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Svagt stämningsläge i  
Stockholms näringsliv, särskilt 
bland tjänsteföretagen. Ljus-
punkten är livsmedelshandeln, som 
går mot strömmen.   

Stockholmsekonomin åter- 
hämtar sig men är fortfarande 
svag. Utifrån ett extremt svagt  
konjunkturläge så stärks Stockholms-
barometern under andra kvartalet 
2020.

Mycket svag tilltro till svensk 
ekonomi bland Stockholms  
hushåll. Nulägesbilden är sämre än 
någonsin, vilket sammanfaller med 
bedömningen om en stigande arbets-
löshet framöver.  
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Stockholmsbarometern läser av det ekonomiska läget hos företag och hushåll i 
Stockholms län. Barometern tas fram av Stockholms Handelskammare fyra gånger 
per år i samarbete med Konjunkturinstitutet. Stockholms Handelskammare 
ansvarar för analys och kommentarer.

Stockholmsbarometern baseras på underliggande konfidensindikatorer bland 
företag och hushåll, och avläses genom dess numeriska värde. Värden över 110 
indikerar ett mycket starkare konjunkturläge än normalt, 101,1–110 starkare än 
normalt, 99–101 ungefär normalt, 90–98,9 svagare än normalt och under 90 
mycket svagare än normalt.
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Dystra utsikter för svensk ekonomi    

Coronapandemin har på kort tid fått stora och allvarliga ekonomiska  
konsekvenser. Under våren slungades hela världen in i en ekonomisk kris som 
saknar motstycke i modern tid. Aldrig tidigare har världsekonomin drabbats  
av en kris som påverkar både utbudet och efterfrågan i ekonomin samtidigt. 

Det lär dröja flera år innan den globala ekonomin är tillbaka på samma 
nivåer som före krisen. Det kommer sätta sina spår i den svenska ekonomin 
eftersom Sverige är en liten och öppen ekonomi, som är känslig för störningar  
i omvärldsefterfrågan.

Efter omfattande nedstängningar av ekonomin så har företag och andra 
delar av samhället så smått börjat återgå till mer normal aktivitet. Samtidigt 
råder fortsatt stor osäkerhet, med nya nedstängningar runt om i världen.

Under det senaste halvåret har utsikterna för den svenska ekonomiska 
tillväxten för helåret 2020 markant reviderats ned. De har dock blivit mindre 
mörka på senare tid, i takt med sekventiella öppningar i samhällsekonomin. 

Enligt de senaste prognoserna, som publicerades under sommaren 2020, 
väntas Sveriges BNP minska med 4 till 6 procent. Det är en uppjustering 
jämfört med prognoserna under våren 2020 men samtidigt en nedjustering 
med 6 till 7 procentenheter jämfört med de prognoser som publicerades 
under vintern 2019.

En nedgång av BNP med 5 procent motsvarar ungefär 250 miljarder 
kronor i uteblivet produktionsvärde och ger samtidigt stora negativa konse-
kvenser på arbetsmarknaden.
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Figur 1.
Prognoser över  

Sveriges BNP-tillväxt 
för helåret 2020

Amn.: Urval av BNP- 
prognoser för Sverige helåret 

2020, procent. 

Källa: Konjunkturinstitutets 
prognosjämförelse 
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Stockholmsekonomin återhämtar  
sig men är fortsatt tyngd av 
coronakrisen

Stockholm är Sveriges jobb- och tillväxtmotor. Stockholm är det län med i 
särklass högst bidrag till landets bruttonationalprodukt (BNP) i förhållande 
till dess befolkningsstorlek. 

Under de senaste tio åren har Stockholm svarat för cirka 40 procent av 
Sveriges totala tillväxt och skapat cirka hälften av alla nya jobb i Sverige. 
Utvecklingen i huvudstadsekonomin påverkar således hela landet och har 
stor betydelse för Sveriges välstånd. 

Framtiden får utvisa om Stockholm även framgent kommer kunna axla 
rollen som draglok i Sveriges ekonomiska utveckling. Mycket kommer vara 
kopplat till de krisåtgärder som nu genomförs samt de strukturella reformer 
som starkt efterfrågats under lång tid.

Krisen har slagit särskilt hårt mot geografiska områden med hög agglomera-
tion och täthet, primärt storstäder. Och den pågående coronakrisen har haft 
tydlig slagsida mot Stockholms näringsliv.  

På grund av de restriktioner som införts genomlever många företag en 
mycket tuff period just nu. Många verksamheter har under våren helt stannat 
av, med historiskt stora varsel och massiva korttidspermitteringar som följd. 

Efter en extraordinär nedgång under årets första kvartal så ljusna-
de det ekonomiska läget i Stockholm under det andra kvartalet 2020. 
Stockholmsbarometern stärktes med 19 enheter, till ett indexvärde på 81. 
Uppgången ger hopp om att den värsta fasen av krisen är över och om en 
stabil ekonomisk återhämtning.

Samtidigt är läget fortfarande mycket dystert för många hushåll och före-
tag i Stockholm. Stockholmsbarometerns indexvärde på 81 är långt under 
100 och betyder att konjunkturläget är fortfarande mycket svagt. 

Stockholmskonjunkturens uppgång förklaras primärt av ett förbättrat läge 
för näringslivet. Under andra kvartalet 2020 steg konfidensindikatorn för 
näringslivet med 21 enheter till 81. Men trots uppgången är det värt att under-
stryka att 81 är långt under 100 som anger ett normaltillstånd i ekonomin. 

Bland hushållen är stämningsläget också mycket dystert, vilket bidrar 
till Stockholmsbarometerns svaga utfall. Under andra kvartalet 2020 ökade 
konfidensindikatorn med sex enheter och landade på drygt 83. Det är en 
nivå som även den ligger långt under 100. 

 

Kv1 2020 Kv2 2020 Förändring Nuläge

Stockholmsbarometern 61,6 80,6 19,0 - -

    

Näringsliv 59,6 80,9 21,3 - -

Hushåll 77,4 83,4 6,0 - -

Anm.: Index, medelvärde = 100. Säsongsrensade värden. Över 110 indikerar ett mycket starkare 
läge än normalt (++), 101,1–110 starkare än normalt (+), 99–101 ungefär normalt (=), 90–98,9 
svagare än normalt (-), under 90 mycket svagare än normalt (--).   
 Anm.: Indikatorerna bygger på ett urval av 2 672 företag, varav 1 188 svarande (45 procent). Antal 
svarande hushåll i Stockholm är 322. 

Tabell 1.  
Det ekonomiska  

läget i Stockholm
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Historiskt kännetecknas det senaste decenniet av tre stora konjunkturfall för 
Stockholmsekonomin. Det första skedde 2009, som ett resultat av den  
globala finanskrisen. Från den krisen återhämtade sig Stockholm väldigt 
snabbt. Nedgången var markant men uppgången 2010 var mycket stark. 

Den andra nedgången var under perioden mellan 2011 och 2013, i sam-
band med den europeiska skuldsättningskrisen. Återhämtningen från den 
krisen var mer modest och utdragen. 

Mellan 2014 och 2017 var konjunkturen stark. Stockholmsbarometern låg då 
klart över värdet 100, vilket betydde att läget var bättre än vad som historiskt 
sett varit normalt. Efter 2017 mattades konjunkturen av, med succesivt lägre 
indextal på Stockholmsbarometern. 

Den tredje nedgången inträffade under det första kvartalet 2020, då 
konjunkturen föll till en ny historisk lägstanivå. Under andra kvartalet har 
Stockholmsbarometern återhämtat sig men befinner sig alltjämt långt under 
normala värden, ungefär i paritet med den nivå som förelåg under den  
globala finanskrisen. 

Figur 3. 
Stockholms- 
barometern i  

ett längre  
tidsperspektiv

Anm.: Barometerindikator 
baserad på både hushåll och 

företag i Stockholm.  

Anm.: Index,  
medelvärde = 100. 

Säsongsrensade värden. 
Glidande medelvärden  

förutom de sista två  
kvartalsutfallen. 

Figur 2. 
Stockholms- 

barometern i ett  
kort perspektiv

 
Anm.: Barometerindikator 

baserad på både hushåll och 
företag i Stockholm.  

Anm.: Index,  
medelvärde = 100. 
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Stockholm i centrum av krisen

Region Kv4  
2019

Kv1 
2020

Kv2
2020 Nuläge

Stockholm 97 61 81 - -

Östra Mellansverige 98 70 85 - -

Småland med öarna 99 74 90 -

Sydsverige 101 70 88 - -

Västsverige 100 66 83 - -

Norra Mellansverige 98 71 84 - -

Mellersta Norrland 97 67 85 - -

Övre Norrland 97 71 85 - -

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 (--).  

Källa: Konjunkturinstitutet

Stockholms näringsliv kännetecknas av en stark tjänstesektor, med många 
globala företag som har en tydlig internationell profil, samt en hög täthet av 
många företag och människor på liten yta. Det är egenskaper som corona-
pandemin slagit mot genom extraordinära krav på social distansering och 
reserestriktioner.

Coronakrisens ekonomiska följdverkningar – minskad rörelse och minskad 
ekonomisk aktivitet – har varit särskilt tydliga i urbana globala miljöer. 

Vid en jämförelse mellan landets olika regioner så har Stockholmsregionen 
drabbats särskilt hårt av coronakrisen. Både under kvartal ett och två 2020 
så har indexutfallen, som mäter stämningsläget i näringslivet för respektive 
region i förhållande till det historiska genomsnittet, varit svagast i 
Stockholms län.  

Tabell 2. 
Det ekonomiska 

läget i olika delar 
av Sverige

Minskad rörelse och  
minskad ekonomisk  
aktivitet  har varit  

särskilt tydliga i urbana 
globala miljöer.
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Att coronakrisen har haft en tydlig slagsida mot Stockholms näringsliv fram-
går också i statistik över lagda varsel om uppsägning. Under både första och 
andra kvartalet 2020 var ökningen på årsbasis mycket starkare i Stockholms 
län än i riket totalt. 

Det kan också noteras att ungefär hälften av alla varsel i Sverige under den 
aktuella perioden lades i Stockholms län.

Figur 4. 
Antal personer  

drabbade av varsel 
 

Källa: Arbetsförmedlingen 
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Tabell 3. 
Utvecklingen för 
olika branscher i 

Stockholm

Blandade signaler från Stockholms 
näringsliv

Kv1 
2020

Kv2 
2020

Föränd-
ring Nuläge

Bygg 94,0 92,0 -2,0 -

Handel 80,4 94,9 14,5 -

Livsmedel 128,9 116,2 -12,7 + +

Motorfordon 80,8 85,6 4,8 - -

Partihandel 71,8 90,4 18,6 -

Specialiserad butikshandel 68,7 94,1 25,4 -

Privata tjänstenäringar 57,1 78,2 21,1 - - 

Data 53,0 82,2 29,2 - - 

Finans & försäkring 79,8 102,4 22,6 +

Uppdragsverksamhet 60,4 75,2 14,8 - - 

Hotell & restaurang 60,0 83,2 23,2 - - 

Tillverkningsindustri 79,7 104,9 25,2 +

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 (--). 

29

25

25

23

23

19

15

5

-2

-13

-15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35

Data

Specialiserad butikshandel

Tillverkningsindustri

Hotell & restaurang

Finans & försäkring

Partihandel

Uppdragsverksamhet

Handel med motorfordon

Bygg

Livsmedelshandel

Anm.: Staplarnas nivå anger indikatorförändring mellan första kvartalet 2020 och andra kvartalet 
2020.  

Anm.: Staplarnas färg anger konjunkturläge för respektive bransch: Röd färg indikerar ett läge som 
är sämre eller mycket sämre än normalt, gul färg indikerar ett läge som är ungefär normalt, grön färg 
indikerar ett läge som är bättre eller mycket bättre än normalt. 

Figur 5. 
Så går det  
för utvalda 

Stockholms- 
branscher 
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Övergripande 

Sammantaget har nästan alla branscher stärkts under andra kvartalet 2020. 
Samtidigt är nuläget i sju av de tio observerade näringarna fortsatt svagt eller 
mycket svagt.

Byggbranschen 
Stockholms byggföretag uppvisade negativa konjunkturtecken under det 
andra kvartalet 2020. Konfidensindikatorn föll med två enheter till ett index-
värde på 92. Det betyder att konjunkturen försvagades till ett nuläge som är 
sämre än normalt. 

Trots nedgången så har Stockholms byggföretag hittills klarat sig bra 
genom krisen, särskilt jämfört med andra näringar.

Flera av de framåtblickande indikatorerna pekar på dystrare tongångar, 
vilket tyder på att byggföretagens konjunktur kan svalna av. Framtiden får 
utvisa i vilken grad den försämrade Stockholmskonjunkturen påverkar efter-
frågan på bostäder och byggbranschen överlag.

Handeln 
Konjunkturen för Stockholmshandeln förbättrades betydligt under andra 
kvartalet 2020, dock från ett extremt svagt konjunkturläge under föregående 
kvartal. I princip alla näringsgrenar inom handeln stärktes. Den starka 
uppgången antyder att delar av branschen kan vara på väg mot en snabbare 
återhämtning än tidigare förväntat.

Konfidensindikatorn för den 
specialiserade butikshandeln 
steg med hela 25 enheter, till 94. 
Men trots uppgången så är nuläget 
markant svagare än vad som var  
fallet innan coronakrisen. En lik- 
artad utveckling noterades för parti- 
handeln, vars konfidensindikator 
ökade med 19 enheter till 90. 

För motorfordonshandeln 
är läget fortsatt mycket svagt. 
Konfidensindikatorn steg visserligen 
med 5 enheter men endast till ett 
värde på 86, vilket är långt under 
100 som anger ett historiskt normal- 
läge. Det är tydligt att krisen har 
slagit hårt mot Stockholms 
bilhandlare.

Livsmedelshandeln gick fortsatt 
starkt under andra kvartalet 2020. 
Konfidensindikatorn minskade 
förvisso men landade trots allt på 
116. Det innebär att stämningsläget 
är mycket bättre än normalt. Det var 
det fjärde kvartalet i rad som livs-
medelsföretagen ansåg att läget var 
bättre än det historiska normalläget. 

Livsmedelshandeln går 
fortsatt starkt under andra 

kvartalet 2020.
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Tjänstenäringarna 

Stockholms tjänstesektor har drabbats extremt hårt av coronakrisen. 
Under andra kvartalet 2020 steg den övergripande indikatorn, men endast 
till 78. Konjunkturläget för branschen i helhet är således mycket sämre än 
normalt.

Vid tidigare nedgångar, exempelvis under finanskrisen 2009, så var 
tjänstesektorn en konjunkturdämpare. Men under coronakrisen drabbades 
tjänstesektorn omedelbart och mycket hårt.

Utav de olika tjänstebranscherna så erfor databranschen den enskilt 
största uppgången under det andra kvartalet, från en extraordinärt låg nivå 
under föregående kvartal till ett värde på 82 under det andra kvartalet. 

En likartad utveckling noterades för hotell- och restaurangbranschen, 
vars konfidensindikator steg med 23 enheter till ett indexvärde på 83. Hotell- 
och restaurangbranschen har drabbats mycket hårt av de restriktioner och 
krav på social distansering som coronakrisen medfört, vilket tydliggörs i 
näringens mycket svaga konjunktur. 

För företag med uppdragsverksamhet, som är den enskilt största 
näringen inom tjänstesektorn vad gäller antal sysselsatta, så förbättrades  
konfidensindikatorn med omkring 15 enheter till ett indexvärde på 75. Med 
sin tyngd bidrar den alltjämt mycket svaga konjunkturen inom denna del-
bransch till det överlag dystra läget i Stockholmsekonomin.

Finans- och försäkringsbranschen gick mot strömmen och visar tecken 
på en snabb återhämtning efter en kraftig nedgång under krisens initiala 
fas. Konfidensindikatorn steg med nästan 23 enheter och landade på 102. 
Rekylen uppåt innebär att läget för finans- och försäkringsföretagen till och 
med är bättre nu än vad som historiskt ansetts normalt.

Tillverkning
Stockholms tillverkningsindustri stärktes under andra kvartalet 2020 till 
ett läge som är bättre än normalt. Branschens konfidensindikator steg med 25 
enheter, till ett indexvärde omkring 105.

Hotell- och restaurangbran-
schen konfidensindikator 

steg med 23 enheter till ett 
indexvärde på 83.
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Nattsvart för flyget och den  
svenska besöksnäringen 
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Omfattande reserestrektioner och krav på social distansering har medfört 
markanta problem för flyg- och reseindustrin, som går igenom en mycket tuff 
period. I mitten av mars minskade snabbt antalet kommersiella flyg med runt 
70 procent globalt och under ett par månader stod flygtrafiken till och från 
Sverige i princip stilla. 
Enligt uppgifter från Swedavia så minskade flygresandet till och från 
Stockholm med 95 procent i juni jämfört med samma månad föregående år.

På uppdrag av Stockholms Handelskammare har internationella flyg-
organisationen International Air Transport Association (IATA) och Oxford 
Economics tagit fram prognoser över flygindustrins passagerarutveckling. 
I den senaste prognosen från april 
2020 väntas 16 miljoner resenärer 
flyga in till och ut från Sverige under 
helåret 2020. Det är en nedjustering 
med 55 procent jämfört med en tidi-
gare prognos från oktober 2019.
Tappet avspeglar stämningsläget 
inom flyg- och reseindustrin och 
medför stora negativa konsekvenser 
för hela ekonomin, inte minst för 
tjänstesektorn som är beroende av 
tillförlitliga förbindelser med om- 
världen. Enligt prognosen dröjer det 
till år 2023 innan flygindustrin åter-
hämtat sig till de nivåer som förelåg 
innan krisen slog till.

Figur 6. 
Förväntat antal  

flygpassagerare till 
och från Sverige 

Amn.: Prognoser, framtagna i 
oktober 2019 och april 2020.

Källa: The International 
Air Transport Association 

(IATA) och  
Oxford Economics.
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De kraftfulla åtgärder som införts för att motverka smittspridning har också 
satt djupa spår i den svenska besöksnäringen, en bransch som förra året  
sysselsatte 175 000 personer i Sverige, varav 50 000 i Stockholmsområdet.

Hotellföretagen är några av de företag som drabbats extremt hårt under 
coronakrisen. Under det andra kvartalet var den genomsnittliga beläggning-
en på hotell i Sverige 17 procent, vilket ska jämföras mot 67 procent under 
samma period i fjol. Detta trots lägre priser på hotellrum. I Stockholms län är 
läget än mer allvarligt med en beläggningsgrad på 12 procent under andra 
kvartalet 2020, att jämföra med 72 procent i fjol. 

Sammantaget innebär det att logiintäkterna i Sverige och Stockholms län 
föll med 81 procent respektive 89 procent under andra kvartalet 2020 jäm-
fört med motsvarande period 2019.

Figur 7.  
Beläggningsgrad på 

hotell i Sverige

Amn.: Beläggningsgrad avser 
antal sålda rum i relation 

till antalet tillgängliga rum, 
procent.

 
Källa: Benchmarking 

Alliance
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Att specifikt hotell och restauranger drabbats under krisen kan också noteras 
i statistik över antalet personer som korttidspermitterats, per bransch och i 
förhållande till antalet sysselsatta inom respektive näring. 

Sammantaget har ungefär 36 procent av alla förvärvsarbetande inom 
hotell och restaurang korttidspermitterats. 

Utöver korttidspermitteringsstatistik kan det också noteras att ungefär 
11 procent av personalen har varslats och att konkurserna inom hotell- och 
restaurangnäringen ökat med över det dubbla jämfört med föregående år. 

Figur 8.  
Andel av sysselsatta 

som korttids- 
permitterats 

Anm.: Data avser  
1 mars till 31 juli. 

 
Källa: Tillväxtverket  

och SCB.

Inom hotell- och  
restaurangbranschen så 
har 36 procent korttids-

permitterats och 11 procent 
varslats av alla sysselsatta 

inom näringen.  
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Fortsatt svag konjunktur i samtliga 
områden 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

När staden stängdes ned till följd av den sociala distanseringen och mötes-
restriktionerna, så försvann betydande intäkter för många företag. Det blev 
särskilt tydligt i Stockholms mer centrala delar under det första kvartalet 
2020, med historiskt låga indexvärden som följd.

Under årets andra kvartal återhämtade sig Stockholmsbarometern i samt-
liga områden men ligger fortsatt kvar på mycket svaga nivåer. Utvecklingen 
och nuläget varierar beroende på geografiskt område.

I de ej centrala delarna av Stockholm stärktes konfidensindikatorn med 
omkring 14 enheter till ett värde på 83. Trots uppgången så är konjunkturen 
fortsatt mycket svag i förhållande till det historiska normalläget.

I de centrala och halvcentrala delarna av Stockholm steg konfidens- 
indikatorn med 17 enheter respektive 20 enheter till värden omkring 80. Det 
betyder att läget fortfarande är mycket svagt samt att läget är svagare i de mer 
centrala delarna jämfört med de ej centrala delarna av Stockholm.

I ett längre tidsperspektiv, så är utfallen under både första och andra kvar- 
talet 2020 historiska bottennoteringar.
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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 medel-
värden förutom de sista två 

kvartalsutfallen.

Tabell 4. 
Stockholms olika 

områden



15 STOCKHOLMSBAROMETERN KVARTAL 2/2020

KONJUNKTURLÄGET I OLIKA GEOGRAFISKA OMRÅDEN

Kv1 2020 Kv2 2020 Förändring Nuläget

Centrala 62,0 79,1 17,1 - -

Halvcentrala 61,1 81,5 20,4 - -

Ej centrala 68,7 82,9 14,2 - -

 
Anm.: Barometerindikator 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 (--).

Det ekonomiska läget.

Tabell 5. 
Konfidens- 

indikatorer i  
olika delar av  

Stockholm

SV
AG

T

NORMALT

STARKT
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Stockholmshushållen – försvagad 
tilltro till Sveriges ekonomi  

Hushållens syn på ekonomin är en viktig indikator på hur ekonomin mår som 
helhet. Studerar vi det senaste decenniets ekonomiska kriser – den globala 
finanskrisen och den europeiska skuldsättningskrisen – så framgår det att hus-
hållens tilltro till Sveriges ekonomi 
avtagit påtagligt vid båda dessa 
tillfällen.

Coronakrisen har frambringat 
stor osäkerhet bland hushållen i 
Stockholm. Tilltron till Sveriges 
ekonomi rasade brant under årets 
första kvartal och försämrades ytter-
ligare under det andra kvartalet. 
Aldrig tidigare har det funnits en så 
markant överrepresentation bland 
hushållen, 80 procentenheter, som 
har en negativ syn på samhällets 
ekonomi som just nu.

Tilltron till Sveriges ekonomi, på 
ett års sikt, steg dock under andra 
kvartalet. Det vittnar om att det ändå 
finns en viss tilltro till att läget på 
lite sikt kommer att förbättras. Men 
även om utsikterna har blivit mer 
positiva på senare tid så finns det 
fortfarande en överrepresentation 
bland hushållen som har en negativ 
framtidstro om samhällsekonomin.
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Figur 10. 
Stockholms- 

hushållens syn på 
Sveriges ekonomi

Anm.: Nettotal avser 
differensen mellan andelen 

hushåll som anger en positiv 
respektive negativ syn.  

Anm.: Säsongsrensade  
värden. Glidande  

medelvärden förutom de  
sista två månadsutfallen.

Tilltron till Sveriges 
ekonomi rasade brant under 
årets första kvartal och för-
sämrades ytterligare under 

det andra kvartalet.
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Synen på arbetslösheten om 12 mån Synen på Sveriges ekonomi nu

Hushållens syn på Sveriges ekonomi är starkt sammankopplad med deras 
uppfattning om hur arbetsmarknaden väntas utvecklas framöver. Om hus- 
håll tror att arbetslösheten kommer att öka så avspeglas det i hur de ser på 
utvecklingen av den svenska ekonomin. 

Korrelationen framgår tydligt i grafen, avseende bedömningen av Sveriges 
ekonomi nu och utvecklingen av arbetslösheten på ett års sikt.

Utfallet pekar på att det finns en överrepresentation på 50 procentenheter 
bland hushållen som bedömer att arbetslösheten kommer att öka framgent, i 
kombination med en påtagligt pessimistisk syn på Sveriges ekonomi.
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Stockholms län

Sverige

Hittills har coronakrisen medfört stora negativa effekter på arbetsmarknaden. 
Under det andra kvartalet 2020 så har både Stockholm och Sverige erfarit 
rekordhöga varseltal och kraftigt stigande arbetslöshet. 

Mellan mitten av mars och slutet av juni blev omkring 200 000 människor 
arbetslösa i Sverige, en fördubbling jämfört med motsvarande period i fjol. 
Motsvarande siffra för Stockholms län är 54 000 nya arbetslösa, en ökning 
med 140 procent jämfört med samma period 2019. 

Utifrån denna situation bedömer hushållen i Stockholm att läget kommer 
förvärras ytterligare framöver.

Figur 11. 
Stockholmarnas syn 
på arbetslöshet om 

12 månader

Anm.: Nettotal för Sveriges 
ekonomi avser differensen 

mellan andelen hushåll som 
anger en positiv respektive 

negativ syn. 

Anm.: Nettotal för arbets- 
löshet avser differensen 

mellan andelen hushåll som 
anger en ökning respektive en 

minskning av arbetslöshet. 

Anm.: Säsongsrensade  
värden. Glidande  

medelvärden förutom de sista 
två månadsutfallen.
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Figur 12. 
Ökning av  

nyinskrivna  
arbetslösa

Anm.: Årsförändring av  
nyinskrivna arbetslösa, 

procent, vecka 12–26  
(16 mars–30 juni) 2019  

och 2020. 

Källa: Arbetsförmedlingen
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Arbetsmarknaden – tvärnit till följd 
av coronapandemin        

Under det andra kvartalet 2020 uppmättes en bottennotering på Stockholms 
jobbmarknad. Nettotalet för anställningar bland Stockholms företag landade 
på -40, vilket betyder att det fanns andelsmässigt 40 procentenheter fler före-
tag som minskade sin personalstyrka än som ökade den med nyrekryteringar. 
Nivån var den sämsta på över tio år, en direkt följd av den simultana efter- 
fråge- och utbudskris som coronakrisen medfört.

Beträffande framtiden så föreligger också där negativa signaler. Under det 
andra kvartalet 2020 landade nettotalet för anställningsförväntningarna på 
-19. Det betyder att det finns en överrepresentation på 19 procentenheter bland 
företagen som uppger att de kommer att minska antalet anställda under 
kvartal tre 2020. Företagens planer var dock mindre negativa under andra 
kvartalet än under det första kvartalet. Det kan ses som en ljusglimt om att 
det nu eventuellt vänder.

Arbetskraftsbristen i Stockholm har varit ett stort tillväxthinder under 
många år. Under 2018 var den rekordhög. Efter att stegvis ha fallit under 
2019 så minskade den markant under första kvartalet, till följd av en mindre 
efterfrågan av arbetskraft i krisens kölvatten. Under andra kvartalet 2020 föll 
arbetskraftsbristen ytterligare. Företagen i Stockholm upplever fortsatt en 
viss arbetskraftsbrist, men i klart avtagande grad.

Kv1 2020 Kv2 2020 Förändring

Antal anställda, utfall -30 -40 -10

Antal anställda, förväntningar -53 -19 34

Brist på arbetskraft, nuläge 9 8 -1

Efterfrågeläge, nuläge -43 -34 9
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Antal anställda, utfall Brist på arbetskraft, nulägesomdöme

Figur 13. 
Sysselsättnings- 

läget i Stockholms 
näringsliv 

Anm.: Nettotal avser  
differensen mellan  

andelen företag som anger en 
ökning respektive  

en minskning.  

Anm.: Säsongsrensade  
värden. Glidande  

medelvärden förutom de  
sista två kvartalsutfallen.  

Tabell 6. 
Anställningstryck 
och arbetskrafts-

brist hos företagen

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

respektive en minskning.  

Anm.: Säsongsrensade 
värden.

N
et
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l
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Här jobbar stockholmarna 

Byggindustri

Bygg- och anläggning, 4 %

Byggverksamhet, 6 %

Handel

Motor-
fordons-
handel,

2 %
Livsmedelshandel,

3 %Partihandel, 8 %

Sällanvaruköp, 6 %

Tjänstenäringar 

Datakonsulter etc., 7 % Finans och försäkring, 6 %
Hotell och Restauranger, 

6 %

Uppdragsverksamhet, 21 % Övr privata tjänstenäringar, 20 %

Tillverkning

Tillverkningsindustri, 7 %

Övrigt , 3 %

ByggindustriHandelTjänstenäringar Tillverkning Övrigt 

Stockholmsekonomin kännetecknas av kunskapsintensiva näringar. De flesta 
stockholmare som jobbar i näringslivet har sina anställningar kopplade till 
privata tjänstenäringar (60 procent). En stor del av dessa jobbar med före-
tagsnära uppdrag, vilket bland annat innefattar konsultverksamhet inom 
ekonomi, revision och juridik (20 procent).

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

Var tionde stockholmare jobbar inom byggindustrin och en nästan lika hög 
andel är anställda inom tillverkningsindustrin (7 procent).

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

Jobbsammansättningen i Stockholm skiljer sig avsevärt från övriga landet. 
Den stora skillnaden återfinns i fördelningen mellan de privata tjänstenäring-
arna och tillverkningsindustrin. I Sverige svarar de privata tjänstenäringarna 
och tillverkningsindustrin för 46 procent respektive 17 procent av alla jobb.   
 

Figur 14.
Här jobbar  

stockholmarna

Källa: SCB RAPS 
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Svag arbetsmarknad i flera näringar  
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Utfall Förväntan

I stort redovisade alla branscher och delbranscher dystra jobbsiffror under 
det andra kvartalet 2020. Övergripande var anställningstalen negativa, vilket 
betyder att det var fler företag som minskade sin personalstyrka under andra 
kvartalet, i förhållande till dem som gjorde tvärtom. I många branscher före-
låg också svaga förväntningar om framtida anställningar.

Företag inom hotell- och restaurangbranschen uppvisade särskilt 
negativa tal, vilket understryker att branschen har drabbats extremt hårt  
av coronakrisen. Bland hotell- och restaurangföretagen fanns det en över- 
representation på 87 procentenheter som redovisade att de dragit ned  
på antalet anställda. Andra näringar som redovisade tydligt negativa 
anställningstal var motorfordonsbranschen och företag med uppdrags- 
verksamhet.

Angående framtidsutsikterna så var de något mer positiva – tillika mindre 
negativa – än nulägesbedömningarna. Inom flera branscher var anställnings-
planerna mer optimistiska än de faktiska utfallen hittills. Det kan betyda 
att företagen har en ljusning i sikte, efter vårens allvarliga ekonomiska läge. 
Livsmedelshandeln var den bransch där andelsmässigt flest företag  
räknar med att öka antalet anställda under nästa kvartal, följt av hotell-  
och restaurangbranschen. Byggföretagen redovisade däremot tydligt 
negativa utsikter.

Figur 15. 
Nuläge och utsikter 

för anställningar inom 
olika branscher

Anm.: Utvalda branscher ur 
Stockholms näringsliv.  

Anm.: Nettotal avser  
differensen mellan andelen 

företag som anger en ökning 
respektive en minskning. 

Anm.: Säsongsrensade 
värden.N

et
to

ta
l



21 STOCKHOLMSBAROMETERN KVARTAL 2/2020

Appendix
BYGGINDUSTRIN 
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Figur 17.  
Konfidensindikatorn 

för handeln

Anm.: Konfidensindikatorn 
baseras på företag inom 

handeln. 

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

Glidande medelvärden.

Figur 16. 
Konfidensindikatorn 

för byggindustrin

Anm.: Konfidensindikatorn 
baseras på företag inom 

byggbranschen.

Anm.: Index,  
medelvärde = 100.  

Säsongsrensade värden. 
Glidande medelvärden.

Figur 18.  
Konfidens- 

indikatorer för  
delbranscher inom 

handeln i Stockholm

Anm.: Konfidensindikatorn 
baseras på företag i de olika 

delbranscherna. 

Anm.: Index,  
medelvärde = 100.  

Säsongsrensade värden.  
Glidande medelvärden.
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TJÄNSTENÄRINGEN
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Figur 19.  
Konfidensindikatorn 

för privata  
tjänstenäringar

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

Anm.: Index,  
medelvärde = 100.  

Säsongsrensade värden. 
Glidande medelvärden.

Figur 20.  
Konfidensindikatorer 

för utvalda del- 
branscher inom  

privata tjänstenäringar 
i Stockholm

Anm.: Konfidensindikatorn 
baseras på företag i de olika 

delbranscherna.

Anm.: Index,  
medelvärde = 100.  

Säsongsrensade värden. 
Glidande medelvärden.
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