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SAMMANFATTNING
Våra indikatorer visar tydliga tecken på att den regionala ekonomin, efter halvårsskiftet, gått in i en stark återhämtningsfas. Bland annat växlar
konjunkturen för Göteborgsregionens företag upp till ett läge med rådande högkonjunktur. Samtidigt spås BNP-tillväxten för 2021 och 2022 på
regionens viktiga marknader vara starkare än vad som väntats tidigare. Arbetslösheten i regionen fortsätter att minska och personer som varslats
om uppsägning ligger kvar på rekordlåga nivåer. Alltfler företag uppger att de ökat anställningarna den senaste perioden och bilden bekräftas av
att företagens lönesummetillväxt i Göteborgsregionen ökar kraftigt. Läget är fortsatt svårt för regionens besöksnäring – men med slopade
restriktioner ser vi ett ljus i tunneln för denna viktiga näring i och med att resan mot återhämtning kan påbörjas med rätt förutsättningar.

NÄRINGSLIV
REAL BNP-TILLVÄXT – PROGNOS 2021-2022 (I %) FÖR SVERIGE OCH NÅGRA
AV GÖTEBORGSREGIONENS VIKTIGASTE EXPORTMARKNADER

I årets tredje konjunkturrapport ses ekonomierna på regionens viktiga
marknader återhämta sig bra. I de sammanvägda prognoserna från
OECD, EU och de svenska storbankerna ses tillväxttron stärkas ytterligare
ett snäpp. Dock finns en hel del farhågor som kan sätta käppar i hjulen för
våra företag som vill fånga den stigande globala efterfrågan. Bland annat
rör det sig om ett stramt utbud av halvledare, deltavirusets (samt andra
mutationers) framfart, men också att vaccinationstakten är långsamtgående i vissa länder.
USA, som är Göteborgsregionens största exportmarknad, väntas växa
med 6,3 procent under året. Enbart i juli 2021 registrerades nära en miljon
fler sysselsatta på den amerikanska arbetsmarknaden och landets
ekonomi har lyft rejält den senaste perioden. Starkast tillväxt väntas dock
fortsatt komma från Kina med drygt 8 procent. Ekonomierna i Norden samt
Tyskland och Nederländerna spås växa med runt 3 till 3,4 procent. I
resterande viktiga marknader för regionen förväntas tillväxten vara något
starkare jämfört med de nordiska grannländerna, bland annat i Storbritannien. Euroområdet väntas växa med 4,7 procent under 2021.
Vi ser att ett starkare läge byggs upp på viktiga marknader, vilket kan
gynna Göteborgsregionens exportintensiva näringsliv. Vår exportvikt för
BNP-tillväxt på viktiga marknader stärks återigen jämfört med årets andra
konjunkturrapport och visar på en ökad tillväxt på 5 procent under 2021.
Framåt 2022 landar exportvikten på drygt 4 procent.
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I Konjunkturinstitutets sammanställning av de senaste prognoserna för
Sveriges BNP-tillväxt ser förväntningarna för riket fortsatt goda ut.
Genomsnittet av de fem senaste prognoserna för Sveriges BNP-tillväxt
2021 visar att ekonomin väntas växa med 4,4 procent. Även 2022 hamnar
genomsnittet för svensk BNP-tillväxt på en bra nivå (3,6%). Den svenska
tillväxten 2021 förväntas ligga något under genomsnittet för EMU.

* Genomsnitt för de fem senaste prognoserna i Konjunkturinstitutets sammanställning från SEB,
Regeringen, Handelsbanken, Swedbank och Riksbanken.

KONJUNKTURINDIKATOR FÖR GÖTEBORGSREGIONENS NÄRINGSLIV –
ANDRA KVARTALET 2021

Barometerindikatorn för Sverige minskade något i augusti och trots
minskningen visar stämningsläget ändå på en mycket stark konjunktur i
nuläget. Inom tjänster sjönk indikatorn, men rådande läge är fortsatt starkt.
Detaljhandelns lägesindikator sjönk allra kraftigast, men sektorn upplever
fortfarande en starkare än normal konjunktur. Företagens mer optimistiska
produktionsplaner höjde stämningsläget inom tillverkningsindustrin och en
förbättrad syn på orderstockarnas storlek bidrog till uppgången inom
byggsektorn. Hushållens syn på både Sveriges och den egna ekonomin
visar på en klar förbättring.
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Konjunkturinstitutets undersökning för andra kvartalet 2021 visar att läget
i regionens näringsliv förbättras ytterligare jämfört med årets första kvartal.
Konjunkturindikatorn för andra kvartalet 2021 stannar på 116,4 för
företagen i Göteborgsregionen och indikerar på ett konjunkturläge som
upplevs som ’högkonjunktur’ (se intervalltolkning till höger).
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Tjänstesektorn i Göteborgsregionen upplever årets andra kvartal som en
mycket bra period att bedriva affärer. Läget förbättras ytterligare vad gäller
efterfrågan på tjänster och 3 av 5 tjänsteföretag svarar att efterfrågan på

120

2006 kvartal 2

Totalt sett förbättrades läget för regionens handelssektor (inkl. e-handel
m.m.) under första kvartalet 2021. Årets andra kvartal visar att läget
förbättras ytterligare inom handelssektorn. Konjunkturindikatorn för andra
kvartalet landar på 115,6, vilket innebär att handelsföretagen fortsatt
upplever en högkonjunktur. Både försäljning och antal anställda under
andra kvartalet har ökat mycket kraftigt. Även vad gäller lönsamhet ses
andelen handelsföretag med ökad lönsamhet vara större än gruppen
handelsföretag som upplever en minskning. Situationen för regionens
fysiska handel har förbättrats något, men jämförelseperioden (dvs. andra
kvartalet 2020) är trots allt en bottennotering sedan pandemins utbrott.
Bland annat har antal passager i Göteborgs Innerstad under andra
kvartalet 2021 ökat med 11 procent, från 5,9 till 6,5 miljoner passager,
jämfört med samma period 2020. Under juli 2021 ses passagerna ha ökat
med drygt 17 procent jämfört med juli 2020.

KONKJUNKTURINDIKATOR FÖR NÄRINGSLIVET I GÖTEBORGSREGIONEN –
KVARTALSVIS FRÅN 2006

ARBETSMARKNAD
ANTÄLLDA PER SEKTOR I GÖTEBORGSREGIONEN - NETTOTAL PER
KVARTAL FRÅN 2006

deras tjänster har ökat under kvartalets gång. Likt förra kvartalet fortsätter
både lönsamhet och anställda i tjänstesektorn förbättras rejält. Utsikterna
framåt är fortsatt optimistiska då 2 av 5 tjänsteföretag spår att efterfrågan
på deras tjänster kommer att stiga under kommande period. Samtidigt
uppger 1 av 3 tjänsteföretag att de förväntas anställa under tredje kvartalet
2021. Totalt sett befinner sig regionens tjänstesektor i en högkonjunktur
och konjunkturindikatorn stannar på 114,7.
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NYANMÄLDA PLATSER MED TILLSVIDAREANSTÄLLNING OCH VARSEL I
GÖTEBORGSREGIONEN – TRE MÅNADERS GLIDANDE MEDELVÄRDE
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Sedan början på Covid-19 pandemin har vi sett att varseltalen både ökat
och minskat rekordartat i Göteborgsregionen. För perioden juni till augusti
2021 ses varseltalen fortsatt ligga på en rekordlåg nivå. Snittet för perioden
uppgår till 96 varsel per månad (en minskning på drygt 87% på årsbasis).
Varseltalens snitt per månad för den senaste perioden ligger klart under
medianen för 2000-talet på 310 varsel per månad och registreras återigen
som en av de lägsta nivåerna för varsel i Göteborgsregionen historiskt sett.
Brist på halvledare och status för ett långsiktigt förnyat täkttillstånd i Slite
försvårar vår bedömning om läget verkligen kommer stabiliseras under det
historiska snittet när vi blickar framåt.
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ÖPPET ARBETSLÖSA SAMT I ARBETSMARKNADSPOLITISKA PROGRAM –
PROCENT AV ARBETSKRAFTEN 16-64 ÅR

10 000

Under perioden juni till augusti 2021 annonserades det i genomsnitt drygt
6 500 nyanmälda platser per månad med tillsvidareanställning i regionen.
Jämfört med samma period året innan innebär det att nyanmälningarna för
den senaste perioden ökar med drygt 97 procent. Flest nyanmälda platser
med tillsvidareanställning annonseras inom företagstjänster, följt av vård
och omsorg, utbildning och information och kommunikation (notera att det
kan förekomma viss dubbelräkning i statistiken över nyanmälda platser,
men indikatorn bedöms ändå vara relevant att följa).
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Källa: Konjunkturinstitutet
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Arbetslösheten har minskat inom alla grupper i regionen under 2021.
Framförallt ses arbetslösheten minska kraftigt bland utrikes födda, men
även bland ungdomar. I augusti 2021 var till exempel arbetslösheten bland
utrikes födda ungdomar 20,4% (-5,0%-enheter på årsbasis). Nivån på
arbetslösheten är dock fortsatt mycket hög för hela gruppen utrikes födda
som i augusti 2021 stannar på 16,3 procent (för Sverige var motsvarande
18,8%). Sedan pandemins början är arbetslösheten klart högre i regionen,
men det senaste halvåret ses arbetsmarknaden ha återhämtat sig
någorlunda väl. För första gången sedan mars 2020 noteras det nu en
arbetslöshet på under sju procent i Göteborgsregionen.
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Det senaste halvåret har arbetslösheten fallit tillbaka ganska bra och alla
de tre storstadsregionerna är inne i en god period av återhämtning. I
augusti 2021 var arbetslösheten 6,9 procent i Göteborgsregionen
(-1,6%-enheter på årsbasis). Cirka 38 000 personer är arbetslösa eller i
arbetsmarknadspolitiska program i Göteborgsregionen. I Stockholmsregionen var arbetslösheten 7,5 procent (-1,4%-enheter på årsbasis) och
i Malmöregionen 10,3 procent (-1,8%-enheter på årsbasis). Arbetslösheten i Sverige stannar på 7,7 procent (-1,4%-enh. på årsbasis).
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Sedan mars 2020 har Covid-19 pandemin slagit hårt på sysselsättningen
i regionen – men på senare tid ser vi att jobbtillväxten börjar alltmer få upp
farten. Bland annat nyanställer AB Volvo 300 lastbilsbyggare till fabriken i
Tuve. Även Volvo Cars erbjuder ett hundratal kunskapsintensiva tjänster
där personal ska rekryteras. I augusti meddelade även Taxi Göteborg att
företaget nyanställer cirka 100 chaufförer då efterfrågan på taxiresor ökat.
Samtidigt erbjuder teknologi- och IT-konsultföretaget Alten ett 50-tal olika
anställningar inom kunskapsintensiva tjänster med placering i Göteborg.
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Under det andra kvartalet 2021 ses företagens sysselsättning öka inom
både tjänste- och handelssektorn i Göteborgsregionen. Förväntningarna
framåt visar på att regionens tjänste- och handelsföretag fortsatt har planer
på att anställa mer personal. Sett till Sverige i stort uppges antal anställda
inom tillverkningsindustrin ha ökat kraftigt under årets andra kvartal då
cirka en fjärdedel av tillverkningsföretagen har anställt personal. Framåt är
förväntningarna optimistiska inom tillverkningsindustrin. Anställda inom
byggindustrin i Sverige uppges ha ökat kraftigt och drygt var fjärde
byggföretag har planer på att anställa mer personal under tredje kvartalet.

Krympande sysselsättning

2006 kvartal 2

På grund av ett pågående metodskifte i SCB:s AKU-undersökning kan vi
inte redovisa sysselsättning i Göteborgsregionen per kvartal under 2021.
Men vi kan få en indikation på hur sysselsättningen utvecklas i delar av
företagssektorn i regionen genom Konjunkturinstitutets undersökning,
bland annat för handel och tjänster. För tillverknings- och byggindustrin
kan vi dock endast se utvecklingen på Sverigenivå. Då tillverkningsindustrin är starkt rotat i Göteborgsregionen, kan Sverigebilden ge en viss
indikation på hur sektorns sysselsättning utvecklas i regionen.

ÖVRIGA INDIKATORER
PRISUTVECKLING PÅ BOSTADSRÄTTER OCH VILLOR, JULI 2021 JÄMFÖRT
MED 1, 3, 6 OCH 12 MÅNADER TILLBAKA I TIDEN

Summan av utbetalda löner i Göteborgsregionens företag ökar starkt den
senaste perioden, dock mätt från ett lågt utgångsläge. Detta innebär trots
allt att både sysselsättning och köpkraft i Göteborgsregionen har
återhämtat sig ganska bra sedan pandemins början. Under det andra
kvartalet 2021 ökade den totala reala lönesumman i Göteborgsregionen
med 4,8 procent jämfört med samma period året innan. I reala kronor
motsvarade ökningen drygt 2,7 miljarder. Göteborgsregionens företag
stod för drygt 83 procent av den totala lönesummetillväxten. Sett till
företagens lönesumma i regionen var den reala ökningen 5,2 procent på
årsbasis eller omkring 2,3 mdkr.
I Valueguards augustisammanställning för boendepriser i juli 2021 ses
bostadspriserna falla den senaste perioden. I juli 2021 steg priserna på
bostadsrätter med 6,2 procent på årsbasis i Göteborg, medan Stockholms
bostadsrättspriser ökade med 8,4 procent på årsbasis. Priserna på
bostadsrätter fortsätter öka starkast i Malmö (+14,4% på årsbasis). Den
senaste månaden ses dock ett prisfall i alla tre storstadskommuner.
När det gäller huspriser är ökningen starkast i Malmöregionen (+19,7% på
årsbasis), följt av Göteborgsregionen (+17,5% på årsbasis). Motsvarande
i Stockholmsregionen visar på en ökning med 16 procent på årsbasis.
Även här sker en minskning i huspriserna i de tre storstadsregionerna
jämfört med juni månad.
Sedan mars 2020 har 1 029 företag i Göteborgsregionen beviljats konkurs
fram till juli 2021. Jämfört med samma period året innan pandemin är nivån
på antal konkurser och drabbade anställda dock lägre. Konkurserna har
framförallt drabbat företagare inom handel, men även inom andra
branscher såsom byggindustri, hotell och restaurang och företagstjänster.
Om vi ser till utvecklingen sedan mars 2020 och fram till juli 2021 så har
antalet konkurser i Göteborgsregionen minskat med 3,8 procent jämfört
med samma period ett år innan. Drygt 3 600 anställda i regionen,
merparten under mars och april 2020, har direkt drabbats när deras
arbetsgivare har begärts i konkurs under 2020 och 2021, vilket motsvarar
en minskning på 1,5 procent sett till jämförelseperioden.
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ANTAL KONKURSER OCH DRABBADE ANSTÄLLDA I GÖTEBORGSREGIONEN EFTER BRANSCH MARS TILL JULI
Mars 2019 – juli 2020
Bransch

Mars 2020 – juli 2021

Konkurser

Anställda

Konkurser

Anställda

Handel

210

1 812

201

1 629
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Hotell och restaurang

91
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100

298

Företagstjänster
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40
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Vård och omsorg
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18

30

17
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Övriga branscher
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98

1 070
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1 029

3 601

Göteborgsregionen totalt
Källa: SCB och Tillväxtanalys

Under maj till juli 2021 hade Göteborg Landvetter Airport i genomsnitt drygt
148 000 passagerare per månad (+369,4% på årsbasis). Resandet under
pandemin har minskat mycket kraftigt och den stora procentuella ökningen
är ett resultat av att jämförelseperioden nådde en rejäl bottennotering
samma period året innan. Av de passagerarresor som gjorts under
perioden består drygt en tiondel av inrikesresor och resterande cirka 90
procent av utrikesresor där merparten har skett inom Europa.
Pandemin har slagit hårt på inkvarteringen i Göteborgsregionen, men den
allra senaste perioden visar på någorlunda förbättringar. Under andra
kvartalet ökade antal gästnätter spenderade på regionens hotell,
vandrarhem och campingar med drygt 100 procent. Även om ökningen är
stor, så får vi ha i åtanke att jämförelseperioden avser en bottennotering.
Sett till andra kvartalet spenderades drygt 202 000 gästnätter per månad i
regionen, varav cirka 26 000 gästnätter per månad var utländska. Trots
den goda utvecklingen är det en bra bit kvar till vad ett normalläge för
denna period kan vara. Till exempel, under andra kvartalet 2008-2019
spenderades i genomsnitt 341 000 gästnätter per månad, medan
motsvarande för perioden 2015-2019 var 405 000 gästnätter per månad.
Sett till beläggningsgraden (som här enbart avser hotell) i Göteborgsregionen bekräftas bilden av att läget för regionens besöksnäring
förbättras något. Under andra kvartalet 2021 låg beläggningsgraden på
regionens hotell på låga 29 procent. Under juli månad 2021 har
beläggningsgraden dock ökat till cirka 70 procent.
Konsumtionsutvecklingen av varaktiga konsumtionsvaror såsom antal
nyregistrerade bilar är en viktig indikator för att känna av konjunkturläget i
den privata ekonomin. Utvecklingen den senaste perioden visar att
nybilsförsäljningen fortsätter öka kraftigt. Under andra kvartalet 2021
registrerades drygt 10 000 nya bilar i regionen (+61,9% på årsbasis). I juli
2021 såldes det cirka 1 900 nya bilar, vilket dock är en svag försäljningssiffra historiskt sett för just den perioden.

SAMMANFATTANDE TABELL ÖVER KONJUNKTURLÄGET I GÖTEBORGSREGIONEN – JÄMFÖRELSE MED MOTSVARANDE PERIOD ÅRET INNAN
Indikator

2021

2020

Förändring

Konjunkturindikator, kvartal 2

116,4

81,1

+35,3 enh.

Lönesumma totalt (realt mdkr), kvartal 2

59,42

56,69

+4,8%

Lönesumma företag (realt mdkr), kvartal 2

45,78

43,51

+5,2%

Totalt 16-64 år

6,9%

8,5%

-1,6%-enh.

Inrikes födda 16-64 år

3,9%

5,3%

-1,4%-enh.

Utrikes födda 16-64 år

16,3%

18,8%

-2,5%-enh.

Totalt 18-24 år

8,8%

11,9%

-3,1%-enh.

Inrikes födda 18-24 år

6,1%

9,2%

-3,1%-enh.

Utrikes födda 18-24 år

20,4%

25,4%

-5,0%-enh.

6 535

3 313

+97,3%

96

743

-87,1%

1 052 757

1 045 560

+0,7 %

Antal konkurser, mar – jul*

1 029

1 070

-3,8%

Drabbade anställda, mar – jul*

3 656

3 601

-1,5%

Nyregistrerade bilar, kvartal 2

10 062

6 214

+61,9%

Flygpassagerare, maj-jul (snitt per mån)

148 269

31 589

+369,4%

Gästnätter, kvartal 2 (snitt/mån)

202 348

100 983

+100,4%

Arbetslöshet, augusti

Lediga platser, jun – aug (snitt per mån)
Varsel, jun – aug (snitt per mån)
Folkmängd, kvartal 2

Källa: Konjunkturinstitutet, SCB, Arbetsförmedlingen, Tillväxtanalys, Tillväxtverket och
Transportstyrelsen
* Avser summa för perioden mars 2020 - juli 2021 jämfört med samma period 2019 / 2020.

Business Region Göteborg AB (BRG) arbetar för hållbar tillväxt och sysselsättning i Göteborgsregionens 13 kommuner. Konjunkturrapporten
sammanställs av BRG och utkommer kvartalsvis. Rapporten baseras på egna analyser från källor och undersökningar från bland andra Statistiska
centralbyrån, Arbetsförmedlingen, Konjunkturinstitutet, Valueguard, Tillväxtanalys, Tillväxtverket och Transportstyrelsen. Statistiken i rapporten avser om
inte annat anges våra medlemskommuner: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungälv, Kungsbacka, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund,
Tjörn och Öckerö. Kontaktpersoner för konjunkturrapporten är Henrik Einarsson, etableringschef och Peter Warda, senior analytiker. Rapporten och
samtliga diagram finns att ladda ned via www.businessregiongoteborg.se.
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40% av företagen uppger att försäljningen har ökat och 10%
av företagen uppger att försäljningen har minskat (50% av
företagen uppger att försäljningen är oförändrad). Nettotalet i
detta fall blir 30 (40-10=30).

0

10 11

60

-28

-40

-17

-40

2020 kvartal 2

80

20

51

42

10

40

28 23

12

20

-30

-20

2020 kvartal 1

2019 kvartal 4

2019 kvartal 3

2019 kvartal 2

2019 kvartal 1

2018 kvartal 4

2018 kvartal 3

2018 kvartal 2

2018 kvartal 1

2017 kvartal 4

2017 kvartal 3

2017 kvartal 2

30

Nettotalet är skillnaden mellan andelen respondenter som
svarat exempelvis ökat (bättre), respektive minskat (sämre)
på en fråga. Nettotalet antar alltid värden mellan -100 (alla
svarsalternativ negativa) och +100 (alla svarsalternativ
positiva). Ett exempel:

Nettotal

Nettotal

-15
-40
0

-5
-8
-14
-14
-20

-6 -6
-10
-24
-30
0

0
33
40

4
10

5

2
0

20

10
2
10

32

-10
23
30

2014 kvartal 2
2013 kvartal 2
2012 kvartal 2
2011 kvartal 2
2010 kvartal 2
2009 kvartal 2
2008 kvartal 2
2007 kvartal 2
2006 kvartal 2

Nettotal

15
20
50

18
Nettotal
Nettotal

20
20
30
56
60

2021 kvartal 2

2021 kvartal 1

2020 kvartal 4

2020 kvartal 3

2020 kvartal 2

2020 kvartal 1

2019 kvartal 4

2019 kvartal 3

2019 kvartal 2

2019 kvartal 1

2018 kvartal 4

2018 kvartal 3

2018 kvartal 2

2018 kvartal 1

2017 kvartal 4

2017 kvartal 3

2017 kvartal 2

2021 kvartal 2

2021 kvartal 1

2020 kvartal 4

2020 kvartal 3

2020 kvartal 2

2020 kvartal 1

2019 kvartal 4

2019 kvartal 3

2019 kvartal 2

2019 kvartal 1

2018 kvartal 4

2018 kvartal 3

2018 kvartal 2

2018 kvartal 1

2017 kvartal 4

2017 kvartal 3

2017 kvartal 2

114,7
120

110

100

90

Intervall för normal
konjunktur
80

70

60

Konjunkturindikator för tjänster - Göteborgsregionen
50

40

2021 kvartal 2
2020 kvartal 2
2019 kvartal 2

2018 kvartal 2
2017 kvartal 2
2016 kvartal 2
2015 kvartal 2
2014 kvartal 2
2013 kvartal 2
2012 kvartal 2
2011 kvartal 2
2010 kvartal 2
2009 kvartal 2
2008 kvartal 2
2007 kvartal 2
2006 kvartal 2
2005 kvartal 2
2004 kvartal 2
2003 kvartal 2
2002 kvartal 2
2001 kvartal 2
2000 kvartal 2

-80

2021 kvartal 2

2021 kvartal 1

2020 kvartal 4

2020 kvartal 3

2020 kvartal 2

2020 kvartal 1

2019 kvartal 4

2019 kvartal 3

2019 kvartal 2

2019 kvartal 1

2018 kvartal 4

2018 kvartal 3

2018 kvartal 2

2018 kvartal 1

2017 kvartal 4

2017 kvartal 3

2017 kvartal 2

2021 kvartal 2

2021 kvartal 1

-80

2020 kvartal 4

-20

2020 kvartal 3

-21

-40

2020 kvartal 2

-9

-38
-60

40% av företagen uppger att efterfrågan har ökat och 10% av
företagen uppger att efterfrågan har minskat (50% av
företagen uppger att efterfrågan är oförändrad). Nettotalet i
detta fall blir 30 (40-10=30).
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Nettotalet är skillnaden mellan andelen respondenter som
svarat exempelvis ökat (bättre), respektive minskat (sämre)
på en fråga. Nettotalet antar alltid värden mellan -100 (alla
svarsalternativ negativa) och +100 (alla svarsalternativ
positiva). Ett exempel:
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