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Stockholmsbarometern läser av det ekonomiska läget hos företag och 
hushåll i Stockholms län. Barometern tas fram av Stockholms Handels- 
kammare 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.

OM 
STOCKHOLMS-
BAROMETERN

> 110   - Mycket starkare än normalt  
101,1-110  - Starkare än normalt 
99-101  - Ungefär normalt 
90-98,9  - Svagare än normalt 
<90   - Mycket svagare än normalt
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114,6 

4,7 %
Den prognostiserade ekonomiska tillväxten  
i Stockholms län för helåret 2021 uppgår till  
4,7 procent. Det är en starkare uppgång än  

den förväntade tillväxten för Sverige. 

29 procentenheter fler stockholms-
hushåll  tror på en minskad arbets- 
löshet på ett års sikt, jämfört andelen 
som tror på en ökad arbetslöshet.

»Stockholmsbarometern ökade till ett värde på 114,6.  
Det är den högsta noteringen sedan mätningarna  
startade 2003. Konjunkturuppgången är nu väldigt  
stark i stockholmsregionen.«

Rapporten på 
30 sekunder

Under det andra kvartalet 2021 
så var det 7 procentenheter fler 
företag som uppgav att de ökat 
sina anställningar, jämfört ande-
len som uppgivit de dragit ner på 
antalet anställda. Det är ett tydligt 
tecken på att Stockholms arbets-
marknad nu återhämtar sig. 7
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UNDER våren och sommaren så har pandemins 
grepp om världsekonomin lättat, vilket har gjort 
att den ekonomiska återhämtningen accelererat. 
En bidragande faktor är att vaccineringen i 

många länder genomförts i allt snabbare takt. Allt fler är 
nu fullt vaccinerade mot Covid-19 (se figur 1). 

Vaccinutrullningen har bidragit till en minskad smitt-
spridning och drastiskt färre dödsfall. Det har medfört 
att många länder lättat på restriktionerna (se figur 2).
 
Sverige ligger fortsatt i fas med den plan som regeringen 
lanserade i slutet av maj 2021 gällande öppnandet av 

samhället. Under det andra kvartalet 2021 så har flera 
restriktioner lättats eller tagits bort, beträffande exem-
pelvis restaurangers öppettider samt tidigare krav på ett 
visst antal kvadratmeter per person för handelsplatser 
och nöjesparker.

Att restriktionerna har börjat att lättas har bidragit till  
en gradvis normalisering av människors beteenden  
och rörelsemönster. Det har ökat den ekonomiska  
aktiviteten, som också fått stöd av expansiv finans-  
och penningpolitik. 

1. Förbättrat pandemiläge 

Figur 1. Procentandel av befolkningen som är fullt vaccinerade

Figur 2. Omfattning av restriktioner för minskad smittspridning, indexvärde 0-100

Anm.: Data sträcker sig fram till 2021-08-01 och hämtades 2021-08-02 

Källa: Our World in Data och Macrobond

Anm.: Indexet mäter graden av åtgärder som vidtagits för att minska smittspridningen, som påverkar individers beteenden. 
Indexet är ett kompositindex och består av nio delar som avspeglar olika delar i samhället, exempelvis nedstängning av 
skolor och arbetsplatser samt olika typer av reserestriktioner. 
Anm.: Data sträcker sig fram till 2021-07-31 och hämtades 2021-08-02 
Källa: Oxford COVID-19 Government Response Tracker och Macrobond

En bidragande faktor till 
återhämtningen är att 
vaccineringen i många 
länder genomförts i allt 
snabbare takt.
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Den starka återhämtningen som förelåg under det andra 
kvartalet kan bland annat ses i preliminära tillväxttal 
från SCB. De visar att Sveriges BNP växte med hela 10 
procent under det andra kvartalet 2021, jämfört med 
motsvarande period föregående år.1  

Tillväxttakten ska också ses mot bakgrund att ekonomin 
var extremt svag under det andra kvartalet 2020. 

Flera prognosinstitut gör nu bedömningen att ekonomin 
återhämtar sig snabbare än väntat och har därför justerat 
upp förväntade tillväxttal för helåret 2021. 

Merparten av BNP-prognoserna pekar på en ekonomisk 
tillväxt för Sverige på dryga 4 procent under 2021. Om 
prognoserna håller så betyder det att Sverige redan under 
innevarande år är tillbaka på nivåer som rådde innan 
krisen bröt ut.

1 https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/nationalraken-
skaper/ovrigt/nationalrakenskaper-ovrigt/pong/statistiknyhet/natio-
nalrakenskaper-ovrigt-bnp-indikator-manad-juni-2021/

2. Ljusa ekonomiska prognoser
Utsikterna för Sverige

Figur 3. Prognoser över Sveriges BNP-tillväxt 2020–2023

Anm.: Kalenderkorrigerad BNP, årsförändring i procent

Källa: Riksbanken, Finansdepartementet, Konjunkturinstitutet och Oxford Economics 
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Återhämtningen för Stockholms län har också varit stark 
och gått snabbare än väntat. Enligt nya prognoser från 
Oxford Economics väntas Stockholms bruttoregional-
produkt öka med 4,7 under helåret 2021. Det är något 
starkare än den prognostiserade tillväxten för Sverige 
(4,4 procent). 

Den starka återhämtningen baseras i stort på fortsatta 
vaccinationer, lägre smittspridningstal och att allt fler 
begränsningar upphävs såväl inom Sverige som gent-
emot andra länder. 

Under helåret 2022 väntas Stockholms ekonomi växa 
med 3,6 procent, vilket är påtagligt starkare än den för-
väntade tillväxten i Sverige som uppgår till 2,7 procent. 
Under 2023 väntas för Stockholms och Sveriges ekono-
miska tillväxt normaliseras.

Under de senaste 12 åren, före pandemin, så har 
Stockholms län stått för närmare 40 procent av Sveriges 
totala BNP-tillväxt och skapat ungefär hälften av alla nya 
jobb i det svenska näringslivet. Prognoserna pekar på 
att Stockholms län väntas befästa sin historiska roll som 
Sveriges jobb- och tillväxtmotor. 

Utsikterna för Stockholms län 

Figur 4. Prognoser över Sveriges och Stockholms BNP/BRP-tillväxt 2020–2023

Anm.: Kalenderkorrigerad BNP/BRP, årsförändring i procent

Källa: Oxford Economics
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»Prognoserna pekar på att 
Stockholms län väntas befästa 
sin historiska roll som Sveriges 
jobb- och tillväxtmotor.«
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»Stockholmsbarometern 
ökade med drygt 10 enheter 
till ett indexvärde på cirka 
115. Den högsta noteringen 
sedan mätningarna började 
2003.«

3. Starkt  
stämningsläge  
i stockholms- 
ekonomin

Tabell 1. Det ekonomiska konjunkturläget i Stockholm 

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 2 713 företag, varav 1 114 svarande (41 procent). Antal svarande hushåll i Stockholm var 335.

DEN starka återhämtningen i stockholmseko-
nomin fortsatte under det andra kvartalet 
2021. Stockholmsbarometern ökade med 10,3 
enheter till ett indexvärde på 114,6. Det är den 

högsta noteringen sedan mätningarna startade 2003 
och markant över det historiska medelvärdet på 100. 

Det mycket höga värdet på Stockholmsbarometern bör 
tolkas att återhämningen är väldigt stark i stockholms- 
regionen snarare än att konjunkturen nått nya toppnivåer.
 
Det kan konstateras att återhämningen var bred under 
det andra kvartalet så till vida att branscher som haft 
det otroligt svårt under pandemin också påvisade en 
stark återhämtning.

Stockholms näringsliv och hushåll påvisade båda 
en fortsatt återhämtning under det andra kvartalet 
2021. Näringslivets konfidensindikator ökade med 11,0 
enheter till ett indexvärde på 115,9. Återhämningen för 
hushållen var inte lika stark - konfidensindikatorn ökade 
med 5,0 enheter till ett värde på 105,9. 

Det var alltså näringslivet som bidrog mest till Stock-
holmsbarometerns uppgång under det andra kvartalet. 

Det senaste utfallet 

Kv1 2021 Kv2 2021 Förändring Nuläge
Stockholmsbarometern 104,3 114,6 10,3 ++

Näringsliv 104,9 115,9 11,0 ++
Hushåll 100,8 105,9 5,1 +
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UNDER det senaste decenniet föreligger tre stora 
konjunkturfall för stockholmsekonomin. Det 
första skedde 2009, som en följd av den glo-
bala 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 skuld-
sättningskrisen. 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 

vad som historiskt sett varit normalt. Efter 2017 av- 
mattades 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 med exempel-
vis den globala finanskrisen. 

Den markant starka återhämtningen har gjort att Stock-
holmsbarometern under det andra kvartalet 2021 nådde 
en ny historisk högstanivå. 

En tillbakablick 

Figur 6. Stockholmsbarometern i ett längre tidsperspektiv

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.

Figur 5. Stockholmsbarometern i ett kort tidsperspektiv

Anm.: Barometerindikator baserad på både hushåll och företag i Stockholms län. 

Anm.: Index, medelvärde = 100. Säsongsrensade värden. 
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»Återhämtningen har varit  
påfallande stark och gått fortare 
jämfört uppgången efter den 
globala finanskrisen.«
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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.

> 110   - Mycket starkare än normalt  
101,1-110  - Starkare än normalt 
99-101  - Ungefär normalt 
90-98,9  - Svagare än normalt 
<90   - Mycket svagare än normalt
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NÄR pandemin slog till så rasade Stockholms-
barometern till en ny historisk bottennotering. 
Nedgången var dels baserad på mycket svaga 
realekonomiska utfall, dels på en allmänt stor 

osäkerhet i samhället och näringslivet. 

Osäkerheten bidrog till en stor pessimism om fram-
tiden, vilket bland annat kan noteras i delindikatorn 
”Stockholmsbarometern förväntningar” som hade lägre 
värden än huvudindikatorn under första kvartalet 2020.

Delindikatorn ”Stockholmsbarometern förväntningar”  
är baserad på enkom de framåtblickande nettotalen 
som ingår i huvudindikatorn Stockholmsbarometern.  

Efter det stora fallet i början av 2020 så har konjunktur-
läget därefter succesivt stärkts, vilket också bidragit till 
en ökad optimism om framtiden. Också det kan noteras 
i ”Stockholmsbarometern förväntningar” som haft 
starkare utfall än huvudindikatorn mellan andra kvartalet 
2020 till första kvartalet 2021.

I det senaste utfallet för andra kvartalet 2021 så är 
Stockholmsbarometerns utfall (115) starkare än ”Stock-
holmsbarometern förväntningar” (108), vilket pekar på 
att vi eventuellt kommer få se en normalisering näst-
kommande kvartal. 

Figur 7. Stockholmsbarometern och 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 medan delindikatorn Stockholmsbarometern 
nuläge baseras på de nettotal som värderar nuläget.  
Anm.: Index, medelvärde = 100. Säsongsrensade värden. Glidande medelvärden förutom kv1 2009, kv1 
2020 och det sista kvartalsutfallet.

50

60

70

80

90

100

110

120

130

2006 Kv1

2007 Kv1

2008 Kv1

2009 Kv1

2010 Kv1

2011 Kv1

2012 Kv1

2013 Kv1

2014 Kv1

2015 Kv1

2016 Kv1

2017 Kv1

2018 Kv1

2019 Kv1

2020 Kv1

2021 Kv1

Stockholmsbarometern Stockholmsbarometern förväntningar Stockholmsbarometern nuläge

Konjunkturläget har  
successiv stärkts,  
vilket bidragit till en ökad 
optimism om framtiden. 
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4. Stark och bred uppgång 
Under det andra kvartalet 2021 så förelåg en bred återhämning 
i Stockholms näringsliv. En majoritet av de branschvisa  
konfidensindikatorerna stärktes under andra kvartalet 2021.

Byggbranschen
Byggbranschen stärktes under det andra kvartalet 2021. 
Branschens konfidensindikator ökade med 5,5 enheter 
till ett indexvärde på 102,9 som betyder att konjunktur-
läget är bättre än normalt. Den förbättrade lägesbilden 
var främst driven av starkare orderstockar samt fortsatt 
positiva framtidsutsikter. 

Handeln
Handeln i Stockholm fortsatte att stärkas under det 
andra kvartalet 2021. Indikatorn för handeln som helhet 
ökade med 13,2 enheter till ett indexvärde på hela 121,2. 
Samtliga delbranscher uppger att läget är bra eller 
mycket bra.  

Livsmedelsbranschens konfidensindikator ökade med 
5,6 enheter till ett indexvärde på 102,2. Uppgången 
är koppad till goda försäljningsvolymer samt positiva 
framtidsutsikter.

För motorfordonshandeln skedde en minskning med 
1,5 enheter till ett indexvärde på 115,4. Den marginella 
nedgången kan kopplas till något mindre optimistiska 
tongångar om framtiden. Men det finns fortsatt en 
överrepresentation av företagen som tror på ökade 
försäljningssiffror under kommande kvartal. Vidare så 
var nulägesbedömningen väldigt stark under det andra 
kvartalet 2021.

Partihandeln ökade med 14,4 enheter till ett indexväde  
på 113,7. Uppgången berodde delvis på förbättrad 
försäljning och lägre varulager under det andra kvartalet 
men också på förväntat högre försäljningssiffror nästa 
kvartal.

För den specialiserade butikshandeln noterades ett 
indexvärde på 118,8 - en ökning med 8,8 enheter från 
föregående kvartal. Samtliga underliggande nettotal 
(försäljning, varulager, priser och utsikter) som ligger till 
grund för konfidensindikatorn bidrog till förbättringen. 

Tjänstenäringarna 
Stockholms tjänstesektor stärktes ytterligare under 
det andra kvartalet 2021. Tjänstesektorns övergripande 
konfidensindikator ökade med 7,8 enheter till ett värde 
på 112,1. Uppgången kan främst tillskrivas en förbättrad 
efterfrågebild.
  
För databranschen noterades en ökning på 3,1 enheter 
till ett indexvärde på 112,6. Det främsta bidraget till ök-
ningen var en förbättrad efterfrågan på dataföretagens 
tjänster under det andra kvartalet. 

Finans- och försäkringsbranschens konfidensindikator 
backade med 10,7 enheter till ett värde på 102,0.  
Det berodde främst på försämrade framtidsutsikter  
över efterfrågan på företagens tjänster under  
nästkommande kvartal. 

Företag inom uppdragsverksamhet påvisade en upp-
gång på 2,9 enheter till ett indexvärde på 108,3. Det 
var främst en förbättrad nulägesbild för branschen som 
drev på uppgången under det andra kvartalet 2021. 

Hotell- och restaurangbranschen uppvisade positiva 
signaler. Konfidensindikatorn ökade med 14,4 enheter 
till ett värde på 111,7. Alla underliggande index som utgör 
den branschvisa indikatorn bidrog till förbättringen.  
Företagen inom branschen uppgav att nuläget är 
markant bättre jämfört föregående kvartal samt att de 
förväntar sig en ytterligare uppgång under nästkom-
mande kvartal.

Tillverkningsindustrin
Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin i Stock-
holm ökade med 10,5 enheter till ett indexvärde på 111,7. 
Uppgången under det andra kvartalet 2021 var främst 
driven av förbättrade orderstockar. Det fanns också 
fortsatt en överrepresentation av företagen som tror på 
ökade produktionsvolymer nästa kvartal, om än något 
lägre jämfört med första kvartalet 2021. 

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 (--).

Anm.: Staplarnas nivå anger indikatorförändring mellan första kvartalet 2021 och andra kvartalet 2021. 

Anm.: Staplarnas färger speglar konjunkturläge för respektive bransch: En blå nyans avspeglar att läget är mycket svagare än normalt (--), en lila 
nyans avspeglar att läget är sämre än normalt (-), en rosa nyans avspeglar att läget är ungefär normalt (=), orange avspeglar att läget är bättre än 
normalt (+) och en gul nyans avspeglar ett läge som är mycket bättre än normalt (++). 

Figur 8. Så går det för utvalda branscher 
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Kv1 2021 Kv2 2021 Förändring Nuläge
Bygg 97,4 102,9 5,5 +
Handel 108,0 121,2 13,2 ++

Livsmedel 96,6 102,2 5,6 +
Motorfordon 116,8 115,4 -1,5 ++
Partihandel 99,3 113,7 14,4 ++
Specialiserad butikshandel 109,9 118,8 8,8 ++

Privata tjänstenäringar 104,3 112,1 7,8 ++
Data 109,5 112,6 3,1 ++
Finans & försäkring 112,6 102,0 -10,7 ++
Uppdragsverksamhet 105,4 108,3 2,9 + 
Hotell & restaurang 97,3 111,7 14,4 ++

Tillverkningsindustri 101,2 111,7 10,5 ++
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5. Starkt läge i centrala 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. Under återhämtningsfasen har rekylen 
också varit starkast i de mer centrala delarna.

Konfidensindikatorn för de centrala delarna ökade 
med 11,3 enheter till ett indexvärde på 115,2. Ökningen 
berodde på ljusare tongångar både hos både hushållen 
och näringslivet.

De halvcentrala delarna noterades med en ökning på 
7,2 enheter till ett indexvärde på 113,3. Också här bidrog 
både hushåll och näringsliv till ökningen. 

De ej centrala delarna av Stockholms län påvisade  
en ökning på 8,0 enheter till ett indexvärde på 110,7.  
För detta geografiska område var det främst näringslivet 
som bidrog till ökningen. 

Tabell 3. Stockholms olika områden

Figur 9.  
Konfidensindikatorer i olika områden av Stockholm

Anm.: Konfidensindikator baserad på både hushåll och företag i olika delar av Stockholm. 

Anm.: Index, medelvärde = 100. Säsongsrensade värden. Glidande medelvärden förutom kv1 2020  
och det sista kvartalsutfallet.

Centrala Halvcentrala Ej centrala
Solna Botkyrka Ekerö
Stockholm Danderyd Norrtälje
Sundbyberg Haninge Nykvarn

Huddinge Nynäshamn
Järfälla Sigtuna
Lidingö Södertälje
Nacka Upplands-Bro
Salem Vallentuna
Sollentuna Vaxholm
Tyresö Värmdö
Täby Österåker
Upplands Väsby
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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 (--).

Kv1 2021 Kv2 2021 Förändring Läget
Centrala 103,9 115,2 11,3 ++
Halvcentrala 106,1 113,3 7,2 ++
Ej centrala 102,6 110,7 8,0 ++
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> 110   - Mycket starkare än normalt  
101,1-110  - Starkare än normalt 
99-101  - Ungefär normalt 
90-98,9  - Svagare än normalt 
<90   - Mycket svagare än normalt



HUSHÅLLENS syn på Sveriges ekonomi är en  
relevant indikator och avspelning av det  
allmänna stämningsläget i konjunkturen.  
Vid de senaste två konjunkturnedgångarna – 

den globala finanskrisen och den europeiska skuldsätt-
ningskrisen – 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 
(se figur 10).

Sedan bottennoteringen under första kvartalet 2020 
så har hushållens nulägesbedömning succesivt blivit 
bättre. Men trots positiv trend så fanns det fortsatt en 
överrepresentation på 17 procentenheter som hade en 
negativ syn på Sveriges ekonomin i juni.

Stockholmshushållens utsikter är ljusa. Under det andra 
kvartalet 2021 fortsatte stockholmshushållens förvänt-
ningar om Sveriges ekonomi på ett års sikt att stärkas. 

Under juni månad var det 22 procentenheter fler hushåll 
som tror på en starkare konjunktur på ett år sikt än de 
som tror på en försämring. Senast framtidstron var så 
stark var i inledningen på 2014, precis efter den europe-
iska skuldsättningskrisen. 

Stockholmshushållens nulägesbedömning om Sveriges 
ekonomi är starkt sammankopplad med deras förvänt-
ningar om hur arbetsmarknaden utvecklas. Som framgår 
föreligger en tydlig korrelation mellan hushållens syn på 
Sveriges befintliga ekonomiska läge och deras uppfatt-
ning om arbetslösheten väntas öka eller minska på ett 
års sikt.

Under juni månad noterades nettotalet för arbetslös-
heten på ett års sikt till -29 vilket i detta sammanhang 
betyder att det nu finns en överrepresentation på 29 
procentenheter som tror att arbetslösheten kommer  
att minska på ett års sikt. 

6. Ljusare utsikter bland  
stockholmshushållen 

»Det finns nu en överrepresentation  
på 29 procentenheter som tror att  
arbetslösheten kommer att minska  
på ett års sikt.«

Figur 10. Stockholmshushållens syn på Sveriges ekonomi

Anm.: Nettotal avser differensen mellan andelen hushåll som anger en positiv respektive negativ syn. 

Anm.: Säsongsrensade värden. Glidande medelvärden förutom utfallen sista kvartalet 

Figur 11. Stockholmarnas syn på arbetslösheten om 12 månader

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 förutom utfallen sista kvartalet.
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Tabell 5. Anställningstryck och arbetskraftsbrist hos företagen

Anm.: Nettotal: Differensen mellan andelen företag som anger en ökning respektive en minskning. 

Anm.:Talet beträffande brist på arbetskraft visar andelen som svarat ja på frågan

Anm.: Säsongsrensade värden.

Kv1 2021 Kv2 2021 Förändring
Antal anställda, utfall -7 7 14
Antal anställda, förväntningar 14 21 7
Brist på arbetskraft, nuläge 13 26 13
Efterfrågeläge, nuläge -19 -7 12

UNDER det andra kvartalet förbättrades arbets- 
marknaden. Nettotalet över företagens anställ-
ningar ökade med 14 procentenheter till ett 
värde på 7, vilket betyder att det var 7 procent- 

enheter fler företag som ökade sin personalstyrka 
under kvartalet, än som minskade den. Det är första 
gången sedan krisens inledning som nettotalet når 
positiva värden, vilket indikerar på ett gynnsamt läge 
på Stockholms arbetsmarknad.

Företagens anställningsplaner blev ytterligare positivare 
under det andra kvartalet 2021. Nettotalet ökade med 7 

7. Gynnsamt läge på 
arbetsmarknaden 

procentenheter till ett värde på 21, vilket betyder att det är 
21 procentenheter fler företag som tror att de kommer öka 
antalet anställda under nästkommande kvartal än tvärtom. 

Som det framgår i figur 12 så finns det ett starkt samband 
mellan utfall och förväntningar. Det är därför högst  
sannolikt att den positiva utvecklingen fortsätter under 
det tredje kvartalet 2021.

Figur 12.  Anställningsplaner i Stockholms näringsliv över tid

Anm.: Nettotal: Differensen mellan andelen företag som anger en ökning respektive en minskning. 

Anm.: Säsongsrensade värden. Glidande medelvärden förutom kv1 2009, kv1 2020 och det sista kvartalsutfallet.
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När företagens anställningar och anställningsplaner 
bryts ned på olika branscher så kan det konstateras 
att lägesbilden är överhängande positiv. 

Anställningar 
Som framgår i figur 13 så var det 7 av 10 branscher som 
redovisade positiva tal gällande anställningar. 

Det starkaste nettotalet stod tillverkningsindustrin för, 
där 40 procentenheter fler uppgav att de ökat sina 
anställningar jämfört med de som redovisade att de 
minskat sina anställningar. 

Byggbranschen stod för det mest negativa nettotalet. 
Inom byggsektorn fanns det 21 procentenheter fler företag 
som uppgav att de hade minskat sina anställningar.

Framtidsutsikter
Framtidsutsikterna är ljusa med samtliga branscher, 
undantaget partihandeln, som redovisade positiva 
nettotal. 

Hotell- och restaurangbranschen stod för det starkaste 
nettotalet. Inom branschen fanns en överrepresentation 
på 55 procentenheter som avser öka sin personalstyrka 
under nästa kvartal. Det är sannolikt kopplat till planerade 
lättnader av restriktioner under det tredje kvartalet som 
kommer innebära en ökad efterfrågan på branschens 
tjänster. 

Även databranschen och företag inom uppverksamhet 
uppgav starka nettotal, på 46 respektive 53 procentenheter.

Arbetsmarknadsläget inom olika branscher 

»7 av 10 branscher  
redovisade positiva  
anställningstal.«

Figur 13. Nuläge och utsikter för anställningar inom olika branscher

Anm.: Nettotal: Differensen mellan andelen företag som anger en ökning respektive en minskning. 

Anm.: Säsongsrensade värden. Glidande medelvärden.  
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NÄR coronakrisen slog till med full kraft i början 
av 2020 så minskade arbetskraftsbristen, såväl 
i Sverige som i Stockholm. Det kan noteras 
i lägre vakansgrader, som visar den relativa 

arbetskraftsbristen. Den lägre arbetskraftsbristen kan 
också observeras i Stockholmsbarometerns undersök-
ning, genom en lägre andel företag som uppger att de 
har en brist på arbetskraft. 

Men trots pandemin så kan det noteras att arbetskrafts-
bristen bestått på relativt höga nivåer, och i takt med 
den ekonomiska återhämtningen så har arbetskrafts-
bristen återigen börjat närma sig de nivåer som förelåg 
innan krisen. 

Under det andra kvartalet 2021 var det 26 procent av de 
tillfrågade företagen i Stockholmsbarometerns under-
sökning som uppgav att de har brist på personal.  

När de ekonomiska hjulen börjat snurra så synliggörs 
och tydliggörs befintliga problem gällande företagens 
och samhällets kompetensförsörjning. 

När arbetskraftsbristen bryts ner på branschnivå, så 
kan en heterogenitet noteras samt att vissa specifika 
branscher sticker ut.

Arbetskraftsbristen hämmar Stockholms näringsliv 
För handeln som helhet ökade andelen med 10 pro-
centenheter till 18 procentenheter, vilket betyder att 18 
procent av företagen inom handeln uppgav att de har 
en brist på personal. Inom handeln var det specifikt 
motorfordonshandeln (54 procent) som redovisade 
högst bristtal. 

För Stockholms tjänstesektor ökade andelen med 18 
procentenheter till 32 procentenheter. Under det andra 
kvartalet uppgav således var tredje tjänsteföretag att 
de hade brist på personal.

Den delbransch med störst arbetskraftsbrist var data-
branschen, där hela 63 procent av företagen uppgav 
att de hade brist på arbetskraft. Också bland företag 
med uppdragsverksamhet var arbetskraftsbristen 
påtaglig under det andra kvartalet (51 procent).

Noterbart är att hotell- och restaurangbranschen gått 
från 0 till 43 procent under det andra kvartalet 2021. 
Det är nu påtagligt många företag inom hotell- och 
restaurang som uppger bristtal.

Brist på arbetskraft nuläge, procentandel Kv1 2021 Kv2 2021 Förändring
Bygg .. .. ..
Handel 8 18 10

Livsmedel 3 6 3
Motorfordon 12 54 42
Partihandel 7 11 4
Specialiserad butikshandel 10 21 11

Privata tjänstenäringar 14 32 18
Data 60 63 3
Finans & försäkring 2 8 6
Uppdragsverksamhet 26 51 25
Hotell & restaurang 0 43 43

Tillverkningsindustri 12 11 -1
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Figur 14.  Brist på arbetskraft i Stockholms näringsliv över tid

Anm.: Vakansgrad definieras som antalet ej tillsatta lediga jobb i förhållande till antalet anställda i olika

redovisningsgrupper, som kan vara en bransch eller region. Vakansgraden är således ett mått på relativ arbetskraftsbrist.

Anm.: Säsongsrensade värden. Glidande medelvärden.  

Källor: Stockholms handelskammare och SCB 

Tabell 6. Brist på arbetskraft inom olika branscher

Anm.: Procentandel som svarat ja på frågan om arbetskraftsbrist. 

Anm.: Säsongsrensade värden

»När de ekonomiska hjulen  
börjat snurra så synliggörs 
befintliga kompetens- 
försörjningsproblem.«

2928Stockholms Handelskammare Stockholmsbarometern 2021 - Q2



Figur 15. Här jobbar stockholmarna

Källa: SCB RAPS 

»Stockholmsekonomin  
kännetecknas av kunskaps- 
intensiva näringar.«

STOCKHOLMSEKONOMIN kännetecknas av kunskaps- 
intensiva näringar. De flesta stockholmare som 
jobbar i näringslivet har sina anställningar kopp-
lade till privata tjänstenäringar (61 procent).  

En stor del av dessa jobbar med företagsnära uppdrag, 
vilket bland annat innefattar konsultverksamhet inom 
ekonomi, revision och juridik (21 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 tillverknings- 
industrin (7 procent). 

Över tid har sysselsättningen inom de privata tjänste- 
näringarna ökat betydligt, särskilt inom data- och kom-
munikationsbranschen. Från 2010 och till dags dato så 
har sysselsättningen i databranschen ökat med över 40 
procent, vilket är mycket mer än den totala sysselsätt-
ningsökningen i Stockholm. 

Jobbsammansättningen i Stockholm skiljer sig avse-
värt från övriga Sverige. Den stora skillnaden återfinns 
i fördelningen mellan de privata tjänstenäringarna och 
tillverkningsindustrin. I Sverige svarar de privata tjäns-
tenäringarna och tillverkningsindustrin för 46 procent 
respektive 17 procent av alla jobb.

8. Här jobbar 
stockholmarna 
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9. Appendix
Byggindustrin 

Figur 16. Konfidensindikatorn för byggindustrin

Anm.: Konfidensindikatorn baseras på företag inom byggbranschen.

Anm.: Index, medelvärde = 100. Säsongsrensade värden. Glidande medelvärden förutom, kv1 2020 och det sista kvartalsutfallet. .
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Figur 17. Konfidensindikatorn för handeln

Anm.: Konfidensindikatorn baseras på företag inom handeln.

Anm.: Index, medelvärde = 100. Säsongsrensade värden. Glidande medelvärden förutom, kv1 2020 och det sista kvartalsutfallet. 

Figur 18. Konfidensindikatorer för delbranscher inom handeln 

Anm.: Konfidensindikatorn baseras på företag i de olika branscherna. 

Anm.: Index, medelvärde = 100. Säsongsrensade värden. Glidande medelvärden. 
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Tjänstenäringen
Figur 19. Konfidensindikatorn för privata tjänstenäringar

Anm.: Konfidensindikatorn baseras på företag inom de privata tjänstenäringarna. 

Anm.: Index, medelvärde = 100. Säsongsrensade värden. Glidande medelvärden förutom, kv1 2020 och det sista kvartalsutfallet. 

Figur 20. Konfidensindikatorer för utvalda delbranscher inom tjänstesektorn

Anm.: Konfidensindikatorn baseras på företag i de olika branscherna. 

Anm.: Index, medelvärde = 100. Säsongsrensade värden. Glidande medelvärden förutom, kv1 2020 och det sista kvartalsutfallet. 
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