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SAMMANFATTNING
•

Sveriges BNP påverkades ordentligt i början av pandemin men har sedan stigit för att i stort
sätt vara oförändrad. Det finns många faktorer som tyder på att konjunktursvängningen
utifrån pandemin på många sätt är återställd i samhället.

•

Vi har i dagsläget en lägre BNP än den potentiella BNP.

•

Stora delar av ekonomin har tagit tillbaka vårens ras. Bland annat för att hushållen i Sverige
lägger mer pengar på varor när det inte kan konsumera tjänster i samma utsträckning som
tidigare. Hushållen står väl rustade att konsumera tjänster.

•

Indikatorer pekar på att den svenska ekonomin under andra halvåret 2020 totalt sett inte
försvagades i den utsträckning Riksbanken bedömde i november, detta framkommer i
Riksbankens rapport 2021.

•

Det har ljusnat en aning för hotell och restaurang branschen i Sverige, resebranschen är dock
fortfarande nattsvart. Övriga branscher har i många fall ökat i sin omsättning. Gällande
Jämtlands län så finns det inga säkra källor som visar på att det skulle vara några andra
branscher som är mer utsatt, jämfört med riket.

•

Arbetslösheten i Sverige är bland de högsta i EU. Detta beror främst på att Sverige har ett
högt arbetskraftsdeltagande.

•

Vecka 15 var 4 279 personer öppet arbetslösa eller i program. Antalet långtidsarbetslösa (utan
arbete längre än 6 månader) var 2430, det är 300 personer fler än året innan. Personer nära
arbetsmarknaden ser ut att klara sig bra än så länge.

•

6,8 procent av registerbaserade arbetskraften var arbetslösa i mars 2021, det är något lägre
än riksgenomsnittet på 8,7 procent.

•

I februari varslades 83 personer om uppsägning i Jämtlands län, samtliga inom handel. I
mars varslades inga.

•

De flesta företag som gått i konkurs i länet senaste året är aktiebolag och som har noll
anställda.

•

Fyra branscher har varit mest utsatta för konkurser i Jämtlands län det senaste året: Partioch detaljhandel och reparation, byggindustrin, finans, fastighet och företagstjänster samt
hotell och restaurang.

•

99 nya företag i Jämtlands län registrerades under februari hos Bolagsverket.

•

De fyra branscher i Jämtlands län där det är flest anställda som berörs av korttidsarbete,
statligt stödåtgärd för företagen, är inom tillverkning, handel och reparation, hotell och
restaurang verksamhet samt kultur nöje och fritid.
Antalet gästnätter motsvarade i februari 2021 siffrorna från 2018 och 2019. Hotellen har
påverkats tydligt av pandemin, 2020 minskade antalet med 33 procent i jämförelse med åren
innan.

•

Befolkningsmängden ökar, i februari var invånarantalet 131 309.

•

Antalet smittade i länet fortsätter öka, vecka 14 visade 9 procent alla prover positiva
resultat. Det är något högre än veckorna innan så låg på 5-6 procent.
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INTERNATIONELL BLICK

EU kommissionens höstprognos, 2020, visade på en beräknad arbetslösheten i EU på 7,7
procent och till 8,6 procent 2021. Den definitiva arbetslösheten för EU 27 i december 2020
blev 7,4 procent.
Arbetslösheten i Sverige är fortsatt en av de högsta i unionen, vilket delvis kan förklaras med
att Sverige har ett högt arbetskraftsdeltagande jämfört med många andra EU-länder.
Arbetslösheten bedöms öka under 2021 i Sverige enligt Konjunkturinstitutet och Svenskt
Näringsliv. Däremot visar vissa scenarier på att arbetslösheten kommer att minska under
2021 i Sverige beroende på återhämtning i ekonomin med mera1.
Sysselsättningsmålet i EU är att 75 procent av befolkningen 20-64 år ska ha ett jobb. Detta
mål har Sverige inga problem att nå upp till, varken under pandemin eller innan. Enligt
Eurostat var Sveriges sysselsättningsgrad 82,1 procent år 2019 (bland 20-64åringar) och
73,9 procent inom EU 28.

1

Se (https://mb.cision.com/Public/1460/3283525/8a72fd478339e835.pdf)
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Utvecklingen i de enskilda länder bedömer EU kommissionen som mycket olika, till
exempel ett fall i BNP 2020 på 3,4 procent i Sverige och 12,4 procent i Spanien. Och
prognosen för 2021 bedöms vara en ökning av BNP med 3,3 procent i Sverige (jämfört med
föregående år), se nedanstående länk, tabell 1. Oavsett land har BNP påverkats kraftigt av
pandemin.2
Utifrån perspektivet att vi befinner oss i en pandemi som inte är helt lätt att mäta utifrån ett
internationellt perspektiv, är dock nedanstående beräkning av antal smittade som dagsvärde
en ganska trovärdig signal på att pandemin inte minskat än, i det stora hela.
Figur 1-1 Antal tusen bekräftade covismittade i Europa samt världen 3-25 mars 2025. 7
dagars glidande medelvärde
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Källa: WHO och Macrobond

2

Se https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ecfin_forecast_autumn_2020_statisticalannex_en.pdf
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KONJUNKTURLÄGET RIKET

Enligt Nordeas analys 3 så står vi väl rustade, om vaccinationen ger en bromsande effekt av
smittspridningen. Stora delar av ekonomin har tagit tillbaka vårens ras. Bland annat för att
hushållen i Sverige lägger mer pengar på varor när det inte kan konsumera på tjänster i
samma utsträckning som tidigare. Hushållen står väl rustade att konsumera på tjänster den
dagen restriktionerna tas bort, vilket talar för en förbättring även av läget på
arbetsmarknaden.
Andel personer 18 år eller äldre som fått vaccindos 1 är 12,0 procent, visar statistik från
Folkhälsomyndigheten den 24:e mars 2021.
Enligt nedanstående diagram framkommer olika prognoser över BNP tillväxten vilket visar
på en prognos med ökat BNP redan under 2021. Bedömningen av tillväxt under 2021 beror
till stor del på möjligheterna till vaccination av befolkningen.
Figur 2-1 Olika prognoser över BNP tillväxten i Sverige
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
-1,0
-2,0
-3,0
-4,0
-5,0

3,8

3,2

3,0

3,1

KI

REG

SN

2020

No

2021

2,6

2,7

RB

SEB

2022

Källa: Konjunkturinstitutet och Svenskt Näringsliv
Förkortningar (prognosdatum): KI - Konjunkturinstitutet(201217); REG - Regeringen (201216); SN - Svenskt
Näringsliv (201208); No - Nordea (201130); RB - Riksbanken (201120); SEB (201110)

Om man bara tittar på Riksbankens prognos ser det ut som nedanstående diagram visar.
Det är under första halvan av 2020 som BNP rasar för att sedan stiga igen. Riksbankens
prognos visar på att BNP bör normaliseras under mitten av 2021 i Sverige.

3

https://docs.nordeamarkets.com/nordea-economic-outlook/economic-outlook-2021/nordea-economic-outlook01-2021-swedish/?cid=2112680223&page=4
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Figur 2-2 BNP i Sverige och omvärlden

Källa: Riksbanken

Om grunden är att titta på den potentiella BNP, det vill säga den produktionsnivå som kan
upprätthållas vid ett balanserat konjunkturläge är prognoserna något olika. Nedanstående
diagram visar på att vi kommer uppnå en potentiella BNP först 2022, i bästa fall. Den
prickade linjen visar hur den potentiella BNP utvecklas.
Figur 2-3 BNP fasta priser (miljoner SEK) i Sverige per år
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Källa: Finansdepartementet, Nordea, SEB, kommissionen, OECD

Pandemin har haft en stor påverkan på delar av näringslivet där vissa branscher drabbats
hårdare än andra och många branscher har tvärt om, gått bättre under pandemin.
I nedanstående diagram kan vi se resultat från konjunkturinstitutets extrafrågor till
företagen i Sverige med anledning av covid-19 den 12-14 april. En jämförelse under
pandemin visar att hotell och restaurang har det relativt tufft i omsättning och att minskat i
omsättning mellan 70-100 procent, men det är dock researrangörer som har det största
omsättningstappet under pandemin och så även i aprils mätning. Detaljhandeln,
tillverkningsindustrin och tjänstesektorn har inte påverkat i samma utsträckning, utan till
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och med ökat. Detta kan bland annat bero på de restriktioner som genomförts kontra de
insatser och stöd som har genomförts.
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Källa: Konjunkturinstitutets extrafrågor till företag

Enligt nedanstående index, för omsättningen i Sverige per Bransch, kan vi se att det är inom
Hotell och Restaurang som det största tappet har skett i omsättning. Övriga branscher har
klarat sig relativt bra.
Gällande Jämtlands län så finns det inga säkra källor som visar på att det är någon annan
bransch som sticker ut jämfört med riket. Antal gästnätter har varit lägre i Jämtlands län
under 2020 än åren innan(se sidan 16), men ser ut att öka igen nu under 2021.
Figur 2-5 Omsättning efter bransch jämfört med december 2019
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Konjunkturinstitutets konfidensindikator, som visas i en tabell nedan, är ett sammanvägt
mått för att bedöma det regionala konjunkturläget. Värden runt det historiska medelvärdet
100 indikerar att konjunkturläget är normalt, medan värden under 90 ska tolkas som att
läget är mycket svagare än normalt.
I nedanstående tabell framkommer att Mellersta Norrland har haft ett mycket svagt
konjunkturläge under första och andra kvartalet 2020, men att det trots pandemin har varit
ett normaliserat läge under tredje och fjärde kvartalet 2020.
Skulle man däremot titta på den rena lönsamheten 4 i Mellersta Norrland visar den på en
kraftig minskning första och andra kvartalet 2020 men även en minskad lönsamhet under
tredje kvartalet men nästan ett nolläge fjärde kvartalet.
Tabell 2-1 Konjunkturläget i Mellersta Norrland kvartalsvis
2018Q4 2019Q1 2019Q2 2019Q3 2019Q4 2020Q1 2020Q2 2020Q3 2020Q4
Nettotal:
Säsongsrensat
Konfidensindikator
Mellersta Norrland

101

108

104

98

97

67

85

93

Källa: konjunkturinstitutet, konjunkturbarometern. Säsongsrensat.
Konfidensindikatorn för det totala näringslivet är ett medelvärde på industrins, byggindustrins,
handelns och tjänstesektorns konfidensindikatorer.

4

Konjunkturinstitutets databas

100
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ARBETSLÖSHET
Under de första månaderna detta år har totala antalet arbetslösa hos arbetsförmedlingen
sjunkit sakta.
Diagrammet nedan med statistik över antalet öppet arbetslösa och sökande i program per
vecka visar hur antalet vecka 15 är i nivå med 2018.
Minskningen är huvudsakligen bland de öppet arbetslösa, det vill säga de personer som är
närmast arbetsmarknaden. Antalet personer sökande i program har inte minskat de sista
tre veckorna.
Figur 3-1 Antalet öppet arbetslösa och sökande i program i Jämtlands län vecka 1 2018
till vecka 15 2021
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Källa: Arbetsförmedlingen, Veckostatistik

Antalet långtidsarbetslösa (mer än 6 månader utan arbete) är högre än vid motsvarande
tidpunkt 2020. Vecka 15 var sammanlagt 2430 utan arbete längre än 6 månader, av dessa
har 1437 varit utan arbete mer än i 12 månader. Det är 200-300 personer fler beroende på
vilken som jämförs.
Diagrammet nedan visar antalet långtidsarbetslösa efter månad och hur antalet minskar en
aning under februari och mars. I mars var 2395 personer utan arbete längre än 6 månader i
Jämtlands län.
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Figur 3-2 Antalet långtidsarbetslösa, 6 månader eller längre i Jämtlands län 2019februari 2021
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Källa: Månadsstatistik, Arbetsförmedlingen

Procentuellt är andelen arbetslösa av registerbaserade arbetskraften5 6,8 procent i mars i
Jämtlands län. Det är i relation övriga län och riket (8,7 procent) lägre. Högsta
arbetslösheten finns i Södermanland, Skåne och Gävleborg.6
Andelen arbetslösa män av registerbaserade arbetskraften 7,4 procent,motsvarande andel
bland kvinnorna var 6,0 procent. Bland unga arbetslösa, 18-24 år, är andelen 10,3 procent
vilket är något högre än riksgenomsnittet. Bland utrikesfödda var andelen 21,0 procent i
mars.
Antalet sökande som har arbete utan stöd hos Arbetsförmedlingen fortsätter minska dock
inte mycket. Antalet är fortfarande högre än året innan. Vecka 15 var det fortfarande 1093
personer registrerade hos Arbetsförmedlingen.
Deltidsarbetslösa samt de med tillfällig timanställning minskar likaså, vecka 15 var de 567
personer.

5

Registerbaserade arbetskraften innefattar Förvärvsarbetande nattbefolkning (Rams)
+ Öppet arbetslösa och sökande i program (Af). Se med hos Arbetsförmedlingen url
6
Arbetsförmedlingens månadsstatistik
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VARSEL

Antal varsel om uppsägning är en indikation om utvecklingen av arbetsmarknaden. Att
arbetsgivare förvarnar om större mängd uppsägningar behöver dock inte leda till faktiska
uppsägningar. Viktigt att också notera att i Jämtlands län är de flesta företagen små med få
eller inga anställda alls. Med andra ord signalerar den inte hur de flesta företagen mår i
länet.
Diagrammet nedan visar hur 83 personer varslades om uppsägning i februari (inom
Handeln), i mars registrerades inga.
Figur 4-1 Antal varsel om uppsägning i Jämtlands län 2018-2021
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KONKURSER

Nedanstående diagram visar antalet konkurser månadsvis i Jämtlands län. I mars (11) ökade
antalet och var något högre än åren (2018 och 2019) innan pandemin men något lägre än
ifjol. Om denna vår följer mönstret från 2020 kommer antalet konkurser att öka i april.
Figur 5-1 Antal konkurser i Jämtlands län 2018-2021, månadsvis
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Källa: SCB och tillväxtanalys

Det är tydligt att majoriteten av företagen som gått i konkurs det senaste året inte haft några
anställda. De flesta är aktiebolag. De fyra branscher som varit mest utsatta för konkurser är:
Parti- detaljhandel och reparation, byggindustrin, finans- fastighet och företagstjänster samt
hotell och restaurang.
Som diagrammet nedan visar berördes flest anställda av kurser högst under oktober (71
stycken) och november (96 stycken). I mars berördes 30 anställda av en konkurs.
Figur 5-2 Antal anställda som berörts av företag som gått i konkurs i Jämtlands län,
januari 2020 – mars 2021
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Källa: SCB och tillväxtanalys.
Hur många anställda företaget haft som gått i konkurs mellan januari 2020 och januari 2021.
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NYA FÖRETAG

Enligt Tillväxtanalys startade 219 nya företag i Jämtlands län under sista kvartalet för 2020.
I jämförelse med året innan är skillnaden inte stor. Det är i nivå med 2018 och 2019.7
En överblick på antalet nyregistrerade företag (och föreningar)8 hos Bolagsverket visar att
siffror för november och december var högre antal än tidigare. I mars registrerades 99 nya
företag och föreningar i länet (se nedan) vilket är högre än motsvarande månad tidigare år.
Av dessa var 73 Aktiebolag, vilket i nivå med 2020.
Figur 6-1 Antal nyregistrerade företag och föreningar i Jämtlands län
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På kommunnivå var det 42 nyregistrerade företag i Östersund i februari, 16 i Åre, 10 i
Krokom samt 9 i Härjedalen och Ragunda. I Bräcke, Berg och Strömsund varierade antalet
mellan 2-6.

7

Tillväxtanalys se. https://www.tillvaxtanalys.se/statistik/nystartade-foretag.html
De allra flesta är företag, runt 1-6 av de nyregistrerade varje månad har antingen varit ekonomisk
förening eller bostadsrättsförening. Runt 90-95 procent är antingen Aktiebolag, enskild firma,
handelsbolag eller kommanditbolag. Se mer i Boverkets databas url
8

15(20)

KORTTIDSARBETE

Korttidsarbete (även kallat korttidspermittering) har varit en åtgärd under pandemin som
inneburit att arbetsgivaren kan minska anställdas arbetstid och få stöd från staten för att
täcka stora delar av kostnaden.
Enligt statistik från Tillväxtverket är det ungefär 82 procent av de som ansöker om
korttidsarbete som får det beviljat. Det är något procentenhet högre i Jämtlands län.
Nedan kan man se antalet företag som beviljats korttidsarbete i Jämtlands län, uppdelat på
bransch. Antal beviljade företag finns huvudsakligen inom hotell och restaurangverksamhet,
handel och reparation, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik samt inom
tillverkning.
Antalet anställda som berörs av korttidsarbete varierar förstås beroende på bland annat hur
många anställda som företaget har. De fyra branscher där det är flest anställda som berörs
av korttidsarbete är inom tillverkning, handel och reparation, hotell och restaurang
verksamhet samt kultur nöje och fritid.
Figur 7-1 Totala antalet beviljade ansökningar om korttidsarbete i Jämtlands län fram till
17 februari 2021
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Källa: Tillväxtverket. Uppdaterad 17 februari 2021.
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GÄSTNÄTTER

Diagrammet nedan visar hur pandemin påverkat antalet gästnätter i länet där antalet är
tydligt lägre under våren 2020 än innan. Preliminära siffror för 2020 visar på 2,3 miljoner
gästnätter, vilket i så fall är en minskning med 25 procent i jämförelse med 2018 och 2019.
Siffrorna för januari 2021 visar att antalet är i nivå med åren innan, likaså statistiken för
februari visar på att antalet var något högre än året innan och på samma nivå som 2018 och
2019.
Figur 9-1 Antal gästnätter i Jämtlands län per månad 2018-2021 januari, preliminär
statistik (2020-2021)
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Källa: Tillväxtverket och Inkvarteringsdata, SCB
Innefattar gästnätter i Hotell (H) Stugbyar (S) Vandrarhem (V) Camping (C) och förmedlade privata
Stugor och Lägenheter (SoL). För 2020 är siffrorna preliminära.

Hotellen är de som tydligt påverkats av pandemin, antalet gästnätter uppskattas har
minskat med 33 procent från året innan samtidigt som även antalet konferenser minskat
kraftigt. Vandrarhemmen uppskattas ha haft 25 procent mindre gästnätter. Stugbyar och
privat förmedlade stugor och lägenheter uppskattas ha haft 14 procent färre samt
campingarna som har sin högsäsong under sommaren tappade 31 procent från året innan. 9
Enligt beräkning på preliminära data från Tillväxtverket och SCB skulle logiintäkterna
uppskattningsvis ha minskat för hotellen med 35 procent, campingarna 31 procent,
vandrahemmen 23 procent samt stugbyar och privat förmedlade stugor och lägenheter 10
procent under 2020 i jämförelse med 2019.10

9

Källa: Inkvarteringsstatistik, SCB och Tillväxtverket
Källa: inkvarteringsstatistik, SCB och tillväxtverket se url.
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BEFOLKNINSUTVECKLING

För februari 2021 visar befolkningsantalet för Jämtlands län 131 309 invånare. Diagrammet
nedan visar hur befolkningsutvecklingen fortsätter att sakta öka. Invånarantalet har ökat
med drygt 1200 personer sedan 2018 vilket motsvarar en procents ökning.
Figur 10-1 Antal invånare i Jämtlands län 2018- februari 2021, månadsvis
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Källa: Befolkningsstatistik, SCB

I februari 2021 var antalet män i länet 66 622 och kvinnor 64 687.

Befolkningsutvecklingen ser olika ut för de olika kommunerna i länet det senaste året.
Diagrammet nedan visar kommunerna och den månatliga befolkningsmängden i
förhållande till januarimånad 2020, med andra ord är 100= 2020M01. Värdet över 100 visar
på en ökning och värden under en minskning i förhållande till basmånaden.
Östersund och Krokom har haft en lätt ökning efter våren 2020. I Berg skedde en tydligare
ökning mellan maj och juni, därefter har kurvan varit relativt oförändrad. Åre däremot fick
en kraftig ökning våren 2020 och har fortsatt att öka de första månaderna under 2021.
Samtidigt visar diagrammet att antalet i Strömsund, Ragunda och i Bräcke minskat, speciellt
efter sommaren. I Härjedalen vände sig kurvan under hösten och i februari 2021 var
befolkningsantalet högre än basmånaden.
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Figur 10-2 Befolkningsutvecklingen i Jämtlands län kommunvis månadsvis under 2020,
index 2020M1= 100
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Källa: Befolkningsstatistik, SCB, Egen bearbetning
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ANTALET DÖDA OCH POSITIVT TESTADE TILL COVID Data från Region Jämtland Härjedalen att antalet positiva prover vecka 14 var 622, vilket är
en tydlig ökning. De senaste veckorna har antalet positiva resultat fortsatt att öka. Samtidigt
har antalet prover fortsatt att öka. Nio procent av samtliga tester visade positiva resultat
vilket är tydligt högre än för en månad sedan.11
Figur 11-1 Antal positiva tester och totalt antagna prover

Källa: Region Jämtland Härjedalen

I Ragunda är antalet positiva resultat fortfarande tydligt lägre i förhållande till
invånarantalet, i Krokom är den något lägre än i resten av kommunerna.
Sammanlagt har 9489 testats positiva i länet sedan pandemins början (fram till vecka 14).
Sammanlagt 174 190 tester har gjorts.
Figur 11-2 Antalet rapporterade dödsfall per månad 2020 och 2021 i jämförelse med
medelvärde för 2015-2019, Jämtlands län
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Källa: Preliminär statistik över döda, SCB

I februari rapporterades något fler döda i Jämtlands län än medelvärdet för 2015-2019 samt
antalet som dog 2020. Däremot i mars var antalet lägre. Siffrorna för april är inte jämförbar
än och med att statistiken inte visar för hela månader.

11

Region Jämtland Härjedalen (arcgis.com)
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