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Rapporten på 
tre minuter

1:a plats
Stockholm är den region, av Sveriges åtta  
riksområden, som väntas ha högst tillväxt  
under åren mellan 2021 och 2023.

7:e plats
Av de 30 största städerna i Europa placerar  
sig Stockholm på en sjunde plats gällande  
utvecklingen till 2022 jämfört 2019 års nivåer. 

»21 000 personer är   
anställda inom life 
 science-branschen.«
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Rapporten på 
tre minuter 4,6%

60%

Under 2021 väntas stockholms-
ekonomin öka med 4,6 procent. Det är 

högre än Sveriges BNP-tillväxt.

Stockholm skapar cirka  
60 procent av Sveriges totala  

produktionsvärde inom informations-  
och kommunikationsnäringen.

Om rapporten Stockholms Handelskammare har undersökt 
och belyst de ekonomiska utsikterna för åren 2021 till 
och med 2023, för Stockholms län, övriga riksområden 
i Sverige, riket som helhet samt de 30 största städerna 
i Europa. Datamaterialet kommer från analysföretaget 
Oxford Economics. 

Resultaten pekar på att Stockholm väntas fortsätta vara 
Sveriges jobb- och tillväxtmotor samt prestera mycket 
väl i ett europeiskt sammanhang.

5Stockholm jagar tillväxttoppen i Europa



1. Ekonomiska utsikter

DEN övergripande bilden är ljus. Allt fler 
människor är färdigvaccinerade och den 
29 september togs så gott som alla pan-
demirelaterade sociala restriktioner bort.

Den svenska ekonomin är i en bred 
återhämtning. SCB:s månatliga BNP-indikator visar 
att den ekonomiska aktiviteten under sensommaren 
2021 är tillbaka på de nivåer vi hade under  
2019–före coronakrisen.

Andra relevanta aktivitetsindikatorer pekar på att 
människors beteendemönster i stort har normaliserats.

De ekonomiska tillväxtprognoserna är starka. Sedan 
förra publiceringen, sommaren 2021, så har ekonomin 
återhämtat sig snabbare än väntat.

Sveriges bruttonationalprodukt, BNP, väntas öka med 
4,2 procent under 2021 och 3,0 procent under 2022. 
BNP-tillväxten för 2023 väntas landa på 2,1 procent.

Utsikterna för Stockholms län är också goda. Under 
2021 väntas stockholmsekonomin (bruttoregional-
produkt, BRP) öka med 4,6 procent. Det är högre  
än Sveriges BNP-tillväxt under innevarande år  
(4,2 procent). Under helåret 2022 och 2023 väntas 
Stockholms ekonomi växa med 3,9 procent respek-
tive 2,6 procent, vilket även det är starkare än den 
förväntade tillväxten i Sverige.

Ekonomins uppgång i närtid är starkt driven av en 
ökad konsumtion och en god inhemsk efterfrågan. 
Konsumtionsökningen är en följd av att hushållen 
byggt upp en sparkudde eller ett sparkapital under 
pandemin, motsvararande cirka 4 procent av 2020 
års BNP. Med borttagna restriktioner väntas en del  
av dessa besparingar att konsumeras.

För 2022 väntas uppgången också vara driven  
av ökade IKT-investeringar (informations- och 
 kommunikationsteknik).
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Diagram 1. BNP-/BRP-tillväxt, Sverige och Stockholms län
Årsförändring, procent

Källa: Oxford Economics, SCB, egna beräkningar.
Anm.: Fasta priser och säsongsjusterade värden.
Anm.: 2020 års värden är faktiska för Sverige och prognoser för Stockholms län.
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Prognoserna får också stöd av en expansiv finans- 
och penningpolitik. Riksbanken väntas behålla 
styrräntan på nuvarande nivå, 0 procent, till slutet av 
2023 eller längre samt behålla stora tillgångsköp, om 
än i mindre omfattning än under krisens akuta skede.

Den ekonomiska utvecklingen får också stöd av stora 
finanspolitiska stimulanser under 2022. Regeringens 
budgetproposition för 2022 innehåller ofinansierade 
åtgärder om sammanlagt 74 miljarder kronor. Det ger 

en betydande efterfrågestimulans till ekonomin 2022. 
Däremot kommer sannolikt de specifika krisstöden 
skalas ner i slutet av 2021 – i takt med en allt starkare 
ekonomisk utveckling.

Det faktum att ett antal länder runt om i världen 
har kvar sina coronarestriktioner, till exempel 
 begränsningar av internationella resor, hämmar 
tillväxtutsikterna. Utifrån ett svenskt perspektiv så 
inverkar det negativt på besöks- och reseindustrin.

»Under 2021 väntas 
stockholms ekonomin  
öka med 4,6 procent.  
Det är högre än Sveriges  
BNP-tillväxt.«
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2. Branschspecifika utsikter
Tabell 1. Prognoser för utvalda näringar - Sverige 
Förädlingsvärde, årsförändring, procent

Sverige 2020 2021 2022 2023

Hela ekonomin -2,9 4,2 3,0 2,1

Tillverkning -6,5 11,0 2,0 1,1

Byggverksamhet 0,9 2,8 2,7 1,4

Handel -2,3 5,6 3,8 3,0

Tjänstesektorn -3,4 5,7 5,0 2,8

Hotell- och restaurangverksamhet -28,5 13,8 27,1 2,5

Transport -14,1 9,3 7,8 1,9

Informations- och kommunikation 2,4 8,0 4,2 3,8

Finans-  och försäkring 3,3 2,0 2,7 1,9

Kvaliciferade företagstjänster -4,1 7,8 3,6 3,3

Resetjänster och stödtjänster -9,3 7,4 6,8 3,9

Kultur, nöje och fritid -12,2 6,8 11,5 3,0

Källa: Oxford Economics, SCB, egna beräkningar.
Anm.: Fasta priser och säsongsjusterade värden.

Tabell 2. Prognoser för utvalda näringar - Stockholms län 
Förädlingsvärde, årsförändring, procent

Stockholms län 2020 2021 2022 2023

Hela ekonomin -2,6 4,6 3,9 2,6

Tillverkning -6,5 11,1 3,0 1,3

Byggverksamhet 1,4 3,3 3,3 2,0

Handel -4,3 6,4 5,0 3,0

Tjänstesektorn -2,5 6,1 5,1 3,2

Hotell- och restaurangverksamhet -32,3 17,3 30,2 2,6

Transport -18,3 12,3 10,4 2,1

Informations- och kommunikation 2,3 7,9 4,6 3,9

Finans-  och försäkring 3,3 2,4 3,1 2,3

Kvaliciferade företagstjänster -4,4 8,3 3,9 3,7

Resetjänster och stödtjänster -9,8 8,0 7,1 4,2

Kultur, nöje och fritid -14,5 9,6 11,9 3,0

Källa: Oxford Economics, SCB, egna beräkningar.
Anm.: Fasta priser och säsongsjusterade värden.

Övergripande 
CORONAKRISEN HAR SLAGIT olika hårt mot ekonomin. 
Vissa tjänstesektorer, däribland hotell och  restaurang, 
transport samt evenemangsnäringen, har haft det 
kämpigt under pandemin. Exempelvis så sjönk 
 produktionsvärdet inom hotell- och restaurang-
näringen i Sverige med hela 29 procent under 2020. 
Motsvarande tal för Stockholms län var -32 procent.

Samtidigt har andra tjänstesektorer gått mycket bra 
under pandemin. Några av dessa näringar är infor ma-
tions- och kommunikationsverksamhet, finans samt 

kvalificerade företagstjänster. Produktionsvärdet inom 
exempelvis informations- och kommunikations-
branschen ökade med 2,4 procent under 2020 i  Sverige.

De ljusare utsikterna, som bland annat är en följd av 
ökad vaccinationsgrad samt att  pandemirelaterade 
sociala restriktioner har lyfts, gör att  ”krisbranscher” 
studsar tillbaka något under 2021. Hotell- och 
 restaurangnäringen i Sverige väntas öka med 14 
procent under 2021. Utvecklingen i Stockholms län 
beräknas till +17 procent. Uppgången är dock inte 
tillräckligt stor för att kompensera för tappet under 
2020. Det betyder att det först är under 2023 som 

8Stockholms Handelskammare



näringen är åter på 2019 års nivåer. Den långt  utdragna 
återhämtningen är en följd av dämpade inflöden av 
utländska turister – på grund av varierade nivåer i 
smittsmidningstal och formella reserestriktioner i 
länder runt om i världen.

Det starkare konjunkturläget samt en ökad digitali-
sering i samhället och arbetslivet gör att särskilt 
informations- och kommunikationsnäringen tar stora 
kliv under innevarande och kommande år. Under 2021 
väntas näringens produktionsvärde öka 8 procent och 
under 2022 uppgår tillväxten till 4 procent.

Sverige och Stockholm
DE BRANSCHSPECIFIKA PROGNOSERNA för Sverige 
och Stockholm ger en inblick i, och förklaring till, 
 Stockholms starka utveckling.

Bidragande till de positiva siffrorna är att tjänstesektorn 
väntas gå starkare i Stockholm än i övriga regioner, i 
kombination med att tjänstesektorn är proportionerligt 
större i stockholmsekonomin jämfört med i övriga 
delar av landet.

De branschspecifika prognoserna visar att  Stockholm 
gynnas av en stark procentuell återhämtning inom  
hotell- och restaurangnäringen samt en  fortsatt stark  
utveckling inom informations- och kommu nikations-
tjänster, finansiella tjänster samt  kvalificerade företags-
tjänster.

IT, kommunikation, finans och kvalificerade 
 företagstjänster är näringar som är mycket stora i 
stockholms ekonomin (totalt 33 procent av BRP) 
och också i jämförelse med dess storlek i resten av 
 Sverige (totalt 15 procent av BRP). Detta bidrar till 
Stockholms mycket starka tillväxtprognoser.

Det kan understrykas att Stockholm är hemvist för 
många av de näringar som gått bra under  pandemin 
och som även har ljusa utsikter framöver.  Stockholm 
svarar exempelvis för cirka 60 procent av  Sveriges 
totala produktionsvärde inom informations- och 
 kommunikationsnäringen samt 70 procent av 
det  värde som skapas inom finansbranschen. 
 Stockholms andel inom kvalificerade företagstjänster 
uppgår till cirka 41 procent.

»Informations- och 
 kommunikationsnäringen tar  
stora kliv under innevarande 
och kommande år.«
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Diagram 2. BNP-/BRP-tillväxt, Sverige och riksområden
Årsförändring, procent

Källa: Oxford Economics, SCB, egna beräkningar.
Anm.: Fasta priser och säsongsjusterade värden.
Anm.: 2020 års värden är faktiska för Sverige och prognoser för Stockholms län.

3. Regional utblick
AV SVERIGES ÅTTA riksområden så är Stockholm den 
region som väntas ha högst tillväxt under åren mellan 
2021 och 2023. Under de senaste tolv åren, före pan-
demin, stod Stockholms län för närmare 40 procent 
av Sveriges totala BNP-tillväxt och skapade ungefär 

hälften av alla nya jobb i det svenska näringslivet. 
Prognoserna pekar på att Stockholms län kommer 
att befästa sin historiska roll som Sveriges jobb-och 
tillväxtmotor.

Tabell 3. BNP-/BRP-tillväxt, Sverige och riksområden 
Årsförändring, procent

BNP/BRP mdr kr BNP/BRP- tillväxt, procent Medel Medel

2020 2020 2021 2022 2023 2010–2019 2021–2023

Sverige 5 052 -2,9 4,2 3,0 2,1 2,6 3,1

Stockholms län 1 684 -2,6 4,6 3,9 2,6 3,3 3,7

Östra Mellansverige 698 -2,9 4,1 2,8 1,9 2,2 2,9

Småland med öarna 353 -3,3 4,2 2,4 1,6 2,1 2,7

Sydsverige 637 -2,8 4,1 3,1 2,1 2,5 3,1

Västsverige 974 -3,0 4,1 2,3 1,9 2,6 2,8

Norra Mellansverige 321 -3,8 3,9 2,5 1,3 1,6 2,6

Mellersta Norrland 154 -3,2 3,5 2,3 1,4 1,0 2,4

Övre Norrland 231 -3,7 3,7 2,1 1,1 2,0 2,3

Källa: Oxford Economics, SCB, egna beräkningar.
Anm.: Fasta priser och säsongsjusterade värden.
Anm.: 2020 års värden är faktiska för Sverige och prognoser för riksområdena.
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4. Arbetsmarknaden
Tabell 4. Arbetslöshet 
Årsgenomsnitt, procent av befolkningen, 15–74 år

2019 2020 2021 2022 2023

Sverige 6,8 8,3 8,7 7,0 6,2

Stockholms län 6,1 7,7 8,1 6,5 5,7

Östra Mellansverige 7,2 9,4 9,9 8,0 7,0

Småland med öarna 6,2 7,7 8,1 6,5 5,7

Sydsverige 8,9 10,5 10,9 9,0 8,0

Västsverige 6,0 7,7 8,0 6,4 5,6

Norra Mellansverige 7,2 7,9 8,3 6,7 5,9

Mellersta Norrland 6,6 7,6 7,9 6,3 5,5

Övre Norrland 6,1 6,3 6,6 5,2 4,5

Källa: Oxford Economics, SCB, egna beräkningar.
Anm.: Siffror för 2020 är faktiska, siffror för 2021–2023 är prognoser.

Tabell 5. Sysselsättningstillväxt 
Årsförändring, procent

Sysselsatta, tusental Sysselsättningstillväxt, procent Medel Medel

2020 2020 2021 2022 2023 2010–2019 2021–2023

Sverige 5 060 -1,4 0,3 3,1 1,7 1,3 1,7

Stockholms län 1 274 0,0 0,9 3,4 2,1 1,9 2,1

Östra Mellansverige 806 -2,8 0,1 3,0 1,7 1,3 1,6

Småland med öarna 415 -3,1 -0,3 2,4 1,2 0,9 1,1

Sydsverige 714 -0,5 0,5 3,7 2,1 1,0 2,1

Västsverige 1 031 -2,2 0,3 3,1 1,7 1,7 1,7

Norra Mellansverige 391 -3,7 -0,6 2,3 1,0 0,8 0,9

Mellersta Norrland 175 -1,0 -0,4 2,5 1,2 0,6 1,1

Övre Norrland 253 3,3 -0,4 2,5 1,2 0,5 1,1

Källa: Oxford Economics, SCB, egna beräkningar.
Anm.: Siffror för 2020 är faktiska, siffror för 2021–2023 är prognoser.

Arbetsmarknaden stärks. Allt fler människor tar sig in 
på arbetsmarknaden, vilket minskar arbetslösheten. 
Enligt Arbetsförmedlingen uppgick arbetslösheten till 
7,5 procent i slutet av september månad 2021. Enligt 
prognoserna så kommer det dock ta till mitten av 
2022 innan arbetslösheten är tillbaka till de nivåer vi 
hade före krisen. Under 2022 väntas arbetslösheten 
ligga på 7,0 procent – att jämföra med 6,8 procent 
under 2019. En liknande utveckling kan noteras för 
Stockholm, som väntas vara tillbaka på förkrisnivåer 
först i slutet av 2022.

Under tidsperioden mellan 2021 och 2023 vän-
tas sysselsättningstillväxten vara mycket stark. 

 Stockholm förväntas få den största sysselsättnings-
tillväxten av alla regioner, vilket förklaras av att 
tidigare krisbranscher återhämtar sig samt att IT, data 
och kommunikation samt kvalificerade företagstjänster 
tar stora kliv framåt. 

I detta sammanhang kan det noteras att Stockholms 
län svarar för cirka 53 procent av alla sysselsatta i 
Sverige inom IT, data och kommunikation och närmare 
40 procent av alla sysselsatta i Sverige som arbetar 
med kvalificerade företagstjänster. Det är märkbart 
mer än Stockholms totala sysselsättningsandel, som 
ligger på 23 procent.
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»Av alla regioner beräknas 
Stockholm erfara den starkaste 
sysselsättningstillväxten.«
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Diagram 3. BRP-tillväxt för 2021 för de 30 största europeiska städerna 
Årsförändring, procent

Källa: Oxford Economics, SCB, egna beräkningar.
Anm.: Fasta priser och säsongsjusterade värden.

5. Europeisk utblick
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Under hösten har prognosutsikterna för Europa och 
europeiska städer blivit ljusare. Allt fler människor 
vaccineras, tidigare införda restriktioner minskar och 
rörligheten ökar. Mycket går åt rätt håll. En stigande 
vaccinationsgrad gör att högre smittspridningstal 
inte renderar i nya nedstängningar.

De 30 största europeiska städerna väntas ha en 
 genomsnittlig tillväxt på 5,2 procent under 2021.

Stockholm väntas ha en tillväxt på 4,6 procent under 
2021. Det är visserligen något lägre än genom-
snittet bland de 30 europeiska städerna, men det 
 speglar mer att de andra städerna i gruppen hade en 
 kraftigare nedgång än Stockholm under 2020.

Inom topp-30-gruppen så är Stockholm en av tio 
städer vars ekonomi under 2021 överstiger  nivåerna 
från 2019. Det betyder att Stockholmsekonomin 
presterar väldigt bra i en europeisk kontext. De övriga 
nio städerna är närliggande städer i Norden samt ett 
antal städer i Östeuropa. Sett till den sammantagna 
totala tillväxten för 2020 och 2021 så placerar sig 
Stockholm på en fjärde plats bland de 30 största 
europeiska städerna.

När tillväxten för 2022 också beaktas så väntas alla 
städer, utom Barcelona, vara tillbaka på 2019 års 

 f  ör krisnivåer. Stockholm placerar sig då på en  
sjunde plats. 

Barcelona är den stad inom gruppen som drabbades 
allra hårdast av pandemin, primärt på grund av dess 
stora beroende av besöksnäringen. Den förväntat 
svaga återhämtningen av internationell turism leder 
till att det dröjer ända till 2023 innan Barcelona är 
tillbaka på 2019 års nivåer.

Den stad som väntas ha starkast tillväxt mellan 2021 
och 2023 är Dublin, vilket också är den enda av de 
30 städerna som inte backade under 2020. Fram till 
2022 väntas Dublins ekonomi växa med totalt 20 
procent. Det bör dock påpekas att Dublins tillväxt i 
mindre utsträckning baseras på grundläggande fak-
torer, och snarare speglar förflyttningar av immateriella 
rättigheter gjorda av multinationella företag.

Det kan nämnas att en stor del av Irlands ekonomi 
bygger på förekomsten av multinationella företag, 
som attraheras genom bland annat låga bolagsskatter. 
I de fall företag flyttar sin ekonomiska verksamhet till 
Irland, däribland Dublin, från ett annat land, så följer 
företagens immateriella rättigheter med. Använd-
ningen av dessa immateriella rättigheter genererar 
försäljning (produktion), som tas med i Irlands och 
Dublins ekonomi, mätt i BNP och BRP.
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Diagram 4. BRP-tillväxt för 2020–2022 jämfört med 2019 års nivåer  för de 30 största europeiska städerna 
Index, 2019=100

Källa: Oxford Economics, SCB, egna beräkningar.
Anm.: Fasta priser och säsongsjusterade värden.
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6. Orosmoln på kort sikt
1. Virusvarianter 

En av de större nedåtriskerna i prognoserna är före-
komsten nya  virusvarianter som kan dyka upp och 
inverka negativt på samhällsutvecklingen i Sverige 
och utomlands, särskilt under vinter månaderna. Nya 
Virusvarianter är också ett problem runt om i  världen 
och särskilt i de  områden som fortfarande har en låg  
vaccinationsgrad. Dessa områden riskerar att försenas 
och hämmas i sin återgång till ett historiskt normalläge. 

2. Flaskhalsar 

En annan riskfaktor är ihållande flaskhalsar och 
produktionsstörningar i de globala produktions- och 
leverantörskedjorna, som nu synliggörs bland annat 
genom komponentbrist, halvledarbrist och container-
brist. Produktionsstörningarna bedöms inte vara 
 permanenta men är trots allt  påtagliga och drabbar 
stora delar av tillverknings- och  fordonsindustrin. 
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7. Hämmande faktorer  
på lång sikt

Brist på arbetskraft
I dagsläget föreligger en stor brist på arbetskraft i Sverige, som primärt bottnar i strukturella 
problem inom kompentensförsörjningsområdet. I realiteten innebär arbetskraftsbristen 
att företag inte fullt ut kan bedriva sin verksamhet och nå sina mål. Utifrån ett samhälls-
ekonomiskt perspektiv innebär därmed kompetenskrisen utebliven produktion värd flera 
miljarder kronor per år.

I dagsläget är arbetskraftsbristen nu så gott som tillbaka på historiska rekordnivåer, som 
förelåg några år före pandemin.

I grunden så handlar det om att det högre utbildningssystemet inte har anpassats till 
den efterfrågan som finns i näringslivet. Men problemen beror också på en avsaknad av 
 kompetenshöjande insatser för människor med en svag ställning på arbetsmarknaden 
samt för yrkesverksamma mitt i livet.

Arbetskraftsbristen är särskilt stor i Stockholm. Huvudstaden står för ungefär 40 procent av 
arbetskraftsbristen i det svenska näringslivet – en nivå som varit aktuell under de senaste 
tolv åren, oavsett konjunkturcykel.

Hög långtidsarbetslöshet
En annan tillväxthämmande faktor är den extraordinärt höga långtidsarbetslösheten i 
 Sverige. I dagsläget är ungefär 40 procent av alla arbetslösa just långtidsarbetslösa. Denna 
typ av arbetslöshet ökade strukturellt till nya höga nivåer efter den globala finanskrisen 
och har ökat ytterligare under och efter pandemin.

För att bibehålla en god ekonomisk tillväxt på lång sikt kommer det att behövas krafttag för 
att få fler människor i arbete. Detta gäller särskilt bland de utrikes födda eftersom de idag 
är tydligt överrepresenterade bland de långtidsarbetslösa.

Ett högt arbetskraftsdeltagande i arbetsför ålder är grundläggande för att behålla en god 
ekonomisk utveckling samt en hög kvalitet i välfärden. I sammanhanget kan noteras att 
antalet människor över 80 år väntas öka från 557 000 till 810 000 mellan 2021 och 2030  
– en ökning med 45 procent enligt SCB:s befolkningsprognoser.

En dysfunktionell bostadsmarknad
En tredje hämmande faktor är dagens extraordinärt dysfunktionella bostadsmarknad. 
Den kännetecknas av höga trösklar och svag rörlighet. Problemen är särskilt märkbara i 
 Stockholm och synnerligen påtagliga för unga och för människor utan större sparat kapital.

Problemen består i en dåligt fungerande hyresmarknad och befintliga kreditrestriktioner 
som fäller krokben för människor som vill flytta till – och ta ett jobb i – Stockholm. Bostads-
situationen försämrar arbetsmarknaden och hämmar den ekonomiska utvecklingen i både 
Stockholm och Sverige.

Undersökningar visar att 20 procent av små och medelstora företag i Stockholm någon 
gång helt har misslyckats med rekryteringar på grund av bostadsproblemen. Analyser visar 
att bostadsproblematiken kostar Stockholm arbetsmarknadsregion ungefär 36 miljarder 
kronor årligen i utebliven tillväxt.
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Appendix - Metodik
STOCKHOLMS HANDELSKAMMARE HAR beställt, analyserat och bearbetat data från 
 analysföretaget Oxford Economics beträffande prognoser för Stockholms län,  
de övriga riksområdena i Sverige, hela riket samt de 30 största städerna i Europa.

Modellerna
Prognoserna avser bland annat BNP, BRP samt olika näringars förädlingsvärde 
(GVA) och har tagits fram genom att kombinera en rad olika makroekonomiska 
variabler och prognoser genom ett så kallat input-outputramverk. Ramverket 
används i syfte att mäta hur, och i vilken grad, förändringar i efterfrågan påverkar 
olika näringar.

De nationella prognoserna är baserade på en matris där alla länder är fullt samman-
knutna med varandra genom handel, växelkurser och räntor. I modellerna antas 
en ökad efterfrågan leda till högre sysselsättning och mer produktion på kort 
sikt samt till ökade löner och priser på lite längre sikt. Givet befintliga inflations-
mål kommer ökade löner och priser också leda till att räntor stiger, vilket i sin 
tur minskar efterfrågan. I prognosmodellerna på lång sikt antas produktion och 
sysselsättning bestämmas av utbudsrelaterade faktorer i ekonomin.

Regionala matriser
Regionala prognoser för olika näringars förädlingsvärde är baserade på, och 
matchade med, andra regioners och näringars förädlingsvärde i kombination  
med nationella värden – totalt och för olika industrier.

I prognoserna har åtskillnad gjorts mellan tre olika kategorier av industrier: 
 exportindustrier, lokala industrier och offentliga industrier.

Prognoserna för exportindustrier (bland annat finansiella tjänster och  tillverkning) 
baseras på beräkningar som tar hänsyn till det historiska förhållandet som 
föreligger mellan den specifika industrins tillväxt i varje region och tillväxten på 
nationell nivå. Samma metod används för offentliga industrier, med skillnaden att 
hänsyn tas till befolkningsstorleken, då dessa tjänster antas vara vanligare där 
fler människor bor. Lokala industrier (bland annat detaljhandel) modelleras mot 
utvecklingen av exportindustrier och den offentliga sektorn, eftersom dessa båda 
antas ha effekter på de lokala industrierna.
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Appendix - Indelning  
av riksområden och län

Stockholm Östra Mellansverige Småland med öarna Sydsverige

Stockholms län Uppsala län
Södermanlands län
Östergötlands län
Örebro län
Västmanlands län

Jönköpings län
Kronobergs län
Kalmar län
Gotlands län

Blekinge län
Skåne län

Västsverige Norra Mellansverige Mellersta Norrland Övre Norrland

Hallands län
Västa Götalands län

Värmlands län
Dalarnas län
Gävleborgs län

Västernorrlands län
Jämtlands län

Västerbottens län
Norrbottens län
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