Lägesbild av Östergötlands näringsliv
med anledning av covid-19
Uppdaterad 2021-03-08

Sammanfattning
Coronapandemin har inneburit ett ökat antal varsel i Östergötland, framför allt under mars och april 2020. I februari 2021
varslades 201 personer i Östergötland. Den bransch som drabbats hårdast i länet är transport och magasinering.
Besöksnäringen har också påverkats med många varsel, färre gästnätter och mindre logiintäkter.
Arbetslösheten, i form av antal öppet arbetslösa och sökande i program, ökade från mitten av mars förra året och avvek
därmed mot trenden från tidigare år där man vanligen ser en minskning under våren. Under 2021 har arbetslösheten
minskat något men ligger fortfarande på en högre nivå än vanligt. I dag är cirka 20 000 personer arbetslösa i länet, vilket är
cirka 1 800 fler än föregående år. Det motsvarar en ökning på 10 procent.
Sedan den 7 april 2020 finns det möjlighet för företag att söka stöd för korttidsarbete. Stödet har förlängts i omgångar och
gäller nu till den 30 juni 2021. I Östergötland har drygt 18 000 personer berörts av korttidsarbete, främst anställda inom
tillverkningsindustrin.
Antal konkurser låg under 2020 på samma nivå som tidigare år. Under 2021 har hittills 27 företag försatts i konkurs i länet,
vilket drabbat 63 personer.
Denna sammanställning uppdateras varje månad.

I början av pandemin ökade antal varsel kraftigt och låg under mars och april 2020 på den högsta
nivån sedan början av 90-talet. Under 2020 varslades 4 000 personer om uppsägning i Östergötland,
varav 2 600 under mars och april. Efterföljande månader var nivån betydligt lägre. I februari 2021
varslades 201 personer.

Varsel

Transport och magasinering är den bransch med flest varsel sedan pandemins utbrott, till största
delen skedde dessa under april. Andra branscher som påverkats är byggverksamhet, uthyrning och
resetjänster, tillverkningsindustrin samt kulturbranschen med många varsel framför allt under mars.
Under 2021 har flest varsel skett inom offentlig förvaltning.
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Källa: Arbetsförmedlingen
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Arbetslöshet

Arbetslösheten, i form av antal öppet arbetslösa och sökande i program, ökade från mitten av mars 2020
och avvek därmed mot trenden från tidigare år där man vanligen ser en minskning under våren. Under
2021 har arbetslösheten minskat något men ligger fortfarande på en högre nivå än vanligt.
Idag är cirka 20 000 personer arbetslösa i länet, vilket är cirka 1 800 fler än föregående år och motsvarar
en ökning på 10 procent. 66 procent av de arbetslösa har varit utan arbete i mer än 6 månader.
Arbetslösheten kan delas upp på öppet arbetslösa och sökande i program. Av de arbetslösa deltar idag
ungefär 3 av 5 i ett program.
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Sedan den 7 april 2020 finns det möjlighet
för företag att söka stöd för korttidsarbete.
Ungefär 75 000 ansökningar är beviljade i
riket, Östergötland står för 2 500 av dessa
ansökningar. Cirka 32 miljarder kronor har
hittills beviljats i riket, varav 1 miljard till
företag i Östergötland.

Korttidsarbete
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Drygt 18 000 personer berörs av
korttidsarbete i länet. Tillverkningsindustrin
har fått mest beviljade belopp och har flest
anställda som omfattas av korttidsarbete,
cirka 6 000 personer.
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Källa: Tillväxtverket

Företagen registreras på huvudsakligt arbetsställe. Detta ger generellt högre siffror för större städer.

Omställningsstöd

Skatteverket har tagit emot cirka 23 000 ansökningar. De flesta
företag som sökt och fått stöd verkar inom branscherna hotell,
restaurang, transport och magasinering.

BEVILJAT BELOPP, SEK, TOM 2 SEPTEMBER
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Källa: Skatteverket

Flest ansökningar kom från företag i Stockholmsregionen, där
närmare 7 000 företag har beviljats stöd på sammanlagt drygt 576
miljoner kronor. I Östergötland har 509 företag beviljats 28
miljoner kronor.

27 762 015

Ett nytt förlängt omställningsstöd har varit öppen för ansökan
mellan den 19 oktober och den 30 november. Det
omställningsstödet var ett stöd till företag vars nettoomsättning
har minskat under maj, juni och juli 2020 jämfört med
motsvarande månader under 2019. Den minskade
nettoomsättningen skulle så gott som uteslutande vara en
konsekvens av covid-19.
Regeringen föreslår också ett förlängt omställningsstöd för företag
som ska gå att söka för stödperioderna augusti-oktober,
november–december samt januari–februari. Enligt förslaget ska
företagen kunna få max 30 miljoner kronor.
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Uppdaterad 2021-01-11.

Omställningsstöd lämnas till företag vars omsättning minskat med
mer än 30 procent under mars och april på grund av
coronapandemin. Stödet hanteras av Skatteverket och avser att
hjälpa företagen att betala fasta kostnader, till exempel hyra,
telefoni och leasingavtal. Ansökan var öppen mellan 22 juni och 31
augusti.
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Antal konkurser låg på samma nivå under 2020 som tidigare år. Under 2020 gick
179 företag konkurs i länet, i dessa företag var 577 personer anställda. I år har
hittills 27 företag gått i konkurs, varav 14 i februari vilket drabbade 31 personer.

Konkurser
ANTAL KONKURSER I ÖSTERGÖTLAND
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2020 års konkurser drabbade framför allt anställda inom
byggindustrin. Under 2021 har hittills 27 företag gått i konkurs
och de har främst drabbat anställda inom bygg och
detaljhandel.

Konkurser
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Källa: Bisnode
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Besöksnäringen drabbades hårt av pandemin under 2020, med
färre gästnätter och mindre logiintäkter. Under 2020 var det 24
procent färre gästnätter och 37 procent lägre logiintäkterna för
hotell jämfört med 2019. I januari 2021 har både gästnätter och
logiintäkter halverats jämfört med föregående år.

Besöksnäring
ANTAL GÄSTNÄTTER I ÖSTERGÖTLAND
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Källa: Tillväxtverket och SCB
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Resor
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Källa: Telia

Antal dagliga resor mäts genom anonymiserad och aggregerad
mobil nätverksdata från Telia. Resandet i Östergötland har minskat
under pandemin, 23 procent färre resor har skett mellan april och
december 2020 jämfört med samma period föregående år.
Framför allt är det resor mellan Linköping och Norrköping som
minskat.

