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Undersökningen baseras på data från Konjunkturinstitutets barometer för oktober. Den omfattar 2 400 företag  
i de fem norrlandslänen. Konfidensindikatorn tas fram genom en företagsenkät med ett flertal frågor som  

syftar till att mäta nuläget i näringslivet samt en indikation på hur företagen ser på den närmaste framtiden.
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GLOBAL 
ÅTERHÄMTNING

Den starka ekonomiska återhämtningen har också 
lett till en global brist på många insatsvaror. Det är  
en situation som sannolikt kommer att bestå ännu  
ett tag, och kan i vissa fall förvärras under de  
närmaste åren, vilket också kommer att begränsa  
tillväxten. Utbudet kan helt enkelt inte hålla jämna  
steg med den snabba ökningen av efterfrågan,  
vilket innebär att den globala ekonomin står inför 
tillväxtbegränsningar. 

Smittspridningen har återigen tagit fart i USA.  
Till skillnad från tidigare utbrott väntas nuvarande 
våg inte föra med sig omfattande nedstängningar. 
Hushållens konsumtion och företagens investeringar 
har ökat kraftigt. Problem med längre leveranstider, 
högre fraktkostnader och brist på insatsvaror har lett 
till att industriproduktionen inte fullt ut kunnat svara 
på den höga efterfrågan som företagen mött.USA:s 
ekonomi har trots detta haft god tillväxt under första 
halvåret. Det tredje kvartalet uppvisade en över- 
raskande svag BNP-tillväxt. Så svag har den inte  
varit sedan pandemins utbrott. Samtidigt var syssel- 
sättningen överraskande stark och uppmätte den 
lägsta nivån av nyinskrivna arbetslösa i USA sedan 
mitten av mars 2020.

Under det andra kvartalet 2021 infördes omfattande 
pandemirestriktioner på flera håll i Kina. Nedstäng-
ningarna av kinesiska hamnar har fått effekt  
påvärldshandeln med bland annat högre fraktpriser 
som följd. Störningarna på den globala ekonomin 
bedöms minska gradvis framöver. En svagare  
utveckling förväntas i både den kinesiska tjänste- 
sektorn och tillverkningsindustrin vilket medförde  
att den ekonomiska tillväxten bromsade in under  
det tredje kvartalet 2021. 

Bland Sveriges övriga viktiga handelspartners har 
BNP-tillväxten varit stark hittills under 2021, bland 
annat till följd av lättade restriktioner. Utsikterna för 
fortsatt lättade restriktioner bland Sveriges viktigaste 
handelspartners är goda tack vare framgångsrika 
vaccinationsprogram. 

I flera delar av världen kommer den nuvarande  
spridningen av viruset sannolikt att tynga den  
ekonomiska återhämtningen mer. Effekterna på  
den globala ekonomin kommer mest troligt inte  
att påverkas i någon större omfattning.  
(Källa: Konjunkturinstitutet, SCB, Swedbank )

Den globala återhämtningen under det senaste året har varit imponerande.  
I många länder var den samlade produktionen tillbaka på nivåerna före  
krisen redan i somras. 

VÄRLDSLÄGET
I KORTHET

Niklas Jonsson, 
vd Norrlandsfonden
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SVERIGE
SOM HELHET

Hög vaccinationsgrad bland länder som är 
viktiga för Sveriges utrikeshandel gör att 
exporten växer i god takt 2021 och 2022. 

LÅGA RÄNTOR, 
GRÖN TILLVÄXT 
OCH DIGITALISERING 

Under sommaren och hösten har även omsättningen 
i tjänstesektorn förbättrats betydligt. Hushållen har 
spenderat mer pengar på tjänster i sommar jämfört 
med förra året och omsättningen i sektorn börjar 
närma sig nivåerna före pandemin, även om öknings-
takten bromsat in något senaste tiden. Vissa sektorer, 
som hotell och restaurang har återhämtat sig snabbt, 
medan andra kontaktnära tjänstebranscher fort- 
farande ligger långt under normala nivåer. 

Den ekonomiska återhämtningen växlar upp  
ytterligare inför 2022 när hushållens konsumtion  
och företagens investeringar tar fart, men ett  
varningens finger måste höjas för dämpning i  
industriproduktionen och företagens export till  
följd av fortsatta flaskhalsproblem. 

Företagens investeringar väntas öka till följd av  
att många branscher har sett en snabb återhämtning. 
Investeringarna gynnas också framöver av ett fortsatt 
lågt ränteläge samt den gröna omställningen och 
digitaliseringen. Tack vare den höga vaccinationsgra-
den bland många länder som är viktiga för Sveriges 
utrikeshandel bedöms den svenska exportmarknaden 
växa i god takt 2021 och 2022. Inflationen har visat  
en stigande trend, vilket bland annat är en följd av  
leveransproblemen och stigande energipriser.  
Dessa effekter bedöms dock vara tillfälliga och  
borde klinga av under 2022. På längre sikt kan en  
tilltagande arbetskraftsbrist ge en mer bestående  
effekt på löner och bidra till ett stigande inflations-
tryck. (Källa: Konjunkturinstitutet, SCB, Swedbank) 

Minskad spridning av covid-19 och lättade pandemirestriktioner bidrar  
till att återhämtningen i den svenska ekonomin tagit fart. Brist på insatsvaror 
och logistikproblem fortsätter att hämma produktionen även i Sverige men  
konjunkturförstärkningen bedöms fortsätta trots detta.
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2021q2 2021q3

Trots en liten nedgång sedan föregående kvartal är stämningsläget i de 
norrländska företagen fortsatt mycket starkt och på rekordnivåer historiskt 
sett. Sedan bottennoteringen när pandemin bröt ut första kvartalet 2020 har 

både företagen i Norrland och i riket återhämtat sig mycket starkt. Under hela 
denna period har det norrländska näringslivet haft ett bättre läge än företagen 

på riksnivån. Nu har riket kommit ikapp och tredje kvartalet har Norrland en 
konfidensindikator på 116,3 jämfört med riket 118,2*

* Ett värde >110 indikerar att läget är mycket starkare än normalt, 100-110 starkare 
 än normalt, 90-100 svagare än normalt, <90 mycket svagare än normalt.

STARKT LÄGE FÖR 
NÄRINGSLIVET I 

NORRLAND 

KONFIDENSINDIKATORER 
NORRLAND – SVERIGE

123,0

2018q3 2018q4 2019q1 2019q2 2019q3 2019q4 2020q1 2020q2 2020q3 2020q4 2021q1

113,0

103,0

93,0

83,0

73,0

63,0

53,0

Norrland
Sverige
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Trenden där Norrland haft ett starkare läge än riket  
är nu i och med det tredje kvartalet 2021 definitivt 
bruten, men skillnaden är marginell och läget  
fortfarande mycket starkt. 

Branschvis är det fortsatt tillverkningsindustrin och 
detaljhandeln som bidrar mest till det mycket starka 
läget i Norrland. Jämfört med riket ligger däremot 
industrin i Norrland något under konfidensindikatorn 
för industriföretagen på riksnivå, medan det omvända 
gäller för handeln i Norrland som är något starkare än 
på riksnivå. Oavsett så är konfidensindikatorerna för 
dessa branscher på nivåer som inte uppmätts under 
2000-talet. Även de privata tjänsteringarna uppvisar 
ett mycket starkt läge, men på en något lägre nivå än 
för industrin och handeln. Konfidensindikatorerna för 
denna bransch är nästan identiska för Norrland och 
på riksnivå och sjönk något jämfört med föregående 
kvartal. 

Medan de andra branscherna anger att läget är 
mycket starkare än normalt, signalerar byggsektorn  

att läget endast är starkare än normalt. Däremot 
är byggföretagen den enda bransch som anger ett  
starkare läge än föregående kvartal, vilket alltså  
innebar att skillnaden i stämningsläge minskade 
jämfört med övriga branscher. 

Länsvis uppvisar de fem norrlandslänen samtliga 
ett mycket starkare läge än normalt. Västerbotten 
uppger det starkaste läget där också samtliga del- 
branscher signalerar ett mycket starkare läge än  
normalt. För Norrbotten, Jämtland och Gävleborg  
är stämningsläget i samtliga branscher utom  
för byggsektorn mycket starkare än normalt.  
Västernorrland har ett marginellt svagare läge  
än övriga län till följd av att tillverkningsindustrin  
signalerar ett något svagare läge än i resten  
av Norrland. 

BYGG- OCH 
ANLÄGGNINGSVERKSAMHETDETALJHANDELN

TILLVERKNINGSINDUSTRINTJÄNSTESEKTORN

120,4

112,9

105,0

120,5

Byggsektorn uppvisar att läget endast 
är starkare än normalt. Däremot är 
byggföretagen den enda bransch som 
anger ett starkare läge än föregående 
kvartal, vilket alltså innebar att skillnaden 
i stämningsläge minskade jämfört med 
övriga branscher. 

Handlarna är optimistiska till hur försälj-
ningen kommer att utvecklas framöver. 
Många av företagen uppger att de har brist 
på personal.

Tillverkningsindustrin och detaljhandeln 
som bidrar mest till det mycket starka läget 
i Norrland uppvisar konfidensindikatorer på 
rekordnivå vilket i sin tur byggs upp genom 
positiva bedömningar av orderstockarna 
och små eller obefintliga lager som inte 
uppmätts tidigare.

Privata tjänsteringarna uppvisar ett mycket 
starkt läge, men på en något lägre nivå än för 
industrin och handeln. 

Konfidensindikatorerna för denna bransch är 
nästan identiska för Norrland och på riksnivå  
och sjönk något jämfört med föregående kvartal. 

SER POSITIVT 
PÅ FRAMTIDEN.

ARBETSKRAFTSBRIST 
I BYGGSEKTORN.

SVIKTANDEN LÖNSAMHET  
BLAND EN DEL TJÄNSTEFÖRETAG.

UPPLEVER KOMPETENS- OCH 
KOMPONENTBRIST SOM TILLVÄXTHINDER.
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NORRLANDS-
LÄNEN Handeln är den starkaste branschen i  

Norrbotten och konfidensindikatorn indike-
rar ett mycket starkt läge. Handlarna har  
en positiv syn på hur försäljningsvolymen 
utvecklats och på lagrens storlek. 

Också tillverkningsindustrin anger att läget fortsatt är mycket 
starkt. Framför allt beror detta på rekordpositiva bedömningar 
av orderstockarna med ett nettotal på 76, det vill säga knappt 
några negativa företag fanns att hitta. Färdigvarulagren är också 
på rekordlåga nivåer, vilket bidrar positivt men samtidigt är de 
så låga att det också kan vara ett problem. 

NORRBOTTEN

Bygg

Handel

Industri

Tjänste

Total

130,0

110,0

120,0

90,0

70,0

80,0

100,0

60,0

2018
q3

2018
q4

2019
q1

2019
q2

2019
q3

2019
q4

2020q1

2020q2

2020q3

2020q4

2021q1

2021q2

2021q3

ingen pessimism bland industriföretagen 
i norrbotten. 

Privata tjänstenäringars 
konfidensindikator är på  
en något lägre nivå än 
ovanstående branscher 
men fortfarande signa- 
lerar företagen ett mycket 
starkt läge. Tjänste- 
företagen är sammantaget 
nöjda med hur verksam-
heterna utvecklat sig och 
förväntningarna på  
efterfrågan framöver. 

I motsats till övriga  
branscher i Norrbotten 
signalerar byggföretagen 
om ett läge endast strax 
över det historiska  
medelvärdet och man  
är relativt neutrala i sina 
bedömningar av order-
stockarna och hur antalet 
anställda kommer att 
utveckla sig. 
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Samtliga branscher i länet signalerar  
om ett läge som är mycket starkare än  
normalt. Handeln är mycket positiva till  
hur försäljningsvolymen utvecklat sig 
senaste kvartalet och man är också  
positiva till varulagrens storlek och i  
sina förväntningar på försäljningen  
kommande kvartal. 

Tillverkningsindustrin är också fortsatt mycket optimistisk. 
Man har en positiv syn på orderstockarna även om nettotalet 
inte är på samma rekordnivå som för Norrbotten. Man signalerar 
också om små färdigvarulager och företagen är positiva i sina 
förväntningar på produktionsvolymen framöver. 

VÄSTERBOTTEN 

Tjänsteföretagen i  
Västerbotten är generellt 
positiva i sina svar. Man  
är oförändrat positiva 
till hur verksamheterna 
utvecklats och till hur  
efterfrågan är. Man är 
också mer positiv än  
tidigare i sina förvänt-
ningar på hur efterfrågan 
kommer att utvecklas 
framåt. 

Som enda län i Norrland 
uppvisar även bygg- 
företagen i Västerbotten  
ett mycket starkt läge.  
Det som framför allt 
bidrar till detta är positiva 
bedömningar av order-
stockarnas storlek. Man 
är även positiva till hur 
antalet anställda kommer 
att utveckla sig framöver 
även om nettotalet är  
något svagare än föregå-
ende kvartal. 

som enda län i norrland uppvisar även byggföretagen  
i västerbotten ett mycket starkt läge. 

Bygg

Handel

Industri

Tjänste

Total

130,0

110,0

120,0

90,0

70,0

80,0

100,0

60,0

2018
q3

2018
q4

2019
q1

2019
q2

2019
q3

2019
q4

2020q1

2020q2

2020q3

2020q4

2021q1

2021q2

2021q3

Näringslivet i länet indikerar ett fortsatt 
mycket starkare läge än normalt. Trots det 
har man en totalt sett något svagare 
konfidensindikator än övriga norrlandslän. 
Orsaken är att tillverkningsindustrin är 
mindre positiv än i resten av Norrland. 

Förklaringen till detta är att industriföretagen gör en neutral 
bedömning av orderstockarnas storlek, med ett nettotal på minus 
två att jämföra med Norrbottens rekordnivåer på 76 för motsvaran-
de fråga. Färdigvarulagren bedöms också vara på normala nivåer, 
jämfört med de andra länen där lagren är låga. Däremot har  
industriföretagen i länet en relativt positiv syn på produktions- 
volymerna framöver. 

VÄSTERNORRLAND

tjänstenäringarna i västernorrland har 
ett mycket starkare läge än normalt. 

Bygg

Handel

Industri

Tjänste

Total

130,0

110,0

120,0

90,0

70,0

80,0

100,0

60,0

50,0

2018
q3

2018
q4

2019
q1

2019
q2

2019
q3

2019
q4

2020q1

2020q2

2020q3

2020q4

2021q1

2021q2

2021q3

Handeln i länet är  
däremot mycket positiva 
och signalerar ett mycket 
starkare läge än normalt. 
Mest bidragande till detta 
är att man är mycket 
positiva till försäljningen. 
Varulagren minskade ock-
så ytterligare medan man 
är något mindre positiva 
än tidigare i sina förvänt-
ningar på försäljningen 
framöver. 

Privata tjänstenäringar 
rapporterar fortsatt om 
ett mycket starkare läge 
än normalt. Ändå är läget 
svagare än föregående 
kvartal. Orsaken till  
detta är att efterfrågan 
var sämre under kvartal 
tre jämfört med kvartal 
två. Förväntningarna på 
kommande kvartal är 
fortsatt positiva och något 
starkare än vid föregåen-
de mätning. 

Bedömningarna från 
byggföretagen är relativt 
neutrala vad gäller order-
stockar och förväntnin- 
gar på antalet anställda 
framöver, vilket mynnar ut 
i en lägesbedömning strax 
över det historiska snittet. 
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Tillverkningsindustrin är mycket positiv och 
signalerar om ett mycket starkare läge än 
normalt. Bedömningarna av orderstock-
arna är nästan i nivå med rekordnivåerna i 
Norrbotten med ett nettotal på 67. Färdig-
varulagren är små och förväntningarna på 
produktionsvolymerna framöver positiva.

Handeln signalerar också om ett mycket starkt läge med positi-
va bedömningar av hur försäljningsvolymen utvecklar sig, små 
varulager och positiva förväntningar på försäljningsvolymerna 
framöver.

GÄVLEBORG 

industrin i gävleborg är mycket positiv. 
orderstockarna är på rekordnivå.

Tjänsteföretagen 
rapporterar även de om 
ett mycket starkare läge 
än normalt till följd av 
stabila positiva bedöm-
ningar av hur verksam-
heterna utvecklat sig, hur 
efterfrågan är och i sina 
förväntningar på försälj-
ningen framöver. 

Byggföretagen i länet 
signalerar i likhet med 
flertalet norrlandslän  
om ett normalläge,  
med relativt neutrala 
bedömningar av order-
stockarnas storlek och 
förväntningar på antalet 
anställda framöver. 

Bygg

Handel

Industri

Tjänste

Total

130,0

110,0

120,0

90,0

70,0

80,0

100,0

60,0

2018
q3

2018
q4

2019
q1

2019
q2

2019
q3

2019
q4

2020q1

2020q2

2020q3

2020q4

2021q1

2021q2

2021q3

Tillverkningsindustrin stärker sitt läge  
jämfört med föregående kvartal trots att  
man redan då signalerade ett mycket starkt 
läge. Bedömningarna av orderstockarna är  
positiva om än inte i nivå med bedömningarna  
i Norrbotten. Däremot är man väsentligt  
positivare i sina bedömningar till hur produk-
tionsvolymen kommer att utvecklas framöver, 
vilket kan vara ett tecken på att man är mindre 
besvärad av flaskhalsar i produktionen. 

Handeln i Jämtland har ett mycket starkt läge. Branschen är positiv till 
hur försäljningen utvecklar sig och i förväntningarna på försäljningen 
framöver. Man har också en positiv syn på färdigvarulagrens storlek. 

JÄMTLAND

industriföretagen i jämtland är mindre 
besvärade av flaskhalsar i produktionen. 

Privata tjänstenäringar  
i länet signalerar ett  
fortsatt mycket starka-
re läge än normalt. Men 
likafullt är konfidensindi-
katorn märkbart svagare. 
Bidragande till detta är att 
företagen gjorde mindre 
positiva bedömningar 
av hur verksamheterna 
utvecklats och hur efter-
frågan var jämfört med 
föregående kvartal. 

I likhet med övriga län, 
utom Västerbotten där 
byggföretagen är positi- 
vare, signalerar byggarna i 
Jämtland om ett läge strax 
över det historiska snittet. 
Bedömningarna av order-
stockarna är positivare än 
föregående kvartal, men 
fortfarande bara ungefär  
i nivå med vad som kan  
bedömas som normalt. 
Byggföretagen är också 
relativt neutrala i sina 
bedömningar till hur  
antalet anställda kommer 
att utvecklas. 

Bygg

Handel

Industri

Tjänste

Total

130,0

110,0

120,0

90,0

70,0

80,0

100,0

60,0

2018
q3

2018
q4

2019
q1

2019
q2

2019
q3

2019
q4

2020q1

2020q2

2020q3

2020q4

2021q1

2021q2

2021q3



  17 / 20NORRLANDSFONDEN  KONJUNKTURBAROMETERN 2021  16 / 20 NORRLANDSFONDEN  KONJUNKTURBAROMETERN 2020

KOMMENTARER
FRÅN FÖRETAGEN

Hur upplever ni läget i er 
bransch? 
Vi upplever läget positivt med 
viss försiktighet efter pandemin. 
Våra kunder finns i nöjes- 
industrin som har drabbats hårt 
med nedstängda scener och 
förlorade intäkter. För oss har  
det känts bra att kunna hjälpa 
kreatörer att trots allt fortsätta 
tjäna pengar. Det vi märker nu är 
att kunderna arrangerar hybrid- 
event, där det fysiska framträdan-
det kombineras med ett digitalt 
event. Det är nytt jämfört med 
marknaden före pandemin och 
det är ju positivt för oss på Voyd. 
Har ni fått ändra på något i 
era marknadsstrategier för att 
möta effekterna av pandemin? 
När alla fysiska scener stängde 
mars 2020 så ändrades våra 
strategier totalt. Vi var ett 
framtidsbolag som bara jobbade 
digitalt men blev över en natt en 
kritisk aktör för att man skulle 
få några intäkter som föreläsare, 
teater eller artist. Även efter 
pandemin är vår strategi föränd-
rad, nu jobbar vi mer med kombi-
nationen digitalt och fysiskt. 
Vad tror ni om marknadsläget 
för er närmaste året? 
Vi ser med viss tillförsikt på 
marknadsläget kommande 
året. Pandemin har flyttat fram 
mognaden hos både köpare och 
säljare av videoinnehåll digitalt 
med två år ungefär. Det kommer 
vi att ha nytta av framöver. Vi 
ser också att marknaden växer 
snabbt när allt fler kreatörer blir 
entreprenörer. 

Jesper Johansson 
Vd, Voyd AB 

Hur upplever ni läget i er 
bransch? 
Läget i vår bransch är fortsatt 
positivt. Vi rider fortfarande på 
den så kallade hemestertrenden 
som genomsyrade samhället 
under pandemin. Jag ser fortsatt 
god utveckling även i framtiden 
för exempelvis den typ av aktivi-
tetshotell som vi har i Järvsö. 
Har ni fått ändra på något i era 
marknadsstrategier för att möta 
effekterna av pandemin? 
Under pandemin har all vår 
information handlat om hur 
gästerna ska förhålla sig på plats 
och information om hur det 
funkar i Järvsö. Framöver går vi 
in mer in i en försäljningsfas. 
Vad tror ni om marknadsläget 
för er närmaste året? 
Den stora satsning på cykling 
som genomförts här under de 
senaste tio åren kommer att 
möjliggöra en åretruntsäsong 
för oss vilket kommer att ha 
otroligt positiv inverkan på oss 
närmaste året. 

Anders Bucht
Fastighetsutvecklare 
i Järvsö 

Hur upplever ni läget i er 
bransch? 
Läget är bra i vår bransch  
generellt sett. Våra stora kunder 
inom mineralsektorn, pappers-
bruken och stålverken tuffar 
på bra. Det märker vi genom 
en god orderingång och vår 
koncern går mycket bra.
Har ni fått ändra på något i 
era marknadsstrategier för att 
möta effekterna av pandemin? 
Vi har inte behövt ändra några 
marknadsstrategier men vi 
märker att en del av våra kunder 
och framför allt våra leverantö-
rer har påverkats av pandemin. 
Exempelvis gäller det material 
till våra fordonsbyggen som 
många gånger har mycket 
lång leveranstid vilket också 
påverkar oss. Detta gör att vi 
måste ha en annan strategi för 
att hantera att även vi får  
längre leveranstider. 
Vad tror ni om marknadsläget 
för er närmaste året? 
Det närmaste året ser mycket 
bra ut avseende marknads- 
läget. De signaler vi får från 
våra kunder är att de har fullt 
upp närmaste året. Detta 
märker vi av genom ett bra 
inflöde av beställningar och 
förfrågningar. Det ser alltså ut 
som att det goda läge vi har 
idag kommer att fortsätta. 

Mikael Pudas 
Vd, NMV Group 

Hur upplever ni läget i er 
bransch? 
Vi tycker att läget i branschen är 
bra. Det har funnits ett intresse 
av resande under hela pandemin 
och det fortsätter att öka. Vi ser 
att marknaden efterfrågar vissa 
typer av resor och där ligger vi på 
Explore the North bra till.
Har ni fått ändra på något i era 
marknadsstrategier för att möta 
effekterna av pandemin? 
Vi har under åren byggt upp en 
verksamhet som är baserad på 
charterturism. Tack vare det var  
vi relativt skyddade från pande-
mins negativa inverkan på resan-
det. Reguljärflyget är fortfarande 
skakat av nedgången i resandet 
och för dem i branschen som är 
beroende av detta var och är det 
fortfarande tufft. Vår charter- 
turism med målgrupper främst 
från Europa är inte lika drabbad. 
Vi hoppas att regelverken som  
infördes i samband med  
pandemin avseende resandet 
inom Europa öppnas upp mer  
och att det blir enklare än idag.
Vad tror ni om marknadsläget  
för er närmaste året? 
Vi är säkra på att resandet  
kommer att återhämta sig till det 
läge som var före pandemin och 
att en viss typ av resor kommer 
att fortsätta öka. Främst den 
typen av resor där man upplever 
och gör aktiviteter tillsammans. 
Samtidigt ser vi att smittspridning 
återkommit i flera länder som 
också fått återinföra restriktioner. 
Det gör att det kan ta tid innan allt 
är åter till normalläge.

Sara Väisänen 
Explore the North AB 

VOYD 
Voyd i Sundsvall erbjuder 
en streamingplattform för 
video. En digital scen för 
alla typer av kreatörer. 

JÄRVSÖ 
Destination Järvsö AB 
arbetar för att stärka 
attraktionskraften för Järvsö 
som en destination genom 
en hållbar utveckling med 
fokus på besöksnäring. 

NMV GROUP
NMV Group en verkstads- 
industrikoncern med  
verksamhet på flera  
orter i Norrbotten. 

EXPLORE 
THE NORTH
Sara och Johan Väisänen 
driver bolaget Explore the 
North som erbjuder upple-
velser och aktiviteter i den 
norrbottniska vildmarken. 
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SLUTSATSER
OCH 

KOMMENTARER

SLUTSATSER

NORRLANDS NÄRINGSLIV  
STARKARE ÄN RIKETS  
UNDER PANDEMIN

Även industrin i Norrland uppvisar konfidensindika-
torer på rekordnivå vilket i sin tur byggs upp genom 
positiva bedömningar av orderstockarna och små 
eller obefintliga lager som inte uppmätts tidigare. 

Inte minst för industrin består också problemet 
med kompetensförsörjning. I Norrbotten svarar 65 
procent av företagen att man har brist på tekniska 
tjänstemän och 75 procent att man har brist på  
någon annan typ av personal. Noterbart är att 78  
procent av företagen ändå svarar att det största  
hindret för att öka produktionen inte är personal  
utan brist på material och/eller utrustning, vilket  
ger en stark signal om att företagen hindras av  
komponentbrist och problem med frakter. 

När det gäller byggsektorn upplevde man inte  
samma nedgång i samband med pandemins  
utbrott. Å andra sidan har man inte fått samma  
återhämtning och uppgång som andra branscher. 
Detta beror sannolikt på att man är inne i större 
projekt som löper under längre tid. För byggsektorn 
är det största hindret för att öka byggandet i flertalet 
län brist på arbetskraft. I till exempel Västernorrland 
anger majoriteten av företag att bristen på arbets-
kraft är det största hindret för att öka byggandet. 
Samtidigt är förväntningarna på antalet anställda 
försiktigt negativa, vilket indikerar att det helt enkelt 
inte finns personer att anställa. 

Handeln har legat något kvartal efter industrin i 

återhämtningen men uppvisar nu nästan samma nivå 
på konfidensindikatorn. Noterbart är att varulagren 
är på historiskt sett mycket låga nivåer. Lönsamhe-
ten för handeln ser ut att ha stärkts ordentligt under 
första halvåret, för att sedan falla tillbaka till mer 
normala nivåer under hösten. På sex månaders sikt 
är dock handlarna i Norrland positiva överlag till 
försäljningssituationen med nettotal på 42-62, där 
majoriteten av företagen är optimistiska till hur  
försäljningen kommer att utvecklas framöver.  
Noterbart är att även inom handeln uppger många  
av företagen att man har brist på personal. 

De privata tjänstenäringarna i Norrland upplever 
generellt läget som mycket starkare än normalt. Men 
noterbart är att lönsamheten inte upplevs speciellt 
hög med nettotal mellan minus 1 och 13 i de fem 
länen. Branschen är dock mycket diversifierad med 
enklare tjänster till mer kvalificerade tjänster inom 
exempelvis ekonomi, juridik och IT, varför lönsam-
heten kan variera kraftigt inom branschen. Främsta 
hindret för tillväxt i verksamheten är i tre av fem län 
är tillgång till personal medan man i två län uppger 
att otillräcklig efterfrågan är det största hindret.  
I samtliga län man ändå mycket positiva i sina  
förväntningar på efterfrågan på sex månaders sikt 
med nettotal på mellan 40-50, vilket visar att  
branschen har en god framtidstro.

Sammanfattningsvis bröts den kontinuerliga förbättringen av konfidensindi-
katorn för näringslivet i Norrland som skett kvartal för kvartal sedan första 
kvartalet 2020. Den höjd på konfidensindikatorerna som uppmätts det  
senaste halvåret är trots detta på rekordnivå och har inte uppmätts tidigare 
under 2000-talet. Raset för konfidensindikatorn vid pandemins utbrott var 
också större än tidigare uppmätt, ändå klarade Norrland sig bättre än riket, 
sannolikt till följd av en annan mix på näringslivet med mer industri och  
mindre tjänstenäringar som drabbades hårdare. Därav har Norrland också 
haft ett starkare läge än riket genom hela uppgången men vid de senaste  
två kvartalen har alltså näringslivet på riksnivå kommit ikapp. 
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Vi är norra Sveriges ledande topplånefinansiär som skapar framgång  

genom att främja utvecklingen i regionens tillväxtföretag. Varje år lånar vi 

ut cirka 300 miljoner kronor till nyetablering, utveckling och expansion i det 

norrländska näringslivet. Vi fokuserar extra mycket på att stötta företag i 

inlandet, som drivs av kvinnor och som har hållbarhetsambitioner. Sedan vi 

startade 1961 har vi lånat ut mer än 8 miljarder kronor som i sin tur bidragit 

till investeringar för över 25 miljarder. Det är vårt sätt att bidra till att  

regionen växer, skapa framtidstro och framgång i vår del av landet.

Framgång för
Norrland


