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STOCKHOLMS

BAROMETERN
 ANDRA KVARTALET, AUGUSTI 2019. En rapport från Stockholms Handelskammare

Näringslivets konfidens- 
indikator försämras, särskilt 
inom livsmedelshandeln. Samtidigt 
finns det vissa ljuspunkter som i  
finans- och försäkringsbranschen 
samt inom hotell- och restaurang. 

Stockholmsekonomin  
försvagas. Stockholmsbarometern 
backar under årets andra kvartal. 

Stockholms hushåll pessimis- 
tiska i sin tilltro till Sveriges  
ekonomi. Det sammanfaller med 
uppfattningen att arbetslösheten  
väntas öka framöver.
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OM STOCKHOLMSBAROMETERN

Stockholmsbarometern läser av det ekonomiska läget hos företag och hushåll i 
Stockholm. Barometern tas fram av Stockholms Handelskammare fyra gånger 
per år i samarbete med Konjunkturinstitutet. Stockholms Handelskammare 
ansvarar för analys och kommentarer.

WWW.CHAMBER.SE
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Stockholmsekonomin kyls av

Stockholm är Sveriges jobb- och tillväxtmotor. Utvecklingen i huvudstads-
ekonomin påverkar hela landet och har därför betydelse för Sveriges väl-
stånd. Stockholm är det län med i särklass högst bidrag till landets brutto-
nationalprodukt (BNP) i förhållande till dess befolkningsstorlek. Under de 
senaste tio åren har Stockholm svarat för cirka 40 procent av Sveriges totala 
tillväxt. 

Efter att konfidensindikatorn återhämtade sig till en normalnivå under 
första kvartalet 2019, försvagades konjunkturläget återigen under årets 
andra kvartal. Stockholmsbarometern landar nu på 96, vilket betyder att 
läget är sämre än normalt. Sett till de senaste årens konjunktur vänder 
Stockholmsekonomin nedåt. Samtidigt finns det positiva signaler för enstaka 
branscher. 

Den svagare Stockholmskonjunkturen förklaras primärt av näringslivets 
lägre konfidensindikator, som under andra kvartalet 2019 minskade med 
nästan 4 enheter till 95,7. Det betyder att företagen anser att konjunkturen är 
svagare än den historiska normalnivån. 

Bland hushållen stärktes tillförsikten under andra kvartalet 2019 i och med 
att konfidensindikatorn ökar med 0,8 enheter till 98,0. Men trots ökningen är 
konjunkturläget svagare än normalt. Det innebär att stockholmarna i mer än 
ett års tid haft en svagare tilltro till ekonomin än vad som historiskt sett varit 
normalt.

Kv1 2019 Kv2 2019 Förändring Läget

Stockholmsbarometern 99,0 96,0 -3,0 -

KONFIDENSINDIKATORER     

Hushåll 97,2 98,0 +0,8 -

Näringsliv 99,5 95,7 -3,8 -

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 2 425 företag, varav 1 049 svarande (43 procent).  
Antal svarande hushåll i Stockholm är 318.

Tabell 1.  
Det ekonomiska  

läget i ett  
Stockholms- 

perspektiv

Stockholmsekonomin  
kyls av.
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Det senaste årtiondet kännetecknas av två stora konjunkturfall för 
Stockholmsekonomin. Det första skedde 2008 och 2009 som ett resultat  
av den globala finanskrisen. Från den krisen hämtade sig Stockholm starkt. 
Nedgången var drastisk men återhämtningen imponerande.

Den andra nedgången kom runt 2011 och 2013 och var ett resultat av den 
europeiska skuldsättningskrisen. Återhämtningen från den krisen har inte 
varit lika övertygande. 

Mellan 2014 och 2017 var konjunkturen stark. Stockholmsbarometern  
var klart över indexvärdet 100, vilket betyder att läget är bättre än vad som 
historiskt sett är normalt. Men sedan slutet av 2017 har konjunkturen  
försvagats. Konjunkturen går i cykler och de lägre indextalen de senaste 
kvartalen pekar på en konjunkturavmattning och vittnar om vad som kan 
vara  en period med sämre ekonomi runt hörnet. 

Figur 1.
Stockholms- 

barometern jämförd 
med de senaste  

fyra kvartalen

Anm.: Barometerindikator 
baserad på både hushåll och 
företag i Stockholm. Index, 

medelvärde = 100.  
Säsongsrensade värden.

Figur 2. 
Stockholms- 

barometern i ett 
längre  

tidsperspektiv 

Anm.: Barometerindikator 
baserad på både hushåll och 
företag i Stockholm. Index, 

medelvärde = 100.  
Säsongsrensade värden.
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Spretig utveckling i Stockholms  
näringsliv

Kv1 
2019

Kv2 
2019

Föränd-
ring

Läget

Bygg 98,2 100,8 2,6 =

Handel 100,1 95,5 -4,6 -

Livsmedel 114,0 102,2 -11,8 +

Motorfordon 96,1 104,1 8,0 +

Partihandel 97,6 89,0 -8,6 - -

Sällanvaruköp 95,5 96,3 0,8 -

Privata tjänstenäringar 97,5 96,0 -1,5 -

Data 101,1 103,0 1,9 +

Finans- och försäkring 101,3 110,5 9,2 + +

Uppdragsverksamhet 88,5 87,2 -1,3 - -

Hotell och restauranger 98,1 104,9 6,8 +

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 (--).

-15 -10 -5 0 5 10

Finans- och försäkring

Handel med motorfordon

Hotell och Restauranger

Bygg

Data

Sällanvaruköp

Uppdragsverksamhet

Partihandel

Livsmedelshandel

Anm.: Staplarnas nivå anger indikatorförändring mellan första och andra kvartalet 2019. 

Staplarnas färg anger konjunkturläge för respektive bransch: rött indikerar ett läge som är sämre eller 
mycket sämre än normalt, gult indikerar ett läge som är ungefär normalt, grönt indikerar ett läge som 
är bättre eller mycket bättre än normalt.

Tabell 2. 
Utvecklingen för  

olika branscher  
i Stockholm

Figur 3. 
Så går det för utvalda 
Stockholmsbranscher
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Byggbranschen 

Byggbranschen återhämtar sig med nästan 3 enheter efter att ha fallit tungt 
i början av 2019. Under andra kvartalet 2019 stärktes konjunkturläget till en 
normalnivå. 

    Bilden är dock komplex. Det förbättrade konjunkturläget kan endast 
kopplas till ljusare anställningsplaner. Undantaget anställningsplanerna så 
är de flesta byggindikatorer mycket svaga. Vidare är nuvarande nivå långt 
under de starka tal som rådde för ett år sedan.

Handeln 
Bland Handelsföretagen har konjunkturläget sammantaget försämrats och 
läget är nu svagare än normalt. 
Konjunkturförsämringen återspeglas i Partihandeln och Livsmedels-
handeln. Partihandeln fortsätter att försämras och gick från ett svagare 
konjunkturläge till mycket svagare läge än normalt. Livsmedelshandeln som 
under föregående kvartal uppvisade starka siffror, faller nu tungt med nästan 
12 enheter. Branschen står för den enskilt största försvagningen i Stockholm. 
Konjunkturen bedöms dock fortfarande som god. 

Däremot går det bättre för Motorfordonsbranschen som stärktes med  
8 enheter samt Sällanvaruköp som justeras upp knappt 1 enhet men som 
fortfarande befinner sig i ett tufft konjunkturläge.

Tjänstenäringarna 
Konjunkturen för de privata Tjänstenäringarna i Stockholm försva-
gas under det andra kvartalet 2019 och läget är nu svagare än normalt. 
Konfidensindikatorn faller med 1,5 enheter till ett värde på 96.

Försvagningen kan till stor del kopplas till företag med Uppdrags-
verksamhet, som är den enskilt största näringen i Stockholm sett till antal 
jobb. Under andra kvartalet 2019 försämras konjunkturläget ytterligare och 
läget är nu mycket svagare än normalt. Under andra kvartalet 2019 landa-
de konfidensindikatorn på 87,2 som är den svagaste noteringen bland alla 
branscher.

Trots den generella försvagningen 
påvisar andra tjänstenäringar starka 
siffror, däribland Finans- och 
försäkringsbranschen. 
Konfidensindikatorn stiger med drygt 
9 enheter och konjunkturläget stärks 
från ett normalläge till ett mycket 
starkare läge än normalt.

Hotell- och restaurangbran-
schen uppvisar också en klar för- 
bättring och branschens konfidens- 
indikator ökar med nästan 7 enheter 
till cirka 105. Läget är nu starkare än 
normalt.

Databranschen, som successivt 
försvagats sedan toppnoteringen 
under 2017, stiger detta kvartal med 
knappt 2 enheter till ett värde på 
103. Det betyder att konjunktur-
läget är starkare än den historiska 
normalnivån.

Hotell- och restaurang- 
branschen uppvisar en klar 

förbättring. 
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Svagare signaler från samtliga  
delar av Stockholm 

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

Stockholmsbarometern försvagades under andra kvartalet 2019. Samtliga 
delar av Stockholm uppvisar dystrare signaler men i vilken utsträckning 
varierar beroende på område.

I både de centrala delarna och halvcentrala delarna av Stockholm 
försämras konfidensindikatorn med cirka 3 enheter till ett svagare konjunktur-
läge än normalt. Konjunkturläget för hushållen och företagen i dessa delar av 
Stockholm är något svagare jämfört med motsvarande period föregående år 
men betydligt lägre jämfört med läget för två till tre år sedan. Det signalerar 
att konjunkturen är på väg ned.

Konfidensindikatorn för hushåll och företag i de ej centrala delarna 
av Stockholm faller ännu kraftigare med drygt 8 enheter till ett värde 
på 84,6. Det är en av de lägsta nivåerna som uppmätts för det området i 
Stockholmsbarometern. 
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Tabell 3. 
Stockholms  

olika delar

Figur 4. 
Konfidensindikatorer 

för hushåll i olika  
delar av Stockholm

Anmärkning:  
Index, medelvärde = 100. 

Säsongsrensade värden.
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KONJUNKTURLÄGET I OLIKA REGIONER

Kv1 2019 Kv2 2019 Förändring Läget

Centrala 100,0 96,8 -3,2 -

Halvcentrala 97,3 94,7 -2,6 -

Ej centrala 92,7 84,6 -8,1 - -

Anmärkning: 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 (--).
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Konfidensindikator fortsätter att  
försvagas och faller i samtliga delar  
av Stockholm.

Tabell 4. 
Konfidens- 

indikatorer i  
olika delar av  

Stockholm
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En något mindre pessimistisk syn 
på svensk ekonomi

Under andra kvartalet 2019 har hushållens tilltro till Sveriges ekonomi blivit 
något mindre pessimistisk. En ljusning kan noteras i framtidsutsikterna medan 
nulägesbilden endast justeras upp marginellt.

Det är fortsatt så att en tydlig övervikt av hushållen i Stockholm har  
en negativ syn på Sveriges övergripande ekonomi just nu och också om  
12 månader. Synen på Sveriges framtida ekonomi är fortsatt sämre än på flera 
år, till och med sämre än under den europeiska skuldsättningskrisen mellan 
2011 och 2013.

För några år sedan var läget ett annan. Under större delen av 2017 var till-
tron till Sveriges ekonomi god. För första gången på tre år hade en övervikt 
av hushållen i Stockholm en positiv syn på potentialen för svensk ekonomi. 
Därefter har tilltron blivit klart dystrare. 
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Synen på Sveriges ekonomi nu Synen på Sveriges ekonomi om 12 mån

Figur 5. 
Stockholms- 

hushållens syn på 
Sveriges ekonomi

Anm.: Säsongsrensade 
nettotal (bättre – sämre). 

Glidande medelvärden.

Under större delen av 
2017 var tilltron god till 

Sveriges ekonomi.
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Synen på arbetslösheten om 12 mån Synen på Sveriges ekonomi nu

En förklaring till hushållens syn på Sveriges ekonomi kan vara deras upp-
fattning om hur arbetsmarknaden förväntas utvecklas. Om hushåll tror eller 
uppfattar att arbetslösheten kommer öka kan det avspeglas i hur de ser på 
den svenska ekonomin. Som framgår i figuren verkar det föreligga en spegel-
vänd koppling mellan synen på Sveriges ekonomi och arbetslösheten om  
12 månader.

Sedan mitten av 2018 har en allt större andel av hushållen börjat tro att 
arbetslösheten kommer öka under det kommande året. I dagsläget finns en 
övervikt på cirka 10 till 20 procent bland hushållen som tror att arbetslös- 
heten kommer öka framöver. Det sammanfaller med en spegelvänd utveckling 
av hushåll som anser att Sveriges ekonomi är sämre nu än vad det var för ett 
år sedan. 

Om hushåll tror eller 
uppfattar att arbetslös-

heten kommer öka så 
kan det avspeglas i hur 

de ser på den svenska 
ekonomin.

Figur 6. 
Stockholmarnas syn 
på arbetslöshet om 

12 mån

Anm.: Nettotal  
(bättre – sämre) avser saldot 
mellan andelen företag som 

anger en ökning respektive en 
minskning. 

Anm.: Säsongsrensade  
värden.  

Glidande medelvärden.
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Fler som minskar än ökar antalet 
anställda    

Anställningsgraden i Stockholm fortsätter falla under andra kvartalet 2019. 
Nettotalet för antalet anställda, minskar kraftigt med 11 enheter till -3. Det 
innebär att det finns fler företag som drar ner på sina anställningar än som 
nyanställer. Senast det inträffade var under den globala finanskrisen  
2008–2009 och den europeiska skuldkrisen 2011–2013. 

Förväntningarna på framtida anställningar är dock fortsatt positiva, om 
än på en låg nivå. Under 2018 föll förväntningarna av anställningstakten till 
de nivåer som nu föreligger.  

Stockholm har länge hämmats av en extrem arbetskraftsbrist. Under 2018 
var arbetskraftsbristen på historiskt höga nivåer. Precis som under första 
kvartalet 2019 fortsätter arbetskraftsbristen att minska, i linje med den över-
gripande konjunkturavmattningen. Samtidigt är arbetskraftsbristen fortsatt 
på höga nivåer och utgör ett allvarligt hinder för företagens konkurrenskraft.

Kv1 2019 Kv2 2019 Förändring

Antal anställda, utfall 8 -3 -11

Antal anställda, förväntningar 4 4 0

Brist på arbetskraft, nuläge 33 28 -5

Efterfrågeläge, nuläge -9 -10 -1
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Antal anställda, utfall Brist på arbetskraft, nulägesomdöme

Figur 7. 
Sysselsättnings- 

läget i Stockholms 
näringsliv över tid

Anm.: Nettotal  
(bättre – sämre) avser saldot 
mellan andelen företag som 
anger en ökning respektive  

en minskning. 

Anm.: Säsongsrensade 
värden.

Tabell 5. 
Anställningstryck  

och efterfrågan  
för företagen

Anm.: Nettotal är saldot 
mellan andelen företag som 
anger en ökning respektive 

en minskning. 

Anm.: Säsongsrensade 
värden.
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Här jobbar stockholmarna 

BYGGINDUSTRI

Bygg- och anläggning, 4%

Byggverksamhet, 6%

HANDEL

Sällanvaruköp, 6%

PRIVATA TJÄNSTENÄRINGAR 

Datakonsulter etc., 7% Finans- och försäkring, 7% Hotell och restauranger, 6%

Uppdragsverksamhet, 22% Övr privata tjänstenäringar, 21%

Tillverkningsindustri, 
8%

Byggindustri Handel Privata tjänstenäringar Tillverkningsindustri

TILLVERKNINGS-
INDUSTRI

Motor-
fordons-
handel,

2%

Livsmedels-
handel,

3%Partihandel, 9%

Stockholmsekonomin kännetecknas av kunskapsintensiva näringar. De flesta 
stockholmare som jobbar i näringslivet har sin anställning kopplad till privata 
tjänstenäringar (62 procent). En stor del av dessa jobbar med företagsnära 
uppdrag, som bland annat innefattar konsultverksamhet för ekonomi, revi-
sion och juridiska tjänster (20 procent).

På andra plats kommer handeln, där omkring 20 procent av stockholmarna 
arbetar. Inom handeln är det många som jobbar med partihandel, vilket är 
handel med stora volymer av varor mellan företag.

Inom byggindustrin jobbar var tionde stockholmare och en nästan lika stor 
andel är anställd inom tillverkningsindustrin (8 procent).

Över tid har sysselsättningen inom de privata tjänstenäringarna ökat betyd-
ligt, särskilt inom data- och kommunikationsbranschen. Från 2010 till dags 
dato har sysselsättningen i databranschen ökat med över 40 procent, vilket är 
mycket starkare än den totala ökningen i Stockholm.

Jobbsammansättningen i Stockholm utgör en stor skillnad jämfört med 
riket. Den stora skillnaden återfinns i fördelningen mellan de privata tjänste- 
näringarna och tillverkningsindustrin. I Sverige svarar de privata tjänste-
näringarna och tillverkningsindustrin för 49 procent respektive 19 procent  
av alla jobb. 

Figur 8.
Inom vilka  

branscher jobbar 
stockholmarna?

Källa: SCB RAPS
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Blandade jobbförväntningar  
framöver

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

Byg
g

Liv
sm

ed
els

ha
nd

el

Moto
rfo

rd
ons

ha
nd

el

Par
tih

an
del

Sä
lla

nv
ar

uk
öp

Dat
a

Fina
ns

- &
 fö

rsä
kri

ng

Uppdra
gsv

er
ks

am
he

t

Hote
ll &

 re
sta

ur
an

ger

Til
lve

rkn
ing

sin
dus

tri

Utfall Förväntan

BYGG HANDEL TJÄNSTER TILLV.

Byggsektorn
Under årets andra kvartal var det fler företag inom Stockholms byggsektor 
som drog ner sin personalstyrka än som ökade antalet anställda. Samtidigt 
räknar en övervikt av företagen med att öka antalet anställda på 3 månaders 
sikt. De ljusare jobbplanerna avspeglar den återhämtning som byggbranschen 
gjorde under andra kvartalet 2019.

Handeln 
Inom handeln varierar utfallen från delbransch till delbransch. Däremot 
har alla handelsföretag positiva anställningsplaner.

Livsmedelsbranschen stod för en stark jobbtillväxt, i linje med föregå-
ende kvartals anställningsplaner. Framöver väntas anställ ningstalen öka, om 
än i mindre skala jämfört det faktiska utfallet för andra kvartalet. 

I motorfordonshandeln var det fler företag som drog ner på anställning-
arna än tvärtom. Framöver ser det dock ljust ut.

Sällanköpshandeln noterades för en marginell jobbtillväxt medan den 
var i stort oförändrad inom partihandeln.

Figur 9. 
Läget och  

utsikter för  
jobben inom olika 

Stockholms- 
branscher

Anm.: Nettotal  
(bättre – sämre) avser saldot 
mellan andelen företag som 

anger en ökning respektive en 
minskning. 

Anm.: Säsongsrensade 
värden.
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Privata tjänstenäringarna 

Med undantag för finans- och försäkringsbranschen uppger alla tjäns-
tenäringar positiva anställningstal och också positiva anställningsplaner 
framöver.

Hotell- och restaurangbranschen sticker ut med höga anställningstal 
och mycket ljusa anställningsplaner. En övervikt på 40 procent av alla före-
tag i branschen uppger att de ökat sin personalstyrka och beräknar öka den 
ytterligare framöver.  

Även dataföretag och företag med uppdragsverksamhet uppger positi-
va anställningstal och anställningsplaner framöver.

I motsatt riktning har de flesta företagen inom finans- och försäkrings-
branschen dragit ner på personalstyrkan. Företagen flaggar dessutom om 
fortsatta neddragningar. Under mer än ett års tid har finans- och försäk-
ringsföretag signalerat att antalet anställda väntas minska i framtiden.

Tillverkningsindustrin
Anställningstakten inom tillverkningsindustrin minskar påtagligt jämfört 
med föregående kvartal. Framöver förväntar sig företag inom tillverknings- 
industrin att anställningarna kommer minska. 

Positiva signaler från 
hotell och restaurang.
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Branschfördjupning
BYGGINDUSTRIN
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Stockholm Övriga riket

Konjunkturläget har försvagats under de senaste 3 åren. Läget i Stockholm 
är också påtagligt svagare jämfört övriga Sverige. Avvikelsen blev tyd-
lig under första och andra kvartalet 2016. I juni 2016 ikraftträdde 
Finansinspektionens första amorteringskrav som verkar ha haft en särskilt 
stor påverkan på Stockholms byggindustri. 

Ett ytterligare tapp i Stockholms byggindustri inträffade runt första 
och andra kvartalet 2018, sammanfallande med införandet av det andra 
amorteringskravet.  
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Figur 11. 
Förväntningar  

och planer i  
byggindustrin i  

Stockholm

Anm.: Nettotal  
(bättre – sämre) avser  
saldot mellan andelen 

företag som anger en  
ökning respektive en 

minskning. 
Anm.: Säsongsrensade  

värden. Glidande  
medelvärden.

Figur 10. 
Konfidensindikatorn 

för byggindustrin

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

Glidande medelvärden.
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Framåtblickande indikatorer flaggar för sämre tider. Stockholms byggföretag 
uppger bland annat att förväntningarna och utsikterna på både 3 månaders 
och 12 månaders sikt kraftigt försämrats, särskilt sedan 2016. Nu är det en 
övervikt på 30 procent av alla byggföretag som anser att konjunkturen kom-
mer försämras på 12 månaders sikt.

Dessutom uppges att byggandet och anbudspriserna har minskat. I under- 
liggande data framgår också att arbetskraftsbristen inom Stockholms bygg-
bransch fortsatt utgör en hämsko för byggandet. 

HANDELN
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Stockholm Övriga riket

Konjunkturen för handelsföretag under det andra kvartalet 2019 försämra-
des både i Stockholm och i övriga Sverige. Nedgången var dock starkare i 
Stockholm och läget är nu svagare än normalt. I övriga Sverige föreligger ett 
normalläge.

Konfidensindikatorn i Stockholm landade på cirka 95, vilket betyder att 
konjunkturläget är svagare än normalläget.
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Figur 12. 
Konfidensindikatorn 

för handeln

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

Glidande medelvärden

Figur 13. 
Konfidensindikatorer 

för delbranscher inom 
handeln i Stockholm

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

Glidande medelvärden



17 STOCKHOLMSBAROMETERN KVARTAL 2/2019

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Livsmedel Motorfordon Partihandel Sällanköpsvaror

Livsmedelshandeln 
Konfidensindikatorn för livsmedelshandelsföretagen gick ned med nästan 
12 enheter under andra kvartalet år 2019. Minskad försäljning och ett ökat 
varulager bidrog stort till försvagningen. Trots nedgången uppgår konfi-
densindikatorn till 102, vilket betyder att konjunkturläget är starkt. 

Branschens framåtblickande indikatorer signalerar att utsikterna är goda. 
En övervikt på 70 procent av alla företag uppger att försäljningen väntas öka 
de kommande 6 månaderna. 

Andra ledande indikatorer är positiva. Lejonparten av alla livsmedelsföre-
tag uppger exempelvis att försäljningen ökade under andra kvartalet år 2019.

Partihandeln
Konjunkturläget för Stockholms partihandelsföretag är fortsatt dystert och 
branschen är den enda bland handelsföretagen där läget är mycket svagare 
än normalt. Partihandelsföretagen uppger att de brottas med lägre försälj-
ning, svag lönsamhet och minskade inköp. 

Utsikterna är fortsatt positiva men har justerats ned på senare tid. Nu upp-
ger en övervikt på cirka 50 procent av alla företag i branschen att försäljningen 
kommer öka på 6 månaders sikt.

Handel med motorfordon
Företagen inom handel med motorfordon uppvisar en stark uppgång under 
andra kvartalet 2019. Efter att i över två års tid befunnit sig i ett svagare 
konjunkturläge är konjunkturen nu i ett normalläge. 

Företagen tampas dock med minskade försäljningsvolymer, fallande 
lönsamhet och försämrade utsikter. Den negativa trenden påbörjades år 2013 
och har successivt försämrats. För närvarande är det fler som tror att försälj-
ningssituationen kommer bli sämre på 6 månaders sikt än tvärtom.

Sällanvaruköpshandeln
På senare tid har konjunkturen stärkts inom sällanvaruköpshandeln. Det 
har till stor del att göra med bättre försäljningsvolymer. Emellertid är kon-
junkturen fortfarande svag. Många företag uppger att de har problem med 
lönsamheten och på 6 månaders sikt har allt fler företag justerat ned sina 
försäljningsplaner. 

Figur 14. 
Försäljningsutsikter 

på 6 mån sikt för 
Stockholms handels-

företag

Anm.: Nettotal  
(bättre – sämre) avser saldot 
mellan andelen företag som 

anger en ökning respektive en 
minskning. 

Anm.: Säsongsrensade  
värden.  

Glidande medelvärden.
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TJÄNSTENÄRINGEN
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Stockholm Övriga riket

Utvecklingen och nuläget i Stockholms tjänstenäring är i paritet med den i 
övriga Sverige. 

Över tid har konjunkturen för de privata tjänsteföretagen försämrats. 
Sänket utgörs av företag med uppdragsverksamhet. De övriga privata tjäns-
tenäringarna uppvisar hyfsad tillväxt och ett konjunkturläge som är starkare 
eller mycket starkare än normalt.
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Figur 15. 
Konfidensindikatorn 

för privata  
tjänstenäringar

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

Glidande medelvärden.

Figur 16.
Konfidensindikatorer 

för utvalda  
delbranscher inom 

privata tjänste- 
näringar i Stockholm

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

Glidande medelvärden.
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Finans- och försäkring 

Konfidensindikatorn för finans- och försäkringsbranschen ökade påtagligt 
under andra kvartalet 2019. Efter att ha gått trögt de senaste åren är nu  
konjunkturläget mycket starkare än normalt. 

Den förbättrade konjunkturen kan förklaras av en synkroniserad efter-
frågeuppgång och ljusare utsikter framöver. Beträffande utsikterna finns det 
i dag en övervikt på ungefär 30 procent som tror att efterfrågan kommer 
öka på 6 månaders sikt. Vidare har lönsamheten förbättrats de senaste två 
kvartalen.

I underliggande data framgår att finansiella restriktioner utgör det främsta 
hindret för företagets verksamhet. De senaste åren har dessa restriktioner 
ökat och är nu på rekordhöga nivåer.  

Hotell och restauranger
Efter en inbromsning under 2017 har branschen återhämtat sig, särskilt 
under de senaste kvartalen. För närvarande är konjunkturläget starkare  
än normalt. 

Företagen uppger att lönsamheten är god och att efterfrågan ökat. Vidare 
är utsikterna goda. I branschen föreligger en övervikt på 50 procent som 
uppger att efterfrågan kommer öka på 6 månaders sikt jämfört med nuläget. 

Databranschen
Läget i databranschen är fortsatt positivt men har över åren blivit mindre 
ljust i takt med en sämre utveckling av företagens verksamhet samt ned- 
justerade framtidsutsikter. 

I dagsläget har branschen ett nettotal på 40 som uppger att efterfrågan 
kommer öka på 6 månaders sikt jämfört med nuläget. Från mitten av 2016 
och mitten av 2018 var motsvarande nettotal mycket högre, mellan 60 och 70.

I underliggande data framgår att lönsamheten justerats ned de senaste 
kvartalen och att brist på arbetskraft fortsatt är det största tillväxthindret för 
dataföretagen.
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Figur 17.
Försäljningsutsikter 

på 6 mån sikt för 
Stockholms tjänste-

handelsföretag 

Anm.: Nettotal  
(bättre – sämre) avser saldot 
mellan andelen företag som 

anger en ökning respektive en 
minskning. 
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Uppdragsverksamhet

Situationen för företag med uppdragsverksamhet har succesivt försvagats 
under de senaste två till tre åren. Konjunkturläget är nu betydligt sämre än 
normalt.

Det svaga nuläget är kopplat till en försämrad efterfrågan på företagens 
tjänster, minskad orderingång och sämre framtidsutsikter. Tidigare var 
arbetskraftsbristen det största hindret för företagens verksamhet men nu är 
det otillräcklig efterfrågan.

I branschen finns en övervikt runt 25 som tror att efterfrågan kommer 
öka på 6 månaders sikt jämfört med nuläget. Motsvarande siffra var för 3 år 
sedan runt 50.
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