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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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3,1 %
Under 2022 väntas Stockholmsekonomin växa med 
3,1 procent. Det är 1 procentenhet högre än prog-
nosen för Sverige totalt. Prognoserna för tillväxten 

har skruvats ner på senare tid.

»Stockholmsekonomin kyldes ner 
markant under det andra kvartalet 
2022 och läget är nu svagare än 
normalt. Stockholmsbarometern 
sjönk med 11,3 enheter, från 103,2 
till 91,9.«

Rapporten på 
30 sekunder

91,9
Hushållen är mycket pessimistiska om ekonomin, och i 
synnerhet om sin egen ekonomi. Stockholmshushållens 
konfidensindikator sjönk med hela 17 enheter till en  
rekordlåg nivå på 62,9. Det är den lägsta noteringen 
någonsin sedan mätningarna började 2003. 

Stockholms arbetsmarknad är fortsatt stark. 21 procent-
enheter fler företag ökade sin personalstyrka, än som 
minskade den.

Historiskt pessimistiska hushåll.  
Under juni fanns en över-
representation av hushåll  
(på hela 59 procentenheter)  
som trodde att konjunkturen  
i Sverige kommer vara svagare  
om ett år än idag. 

59%
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DEN globala ekonomin är fortsatt påverkad av 
pandemirelaterade störningar samt av konse-
kvenserna av Rysslands invasion av Ukraina. 
Många länder uppvisar också svagare tillväxttal 

som en följd av hög inflation och stramare penningpo-
litik. Den höga inflationen urholkar hushållens köpkraft 
och de högre styrräntorna innebär ökade boendekost-
nader. 

Inflationstrycket i många ekonomier blev både hö-
gre och bredare än väntat under det andra kvartalet 
2022. Flertalet centralbanker, bland annat den svenska 
riksbanken, har stramat åt sin penningpolitik ytterligare 
för att kyla ner den ekonomiska aktiviteten och få ner 
inflationen och inflationsförväntningarna. 

Den sämre utvecklingen under det andra kvartalet 2022 
har bidragit till att flera prognosinstitut skruvat ner sina 
prognoser för den globala tillväxten nästkommande år 
samtidigt som inflationsprognoserna justerats upp.1

1. Sämre och 
osäkert kon-
junkturläge   
Global kontext  

Prognosläget är svårbedömt med risker på framför 
allt nedåtsidan.  

• Rysslands invasion av Ukraina har gjort att det finns 
en risk för oväntade leveransstopp av rysk gas till 
Europa, vilket kan få betydande konsekvenser för 
den europeiska energimarknaden och för hela den 
europeiska ekonomin. 

• Det finns också en risk att inflationen kan bli mer 
permanent och därmed svårare att dämpa om 
exempelvis inflationsförväntningarna höjs och 
inflationen letar sig in i lönebildningen. 

• Nya COVID-19-utbrott kan inte uteslutas. De skulle 
kunna leda till nya nedstängningar i exempelvis Kina, 
som fortfarande har en låg tolerans mot corona- 
utbrott. Nya utbrott och nedstängningar i Kina kan 
tynga deras ekonomi och ge fortsatta störningar  
i de globala leveranskedjorna.

1Se exempelvis IMF World Economic Outlook Juli 2022 https://mediacenter.
imf.org/NEWS/imf-july-2022-world-economic-outlook/s/71260103-aa9b-49f4-
9f7d-79ff82fa001c 
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Sveriges och Stockholms utsikter  
Under 2022 väntas Sveriges BNP öka med 2,1 procent, 
vilket är en nedjustering med 1 procentenhet från prog-
nosen från föregående kvartal.2 
 
Stockholmsekonomin väntas öka med 3,1 procent 
under 2022, vilket också är en nedjustering med 
1 procentenhet från föregående prognos. Det är 
samtidigt 1 procentenhet högre än prognosen för 
Sverige som helhet. 

De svagare tillväxtutsikterna är bland annat en följd av 
förväntat lägre konsumtion bland hushållen, vilket bidrar 
till en allmänt svagare ekonomisk aktivitet i samhället. 
Därtill fortsätter flaskhalsar i de globala leverans- 
kedjorna att tynga industrin, handeln och andra grenar 
av samhällsekonomin. 

Viktiga förklaringar till de dämpade tillväxtprognoserna 
är de höga energi- och livsmedelspriserna samt högre 
bolåneräntor och en snabb penningpolitisk åtstramning. 
Dessa faktorer ökar hushållens kostnader och sänker 
realinkomsterna, vilket i sin tur drar ner konsumtionen. 
De genomsnittliga reallönerna sjönk tydligt under andra 
kvartalet 2022, och helåret 2022 väntas bli det värsta 
året för reallönetillväxten på flera decennier, se Figur 3.

 
 
 
 
 
 
 
I prognoserna ligger antaganden om att Riksbanken 
och andra länders centralbanker kommer att strama 
åt penningpolitiken. Riksbanken väntas krympa sin 
balansräkning samt fortsätta höjningen av styrräntan i 
september 2022 och november 2022. I slutet av 2022 
väntas styrräntan ligga på 1,5 procent. Därefter antas 
räntehöjningarna plana ut. 

Från 2023 och framåt väntas inflationstrycket avta. 
Under 2023 och 2024 väntas Sveriges BNP öka med 
2,1 respektive 1,9 procent medan Stockholmsekonomin 
väntas växa med 2,5 respektive 2,4 procent.

Anm.: Skuggat område prognosperiod, från 2022 och framåt.

Anm.: Avhuggen Y-axel för bättre visualisering.

Källor: Oxford Economics och egna beräkningar.

Anm.: Skuggat område prognosperiod, från 2021 och framåt.

Anm.: Avhuggen Y-axel för bättre visualisering.

Källor: Oxford Economics och egna beräkningar

Anm.: Lönestatistiken är preliminär från januari 2022

Källor: SCB och Medlingsinstitutet via Macrobond 

2Den senaste prognosen publicerades i slutet av juni 2022 och prognosen från 
föregående kvartal publicerades i mars 2022.

»2022 väntas bli det värsta 
året för reallönetillväxten på 
flera decennier.«
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Figur 1: BNP-utveckling för Sverige

Figur 2: BRP-utveckling för Stockholms län

Figur 3: Nominella och reallöner i Sverige

Tabell 1: BNP-/BRP-tillväxt för Sverige och Stockholms län

Anm.: Fasta priser och säsongsjusterade värden.

Anm.: Föregående prognos från 2022 kvartal 1 i parentes.

Anm.: 2021 års värden är faktiska för Sverige och prognoser för Stockholms län

Källor: Oxford Economics, SCB och egna beräkningar.

BNP/BRP mdr kr

2021
Sverige 5 454 4,9 (4,6) 2,1 (3,1) 2,1 (2,7) 1,9 (1,9)
Stockholms län 1 751 4,0 (3,7) 3,1 (4,1) 2,5 (3,2) 2,4 (2,3)

2,0
2,7

BNP/BRP, tillväxt, procent Medel

2021 2022 2023 2024 2022-2024



Anm.: Fasta priser och säsongsjusterade värden.

Anm.: Artförändring i procent. 

Anm.: Faktiska tal för 2021 

Källor: Oxford Economics, SCB, egna beräkningar.

Anm.: Fasta priser och säsongsjusterade värden.

Anm.: Artförändring i procent. 

Källor: Oxford Economics, SCB, egna beräkningar.

Anm.: Fasta priser och säsongsjusterade värden.

Anm.: Föregående prognos från 2022 kvartal 1 i parentes.

Anm.: 2021 års värden är faktiska för Sverige och prognoser för riksområdena 

Källor: Oxford Economics, SCB och egna beräkningar.

Branschspecifika utsikter för Sverige och Stockholm Regionala tillväxtprognoser

Under 2022 väntas många av de näringar som hade det allra jobbigast under pandemin studsa 
tillbaka ytterligare. Exempelvis prognostiseras hotell- och restaurangnäringen öka sin ekono-
miska aktivitet med runt 30 procent i både Sverige och Stockholm. 

Men det som driver tillväxten, i synnerhet i Stockholmsekonomin, är en fortsatt god utveckling 
inom branscherna/verksamheterna information & kommunikation, finans samt kvalificerade 
företagstjänster. 

Faktum är att Stockholms IKT-sektor (informations- och kommunikationsteknik) nu är den  
fjärde största i Europa, efter London, Paris och Dublin. Detta har varit en starkt bidragande 
orsak till att Stockholm har haft ett av Europas högsta tillväxttal under det senaste decenniet.

Utsikterna för de övriga sju riksområdena – utöver 
Stockholms län – har också sänkts från föregående 
prognos, om än i varierad grad. 

Stockholm är den region som väntas ha högst tillväxt 
under 2022 (3,1 procent) följt av Sydsverige (2,0 pro-
cent) och Västsverige (1,9 procent). Övre Norrland har 
lägst prognostiserad tillväxt för 2022 (0,3 procent). 

Att Stockholm antas ha den högsta tillväxten under 
prognosperioden är i linje med den historiska utveck-
lingen. Faktum är att Stockholms län har stått för hälften 
(49 procent) av Sveriges totala BNP-tillväxt mellan 
2010 och 2020. Det kan ställas i relation till Stockholms 
befolkningsandel på 23 procent. 

Den ekonomiska tillväxten i Sverige mellan 2010 och 
2020 kan framför allt härledas till de mer kunskapsin-
tensiva branscherna. Och dessa näringar utgör ett 
betydande inslag i Stockholms näringsliv. 

Under prognosperioden 2021–2024 väntas cirka 36 
procent av Sveriges totala ekonomiska tillväxt skapas 
i Stockholms län, vilket är långt över regionens befolk-
ningsmässiga andel.

»Under prognosperioden 
2021–2024 väntas cirka 36 
procent av Sveriges totala 
ekonomiska tillväxt skapas  
i Stockholms län.«

Källor: Oxford Economics och egna beräkningar.

Anm.: Index 100 = år 2000.

Anm.: Avhuggen Y-axel för bättre visualisering

Figur 4: BNP-/BRP-utveckling för Sverige 
och NUTS2 regioner, indexerat
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Sverige
Årsförändring, procent

2021 2022 2023 2024
Hela ekonomin 4,9 2,1 2,1 1,9
Tillverkning 9,4 1,0 2,1 2,3
Byggverksamhet 1,0 2,4 2,4 2,1
Handel 3,7 -0,7 2,5 2,5
Tjänstesektorn 6,6 4,9 2,7 2,3

Hotell- och restaurangverksamhet 15,7 26,7 10,8 4,6
Transport 7,4 8,3 9,2 4,7
Informations- och kommunikation 10,0 2,3 3,7 2,7
Finans- och försäkring 1,3 1,0 0,6 1,8
Fastighetsverksamhet 0,5 2,3 0,5 1,0
Kvalificerade företagstjänster 9,7 6,3 1,0 1,7
Resetjänster och stödtjänster 10,3 10,9 1,2 2,1
Kultur, nöje och fritid 9,8 6,8 7,5 3,3

Stockholms län
Årsförändring, procent

2021 2022 2023 2024
Hela ekonomin 4,0 3,1 2,5 2,4
Tillverkning 1,7 1,8 1,9 2,1
Byggverksamhet 1,0 3,4 2,3 2,3
Handel 1,0 -1,4 2,7 3,1
Tjänstesektorn 6,2 5,0 3,0 2,7

Hotell- och restaurangverksamhet 25,9 32,4 14,1 5,4
Transport 8,9 9,9 10,9 5,6
Informations- och kommunikation 9,7 2,6 4,6 3,2
Finans- och försäkring 0,8 1,7 0,9 2,1
Fastighetsverksamhet 0,3 3,8 1,3 1,8
Kvalificerade företagstjänster 9,2 7,4 1,3 2,1
Resetjänster och stödtjänster 9,7 12,0 1,4 2,3
Kultur, nöje och fritid 8,4 7,1 7,7 3,6
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Tabell 2: Prognoser för utvalda näringar,  
Sverige

Tabell 3: Prognoser för utvalda näringar,  
Stockholms län

Tabell 4: BNP-/BRP-tillväxt för Sverige och svenska 
riksområden

BNP/BRP mdr kr
2021

Sverige 5 454 4,9 (4,6) 2,1 (3,1) 2,1 (2,7) 1,9 (1,9)
Stockholms län 1 751 4,0 (3,7) 3,1 (4,1) 2,5 (3,2) 2,4 (2,3)
Östra Mellansverige 770 6,5 (6,2) 1,7 (3,4) 1,9 (2,4) 1,7 (1,7)
Småland med öarna 385 6,0 (5,5) 1,8 (2,8) 1,9 (2,4) 1,6 (1,6)
Sydsverige 698 3,6 (3,4) 2,0 (2,8) 2,0 (2,6) 1,8 (1,8)
Västsverige 1 052 6,7 (6,4) 1,9 (2,7) 2,0 (2,5) 2,0 (2)
Norra Mellansverige 356 4,5 (4,1) 0,6 (1,6) 1,8 (2,2) 1,5 (1,4)
Mellersta Norrland 165 4,0 (4,1) 1,5 (2,4) 1,4 (1,7) 1,1 (1,1)
Övre Norrland 275 2,5 (2,1) 0,3 (0,7) 1,6 (2,1) 1,3 (1,3)

1,3
1,3
1,1

2,0
2,7
1,8
1,8
1,9
2,0

BNP/BRP, tillväxt, procent Medel
2021 2022 2023 2024 2022-2024



2. Tydlig avkylning av  
Stockholmsekonomin

Figur 5: Stockholmsbarometern i ett kort tidsperspektiv

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

Anm.: Index, medelvärde = 100. Säsongsrensade värden.

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 1 167 svarande (43 procent). Antal svarande hushåll i Stockholm var 355.

STOCKHOLMSBAROMETERN föll med 11,3 enheter, från 103,2 till 91,9, under det 
andra kvartalet 2022. Det betyder att Stockholmsbarometern har haft en 
fallande trend fyra kvartal i rad.Nedgången under det andra kvartalet gör att 
stämningsläget i stockholmsekonomin är svagare än normalt. 

Såväl näringslivet som hushållen i Stockholm bidrog till nedgången i Stockholms-
barometern. Näringslivets konfidensindikator backade med 8,9 enheter till ett 
indexvärde på 100,0, alltså exakt i nivå med det historiska normalvärdet.  

Stockholmshushållens konfidensindikator sjönk med hela 17 enheter till en rekordlåg 
notering på 62,9. Hushållens konfidensindikator uppger den lägsta noteringen 
någonsin sedan mätningarna startade år 2003. Den tidigare bottennoteringen var 
under kvartal tre 2008 i samband med den globala finanskrisen. 

Övergripande läge

Tabell 5: Konjunkturläget i Stockholm

113,9

110,4

106,6

103,2

91,9

80
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120

2021 Kv2 2021 Kv3 2021 Kv4 2022 Kv1 2022 Kv2

. 2022 Kv1 2022 Kv2 Förändring Nuläge
Stockholmsbarometern 103,2 91,9 -11,3 -

Näringsliv 108,9 100,0 -8,9 =
Hushåll 79,9 62,9 -17,0 --
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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
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Under de senaste 15 åren har vi upplevt tre stora kon-
junkturfall i 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 
också mycket stark. 

Den andra nedgången inträffade under perioden 2011-
2013, i samband med den europeiska skuldsättnings-
krisen. Återhämtningen från den krisen var mer modest 
och utdragen. Mellan 2014 och 2017 var konjunkturen 
stark. Stockholmsbarometern låg under dessa år klart 
över värdet 100, vilket betydde att läget var bättre än 
vad som historiskt sett varit normalt. Efter 2017 matta-
des konjunkturen av, med successivt lägre indextal på 
Stockholmsbarometern. 

Den tredje nedgången orsakades av coronapandemin, 
med ett markant fall i Stockholmsbarometern till nya 
historiska lägstanivåer. Återhämtningen var påfallande 
stark och ännu snabbare än efter den globala finans-
krisen. Den mycket starka och snabba återhämtningen 
ledde till att Stockholmsbarometern nådde en historiskt 
hög nivå under det andra kvartalet 2021. 

Sedan återhämtningen efter pandemin klingat av har 
Stockholmsbarometern backat tydligt och successivt 
under ett helt år. Rysslands invasion av Ukraina, med 
alla dess följdkonsekvenser, har dessutom kylt av 
Stockholmsekonomin och stämningsläget är nu svaga-
re än det historiska normalläget. En del pekar på att vi 
nu går mot en fjärde konjunkturell nedgång under den 
nämnda 15-årsperioden.

Stockholmsbarometern över tid

Anm.: Barometerindikatorn är baserad på både hushåll och företag i Stockholm.

Anm.: Index, medelvärde = 100. Säsongsrensade värden. Glidande medelvärden förutom kv1 2009, kv1 2020 
och det senaste kvartalsutfallet.

Figur 6: Stockholmsbarometern över tid
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»Stockholmsekonomin och 
stämningsläget är nu svagare  
än det historiska normalläget.«
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Fortsatt stor differens mellan  
näringsliv och hushåll

Stockholmsbarometern  
– nuläge och förväntningar

Historiskt har det funnits en tydlig samvariation 
mellan stämningsläget bland företag och hushåll men 
under det första kvartalet 2022 backade hushållens 
konfidensindikator rejält samtidigt som näringslivets 
konfidensindikator stärktes något. Detta skapade 
en stor och ovanlig differens – ett gap – mellan 
stämningsläget bland företag respektive hushåll. 

Under det andra kvartalet i år ökade differensen i 
stämningsläge mellan hushållen och företagen. Visser-
ligen sjönk konfidensindikatorn för både näringslivet 
och hushållen, men eftersom konfidensindikatorn för 
hushållen minskade betydligt mer ökade differensen till 
en ny historisk nivå, vilket framgår i  Figur 7. 

Den stora skillnaden i värden på konfidensindikatorerna 
pekar på att det höga inflationstrycket och den  

stramare penningpolitiken påverkat hushållen betydligt 
mer än Stockholms företag – i alla fall hittills. På sikt är 
det sannolikt att näringslivet kyls ner ytterligare, som en 
följd av det svaga stämningsläget bland hushållen och i 
takt med en minskad konsumtion. 

Samtidigt är det värt att understryka att såväl hushåll 
som företag påverkats negativt av inflationen. I en 
separat undersökning, Status Sthlm, som Stockholms 
Handelskammare genomförde i samarbete med Demo- 
skop under juni 2022, uppgav 70 procent av företagen 
i Stockholm-Uppsala att kostnaderna har ökat som 
en följd av inflationen. Och bland dessa företag 
hade 94 procent fått sänkt lönsamhet eller minskade 
vinstmarginaler.3

När coronapandemin slog till med full kraft under 
inledningen av 2020 dök Stockholmsbarometern till en 
ny historisk lägstanivå. Den kraftiga och snabba ned-
gången berodde dels på mycket svaga realekonomiska 
utfall, dels på en allmänt stor osäkerhet i samhället och 
näringslivet. 

Den stora osäkerheten som pandemin skapade bidrog 
till en utbredd pessimism inför framtiden. Detta kunde 
bland annat noteras i delindikatorn ”Stockholmsbaro-
metern förväntningar”, som sjönk mer än huvudindika-
torn Stockholmsbarometern under det första kvartalet 
2020. 

Delindikatorn ”Stockholmsbarometern förväntningar” 
är uteslutande baserad på de framåtblickande, 
underliggande indikatorerna som ingår i Stockholms-
barometern. 

Efter det stora fallet i början av 2020 stärktes kon-
junkturläget succesivt, vilket också bidrog till en ökad 
optimism inför framtiden. Även detta kunde noteras 

i ”Stockholmsbarometern förväntningar”, som hade 
starkare utfall än huvudindikatorn mellan andra kvartalet 
2020 och första kvartalet 2021. 

Sedan det andra kvartalet 2021 har ”Stockholmbarome-
tern förväntningar” haft lägre värden än huvudindika-
torn Stockholmsbarometern. I linje med förväntningarna 
har utfallen i huvudindikatorn succesivt nedjusterats 
kvartal för kvartal. 

Under det andra kvartalet 2022 sjönk ”Stockholms-
barometern förväntningar” och landade på 85,5, att 
jämföras med 91,1 för huvudindikatorn Stockholms-
barometern. Sammantaget pekar de framåtblickande 
indikatorerna på att Stockholmsbarometern – och där-
med konjunkturläget – kommer att försvagas ytterligare 
under det tredje kvartalet 2022.3https://stockholmshandelskammare.se/sites/default/files/2022-06/Sta-

tus%20Sthlm%20Juni%202022.pdf

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. 

Figur 8: Stockholmsbarometern och dess delindikatorer

Anm.: Index, medelvärde = 100. Säsongsrensade värden. Glidande medelvär-
den förutom kv1 2009, kv1 2020 och det senaste kvartalsutfallet.

Figur 7: konfidensindikatorer för Stockholms näringsliv och hushåll över tid
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3. Så här ser läget  
i branscherna ut 

UNDER det andra kvartalet 2022 minskade konfidensindikatorerna för samtliga 
branscher och delbranscher jämfört med föregående kvartal. Utvecklingen 
lede fram till att stämningsläget under kvartal 2 var sämre än normalt i fyra 
branscher, medan åtta branscher fortfarande låg i nivå med – eller högre än 

– det historiska normalläget. 

Under det aktuella kvartalet förelåg fortsatt vissa svårigheter med att tolka 
konfidensindikatorerna för främst detaljhandeln och tillverkningsindustrin.  
Se faktaruta nedan.

Under andra kvartalet 2022 var konfidensindikatorerna 
för handeln och tillverkningsindustrin fortsatt svårtolka-
de. I dessa branscher föreligger just nu små varulager. 
Normalt sett är små varulager ett tecken på hög efter-
frågan. Små varulager får också ett positivt genomslag 
i branschernas konfidensindikatorer. Men i dagsläget 
kan små varulager också vara en följd av leveranspro-
blem och allmän komponentbrist. Det gör att utfallen  
för de rådande lagernivåerna är svårbedömda. 

För tillverkningsindustrin finns det anledning att tro att 
orderstocksomdömena, som ingår i branschens konfi-
densindikator, påverkas på ett liknande sätt. Starka och 
höga orderstockar har historiskt sett varit en indikator 
på hög efterfrågan och omfattande produktion. Men på 
grund av de nuvarande problemen kan starka order-
stockar också vara en konsekvens av att tillverkningsin-
dustrin har svårigheter att producera och leverera varor.

Övergripande läge

FAKTARUTA

Tabell 6: 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.: Figuren visar utvecklingen från det föregående till det senaste kvartalet för olika branscher. Om en 
branschs konfidensindikator har sänkts jämfört mot föregående kvartal visas en rosa nedåtgående pil. Om en 
branschs konfidensindikator i stället är högre jämfört med föregående kvartal visas en grön uppåtgående pil.

Figur 9: Utveckling och nuläge i olika branscher

2022 Kv1 2022 Kv2 Förändring Nuläge
Bygg 104,8 102,8 -2,0 +
Handel 110,0 94,7 -15,3 -

Livsmedel 103,4 95,8 -7,6 -
Motorfordon 103,0 99,6 -3,4 =
Partihandel 111,2 101,6 -9,6 +
Specialiserad butikshandel 104,0 86,9 -17,1 --

Privata tjänstenäringar 105,6 99,0 -6,5 =
Data 104,3 103,1 -1,2 +
Finans & försäkring 100,5 82,0 -18,5 --
Uppdragsverksamhet 107,5 103,2 -4,2 +
Hotell & restaurang 115,3 106,2 -9,2 +

Tillverkningsindustri 118,8 114,4 -4,5 ++
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Stämningsläget i Stockholms byggbransch försämra-
des något under det andra kvartalet 2022. Branschens 
konfidensindikator minskade med 2 enheter till ett in-
dexvärde på 102,8. Trots nedgången var stämningsläget 
sammantaget något starkare än det historiska normallä-
get. Nedgången var främst driven av lägre förväntningar 
på byggandet nästkommande kvartal. 

Utsikterna på lite längre sikt är dock mörkare. Inom 
branschen finns en övervikt på hela 55 procentenheter 
som tror att byggmarknaden kommer att försämras på 
ett års sikt. Noteringen är den näst lägsta sedan år 2011, 
då data börjades samlas in för denna fråga.
 

Stämningsläget inom handeln försämrades kraftigt 
under det andra kvartalet 2022. Den totala konfidensin-
dikatorn för handeln minskade med 15,3 enheter, från 
110,0 till 94,7. Det betyder att stämningsläget gick från 
att vara starkare än normalt till svagare än normalt. Som 
nämndes i faktarutan ovan föreligger dock vissa svårig-
heter med tolkningen av denna konfidensindikator. 

För livsmedelshandeln försämrades stämningsläget 
under det andra kvartalet 2022. Den branschspecifika 
konfidensindikatorn backade med 7,6 enheter till ett 
värde på 95,8. Nivån pekar på att stämningsläget var 
sämre än det historiska normalläget under det andra 
kvartalet 2022. Sämre försäljningsvolymer och förvänt-
ningar om sämre försäljningsvolymer nästkommande 
kvartal bidrog till tappet. 

Motorfordonshandelns konfidensindikator backade 
med 3,4 enheter till ett värde på 99,6 under det andra 
kvartalet 2022. Det var främst minskade försäljningsvo-
lymer under kvartalet som bidrog till nedgången. Men 
trots förändringen är stämningsläget fortsatt i paritet 
med det historiska normalläget. 

Konfidensindikatorn för partihandeln i Stockholm mins-
kade med 9,6 enheter till ett indexvärde på 101,6. Trots 
nedgången var stämningsläget fortsatt något bättre än 
ett historiskt normalläge. Samtliga underliggande  
indikatorer bidrog till minskningen under kvartalet. 

Stämningsläget för den specialiserade butikshandeln i 
Stockholm försämrades markant under andra kvartalet 
2022. Den branschspecifika konfidensindikatorn sjönk 
med 17,1 enheter till ett indexvärde på 86,9. Det är långt 
under det historiska normalvärdet. Samtliga underlig-
gande indikatorer bidrog till nedgången. Störst sänke 
var den faktiska försäljningsvolymen.

Den övergripande konfidensindikatorn för tjänste-
sektorn i Stockholm backade med 6,5 enheter till ett 
indexvärde på 99,0. Det betyder att stämningsläget i 
Stockholms privata tjänstenäringar låg på ungefär en 
normalnivå under andra kvartalet 2022. Samtliga un-
derliggande indikatorer bidrog till konfidensindikatorns 
nedgång. 

Stämningsläget i Stockholms databransch försämrades 
något under det andra kvartalet 2022. Den bransch-
specifika konfidensindikatorn sjönk med 1,2 enheter till 
ett indexvärde på 103,1. Det betyder att stämningsläget, 
trots nedgången, fortsatte vara starkare än det historis-
ka normalläget. Det var främst en vikande efterfrågan 
under kvartalet samt försämrade förväntningar på ef-
terfrågan nästkommande kvartal som bidrog till konfi-
densindikatorns minskning. 

För företag inom finans och försäkring försämrades 
stämningsläget rejält under det andra kvartalet 2022 
och branschens konfidensindikator sjönk med 18,5 en-
heter till ett indexvärde på 82,0. Stämningsläget under 
kvartalet var alltså mycket svagare än det historiska 
normalläget. Samtliga underliggande nettotal bidrog till 
branschens försämrade stämningsläge. 

Konfidensindikatorn för företag inom uppdragsverk-
samhet sjönk med 4,2 enheter under det andra kvar-
talet 2022 till ett indexvärde på 103,2. Det betyder 
att stämningsläget i branschen var fortsatt bättre än 
normalt, trots nedgången. Det var främst försämrade 
utsikter för efterfrågan på företagens tjänster nästkom-
mande kvartal som drog ner konfidensindikatorn. 

Stämningsläget inom hotell- och restaurangbran-
schen försämrades under det andra kvartalet 2022. 
Konfidensindikatorn minskade med 9,2 enheter till ett 
indexvärde på 106,2. Samtliga underliggande nettotal 
bidrog till nedgången varav förväntningarna på efter-
frågan nästkommande kvartal var av störst vikt. Trots 
nedgången låg konfidensindikatorn kvar på en starka-
re nivå än det historiska normalvärdet. Det var främst 
förväntningarna på efterfrågan på företagens tjänster 
nästkommande kvartal som bidrog till det försämrade 
stämningsläget under det andra kvartalet 2022. 

Baserat på faktiska tal över hotellens beläggningsgrad 
och intäkter är hotellen nu uppe på högre nivåer än före 
pandemin.

Byggbranschen 

Handeln

Tjänstenäringarna 
Tillverkningsindustrins konfidensindikator minskade 
med 4,5 enheter till ett indexvärde på 114,4. Det betyder 
att stämningsläget är fortsatt mycket starkare än nor-
malt, trots nedgången. Samtliga underliggande nettotal 
bidrog till konfidensindikatorns nedgång. 

Som beskrevs i faktarutan på sida 14 föreligger dock 
vissa svårigheter att i dagsläget tolka konfidensindika-
torn för tillverkningsindustrin. Den främsta orsaken till 
dessa svårigheter är de existerande flaskhalsarna i de 
globala produktionskedjorna. Under det andra kvar-
talet 2022 uppgav hela 88 procent av företagen inom 
Stockholms tillverkningsindustri att bristen på material 
och utrustning är en särskilt begränsande faktor i pro-
duktionen (se Figur 10). Ökningen sedan kvartal 1 2022 
var på hela 29 procentenheter, vilket visar att kompo-
nentbristen fortsatt är ett stort problem för industrin i 
Stockholm.

Tillverkningsindustrin 

Anm.: Andelen ja-svar. Summerar till mer än 100 procent eftersom företagen 
kunde svara ja på flera alternativ.

Figur 10: Begränsande faktorer för tillverkningsföre-
tagens produktion i Stockholm

»88 procent av företagen inom Stockholms tillverk- 
ningsindustri ser bristen på material och utrustning 
som en särskilt begränsande faktor i produktionen.«
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4. Läget i olika delar av Stockholm

Tabell 7: Konfidensindikatorer för olika geografiska områden i Stockholm

Figur 11:Konfidensindikatorer i olika geografiska områden i 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 de 
två senaste kvartalsutfallen.

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 (--).

STÄMNINGSLÄGET i de geografiskt centrala de-
larna av Stockholms län sjönk med 11,4 enheter 
till ett indexvärde på 92,7 under det andra kvar-
talet 2022. Utfallet indikerar att stämningsläget 

totalt sett var sämre än normalt. Stämningsläget bland 
de centralt belägna företagen var i paritet med det his-
toriska normalläget, medan hushållens stämningsläge 
var mycket sämre än normalt. 

För de halvcentrala delarna av Stockholms län 
minskade konfidensindikatorn med 6,8 enheter till ett 
indexvärde på 92,3. Det betyder att stämningsläget 
även här var sämre än det historiska normalläget. I 

likhet med de centrala delarna så var stämningsläget 
betydligt sämre bland hushållen än hos företagen under 
det andra kvartalet 2022. 

Konfidensindikatorn för de ej centrala delarna 
av Stockholms län sjönk med 12,9 enheter till ett 
indexvärde på 90,8. Det betyder att stämningsläget 
försämrades till en nivå som är lägre än det historiska 
normalläget. Det kan också konstateras att det 
var i de ej centrala delarna av Stockholms län som 
stämningsläget var som sämst under det andra 
kvartalet 2022.

Tabell 8. Stockholms olika områden 

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

2022 Kv1 2022 Kv2 Förändring Läget
Centrala 104,1 92,7 -11,4 -
Halvcentrala 99,1 92,3 -6,8 -
Ej centrala 103,8 90,8 -12,9 -
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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



5. Historiskt pessimistiska  
hushåll i Stockholm

EN relevant indikator för att beskriva det allmänna 
stämningsläget i ekonomin är hushållens be-
dömningar om Sveriges ekonomi. Vid den glo-
bala finanskrisen och den europeiska skuldsätt-

ningskrisen sjönk stockholmshushållens tilltro till – och 
syn på – Sveriges ekonomi kraftigt. Samma mönster 
såg vi under coronakrisen, med påtaglig pessimism 
gällande Sveriges ekonomi. 

Efter bottennoteringen under våren 2020 blev hushål-
lens nulägesbedömning av svensk ekonomi succesivt 
bättre. Men under det fjärde kvartalet 2021 mattades 
den positiva trenden av. 

Sedan Rysslands invasion av Ukraina, som inleddes 
under det första kvartalet 2022, har hushållens syn på 
svensk ekonomi påtagligt försämrats. 

I juni 2022 var det 67 procentenheter fler hushåll i 
Stockholm som ansåg att den ekonomiska situationen 
var sämre än motsvarande månad 2021, se Figur 12

Stockholmshushållens förväntningar på Sveriges 
ekonomi på ett års sikt fortsatte att försämras under det 
andra kvartalet 2022. Under juni månad fanns det en 
överrepresentation på 59 procentenheter som trodde 
att konjunkturen i Sverige kommer att vara svagare på 
ett års sikt. Så pessimistiska har hushållen inte varit 
sedan undersökningens start, år 2003. 

Det finns ett starkt samband mellan stockholmshus-
hållens nulägesbedömning av Sveriges ekonomi och 
deras förväntningar på svensk arbetslöshet på ett års 
sikt. Se korrelation i Figur 13. 

Under juni 2022 landande nettotalet för stockholms-
hushållens förväntningar på arbetslösheten om ett år 
på 24. Det betyder att det fanns 24 procentenheter fler 
hushåll som bedömde att arbetslösheten skulle öka på 
ett års sikt jämfört med dem som trodde att den skulle 
minska.

Hushållens bedömningar av Sveriges ekonomi och 
arbetsmarknad sammanfattas i stockholmshushållens 
makroindex, vilket kan tolkas på samma sätt som hus-
hållens konfidensindikator. 

Under juni 2022 landade makroindexet på 83,4, vilket 
är långt under det historiska normalvärdet på 100. Den 
låga nivån säger att stockholmshushållen har en mycket 
svag tilltro till svensk ekonomi och arbetsmarknad. De 
befintliga nivåerna är nu i paritet med hur det såg ut 
under pandemivåren 2020. 

Stockholmshushållens syn på sin egen ekonomi sam-
manfattas i hushållens mikroindex. Under juni månad 
2022 sjönk mikroindex markant och landade på rekord-
låga 61,9. Det är en historisk bottennotering som visar 
att hushållen är mycket pessimistiska om utvecklingen 
och läget i sin privatekonomi. 

Mikroindexet är vidare lägre än hushållens makroindex, 
vilket säger att stockholmarna under juni 2022 var mer 
pessimistiska om sin egen ekonomi än om den gene- 
rella ekonomiska utvecklingen i Sverige, se Figur 14.

»Stockholmshushållens förväntningar på Sveriges 
ekonomi på ett års sikt fortsatte att försämras.«

Figur 12:Stockholmshushållens syn  
på Sveriges ekonomi

Figur 14: Stockholmshushållens mikro- och makroindex

Figur 13:Stockholmshushållens syn  
på arbetslösheten på ett års sikt

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

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

Anm.: Index, medelvärde = 100. Säsongsrensade värden. Glidande medelvärden förutom utfallen sista kvartalet.

Anm.: Nettotal för Sveriges ekonomi avser differensen mellan ande-
len hushåll som anger en positiv respektive negativ syn. 

Anm.: Nettotal för arbetslöshet avser differensen mellan andelen 
hushåll som anger en ökning respektive en minskning. 

Anm.: Säsongsrensade värden. Glidande medelvärden förutom 
utfallen sista kvartalet.
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6. Fortsatt ljusa tongångar på 
Stockholms arbetsmarknad

Stockholms arbetsmarknad var fortsatt stark under 
det andra kvartalet 2022. Anställningstrycket var högt, 
även om det minskade något under kvartalet. Totalt var 
det 21 procentenheter fler företag som under kvartalet 
ökade sin personalstyrka än som minskade den (se 
Figur 15).  

Företagens anställningsplaner för nästkommande 
kvartal var också starka under det andra kvartalet 2022. 
Totalt var det 27 procentenheter fler företag i Stock-
holm som förväntade sig öka sina anställningar under 
det tredje kvartalet 2022. Det var förvisso en minskning 
från föregående kvartal, men den var marginell och från 
höga nivåer (se Figur 15).  

Arbetskraftsbristen inom Stockholms näringsliv låg fort-
satt på historiskt höga nivåer under det andra kvartalet 
2022. 42 procent av Stockholms företag uppgav att de 
hade brist på personal. Det betyder att arbetskrafts-
bristen var lika hög under det andra kvartalet 2022 som 
under föregående kvartal.

Övergripande läge
Tabell 9: Anställningstryck och arbetskraftsbrist 
hos företagen

Figur 15: Anställningsplaner i Stockholms  
näringsliv över tid

Anm.: Nettotal i antalet anställda, utfall och förväntningar, avser differensen 
mellan andelen företag som anger en ökning och de som anger en minskning.

Anm.: Brist på arbetskraft avser andelen företag som svarat ja på frågan.

Anm.: Säsongsrensade värden.

Anm.: Nettotal avser differensen mellan andelen företag som anger en ökning 
och de som anger en minskning.

Anm.: Säsongsrensade värden. Glidande medelvärden förutom kv1 2009, kv1 
2020 och det sista kvartalsutfallet.

»Stockholms arbetsmarknad 
var fortsatt stark under det  
andra kvartalet 2022.«

När nyanställningar och förväntade anställningar bryts 
ner på branschnivå kan det konstateras att en över-
hängande majoritet inom samtliga branscher hade 
fortsatt positiva nettotal under kvartal 2 i år.

Nyanställningar under det andra kvartalet 2022
Alla branscher uppgav positiva nettotal gällande ny-
anställningar, med undantag för byggbranschen och 
motorfordonshandeln. 

Byggbranschens nettotal landande på -15 vilket betyder 
att det var 15 procentenheter fler företag som uppgav 
att de dragit ner på sina anställningar jämfört mot dem 
som ökat sina anställningar under kvartalet. 

Motorfordonshandeln redovisade ett nettotal på -10, 
vilket betyder att det var 10 procentenheter fler företag 
inom branschen som minskade sina anställningar 
under kvartalet jämfört med dem som ökade sina 
anställningar. 

Den bransch som stod för det mest positiva netto-
talet över nyanställningar var databranschen. Denna 
branschs nettotal landade på 63, vilket betyder att det 
var 63 procentenheter fler företag inom branschen som 

ökade sin personalstyrka under kvartalet jämfört mot 
dem som drog ned på sin personalstyrka.
Företag med konsult- och uppdragsverksamhet samt 
hotell- och restauranger redovisade också starka netto-
tal över nyanställningar under det andra kvartalet 2022.

Anställningsplaner för det tredje kvartalet 2022
Alla branscher redovisade positiva anställningsplaner 
för nästkommande kvartal med undantag för byggbran-
schen, där det fanns en överrepresentation på 11 pro-
centenheter som planerar att minska sin personalstyrka 
under nästkommande kvartal. 

Tydligast positiva tongångar gällande anställningspla-
nerna för nästkommande kvartal fanns inom hotell- och 
restaurangbranschen. Nettotalet landade på 59, vilket 
betyder att det fanns en övervikt på 59 procentenheter 
bland företagen som planerar att öka sin personalstyrka 
under det tredje kvartalet 2022. 

I likhet med nyanställningarna under det andra kvartalet 
2022 redovisade företag med uppdragsverksamhet 
samt inom databranschen starka anställningsplaner för 
nästkommande kvartal.  

Anställningar i olika branscher

Figur 16: Nuläge och utsikter för anställningar i olika branscher

Anm.: Utvalda branscher i Stockholms näringsliv.

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

Anm.: Säsongsrensade värden.
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»Personalbrist  
i 8 av 10 data- 
företag.«

När coronakrisen slog till i början av 2020 minskade 
arbetskraftsbristen i Stockholms näringsliv. Allt färre 
företag uppgav att de hade brist på personal. Utveck-
lingen följde samma mönster som noterats i tidigare 
konjunkturnedgångar, bland annat i den globala finans-
krisen 2009 och i den europeiska skuldsättningskrisen 
2011–2013. 

Sedan bottennoteringarna i början av 2020 har ande-
len företag som uppgett att de har personalbrist ökat 
kraftigt. Trots det sämre makroekonomiska läget låg 
arbetskraftsbristen kvar på historiskt höga nivåer under 
det andra kvartalet 2022. 42 procent av företagen i 
Stockholm uppgav att de hade personalbrist. Det var 
en lika stor andel som under föregående kvartal och 17 
procentenheter högre än motsvarande kvartal 2021.

Det kan konstateras att vissa näringar sticker ut med 
tydligt högre bristtal när statistiken bryts ner på olika 
branscher. 

Inom handeln uppgav 22 procent av företagen att de 
hade brist på personal under det andra kvartalet 2022. 
Det var en minskning med 1 procentenhet från föregå-
ende kvartal. 

Inom handeln var det motorfordonshandeln som upp-
gav störts arbetskraftsbrist (62 procent av företagen 
hade arbetskraftsbrist). 

Inom tjänstesektorn, totalt sett, uppgav 52 procent av 
företagen att de hade brist på personal. 

Databranschen var den delnäring inom tjänstesektorn 
som hade störst arbetskraftsbrist (8 av 10 dataföretag 
uppgav personalbrist). Även företag inom uppdrags-
verksamhet hade höga bristtal. 

För företag inom finans och försäkring samt inom hotell 
och restaurang sjönk arbetskraftsbristen tydligt under 
det andra kvartalet 2022.

Fortsatt hög arbetskraftsbrist  
trots osäkert konjunkturläge

Arbetskraftsbristen inom  
olika branscher

Figur 17: Brist på arbetskraft i Stockholms  
näringsliv över tid

Tabell 10: Brist på arbetskraft inom olika branscher

Anm.: Tidsserien för brist på arbetskraft visar andelen som svarat ja på frågan: 
”Har ditt företag för närvarande brist på personal?”.

Anm.: Säsongsrensade värden. Glidande medelvärden förutom kv1 2009, kv1 
2020 och det sista kvartalsutfallet.

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

Anm.: Handeln är ett viktat medelvärde baserat på delbranschernas storlek. För 
tillverkningsindustrin är det ett genomsnitt mellan yrkesarbetare och tekniska 
tjänstemän.

Anm.: Säsongsrensade värden.

»42 procent av företagen i Stockholm uppgav att 
de hade personalbrist.«
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Brist på arbetskraft nuläge 2022 Kv1 2022 Kv2 Förändring
Bygg .. .. ..
Handel 23 22 -1

Livsmedel 4 16 12
Motorfordon 57 62 5
Partihandel 26 16 -10
Specialiserad butikshandel 17 19 2

Privata tjänstenäringar 52 52 0
Data 74 80 6
Finans & försäkring 50 27 -23
Uppdragsverksamhet 63 60 -3
Hotell & restaurang 87 44 -43

Tillverkningsindustri 30 39 9
Totalt 42 42 0
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Figur 18: Här jobbar stockholmarna

Källor: SCB och egna beräkningar

STOCKHOLMSEKONOMIN kännetecknas av kun-
skapsintensiva näringar. De flesta stockhol-
mare som jobbar inom näringslivet har sina 
anställningar inom privata tjänstenäringar (61 

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

På andra plats kommer handeln, där 19 procent av 
stockholmarna arbetar. Inom handeln är det en stor 
andel som jobbar med partihandel (grosshandel), vilket 
är handel med stora volymer av varor mellan företag 
(business-to-business). 

Omkring 9 procent av stockholmarna jobbar inom bygg-
industrin och en något mindre andel är anställda inom 
tillverkningsindustrin (7 procent). 

Över tid har sysselsättningen inom de privata tjänstenä-
ringarna ökat betydligt, särskilt inom data- och kommu-
nikationsbranschen. Från 2012 till 2019 ökade syssel-
sättningen i databranschen med nästan 50 procent, 
vilket är mycket mer än den totala sysselsättningsök-
ningen 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 totalt svarar de privata 
tjänstenäringarna och tillverkningsindustrin för 47 res-
pektive 17 procent av alla jobb.

7. Här jobbar 
stockholmarna 

Livsmedelshandel, 
3%Partihandel, 8%

Specialiserad butikshandel, 6%

Tillverkningsindustri, 7%

Bygg & anläggning, 3%

Byggverksamhet, 6%

Övrigt , 3%

Handel

Motorfordons
handel, 2%

Privata tjänstenäringar

Data, 7%

Finans & försäkring, 6%

Hotell & restaurang, 6%

Uppdragsverksamhet, 21%

Övr privata tjänstenäringar, 20%

TillverkningBygg

Övrigt 

Handel Privata tjänstenäringar Tillverkning Bygg Övrigt 
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8. Appendix
Figur 19: Konfidensindikatorn för byggindustrin

Figur 20: Konfidensindikatorn för handeln

Figur 21: Konfidensindikatorer för delbranscher  
inom handeln

Figur 22: Konfidensindikatorn för privata  
tjänstenäringar

Figur 23: Konfidensindikatorer för utvalda delbran-
scher inom privata tjänstenäringar

Figur 24: Konfidensindikatorn tillverkningsindustrin
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stefan.westerberg@stockholmshandelskammare.se 

Hör gärna av dig om du vill att 
vi ska hålla en expertpresentation 
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