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»Stockholmsekonomin
går mot ljusare tider.«
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OLMSTERN
Stockholmsbarometern läser av det ekonomiska läget hos företag och
hushåll i Stockholms län. Barometern tas fram av Stockholms Handelskammare fyra gånger per år i samarbete med Konjunkturinstitutet.
Stockholms Handelskammare ansvarar för analys och kommentarer.
Stockholmsbarometern baseras på underliggande konfidensindikatorer
bland företag och hushåll, och avläses genom dess numeriska värde.
Värden över 110 indikerar ett mycket starkare konjunkturläge än normalt,
101,1–110 starkare än normalt, 99–101 ungefär normalt, 90–98,9 svagare än
normalt och under 90 mycket svagare än normalt.
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»Ljusare tongångar. Stockholmsbarom
11 enheter till ett värde på 105. Det bety
och hushållen i Stockholm anser att de
nu är starkare än normalt. «

105

n på
der 16
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De företag som väntas öka sina
anställningar under det kommande
kvartalet är nu 16 procentenheter fler
än de som väntas göra det motsatta.

%

metern ökar med
yder att företagen
et ekonomiska läget

45%

45% av alla it- och dataföretag
uppger brist på arbetskraft som
deras största tillväxthinder.

40 000

Trots ljusare tongångar kvarstår ett stort utanförskap
på arbetsmarknaden. I mars var runt 40 000 människor
långtidsarbetslösa i Stockholms län, en ökning med
27 procent jämfört motsvarande period föregående år.
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Både den globala handeln oc
har återhämtat sig och ligger
i paritet eller är högre än då p

1. Ljus makroekonomisk bild
Det har nu gått mer än ett år sedan WHO deklarerade
smittspridningen av covid-19 som en pandemi. Sedan
dess har smittspridningstalen och graden av restriktioner varierat över tid, och under det första kvartalet 2021
så var smittspridningen återigen hög.
Det kan dock konstateras att den ekonomiska återhämtningen fortsatt, vilket betyder att restriktionerna inte
hämmar den aggregerade ekonomiska aktiviteten i samma utsträckning som var fallet under krisens inledning.

En bidragande orsak till återhämtningen är de stora
finanspolitiska och penningpolitiska krisstöd som sjöstats under krisens förlopp. Dessa krisstöd har upprätthållit produktionskapacitet.
Vidare har de globala värdekedjorna varit intakta på ett
sätt som inte var fallet under den absoluta inledningen
av pandemin. Både den globala handeln och svensk
varuexport har återhämtat sig och ligger nu på nivåer
som är i paritet eller är högre än då pandemin bröt ut.
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ch svensk varuexport
r nu på nivåer som är
pandemin bröt ut.

Figur 1. Världshandel och svensk varuexport
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Anm.: Index, 100=December 2019. Säsongsjusterade värden.
Källor: CPB, SCB, Macrobond, egen bearbetning.
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Figur 2. Årlig varuexport, Sverige
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Källa: SCB, egen bearbetning

Figur 3. Årlig varuexport, Stockholms län
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M

EN trots en stark återhämtning så

hade pandemiåret 2020 en stor
negativ påverkan på Sveriges export.
Under helåret 2020 minskade varuexporten med 6,2 procent, motsvarande 93 miljarder kronor. Under 2020
uppgick Sveriges varuexport till drygt 1407 miljarder
kronor, jämfört med 1500 miljarder kronor under 2019.
Lejonparten av exporttappet kom från oljeprodukter,
motorfordon samt tillverkningsmaskiner.
Beträffande den regionala dimensionen så svarar Stockholms län för en fjärdedel av Sveriges totala export och
är därmed det största kugghjulet i Sveriges övergripande exportutveckling.
I Stockholms län minskade varuexporten med 6,3
procent, motsvarande 24 miljarder kronor. Den totala
varuexporten uppgick till 357 miljarder under 2020, att
jämföra med 381 miljarder kronor under 2019. För Stockholms läns del så var det oljeprodukter samt motorfordon och andra transportmedel som drog ner exporten.

»Stockholms län står för en fjärdedel
av Sveriges totala export och är därmed
det största kugghjulet i Sveriges
övergripande exportutveckling.«
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S

VERIGE är en

liten öppen ekonomi där exporten
är oerhört betydelsefull för den ekonomiska
utvecklingen. Tappet i exporten, tillsammans
med andra faktorer, bidrog till att Sveriges BNP
sjönk med 2,8 procent under 2020.
Nedgången är stor men trots allt mildare än vad som
förutspåddes under krisens inledning då BNP-prognoserna låg på runt -7 procent.
Även om den ekonomiska aktiviteten på senare tid inte
hämmas lika mycket av sociala restriktioner som under
krisens inledning, så väntas tillväxten vara dämpad
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under det första kvartalet. Men efter att alla vuxna har
erbjudits vaccin så pekar mycket på en stark rekyl uppåt i konjunkturen under det tredje kvartalet 2021.
Den starka återhämtningen bidrar till att flera prognosinstitut väntar sig en BNP-tillväxt på mellan 3,2 och 3,7
procent för helåret 2021.
Det kan också konstateras att flera institut har skruvat
upp sina prognoser för 2021, vilket vittnar om att de ser
något ljusare på framtiden trots en fortsatt hög smittspridning och senarelagda vaccineringsmål.

Figur 4. Prognoser över Sveriges BNP-tillväxt 2020–2023

Anm.: Årsförändring, procent.
Anm.: Publiceringsdatum inom parentes.
Källor: Riksbanken, Finansdepartementet, Konjunkturinstitutet.
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2. Stark stockholmskonjunktur
Stockholmsekonomin återhämtade sig rejält under det
första kvartalet 2021, trots höga smittspridningstal och
påföljande restriktioner. Stockholmsbarometern ökade
med 10,9 enheter till ett indexvärde på 104,8. Det är påfallande stark uppgång till den högsta noteringen sedan
slutet av 2017 då konjunkturen började mattas av.

Det kan också konstateras att det finns en överrepresentation av företag som fortsatt minskat sina anställningar under det första kvartalet 2021 samt att långtidsarbetslösheten har nått nya toppnivåer. Det understryker
vikten av att använda flera olika indikatorer för att ge en
balanserad avspegling av stockholmsekonomin.

Stockholmsbarometern indikerar således att den ekonomiska aktiviteten i huvudstaden nu åter är på en nivå
som anses vara starkare än normalt.

Stockholms näringsliv och hushåll påvisade båda en
återhämtning under det första kvartalet 2021. Näringslivets konfidensindikator ökade med 11,2 enheter till ett
indexvärde på 105,3 och hushållens konfidensindikator
steg med 7,3 enheter till ett värde på 101,6.

Samtidigt är det viktigt att understryka att läget fortsatt
är ansträngt inom vissa branscher och att det framför
allt är ljusare framtidsutsikter som driver uppgången.

Tabell 1. Det ekonomiska konjunkturläget i Stockholm

Stockholmsbarometern

Näringsliv
Hushåll

Kv4Kv2020
2020
93,9
94,1
94,3

Förändring Nuläge
Nuläge
Kv1Kv2021
2021 Förändring
10,9
+
104,8

105,3
101,6

11,2
7,3

+
+

Anm.: Index, medelvärde = 100. Säsongsrensade värden. Över 110 indikerar ett mycket starkare läge än normalt (++), 101,1–110 starkare än
normalt (+), 99–101 ungefär normalt (=), 90–98,9 svagare än normalt (-), under 90 mycket svagare än normalt (--).
Anm.: Indikatorerna bygger på ett urval av 2 672 företag, varav 1 233 svarande (46 procent). Antal svarande hushåll i Stockholm var 376
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NDER det senaste decenniet föreligger tre stora

konjunkturfall för stockholmsekonomin. Det
första skedde 2009, som en följd av den globala finanskrisen. Från den krisen återhämtade
sig Stockholm väldigt snabbt. Nedgången var markant,
men uppgången 2010 var mycket stark.
Den andra nedgången var under perioden mellan
2011 och 2013, i samband med den europeiska skuldsättningskrisen. Återhämtningen från den krisen var
mer modest och utdragen. Mellan 2014 och 2017 var
konjunkturen stark. Stockholmsbarometern låg då klart
över värdet 100, vilket betydde att läget var bättre än

> 110 		
101,1-110
99-101		
90-98,9
< 90 		

vad som historiskt sett varit normalt. Efter 2017 avmattades konjunkturen, med succesivt lägre indextal på
Stockholmsbarometern.
Den tredje nedgången orsakades av coronapandemin,
med ett markant fall i Stockholmsbarometern till nya
historiska lägstanivåer. Men återhämtningen har varit
påfallande stark och gått fortare jämfört exempelvis
uppgången efter den globala finanskrisen.

- Mycket starkare än normalt
- Starkare än normalt
- Ungefär normalt
- Svagare än normalt
- Mycket svagare än normalt

Stockholmsbarometern baseras på underliggande konfidensindikatorer
bland företag och hushåll, och avläses genom dess numeriska värde.
Värden över 110 indikerar ett mycket starkare konjunkturläge än normalt,
101,1–110 starkare än normalt, 99–101 ungefär normalt, 90–98,9 svagare än
normalt och under 90 mycket svagare än normalt.
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Figur 5. Stockholmsbarometern i ett kort tidsperspektiv

Anm.: Barometerindikator baserad på både hushåll och företag i Stockholms län.
Anm.: Index, medelvärde = 100. Säsongsrensade värden.

Figur 6. Stockholmsbarometern i ett längre tidsperspektiv
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Anm.: Barometerindikator baserad på både hushåll och företag i Stockholm.
Anm.: Index, medelvärde = 100. Säsongsrensade värden. Glidande medelvärden förutom kv1 2009, kv1 2020 och det sista kvartalsutfallet.
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»Coronapandemin sänkte
stockholmsbarometern till
nya historiska lägstanivåer. «
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Figur 7. Stockholmsbarometern och förväntningar
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Stockholmsbarometern

Stockholmsbarometern förväntningar

Anm.: Barometerindikatorerna är baserade på både hushåll och företag i Stockholm.
Anm.: Stockholmbarometern förväntning är en delindikator baserad på de framåtblickande nettotalen som
ingår i den totala konfidensindikatorn Stockholmsbarometern.
Anm.: Index, medelvärde = 100. Säsongsrensade värden. Glidande medelvärden förutom kv1 2009, kv1
2020 och det sista kvartalsutfallet.

U

NDER det första

kvartalet 2021 har framtidstron
bland hushåll och näringsliv stärkts ytterligare.
Det framgår i en särskilt framtagen delindikator
”Stockholmsbarometern förväntningar” som
är baserad på enkom de utsiktsblickande nettotalen
som ingår i Stockholmsbarometern. Det senaste utfallet
landade på 110, vilket är betydligt högre än utfallet för
Stockholmsbarometern.
”Stockholmsbarometern förväntningar” påvisar de stora
osäkerhetsfaktorer som funnits under pandemin. Då

Stockholmsbarometern dök till en ny historisk lägsta
nivå under våren 2020 så var utfallet för ”Stockholmsbarometern förväntningar” ännu lägre. Det avspeglar
den stora pessimism och osäkerhet om framtiden som
då fanns.
Sedan dess har ”Stockholmsbarometern förväntningar” legat konstant högre än Stockholmsbarometern,
vilket ska tolkas som att företag och hushåll fått en allt
starkare framtidstro som varit en pådrivande faktor i
återhämtningen.
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3. Bred och stark återhämtning
i Stockholms näringsliv
Lejonparten av Stockholms näringslivs olika delar påvisade en stark återhämtning under det första kvartalet
2021. Flera av de mer kontaktnära tjänstebranscherna,
som haft det mycket kämpigt under pandemin, stärk-

tes under det första kvartalet. En markant majoritet av
alla näringar i stockholmsekonomin uppger att läget är
normalt eller starkare än så.

Tabell 2. Utveckling och nuläge i olika branscher

Anm.: Index, medelvärde = 100. Säsongsrensade värden.
Anm.: Över 110 indikerar ett mycket starkare läge än normalt (++), 101,1–110 starkare
än normalt (+), 99–101 ungefär normalt (=), 90–98,9 svagare än normalt (-), under 90
mycket svagare än normalt (--).

Figur 8. Så går det för utvalda branscher
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»Lejonparten av
Stockholms branscher
hade en stark återhämtning«
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Byggbranschen
Byggbranschen i Stockholm uppgav ljusare signaler under det första kvartalet 2021. Branschens index ökade
med 6,1 enheter till ett värde på 97,2. Det betyder dock
fortfarande att lägesbilden är något svagare än normalt.
Byggbranschen har klarat sig bra genom krisen, särskilt
jämfört med andra branscher. Återhämtningen har dock
varit något svagare jämfört andra näringar. Det finns
vissa likheter med utvecklingen under finanskrisen då
byggbranschen inte påvisade samma nedgång jämfört
den övergripande Stockholmsbarometern samtidigt
som återhämtningen tog längre tid.
Handeln
Handeln som helhet stärktes under första kvartalet
2021. Indikatorn för hela handeln ökade med 13,7 enheter till ett indexvärde på 109,2. Det betyder att branschen återhämtat sig till ett läge som är starkare än det
historiska normalläget. Utvecklingen varierar dock inom
handelns olika segment.
Livsmedelsbranschen backade med 10 enheter till ett
indexvärde på 97. Utfallet betyder att man gått från ett
mycket starkt konjunkturläge till en nivå något under
normalt. Branschen har haft en annorlunda utveckling
under pandemin. Livsmedelsföretagen gick väldigt

22

starkt under krisens inledning, primärt på grund av starka försäljningssiffror samt sjunkande varulager. Under
det första kvartalet 2021 försämrades försäljningen samt
att det nu finns en överrepresentation av livsmedelsföretagen som anser att varulagren är förstora, vilket
förklarar den något sämre lägesbilden för branschen.
Motorfordonshandeln ökade med 15,3 enheter till ett indexvärde på 118,4 vilket betyder att branschen befinner
sig i ett läge som anses vara mycket bättre än normalt.
Vidare kan det konstateras att senaste gången branschen nådde denna nivå var i rekylen efter finanskrisen.
För partihandeln noterades ett indexvärde på 98,7, en
ökning med 9,6 enheter jämfört med föregående kvartal. Trots uppgången anses läget vara fortsatt sämre än
normalt för branschen.
Den specialiserade butikshandeln ökade också under
första kvartalet 2021, med 14,8 enheter till 110,6. Det betyder att branschen gick från en nivå under normalläge
till ett läge som anses vara mycket bättre än normalt.

Stockholmsbarometern 2021 - Q1
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»Finansbranschen uppger
att läget är mycket starkt.«

Tjänstenäringarna
Stockholms tjänstesektor är den sektor som har drabbats allra hårdast av coronakrisen, vilket är en skillnad
från tidigare kriser då tjänstesektorn agerat som en
konjunkturdämpare.
Under det första kvartalet 2021 stärktes Stockholms
tjänstesektor. Den övergripande konfidensindikatorn
steg med 10,6 enheter till ett indexvärde på 104,5. Det
betyder att näringen nu återhämtat sig och att företagen
anser sammantaget att läget är bättre än ett normalt.
Sedan krisens inledning har dock återhämtningen skiljt
sig mellan näringarna där de mer företagsnära tjänstebranscherna gått starkare än mer kontaktintensiva
tjänstebranscherna.
Databranschens konfidensindikator steg med 8,2 enheter till ett indexvärde på 110,4. Det betyder att läget i
branschen anses vara mycket starkare än normalt.
Finans- och försäkringsbranschen erfor en ökning på
15,8 enheter till ett indexvärde på 114,9. Finans- och
försäkringsföretagen gör nu bedömningen att läget är
mycket starkare än normalt.

Företag med uppdragsverksamhet påvisar ljusare ton
gångar. Indikatorn steg med 14,3 enheter till ett indexvärde på 106,4. Branschen befinner sig således i ett
läge som är bättre än normalt.
Hotell- och restaurangbranschen har varit en av de
värst drabbade näringarna under coronakrisen, men under första kvartalet 2021 så var signalerna mer positiva.
Konfidensindikatorn för branschen steg med hela 18,9
enheter till ett indexvärde på 97,3. Men trots återhämtningen befinner sig branschen fortsatt i ett dåligt läge.
Det bör noteras att uppgången var primärt driven av
ljusare utsikter medan den faktiska lägesbilden var
fortsatt negativ. Att den faktiska lägesbilden är fortsatt
svag kan illustreras med hotellens logiintäkter i Stockholm, som under mars månad 2021 var 78 procent lägre
jämfört med mars 2019. Det innebär att hotellnäringen
haft 12 raka månader med dramatiskt negativa siffror.
Tillverkning
Tillverkningsindustrin i stockholmsregionen backade
med 8,5 enheter under det första kvartalet till ett indexvärde på 101,1. Men trots nedgången befinner sig branschen fortfarande på en nivå som anses vara starkare än
normalt. Nedgången var främst pådriven av en stor andel
av företagen som anser att orderstocken var för liten.
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4. Starkast återhämtning i
Stockholms halvcentrala delar
När pandemin slog till under våren 2020 stängdes
staden ned till följd av restriktioner mot folksamlingar
och rekommendationer om att hålla social distansering.
Det drabbade många företag, särskilt i de mer centrala
delarna av Stockholms län. Sedan dess har en återhämtning skett men utvecklingen har varierat beroende
på geografiskt område.

Konfidensindikatorn för de ej centrala delarna ökade
med 10 enheter till ett indexvärde på 102,7. Det betyder
att läget även i detta geografiska område nu åter är på
en nivå som anses vara bättre än normalt.
Tabell 3. Stockholms olika områden

I de centrala delarna ökade konfidensindikatorn under det första kvartalet 2021 med 11,3 enheter till ett
indexvärde på 104,6. Denna återhämtning betyder att
lägesbilden i de centrala delarna nu anses vara starkare
än normalt.
De halvcentrala delarna påvisade en ökning med 10,1 enheter till ett indexvärde på 107,2 vilket betyder att läget är
starkare än vad som historiskt sett ansetts som normalt.
Vidare kan det konstateras att det var detta geografiska
område som gick starkast under det första kvartalet.

Figur 10.
Stockholmshushållens syn på Sveriges ekonomi
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Anm.: Nettotal avser differensen mellan andelen hushåll som anger en positiv respektive negativ syn.
Anm.: Säsongsrensade värden. Glidande medelvärden.

Halvcentrala
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> 110 		
101,1-110
99-101		
90-98,9
< 90 		

- Mycket starkare än normalt
- Starkare än normalt
- Ungefär normalt
- Svagare än normalt
- Mycket svagare än normalt

Tabell 4. Konfidensindikatorer för olika områden av Stockholm

Anm.: Konfidensindikator baserad på både hushåll och företag.
Anm.: Index, medelvärde = 100. Säsongsrensade värden.
Anm.: Över 110 indikerar ett mycket starkare läge än normalt (++), 101,1–110 starkare än normalt (+), 99–101 ungefär normalt (=),
90–98,9 svagare än normalt (-), under 90 mycket svagare än normalt (--).
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»Under mars månad var det
12 procent fler som tror att
ekonomin kommer stärkas
på ett års sikt än de som tror
på en försämring.«

5. Stockholmshushållen är allt
mer positiva
För att ge en bild av det generella läget i konjunkturen
är hushållens syn på Sveriges ekonomi en relevant indikator. Vid de senaste två konjunkturnedgångarna – den
globala finanskrisen och den europeiska skuldsättningskrisen – så har stockholmshushållens tilltro till Sveriges
ekonomi varit tydligt negativ. Och samma mönster har
funnits under coronakrisen med påtagliga tapp i hushållens nulägesbedömning om Sveriges ekonomi.
Under det första kvartalet 2021 så blev stockholmshushållens tilltro till Sveriges ekonomi ljusare. Med trots
ljusare signaler så fanns det fortfarande en överrepresentation på 55 procentenheter som hade en negativ syn på
nuläget i ekonomin i mars.
Däremot fortsatte stockholmshushållens förväntningar om
Sveriges ekonomi på ett års sikt att stärkas. Undemars må-

nad var det 12 procent fler som tror att ekonomin kommer
stärkas på ett års sikt än de som tror på en försämring.
Stockholmshushållens nulägesbedömning om Sveriges
ekonomi är starkt sammankopplad med deras förväntningar om hur arbetsmarknaden utvecklas. Som framgår
föreligger en tydlig korrelation mellan hushållens syn på
Sveriges befintliga ekonomiska läge och deras uppfattning om arbetslösheten väntas öka eller minska på ett
års sikt.
I dagsläget föreligger en överrepresentation bland
stockholmshushållen som tror att arbetslösheten kommer öka på ett års sikt. Trenden tycks dock vara nedåtgående som i detta sammanhang betyder att allt färre
tror på en ökad arbetslöshet.
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Figur 10. Stockholmshushållens syn på Sveriges ekonomi
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Anm.: Nettotal avser differensen mellan andelen hushåll som anger en positiv respektive negativ syn.
Anm.: Säsongsrensade värden. Glidande medelvärden.

Figur 11. Stockholmarnas syn på arbetslösheten om 12 månader
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Anm.: Nettotal Sveriges ekonomi: Differensen mellan andelen hushåll som anger en positiv respektive negativ syn.
Anm.: Nettotal Arbetslöshet: Differensen mellan andelen hushåll som anger en ökning respektive en minskning av arbetslöshet.
Anm.: Säsongsrensade värden. Glidande medelvärden.
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6. Långtidsarbetslösheten,
ett orosmoln
Coronapandemin har haft stora negativa inverkningar på arbetsmarknaden i Sverige. Särskilt oroande är
ökningen av antalet långtidsarbetslösa, det vill säga
människor som varit utan ett arbete i mer än 12 månader. Arbetslösheten var problematiskt hög redan innan
pandemin och riskerar att bli ett tungt ok att bära för
hela samhällsekonomin under flera år framöver.
Arbetsmarknaden i Stockholm har varit särskilt hårt
drabbad under krisen, vilket också syns i utvecklingen
i långtidsarbetslösheten i länet. Nära 40 000 personer
befann sig i långtidsarbetslöshet i mars 2021, en ökning
med 27 procent jämfört med motsvarande månad föregående år.
Vidare kan det konstateras att antalet inskrivna arbetslösa i Stockholm som inte haft ett jobb på 6 till 12 månader också har ökat markant under pandemin. Dessa
riskerar att hamna i långtidsarbetslöshet om ingenting
förändras. Denna grupp uppgick till 26 000 människor i
mars 2021, en ökning med hela 72 procent jämfört med
motsvarande månad föregående år.
Noterbart är att den procentuella ökningen är betydligt
högre i Stockholms län jämfört med riket som helhet.
I Sverige uppgick långtidsarbetslösheten till 182 000
personer under mars månad 2021, en ökning med 19

procent jämfört med motsvarande period föregående år.
Gällande den medelfristiga arbetslösheten i Sverige (6
till 12 månader), så uppgick den till 102 000 personer i
mars 2021, vilket är en ökning med 37 procent.
Den stora farhågan är att allt fler arbetslösa fryser
fast i långtidsarbetslöshet. Under finanskrisen ökade
långtidsarbetslösheten, som sedan bet sig fast på en
permanent högre nivå. Risken är att situationen upprepar sig. Det vore dåligt för såväl alla arbetslösa som
samhället i stort. Situationen understryker behovet av
såväl konjunkturella som strukturella tillväxtreformer på
både arbetsmarknaden och inom näringslivspolitiken så
att fler människor kan komma in på jobbmarknaden.
Orosmoln i denna kontext är branscher med typiska
instegsjobb har drabbats hårt under pandemin, vilket
försvårar klivet in på arbetsmarknaden för många unga
människor och andra grupper med svag anknytning till
arbetsmarknaden.
Vidare har många förvärvsarbetande på arbetsmarknaden tagit betydande digitala kunskapskliv under pandemin i kombination med att stora strukturella förändringar
har skett, inom exempelvis handeln. Det kan eventuellt
ytterligare försvåra insteget på arbetsmarknaden för nu
arbetslösa människor.

»Långtidsarbetslösheten var problematiskt
hög redan innan pandemin och riskerar att
bli ett tungt ok att bära för hela samhällsekonomin under flera år framöver«
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Figur 12. Arbetslösa, fördelat efter tid utan arbete, 16–64 år, Stockholm

Anm.: Säsongsjusterade värden.
Källa: Arbetsförmedlingen, egen bearbetning.
.

Figur 13. Arbetslösa, fördelat efter tid utan arbete, 16–64 år, Sverige

Anm.: Säsongsjusterade värden.
Källa: Arbetsförmedlingen, egen bearbetning.
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7. Så ser stockholmsföretagens
anställningsplaner ut
Under det första kvartalet 2021 förbättrades nulägesbilden över företagens anställningar med 23 procentenheter. Det var en markant förbättring men trots
det landade nettotalet på -7. Det betyder att det var 7
procentenheter fler företag som minskade sin personalstyrka under det första kvartalet, än som ökade den.
Noterbart är att det funnits en överrepresentation av
företag som rapporterat att de har haft brist på arbetskraft under hela pandemin. Det är en tydlig markör om
att det föreligger strukturella problem med samhällets
kompetensförsörjning. Bristen på arbetskraft är särskilt
stor inom databranschen. Under första kvartalet 2021
uppgav 45 procent av data- och it-företag att specifikt
bristen på arbetskraft är deras största tillväxthinder.

Motsvarande tal för exempelvis juridiska och ekonomiska konsultbyråer var 37 procent och för tekniska
konsulter och arkitekter var andelen 36 procent.
Företagens anställningsplaner blev ljusare under det första kvartalet. Nettotalet ökar med 19 procentenheter till
16. Det betyder att det för första gången sedan pandemins start finns fler företag (16 procentenheter) som tror
att de kommer öka antalet anställda under kommande
kvartal än tvärtom. Eftersom det finns ett starkt samband
mellan utfall och förväntningar är det sannolikt att utfallet
för antalet anställda fortsätter att förbättras framöver.

Figur 14. Anställningsplaner i Stockholms näringsliv över tid

Anm.: Nettotal: Differensen mellan andelen företag som anger en ökning respektive en minskning.
Anm.: Säsongsrensade värden. Glidande medelvärden.
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»45 procent av dataföretagen
uppger att brist på arbetskraft
är deras största tillväxthinder.«

Tabell 5. Anställningstryck och arbetskraftsbrist hos företagen

Antal anställda, utfall
Antal anställda, förväntningar
Brist på arbetskraft, nuläge
Efterfrågeläge, nuläge

Kv4 2020
Kv4

Kv12021
2021
Kv1

Förändring
Förändring

-30
-3
12
-29

-7
16
12
-19

23
19
0
10

Anm.: Nettotal: Differensen mellan andelen företag som anger en ökning respektive en minskning.
Anm.: Säsongsrensade värden.
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»8 av 10 branscher
väntas öka anställningarna
nästa kvartal.«
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8. Ljusa anställningsplaner

20 21

Framtidsutsikterna för det andra kvartalet 2021 var dock
När nulägesbilden och förväntningarna över anställningarna bryts ned på olika branscher i Stockholms näringsliv ljusare. 8 av 10 branscher påvisade positiva nettotal. Det
starkaste nettotalet stod databranschen för. Inom dataså kan det konstateras att lägesbilden är tudelad. 4 av
branschen finns det en överrepresentation på 46 pro10 branscher påvisade negativa utfall under det första
46
centenheter som avser öka sin personalstyrka framöver.
kvartalet 2021. Hotell- och restaurangbranschen
stod
44
för det mest negativa nettotalet, där 53 procentenheter
fler av de svarande företagen uppgav att dragit ner på
29
antalet anställda jämfört de som redovisat att de ökat
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sina anställningar.
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Figur 15. Nuläge och utsikter för anställningar inom olika branscher
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Anm.: Utvalda branscher i Stockholms näringsliv.
Anm.: Nettotal: Differensen mellan andelen företag som anger en ökning respektive en minskning.
Anm.: Säsongsrensade värden.
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Figur 16. Här jobbar stockholmarna

Källa: SCB RAPS

34

Stockholmsbarometern 2021 - Q1

35

9. Här jobbar
stockholmarna
Stockholmsekonomin kännetecknas av kunskapsintensiva näringar. De flesta stockholmare som jobbar i
näringslivet har sina anställningar kopplade till privata
tjänstenäringar (60 procent). En stor del av dessa
jobbar med före¬tagsnära uppdrag, vilket bland annat
innefattar konsultverksamhet inom ekonomi, revision
och juridik (20 procent).
På andra plats kommer handeln, där omkring 20 procent av stockholmarna arbetar. Inom handeln är det en
stor andel som jobbar med partihandel, vilket är handel
med stora volymer av varor mellan företag (business-to-business).
Var tionde stockholmare jobbar inom byggindustrin och
en nästan lika hög andel är anställda inom tillverkningsindustrin (7 procent).
Över tid har sysselsättningen inom de privata tjänstenäringarna ökat betydligt, särskilt inom data- och
kommunikationsbranschen. Från 2010 och till dags dato
har sysselsättningen i databranschen ökat med över 40
procent, vilket är mycket mer än den totala sysselsättningsökningen i Stockholm.
Jobbsammansättningen i Stockholm skiljer sig avsevärt från övriga landet. Den stora skillnaden återfinns i
fördelningen mellan de privata tjänstenäringarna och
tillverkningsindustrin. I Sverige svarar de privata tjänstenäringarna och tillverkningsindustrin för 46 procent
respektive 17 procent av alla jobb.

»De flesta stockholmare som jobbar
i näringslivet har sina anställningar i
tjänstesektorn (60 procent).«
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10. Appendix
Byggindustrin
Figur 17. Konfidensindikatorn för byggindustrin
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Anm.: Konfidensindikatorn baseras på företag inom byggbranschen.
Anm.: Index, medelvärde = 100. Säsongsrensade värden. Glidande medelvärden.
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Handeln
Figur 18. Konfidensindikatorn för handeln
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Anm.: Konfidensindikatorn baseras på företag inom handeln.
Anm.: Index, medelvärde = 100. Säsongsrensade värden. Glidande medelvärden.

Figur 19. Konfidensindikatorer för delbranscher inom handeln
140
130
120
110
100

Livsmedel
Specialicerad butikshandel
Motorfordon

90
80
70
60

Anm.: Konfidensindikatorn baseras på företag i de olika branscherna.
Anm.: Index, medelvärde = 100. Säsongsrensade värden. Glidande medelvärden.
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Tjänstenäringen
Figur 20. Konfidensindikatorn för privata tjänstenäringar
120
110

100
90
Stockholm

80

Övriga riket

70
60
50

Anm.: Konfidensindikatorn baseras på företag inom byggbranschen.
Anm.: Index, medelvärde = 100. Säsongsrensade värden. Glidande medelvärden.

Figur 21. Konfidensindikatorer för utvalda delbranscher inom privata tjänstenäringar i Stockholm
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Anm.: Konfidensindikatorn baseras på företag i de olika branscherna.
Anm.: Index, medelvärde = 100. Säsongsrensade värden. Glidande medelvärden.
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