hos
länsstyrelserna.

20

* Anstånd med skatteinbetalningar
Företag kan få anstånd med skatteinbetalningar
under ett år. Det omfattar arbetsgivaravgifter,
preliminärskatt på lön och moms. Nya regler gör
dessutom att företag kan få tillbaka preliminärskatt
som de betalade under 2019 genom att 100 procent
av den skattepliktiga vinsten för 2019 får sättas av
till en periodiseringsfond upp till ett tak på 1 miljon
kronor. Stödet hanteras av Skatteverket.
* Utökade lånemöjligheter
En lånegaranti till små och medelstora företag gör
att staten kan garantera upp till 70 procent av
lånebeloppet för företag som drabbas negativt av
coronapandemin. Stödet hanteras av Riksgälden
som ställer ut garanti till kreditinstitut. Dessutom
har statligt ägda Almi Företagspartner fått utökat
bidrag för att öka sin utlåning till små och medelstora företag, Svensk Exportkredit låneram för krediter
till exportföretag ökas och Exportkreditnämndens
tak för kreditgarantier har utökats, däribland till
flygföretag.
* Karensavdrag
Från den 11 mars till och med den 31 maj 2020 tas
karensdagen bort. Att avdraget för sjuklön och sjukpenning tillfälligt tas bort innebär att staten under
denna period står för kostnaderna. Åtgärden påverkar
inte företagarna främst utan ansökan görs av den
anställde retroaktivt till Försäkringskassan.
* Anpassad information på verksamt.se
Verksamt.se är en nationell informationshemsida
med information och tjänster till företag från myndigheter. Webbplatsen drivs av Arbetsförmedlingen,
Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket och
har under coronapandemin samlat information om
lagar och regler som kan vara bra för företagare att
känna till.
REGIONALT
Den 24 mars presenterade regionala utvecklingsnämnden i Region Skåne ett stödpaket till
skånska företag med syfte att underlätta att ta del av
de stödåtgärder som finns.
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* Företagsakuten
I mitten av mars lanserade Region Skåne Företagsakuten, en kostnadsfri rådgivningstjänst för
små och medelstora företag som kan få hjälp att
navigera i stödpaket och akutlösningar som införs
med anledning av coronapandemin. Företagsakuten
drivs i samarbete med Almi Skåne, Invest in Skåne,
Tourism in Skåne och Innovation Skåne.
* Fler resurser till Almi Företagspartner Skåne
Regionala utvecklingsnämnden har gett Almi Företagspartner Skåne en utökat bidrag på två miljoner
kronor. Även staten, som är den andra delägaren,
har utökat sitt bidrag. Pengarna ska användas för
att stärka personalresurserna så att Almi Skåne
kan öka utlåningen till företag. Små och medelstora
företag som har problem med finansiering kopplat
till coronavirusets spridning har möjlighet att ansöka om så kallade brygglån hos Almi. Lånen ges till
företag som hade positivt kassaflöde innan krisen.
Bolagen får särskilt anpassade villkor, bland annat i
form av lägre krav på medfinansiering än normalt,
individuell räntesättning och möjlighet till ränteoch amorteringsuppskov.
* Företagsmatchning, utbildning och nätverk
Region Skåne har även en matchningstjänst, för företag som permitterat eller varslat personal eller företag
som har behov av personal, och en utbildningsakut,
som visar utbildningsmöjligheter för permitterade
skåningar. Dessutom har ett nätverk för näringslivschefer från de skånska kommunerna etablerats
tillsammans med Business Region Skåne. Region
Skåne tar även fram analyser om de ekonomiska
konsekvenserna i Skåne.
LOKALT
Även på lokal nivå tas initiativ för att stötta företag
under coronapandemin. Bland de kommunala stödåtgärderna finns bland annat anstånd med hyror för
kommersiella verksamheter och tillåtelse för butiker
att bedriva försäljning på gatanutanför sin butik.
* Ekonomiska stödåtgärder
Förlängd betalningsfrist på fakturor för sophantering och för hyror för de kommersiella verksamheter
som hyr lokal av kommunen, förkortad betaltid till
kommunernas leverantörer och avgiftsbefrielse för
uteserveringar under en period är några exempel
på kommunala åtgärder som har vidtagits i flera
skånska kommuner för att underlätta för näringslivet ekonomiskt.
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* Tillstånd och andra lättnader
Möjlighet att utöka sittplatserna på uteserveringar,
tillåtelse att använda gaturummet utanför butiker
för försäljning, framskjutning av tillsynsbesök och avgiftsfri parkering i centrum för att främja centrumhandel är några exempel på regelförändringar i skånska
kommuner som ska underlätta för företagare.
FOTO: NEWS ØRESUND

* Staten tar kostnaden för sjuklöner
Under april och maj tar staten hela kostnaden
för arbetsgivares sjuklöner och egenföretagare
ersätts genom sjukpenningen. Stödet hanteras av
Försäkringskassan.

* Utökad rådgivning
Flera kommuner har utökat sin lotsfunktion/rådgivningsmöjligheter till näringslivet och det finns
en rad lokala initiativ för att guida företagare rätt
under krisen. Några exempel är Lunds kommun
som tillsammans med Lunds universitet och en
rad aktörer inom innovation och entreprenörskap
har skapat ett nytt stöd kallat Lundasupport dit
företagare kan ringa. I Helsingborg har en ny digital
mötesplats skapats med namnet Action Helsingborg
där bland annat Näringslivsfonden Corona kan stötta med pengar och coachning till det lokala näringlivet. I Malmö har Tillväxt Malmö, som är en del av
stiftelsen Uppstart Malmö, valt att utöka gruppen
företag som rådges. Vanligen är målgruppen företag
mellan 5–50 anställda, men nu finns ingen sådan
gräns och den skriftliga informationen har även
tagits fram på fler språk, däribland på arabiska och
spanska. Sydsvenska Industri- och Handelskammaren har sammanställt en guide på sin hemsida om hur
de statliga ekonomiska krispaketen fungerar.
FOTO: NEWS ØRESUND

Den svenska regeringen har, tillsammans med
stödpartierna Centerpartiet och Liberalerna, infört
flera åtgärdspaket som en följd av coronapandemin
och de effekter som utvecklingen har på näringslivet. Det rör sig bland annat om korttidspermitteringar där staten tar del av kostnaden, sänkta
arbetsgivaravgifter och utökade lånemöjligheter.
Regeringen har beslutat om och föreslagit åtgärder
för sammantaget 107 miljarder kronor och föreslog
i samband med vårpropositionen och Vårändringsbudgeten för 2020 en höjning av utgiftstaket med
350 miljarder kronor till 1 742 miljarder kronor för
att kunna vidta fler åtgärder om nödvändigt. Som
stöd för att tolka dessa stödåtgärder och hur de ska
tillämpas finns en rad regionala och lokala initiativ
som ökad rådgivning till företag. Bland annat har
Region Skåne startat en Företagsakut och flera
kommuner har utökat sina företagslotsar.
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Om rapporten
Bakom Skånsk konjunktur står Sparbanken Skåne i samarbete med sina ägarstiftelser Sparbanksstiftelsen Finn, Sparbanksstiftelsen 1826 och Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta. Syftet är
att bidra till ökad kunskap om ekonomi och utveckling i Skåne. Rapporten, som är inne på sitt tredje år och publiceras i sin helhet den 4 juni, föregås av en snabbanalys om coronapandemins tidiga
effekter i Skåne på områden som arbetsmarknad, näringsliv och bostadsmarknad. Då endast en
månads statistik från pandemin är tillgänglig, bygger snabbanalysen på en samlad bild från statistik, intervjuer samt data från andra rapporter. Den ordinarie rapporten Skånsk konjunktur kommer
att innehålla ett mer omfattande kapitel om covid-19 med statistik även från april månad, samt en
fördjupning på temat bostadsmarknad i Skåne. Skånsk konjunktur publiceras två gånger om året
och produceras av Øresundsinstituttet.
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