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Rapporten på 
trettio sekunder

71%

50%

41%

Stockholm stod för 71 procent av finanssektorns  
totala produktionsvärde 2020.

Stockholm har skapat hälften av Sveriges 
totala tillväxt mellan 2010–2020.

Stockholm väntas stå för 41 procent av  
Sveriges totala tillväxt mellan 2021–2024.
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Rapporten på 
trettio sekunder

Stockholm stod för 71 procent av finanssektorns  
totala produktionsvärde 2020.

Stockholm har skapat hälften av Sveriges 
totala tillväxt mellan 2010–2020.

Stockholm väntas stå för 41 procent av  
Sveriges totala tillväxt mellan 2021–2024.

Om rapporten Stockholms Handelskammare har undersökt 
de ekonomiska utsikterna för Stockholms län, övriga 
riksområden och Sverige. 

Resultaten pekar på att Stockholms näringsliv står 
starkt trots en orolig omvärld. Stockholms  ekonomiska 
utsikter är ljusa och ekonomin väntas växa  starkare 
än andra riksområden och Sverige som helhet. 
 Stockholm förväntas även framöver vara Sveriges 
jobb- och tillväxtmotor.

»Av Sveriges 100 största  
företag har 65 sitt huvud-
kontor i Stockholms län.«

Sveriges ekonomi (BNP, brutto-
nationalprodukt) väntas öka med  

3,1  procent under 2022.

3,1%

Stockholms ekonomi (BRP, brutto-
regionalprodukt) väntas öka med  

4,1 procent under 2022.

4,1%
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Rysslands invasion av Ukraina 
RYSSLANDS INVASION AV Ukraina har försämrat Sveriges 
säkerhetspolitiska läge och skapat stor osäkerhet i 
försvarspolitiken, ekonomin och handeln.

Sanktionerna som införts mot Ryssland, som en konse-
kvens av invasionen, är mycket kraftiga. De bidrar till 
att Ryssland, i stor utsträckning, stängs ute från den 
globala ekonomin.

I dagsläget pekar mycket på att Ryssland går en mörk 
ekonomisk tid till mötes. Sanktionerna har redan 

lett till en ökad inflation i landet och en påtagligt 
 försvagad valuta, rubeln.

På sikt kommer ryska hushåll få en försämrad 
 levnads standard med en försvagad rubel, hög infla-
tion,  minskat sortiment i affärer, ökad arbetslöshet, 
urholkade ryska pensioner och tunnare plånböcker.

I ett längre perspektiv kommer den väg Ryssland 
slagit in på leda till att landets företag tappar i digital 
teknisk standard och internationell konkurrenskraft.

1. Global kontext

»Den ryska invasionen av 
 Ukraina kommer med  säkerhet 
att påverka den globala 
ekonomin genom bland annat 
ett högre  inflationstryck och 
dämpad ekonomisk tillväxt. «

Den globala ekonomin
DEN RYSKA INVASIONEN av Ukraina kommer med säker-
het att påverka den globala ekonomin genom bland 
annat ett högre inflationstryck och dämpad ekonomisk 
tillväxt. Kriget kommer också spä på de störningar 
som i dag finns i de globala leveranskedjorna. Ryssland 
och Ukraina är stora råvaruproducenter och kriget 
har därför bidragit till markant högre priser, särskilt 
avseende olja och naturgas. Det framgår i Figur 1.

Kriget har också bidragit till ökade spannmålspriser, 
vilket redovisas i Figur 2. Det en följd av att Ryssland 
och Ukraina tillsammans står för 30 procent av den 
globala veteexporten och en femtedel av den globala 
produktionen av majs.

Samtidigt är det värt att påpeka att såväl Ryssland 
som Ukraina är relativt små ekonomier och utgör en 
relativt begränsad del av de globala försörjningsleden, 
vilket dämpar krigets inverkan på världsekonomin.
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Figur 1: Priser på Brentolja och tysk naturgas

Källa: ICE och Macrobond 
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Figur 2: Globala priser på vete och majs 

Anm.: Index 100 = Januari 2000

Källor: IGC och Macrobond 
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Stockholms och Sveriges påverkan av kriget
FÖR SVENSKT VIDKOMMANDE skapar kriget i Ukraina ett 
osäkrare säkerhetspolitiskt läge och försämrade 
ekonomiska utsikter.

Högre energi- och livsmedelspriser

Sverige och svenska hushåll kommer känna av högre 
energipriser. Sverige har förvisso en mycket låg 
andel naturgas i energimixen, jämfört övriga länder 
i  Europa, men den svenska elmarknaden är nära 
 sammankopplad med den europeiska. Det betyder 
att högre elpriser på den europeiska kontinenten ger 
högre priser i Sverige, framför allt i Sveriges  södra 
delar samt i Stockholm där prisbilden generellt är högre.

Svenska hushåll kommer också erfara högre livs-
medelspriser. Sverige har ingen stor direkt handel med 
jordbruksprodukter med Ryssland eller Ukraina. Men 
Sverige är en del av den internationella marknaden 
och därmed får globala prisförändringar på spannmål 
även genomslag här.

Starka ingångsvärden

Det är dock viktigt att poängtera att Stockholms och 
Sveriges ekonomiska situation var god innan kriget 
i Ukraina påbörjades. Stockholms näringsliv klarade 
pandemin bra och arbetsmarknaden går nu starkt. 

Vidare är Sveriges offentliga finanser starka, vilket 
skapar goda förutsättningar för att stötta hushåll och 
företag vid behov.

Begränsad utrikeshandel

I sammanhanget är Sveriges utrikeshandel med 
Ryssland relativt begränsad. Sveriges varuexport till 
Ryssland uppgick till 23 miljarder kronor under 2021, 
motsvarande 1,4 procent av den totala varuexporten. 

I likhet med Sveriges övergripande handelsmönster 
har Stockholms län en relativt liten exponering mot 
Ryssland. Stockholms export till Ryssland uppgick 
till 6,5 miljarder kronor 2021, vilket var 1,6 procent av 
länets totala export (se Tabell 1).

Ungefär 1 900 svenska företag har varuexport till 
Ryssland, varav nästan 500 med hemvist i Stockholms 
län.

Tabell 1: Svensk länsvis varuexport till Ryssland 2021

Län
Export 2021, 

miljoner kr
Andel av svensk 
export, procent

Andel av länets 
export, procent

Stockholms län 6 538 29,0 % 1,6 %

Västra Götalands län 4 182 18,6 % 1,4 %

Örebro län 1 866 8,3 % 5,1 %

Skåne län 1 591 7,1 % 1,3 %

Östergötlands län 869 3,9 % 1,9 %

Jönköpings län 468 2,1 % 0,8 %

Västmanlands län 463 2,1 % 1,2 %

Kronobergs län 435 1,9 % 0,8 %

Västernorrlands län 210 0,9 % 0,8 %

Dalarnas län 196 0,9 % 0,5 %

Gävleborgs län 154 0,7 % 0,4 %

Kalmar län 114 0,5 % 0,8 %

Värmlands län 112 0,5 % 0,6 %

Hallands län 57 0,3 % 0,3 %

Norrbottens län 10 0,0 % 0,0 %

Uppsala län NA NA NA

Södermanlands län NA NA NA

Gotlands län NA NA NA

Blekinge län NA NA NA

Jämtlands län NA NA NA

Västerbottens län NA NA NA

TOTAL 22 536 100,0 % 1,4 %

Källor: SCB och egna beräkningar.

»Ungefär 1 900  svenska 
företag har  varuexport till 
Ryssland, varav nästan 
500 med hemvist i 
 Stockholms län.«
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2. Det ekonomiska läget 
och utsikter framöver
En tillbakablick på coronakrisen 2020 och 2021
STOCKHOLM KLARADE CORONAKRISEN bra, och bättre än 
väntat baserat på tidigare prognoser. Detta framgår 
av SCB:s siffror, se Tabell 2.

Under 2020 minskade Stockholmsekonomin med 
1,7 procent. Det är markant bättre än utvecklingen 
för Sverige totalt (-3,1 procent). Det är också en 
upp revidering med 1 procentenhet från föregående 
kvartals prognos, vilket pekar på att den faktiska 
utvecklingen blev bättre än väntad.

Att Stockholm inte backade mer under 2020 kan 
förklaras av att IT, telekom och finansbranschen, som 
är påtagligt stora i Stockholms näringsliv, gick  mycket 
starkt under pandemin. Och uppgången i dessa 
näringar motverkade nedgången som fanns i de mer 
kontaktnära branscherna.

En anledning till att IT, telekom och finansbranschen 
gick bra under 2020 var bland annat en följd av nya 
beteenden och att dessa näringar lätt och snabbt 
kunde ställa om till hem- och distansarbete.

Tabell 2: BNP-/BRP-tillväxt för Sverige och Stockholms län

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

2020 2020 2021 2022 2023 2024

Sverige 5 043 -3,1 (-3,1) 4,6 (4,7) 3,1 (3,2) 2,7 (2,1) 1,9 (1,7)

Stockholms län 1 673 -1,7 (-2,7) 3,7 (5,3) 4,1 (4,1) 3,2 (2,6) 2,3 (2,2)

Anm.: Fasta priser och säsongsjusterade värden.
Anm.: Föregående prognos från 2021 kvartal 4 i parentes.
Anm.: 2021 års värden är faktiska för Sverige och prognoser för Stockholms län.
Källor: Oxford Economics, SCB och egna beräkningar.

Under 2021 var den ekonomiska återhämtningen 
stark. Sveriges BNP ökade med 4,6 procent.  Tillväxten 
var främst driven av en god utveckling av varu- och 
tjänsteexporten samt av ökad konsumtion bland de 
svenska hushållen.

För Stockholms län har faktiska uppgifter ännu inte 
publicerats, på grund av eftersläpning i den regionala 
statistiken hos SCB.

Prognoserna för Stockholms län för 2021 visar dock 
på en stark återhämtning. Stockholmsekonomin 

 väntas öka med 3,7 procent under helåret 2021. Det 
är en nedjustering med 1,6 procentenheter från före-
gående kvartals prognos.

Nedjusteringen är delvis en följd av en starkare tillväxt 
än väntat under 2020, vilket dämpar den förväntade 
rekylen uppåt under 2021. Nedjusteringen för 2021 
kan också kopplas till att pandemin, genom  framfarten 
av omikronvarianten, på nytt kopplade grepp om 
 världen i slutet av året. Det bidrog till en lägre eko-
nomisk aktivitet än väntat.

»Stockholm klarade corona-
krisen bra, och bättre än väntat 
baserat på tidigare prognoser.« 
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Osäkra tider väntar – prognoser för 2022–2024

Sverige 

Under 2022 väntas Sveriges BNP öka med 3,1 procent. 
Det är en nedrevidering med 0,1 procentenhet från 
föregående prognos som gjordes under december 
2021. Tillväxten väntas alltså bli marginellt lägre än 
tidigare förväntan.

Under helåret 2023 och 2024 väntas tillväxten i 
 Sverige landa på 2,7 respektive 1,9 procent.

Stockholm 

För Stockholms del väntas ekonomin öka med 4,1 
procent under 2022. Det är 1 procentenhet högre än 
prognosen för Sverige som helhet. För efterföljande 
år, 2023 och 2024, väntas Stockholmsekonomin öka 
med 3,2 respektive 2,3 procent – även det starkare 
än utvecklingen för Sverige totalt.

Precis som tidigare väntas Stockholm även framöver 
vara Sveriges tillväxtmotor.

Ingångsvärden i prognoserna 

Den ryska invasionen av Ukraina har sänkt 
 temperaturen i den globala ekonomin. 

Kriget antas bidra till högre energi- och livsmedels-
priser – något som i sin tur leder till ett ökat kostnads-
tryck, högre inflation och ett svagare stämningsläge 
bland hushållen. Detta leder till en nedjustering av 
hushållens konsumtion, vilket renderar en lägre 
 ekonomisk aktivitet. 

Samtidigt har Sverige en relativt liten direkt expo-
nering mot Ryssland och i stort bedöms svensk 
 ekonomi vara motståndskraftig. Det förklarar den 
relativt begränsade nedrevideringen av tillväxttalen.

I prognoserna antas att Riksbanken stramar åt 
 penningpolitiken snabbare än tidigare prognostiserats. 
Det är en följd av påtagligt hög inflation och höga 
inflationsförväntningar. Riksbanken väntas krympa 
sin balansräkning under första halvåret 2021 samt 
påbörja en höjning av styrräntan i september 2021. I 
slutet av 2022 väntas styrräntan ligga på 0,5 procent 
och i slutet av 2023 och 2024 på 0,75 procent.

Utsikterna med höjda styrräntor, högre energipriser 
och ökade livsmedelspriser tros leda till en prispress 
på bostadsmarknaden.

Högre räntor kan med stor sannolikhet komma att 
märkas extra mycket i Stockholm eftersom hushållen 
i regionen över lag är högt belånade.

I prognoserna antas att befintliga flaskhalsar  kopplade 
till problemen i de globala försörjningsleden  består 
under 2022. Runt hälften av Sveriges och  Stockholms 
tillverkningsföretag uppger i dagsläget att just brist 
på komponenter och utrustning är deras  största 
tillväxthinder. Men mer aktuella uppgifter om 
leverans tider och priser på insatsvaror pekar på att 
problemen har nått sin topp och är övergående för 
kommande år, 2023 och 2024.

»Precis som tidigare  väntas 
Stockholm även framöver vara 
Sveriges tillväxtmotor.«

10Stockholms Handelskammare



Figur 3: BNP-utveckling för Sverige

Anm.: Skuggat område prognosperiod, från 2022 och framåt

Anm.: Avhuggen Y-axel för bättre visualisering

Källor.: Oxford Economics och egna beräkningar
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Figur 4: BRP-utveckling för Stockholms län

Anm.: Skuggat område prognosperiod, från 2021 och framåt

Anm.: Avhuggen Y-axel för bättre visualisering

Källor.: Oxford Economics och egna beräkningar
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Branschspecifika utsikter för Sverige och Stockholm

Tabell 3: Prognoser för utvalda näringar, Sverige

Sverige 2020 2021 2022 2023 2024

Hela ekonomin -3,1 4,6 3,1 2,7 1,9

Tillverkning -6,5 9,0 0,9 2,4 2,0

Byggverksamhet 0,8 0,3 0,6 2,4 2,0

Handel -2,3 3,6 2,5 3,8 2,7

Tjänstesektorn -3,6 6,0 3,4 3,0 2,2

Hotell- och restaurangverksamhet -28,9 17,2 20,2 3,1 1,8

Transport -14,1 7,6 6,2 4,1 1,2

Informations- och kommunikation 2,3 9,4 5,6 4,4 3,0

Finans- och försäkring 3,3 1,5 2,2 2,3 1,8

Fastighetsverksamhet 0,6 0,6 2,0 1,9 1,5

Kvalificerade företagstjänster -4,2 9,4 5,1 2,7 2,1

Resetjänster och stödtjänster -9,4 10,3 8,2 2,6 2,4

Kultur, nöje och fritid -12,4 9,2 6,8 4,5 2,1

Anm.: Fasta priser och säsongsjusterade värden.
Anm.: Årsförändring i procent.
Källor: Oxford Economics, SCB, egna beräkningar.

Tabell 4: Prognoser för utvalda näringar, Stockholms län

Sverige 2020 2021 2022 2023 2024

Hela ekonomin -1,7 3,7 4,1 3,2 2,3

Tillverkning 5,0 1,0 1,3 2,2 1,7

Byggverksamhet 3,0 -0,2 0,8 2,1 2,4

Handel 3,5 0,9 1,8 4,3 3,0

Tjänstesektorn 0,0 4,5 4,3 3,5 2,5

Hotell- och restaurangverksamhet -39,8 28,4 26,1 5,3 2,2

Transport -18,9 9,8 8,2 4,7 1,6

Informations- och kommunikation 2,3 9,4 5,8 4,9 3,3

Finans- och försäkring 5,5 1,0 2,7 2,7 2,2

Fastighetsverksamhet 2,1 0,3 3,1 2,8 2,3

Kvalificerade företagstjänster -3,3 8,8 5,8 3,1 2,5

Resetjänster och stödtjänster -8,5 9,6 8,9 3,0 2,7

Kultur, nöje och fritid -9,9 7,2 7,0 4,9 2,1

Källor: Oxford Economics, SCB, egna beräkningar.
Anm.: Årsförändring i procent.
Anm.: Fasta priser och säsongsjusterade värden.

Tillverkningsindustrin

Noterbart är att förädlingsvärdet i den svenska 
tillverkningsindustrin sjönk med 6,5 procent under 
2020 för att under 2021 studsa tillbaka uppåt med  
9 procent.

I Stockholms län ökade tillverkningsindustrins 
 produktion med 5 procent under 2020, i motsats till 
den allmänna utvecklingen. Under 2021 blev dock ut-
vecklingen mer modest med en ökning på 1 procent.

Prognosen för 2022 är ljus – om än blygsam. Sveriges 
och Stockholms tillverkningsindustri väntas öka med 
0,9 respektive 1,3 procent.

För helåren 2023 och 2024 väntas Sveriges till-
verkningsindustri öka med 2,4 respektive 2,0  procent 
medan tillväxttalen för Stockholm väntas landa på 2,2 
respektive 1,7 procent.
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Byggverksamhet

Byggsektorn i Sverige klarade sig relativt bra under 
krisåret 2020. Under 2021 fortsatte byggsektorns för-
ädlingsvärde i Sverige att öka (+0,3 procent), medan 
den minskade marginellt i Stockholm (-0,2 procent).

Under 2022 väntas byggsektorn fortsätta öka sin 
 produktion i Sverige med 0,6 procent och i Stockholm 
med 0,8 procent.

För helåren 2023 och 2024 prognostiseras tillväxt-
talen öka ännu mer, för att landa på dryga 2 procent 
årligen i såväl Sverige som Stockholm.

Handeln

Handeln påverkades av pandemin under 2020. I 
 Sverige sjönk förädlingsvärdet med 2,3 procent medan 
nedgången i Stockholm landade på 3,5 procent.

Under 2021 återhämtade sig näringen och utsikterna 
för 2022 är ljusa. Totalt väntas handeln i Sverige öka 
med 2,5 procent under 2022, vilket är bättre än den 
förväntade utvecklingen i Stockholmshandeln  
(+1,8 procent).

För 2023 väntas tillväxten växla upp i både Sverige 
och Stockholm, med tillväxttal runt 4 procent.

 »Tjänstesektorns utsikter  
för 2022 är ljusa.«
Tjänstesektorn

Tjänstesektorns olika delnäringar påverkades  väldigt 
olika av pandemin. Kontaktnära  tjänstenäringar 
upplevde kraftiga efterfrågetapp, däribland  hotell 
och restaurang, transport, resetjänster samt 
 evenemangsnäringen. Under 2020 sjönk exempelvis 
hotell- och restaurangbranschens produktionsvärde 
med hela 29 procent. Motsvarande siffra för Stockholm 
var -40 procent.

Samtidigt gick andra tjänstenäringar mycket starkt 
under 2020. Till exempel hade informations- och 
kommunikationsverksamhet, finanssektorn samt 
fastighetsverksamhet en positiv tillväxt.

En delförklaring till varför exempelvis informations- 
och kommunikationsverksamhet gick starkt under 
2020 var för att dessa näringar var lämpliga för 
 hem arbete, vilket höll produktionen uppe.

Under 2021 återhämtade sig tjänstesektorn på bred 
front. Starkast rekyl stod hotell och restaurangnäringen 
för. Tillväxten dämpades dock något i slutet av året 
på grund av omikronvariantens framfart.

Även kunskapsintensiva näringar som exempelvis 
informations- och kommunikationsverksamhet samt 
kvalificerade företagstjänster gick starkt under 2021.

Tjänstesektorns utsikter för 2022 är ljusa i både 
Sverige och Stockholm. Räknat i procent är det 
fortsatt hotell- och restaurangnäringen som väntas 
gå starkast. Branschen i sin helhet väntas öka med 
20 procent under 2022. Motsvarande tillväxttal för 
Stockholms län ligger på 26 procent.

Under 2023 väntas tillväxten normaliseras. Det är 
fortsatt de kontaktnära tjänstebranscherna som står 
för de högsta tillväxttalen i procent, medan infor-
mations- och kommunikationsverksamhet samt 
kvalificerade företagstjänster står för den starkaste 
tillväxten mätt i värde.

För helåret 2024 väntas informations- och 
 kommunikationsverksamhet stå för de starkaste 
tillväxttalen i såväl procent som värde.
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Regionalekonomisk utblick 
SVERIGES EKONOMI KOMMER, enligt prognoserna, att växa 
brett i alla svenska riksområden. I samtliga regioner 
tros ekonomin öka under 2022, om än i varierad grad.

Bland riksområdena sticker Stockholms län ut med 
högst prognostiserad tillväxt under 2022 (4,1 procent), 
följt av Sydsverige (3,3 procent).

Tabell 5: BNP-/BRP-tillväxt för Sverige och riksområden

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

2020 2020 2021 2022 2023 2024 2021–2024

Sverige 5 043 -3,1 (-3,1) 4,6 (4,7) 3,1 (3,2) 2,7 (2,1) 1,9 (1,7) 3,1

Stockholms län 1 673 -1,7 (-2,7) 3,7 (5,3) 4,1 (4,1) 3,2 (2,6) 2,3 (2,2) 3,3

Östra Mellansverige 697 -4,6 (-3,1) 6,2 (4,4) 3,4 (2,9) 2,4 (2,0) 1,7 (1,6) 3,4

Småland med öarna 350 -4,8 (-3,4) 5,5 (4,3) 2,8 (2,6) 2,4 (1,8) 1,6 (1,3) 3,1

Sydsverige 651 -1,4 (-3,0) 3,4 (4,5) 2,8 (3,3) 2,6 (2,2) 1,8 (1,7) 2,7

Västsverige 957 -4,9 (-3,2) 6,4 (4,4) 2,7 (2,5) 2,5 (2,0) 2,0 (1,7) 3,4

Norra Mellansverige 324 -4,0 (-4,0) 4,1 (4,1) 1,6 (2,6) 2,2 (1,5) 1,4 (1,0) 2,3

Mellersta Norrland 152 -5,1 (-3,4) 4,1 (4,0) 2,4 (2,5) 1,7 (1,5) 1,1 (1,1) 2,3

Övre Norrland 239 -0,2 (-3,9) 2,1 (3,9) 0,7 (2,2) 2,1 (1,3) 1,3 (0,8) 1,5

Källor: Oxford Economics, SCB och egna beräkningar.
Anm.: Fasta priser och säsongsjusterade värden. 
Anm.: Föregående prognos från 2021 kvartal 4 i parentes.
Anm.: 2021 års värden är faktiska för Sverige och prognoser för riksområden.

Figur 5: BNP-/BRP-utveckling för Sverige och riksområden, indexerat 

Källor: Oxford Economics och egna beräkningar.

Anm.: Index 100 = år 2000.

Anm.: Avhuggen Y-axel för bättre visualisering.
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Arbetsmarknaden

Övergripande 

Arbetsmarknaden är stark och väntas även utvecklas 
positivt kommande år.

Coronakrisen slog hårt mot jobb och företag i början 
av 2020. Arbetslösheten sköt i höjden och rekord-
nivåer noterades inom en rad olika områden på 
arbetsmarknaden. Men återhämtningen var både 
snabb och stark. 

Arbetslösheten har successivt minskat. I slutet av 
februari 2022 uppgick arbetslösheten till 7,2  procent 
enligt Arbetsförmedlingen.1 Det innebär att arbets-
lösheten är tillbaka på den nivå vi hade innan corona-
krisen bröt ut i Sverige (7,2 procents arbetslöshet i 
november 2019).2 

Utsikterna för den svenska arbetsmarknaden är ljusa. 
Till 2024 förväntas arbetslösheten sjunka ytterligare, 
till 6,1 procent.

Under 2022–2024 väntas också sysselsättnings-
tillväxten utvecklas positivt.

Stockholm arbetsmarknad

Under 2022 väntas arbetslösheten uppgå till 6,8 
 procent för att sedan ytterligare sjunka en dryg 
 procentenhet under 2023 och 2024.

Stockholm har den högsta prognostiserade syssel-
sättningstillväxten (2,2 procent) under åren mellan 
2021 och 2024.

Arbetskraftsbrist

Situationen på arbetsmarknaden är dock inte problem-
fri, utan snarare mycket ansträngd på grund av den 
rekordhöga arbetskraftsbristen, som dessutom pressar 
upp lönerna.

Situationen beror på strukturella problem på arbets-
marknaden och en dålig balans mellan arbetssökande 
och företagens efterfrågan. Arbetskraftsbristen är 
hög både i Stockholm och Sverige, vilket hämmar 
företagens produktion.

För att säkra en positiv och långsiktig ekonomisk 
utveckling krävs krafttag för att få fler människor i 
arbete. Arbetslösheten är särskilt hög i vissa grupper, 
till exempel bland utrikesfödda och lågutbildade. Det 
är således av vikt att få till en framgångsrik  integration 
av människor som i dag står långt ifrån arbets-
marknaden.

1  https://arbetsformedlingen.se/statistik/arbetsloshet

2  https://arbetsformedlingen.se/om-oss/press/pressmeddelan-
den?id=2B01B0620CF7EF3A#:~:text=P%C3%A5%20ett%20%C3%A5r%20
har%20antalet,har%20arbetsl%C3%B6shetsniv%C3%A5n%20stabilise-
rats%20under%20h%C3%B6sten

»Arbetsmarknaden är stark och 
 väntas även  utvecklas positivt 
 kommande år.«
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Figur 6: Arbetslösheten i Sverige och Stockholms län

Källor: Oxford Economics och egna beräkningar.

Anm.: Skuggat område prognosperiod, från 2022 och framåt.

Anm.: Årsgenomsnitt, procent av befolkningen, 15–74 år.
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Tabell 6: Arbetslösheten i Sverige och riksområden

2020 2021 2022 2023 2024

Sverige 8,5 8,8 7,4 6,2 6,1

Stockholm 7,9 8,1 6,8 5,7 5,6

Östra Mellansverige 9,7 10,0 8,4 7,1 6,9

Småland med öarna 7,9 8,2 6,9 5,8 5,6

Sydsverige 10,8 11,2 9,4 8,0 7,8

Västsverige 7,9 8,1 6,7 5,6 5,4

Norra Mellansverige 8,1 8,4 7,1 5,9 5,8

Mellersta Norrland 7,8 8,0 6,6 5,6 5,4

Övre Norrland 6,5 6,7 5,5 4,6 4,5

Källor: Oxford Economics, SCB, egna beräkningar.
Anm.: 2021 års värden är faktiska för Sverige och prognoser för riksområden.
Anm.: Årsgenomsnitt, procent av befolkningen, 15–74 år.

Tabell 7: Sysselsättningstillväxt i Sverige och riksområden

Sysselsatta, tusental Sysselsättningstillväxt, procent Medel

2020 2020 2021 2022 2023 2024 2021–2024

Sverige 5 005 -1,4 1,0 2,8 2,4 0,9 1,8

Stockholms län 1 260 0,0 1,7 3,1 2,7 1,4 2,2

Östra Mellansverige 797 -2,8 0,8 2,8 2,4 0,9 1,7

Småland med öarna 411 -3,1 0,4 2,0 1,8 0,5 1,1

Sydsverige 706 -0,5 1,0 3,4 2,8 1,1 2,1

Västsverige 1 020 -2,2 1,0 2,8 2,5 0,9 1,8

Norra Mellansverige 387 -3,7 0,2 1,8 1,7 0,3 1,0

Mellersta Norrland 174 -1,0 0,4 2,1 1,6 0,2 1,1

Övre Norrland 250 3,3 0,3 2,1 1,8 0,4 1,2

Källor: Oxford Economics, SCB och egna beräkningar.
Anm.: Fasta priser och säsongsjusterade värden. 
Anm.: Föregående prognos från 2021 kvartal 4 i parentes.
Anm.: 2021 års värden är faktiska för Sverige och prognoser för riksområden.
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3. Temaartikel: Stockholms 
särställning som tillväxtmotor  
i Sverige

Stockholm – Sveriges ekonomiska nav
I DAG ÄR det större städer, inte länder, 
som besitter den ekonomiska och 
politiska makten i världen. Det är 
en följd av urbaniseringen och det 
alltjämt ökande kunskapsinnehållet 
i produktionen.

Uppdelningen av företags produk-
tionsled och städers förmåga att 
attrahera stora mängder human-
kapital medför ökade företags-
etableringar, vilket i sin tur  leder till 
ett inflöde av ännu fler människor 
till staden.

Större städers förmåga att  attrahera 
resurser i form av bland annat 
investeringar, kunskapsintensiva 
företag och humankapital är nära 
förknippat med länders konkurrens-
kraft. Utan stora och täta städer 
saknas kritisk massa för att behålla 
ett lands övergripande och lång-
siktiga konkurrenskraft. I  Sverige 
gäller att Stockholm har de egen-
skaper som krävs för att göra 
huvudstaden till ett nav i landets 
större ekonomiska ekosystem.

Stockholms näringsliv känne-
tecknas till stor del av kunskaps-
intensiva verksamheter. 
Huvud staden är en magnet för 
människor, företag och inves-
teringar samt en mötesplats för 
lärande, handel, kultur och livsstilar. 
Tillsammans skapar detta goda 
förutsättningar för nya idéer, fler 
innovationer och ökad tillväxt.

Stockholm – Sveriges tillväxtmotor
STOCKHOLMS POSITION I  Sveriges 
ekonomiska ekosystem kan 
 studeras i ekonomiska termer. 
Stockholms län har stått för 
hälften (50 procent) av Sveriges 
totala BNP-tillväxt mellan 2010 
och 2020. Se Figur 7. Dessa 50 
procent kan ställas i relation till 
Stockholms befolkningsmässiga 
andel på 23 procent.

Den ekonomiska tillväxten i Sverige 
mellan 2010 och 2020 kan framför 
allt härledas till de mer kunskaps-

intensiva branscherna. Se Figur 
8. Dessa näringar utgör samtidigt 
ett betydande inslag i Stockholm 
näringsliv.

Exempelvis stod ”verksamheter 
inom juridik, ekonomi, vetenskap 
och teknik” för 13 procent av den 
totala svenska BNP-tillväxten 
mellan 2010 och 2020. Och 40 
procent av sektorns tillväxt skap  
ades i Stockholms län. Ett annat 
exempel är ”informations- och 
kommunikationsverksamhet”, som 

stod för 12 procent av Sveriges 
 totala BNP-tillväxt mellan 2010 och 
2020. 56 procent av denna BNP- 
tillväxt skapades i Stockholms län.

Framgent kan det konstateras att 
Stockholm fortsatt väntas vara 
Sveriges tillväxtmotor. Under 
 prognosperioden 2021–2024 väntas 
dryga 40 procent av Sveriges totala 
ekonomiska tillväxt komma från 
Stockholms län, vilket fortsatt är 
långt över regionens befolknings-
mässiga andel.

»Större städers förmåga att  attrahera resurser  
i form av bland annat investeringar,  kunskapsintensiva 
företag och humankapital är nära förknippat med  
länders konkurrenskraft. «

»Under prognosperioden 2021–2024 väntas  
dryga 40 procent av Sveriges totala ekonomiska  
tillväxt  komma från Stockholms län...«
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Figur 7: Regionernas andel av Sveriges totala BNP-tillväxt 2010–2020

Källor: SCB, Oxford Economics och egna beräkningar 
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Figur 8: Sektorers bidrag till BNP-tillväxten 2010–2020 och Stockholms andel av sektorns  
förädlingsvärde 2020

Anm.: Bubblornas storlek avspeglar Stockholms läns andel av alla sysselsatta i respektive näring 2020. 

Källor: SCB och egna beräkningar. 
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Axplock av Stockholms  tillväxtfaktorer 
STOCKHOLM ÄR SVERIGES jobb- och tillväxtmotor.  Stockholms särställning i den svenska ekonomiska geografin 
kan illustreras genom ett antal indikatorer. Ett axplock av dessa indikatorer och områden redo visas nedan.

Stockholm har en kunskapsintensiv  
 arbetsmarknad

Stockholms näringsliv har en hög produktivitet, 
vilket är en följd av huvudstadens kunskapsintensiva 
arbetsmarknad och befolkningens höga utbildnings-
nivå. Detta går hand i hand med det stora utbudet av 
högre lärosäten samt den relativt unga befolkningen 
i Stockholm.

35 procent av alla stockholmare har minst en treårig 
eftergymnasial utbildning. I övriga Sverige ligger 
motsvarande andel under 30 procent.

Ett liknande mönster finner vi på den kommunala 
 nivån. Bland de tio kommuner i Sverige med allra 
högst utbildningsnivå återfinns sju i Stockholms län.

Figur 9: Regionernas andel av Sveriges förväntade BNP-tillväxt 2021–2024

Källa: Oxford Economics och egna beräkningar 
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»Stockholms näringsliv  
har en hög  produktivitet, 
vilket är en  följd av  
 huvudstadens kunskaps-
intensiva arbetsmarknad 
och  befolkningens höga 
 utbildningsnivå.«
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Figur 10: Andel invånare med minst treårig eftergymnasial utbildning 2020

Källa: SCB.

Anm.: Andel invånare (25–64 år) med minst treårig eftergymnasial utbildning 2020.
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Figur 11: Kommuner med störst andel invånare med minst treårig eftergymnasial utbildning 2020

Källa: SCB.

Anm.: Andel invånare (25–64 år) med minst treårig eftergymnasial utbildning 2020.
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Innovationskraft på topp i Stockholm

Forskning och utveckling (FoU) är avgörande för en 
regions eller ett lands ekonomisk tillväxt och  globala 
konkurrenskraft. FoU-satsningar handlar till stor del 
om att ta vara på befintlig kompetens samt rusta 
näringslivet för nya utmaningar.

FoU bedrivs i hela Sverige. Data om sådana verksam-
heter samlas in och redovisas vartannat år av SCB, 
bland annat i termer av utgifter för FoU.

I statistiken framgår att Stockholms läns  ackumulerade 
utgifter för egen FoU-verksamhet uppgår till 158 
miljarder kronor, för åren 2015, 2017 och 2019. Det 

gör att Stockholm placerar sig i topp bland Sveriges 
åtta riksområden. På andra plats kommer Västsverige 
med 123 miljarder kronor och på tredje plats kommer 
Östra Mellansverige med 75 miljarder kronor.

Stockholm placerar sig också på en första plats när 
FoU-utgifterna slås ut per invånare (106,5 tusen kronor 
per invånare i Stockholms län).

Resultaten visar att Stockholm lyckats bra med att 
attrahera FoU-investeringar, och har således bidragit 
till Stockholms ekonomiska utveckling och förbättrat 
förutsättningarna för Sverige som kunskapsnation.

Figur 12: Utgifter för egen FoU-verksamhet, kumulativt för åren 2015, 2017, 2019

Källa: SCB.

Anm.: Utgifter för egen FoU-verksamhet, total och per invånare.

Anm.: FoU per invånare har räknats ut separat för respektive år (2015, 2017, 2019) och sedan summerats.

Anm.: Bubblornas storlek är proportionell mot folkmängd (16–64 år) 2019.
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»Stockholms läns ackumulerade utgifter för egen 
FoU-verksamhet uppgår till 158 miljarder kronor.«
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Stockholms starka startupscen och attraktivitet

En stads, regions eller ett lands ekonomi står och 
faller med en god näringslivsdynamik, framväxten 
av nya företag samt en tydlig närvaro av utländska 
multinationella företag, som bidrar med såväl inves-
teringar som kunskap och nytt affärskunnande.

I denna kontext står Stockholm starkt. Stockholm har 
en effektiv arbetsmarknad och nya företag växer fram 
i stora tal. Det är dessutom i Stockholm som utländska 
multinationella företag väljer rota sig i Sverige.

Nystartade företag 

Under det tredje kvartalet 2021 uppgick antalet 
 nystartade företag i Stockholm till 5 633, motsvarande 
31 procent av alla nystartade företag i Sverige. Det 
är i särklass det högsta värdet bland samtliga åtta 
riksområden.

»Stockholm har en effektiv arbets-
marknad och nya företag växer fram  
i stora tal. Det är dessutom  
i  Stockholm som utländska multi-
nationella företag väljer rota sig  
i Sverige.«

Antalet nystartade företag uppgår till 3,6 per 1 000 
 invånare (16–64 år) i Stockholms län, vilket är på tagligt 
fler än i andra riksområden. Noteras kan också att 
Stockholm haft ett högre nystartsföretagande under 
en längre tid.

Riskkapital

Stockholm är hemvist eller födelseplats för ett stort 
antal enhörningar. En viktig ingrediens i företagens 
tillväxtresa är tillgången till riskkapital.

Riskkapital är investeringar i nystartade bolag, 
ofta kallade startups, och är i form av minoritets-
investeringar. Många startup-företag återfinns i 
särskilt tekniksektorn och life science-sektorn.

»Av det totala riskkapitalet har  
9,7 miljarder investerats i företag i 
Stockholms län. Det motsvarar 73 
procent av det totala riskkapitalet. «

Under de tre senaste åren (2018–2020) har riskkapital-
investeringarna i Sverige uppgått till 13,3 miljarder 
kronor. Av det totala riskkapitalet har 9,7 miljarder 
investerats i företag i Stockholms län. Det motsvarar 
73 procent av det totala riskkapitalet. På andra plats 
kommer Västra Götaland som erhållit knappt 8 procent 
av allt svenskt riskkapital.

Nämnas kan också att Stockholms län tar emot unge-
fär 80 procent av allt ”growth capital” och 60  procent 
av allt private equity i Sverige. Growth capital är 
investeringar i tillväxtbolag som är äldre än de bolag 
som tilldelas riskkapital. Private equity är långsiktiga 
investeringar i onoterade bolag.

Utländska multinationella företag 

Huvudstadsregionen har en hög internationaliserings-
grad och en stor närvaro av utländska företag. Under 
2019 fanns det 8 847 arbetsställen i Stockholms län 
som ytterst kontrollerades av ett utländskt multi-
nationellt företag. På dessa 8 847 arbetsställen  jobbade 
232 144 personer, motsvarande 34 procent av det 
 totala antalet anställda i Sverige i utlandsägda företag.

Att det finns många utländska företag i Stockholm 
förklaras av en rad faktorer, bland annat  förekomsten 
av relevanta näringslivskluster i regionen. I dag 
behöver företag många olika typer av kunskap och 
kompetens, anpassad för olika delar i de långa och 
komplexa värdekedjorna. Sådan kunskap är i regel 
enklare att hitta i storstadsregioner än på mindre 
orter. Inom de olika klustren skapas en hög grad av 
specialisering och kunskapsöverföring, vilket leder 
till ökad produktivitet. På så sätt samspelar innovation 
och tillväxt.

Stockholm har över lag en god tillgång till hög-
kvalificerad arbetskraft. Och detta utbud av  kompetens 
och kreativitet lockar företag, kapital och industrier 
till regionen. Företagen följer efter  kompetensen 
 snarare än tvärtom. Och genom att vårda och 
upprätthålla dessa lönsamma industrier skapas ett 
självförstärkande ekosystem, som leder till ökad 
ekonomisk aktivitet. 
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Figur 13: Antal nystartade företag per 1000 invånare

Källa: Tillväxtanalys.

Anm.: Y-axel beskuren vid 1,5

Anm.: Antal nystartade företag 2008–2021 efter riksområde och kvartal per 1000 invånare (16–64 år).

Anm.: Glidande medelvärden.
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Figur 14: Riskkapital, miljoner kr, kumulativt 2018–2020

Källa: Swedish Private Equity & Venture Capital Association.
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Figur 15: Antal arbetsställen samt antal anställda i utländska företag i Sverige 2019

Källa: Tillväxtanalys.

Anm.: Antal arbetsställen i utländska företag fördelade på riksområden i Sverige 2019.

Anm.: Antal anställda i utländska arbetsställen fördelade på riksområden i Sverige 2019.
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Stockholm – hubben för huvudkontor

Stockholm är den naturliga hemvisten för svenska multinationella företag. Av 
Sveriges 100 största företag (räknat utifrån omsättning) har 65 sitt huvudkontor  
i Stockholms län.

Koncentrationen av huvudkontor till Stockholm är också märkbar i en internationell 
kontext. Bland världens 2 000 största företag, enligt Forbes Global 2000-lista, har 
26 av dem sitt globala huvudkontor i Stockholms län. Det är fler än övriga nordiska 
huvudstäder tillsammans.

Figur 16: Hemvist för huvudkontor bland Sveriges 100 största företag

Källa: Largest Companies.

Anm.: Företag rankade efter omsättning. Bokslut 2020.

Anm.: Stockholm = Stockholm, Kista, Solna, Sundbyberg, Sollentuna, Nacka, Nacka Strand, Södertälje.

Anm.: Göteborg = Göteborg, Västra Frölunda.

Anm.: Malmö = Malmö, Lund.
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Figur 17: Hemvist för huvudkontor bland nordiska bolag på Forbes Global 2000

Källa: Forbes 2021 Global 2000.

Anm.: Antal huvudkontor placerade i nordiska huvudstäder från Forbes Global 2000-lista.
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Stockholms stora skatteinbetalningar

Stockholms ekonomiska tillväxt är inte bara till 
gagn för den egna regionen, utan för alla Sveriges 
 landsändar.

I dagsläget bidrar Stockholms län med  betydande 
skatteinbetalningar som ytterst finansierar den 
svenska välfärden.

För deklarationsåret 2021, avseende 2020 års 
i nkomster, stod Stockholms län för 48 procent (24 
 miljarder kronor) av Sveriges totala intäkter från statlig 
inkomst skatt på fysiska personers förvärvsinkomst. 
Detta ska ställas mot att 24 procent av alla sysselsatta 
i Sverige återfinns i Stockholms län. En fjärdedel av 
Sveriges anställda står alltså för hälften av intäkterna 
från statlig inkomstskatt – och de arbetar i Stockholm.

Bland Sveriges alla riksområden är Stockholms det 
enda länet som betalar in mer i statlig inkomstskatt i 
förhållande till storleken på sysselsättningen.

Ett liknande mönster återfinns vad gäller juridiska 
personer. Statlig inkomstskatt på juridiska personer 

utgörs till största del av bolagsskatt.  För deklarations-
året 2021 stod Stockholm för 54 procent (78,3 
miljarder kronor) av de totala intäkterna från juridiska 
personers statliga inkomstskatt.

De stora regionala skillnaderna grundar sig i  flera 
faktorer, bland annat strukturella skillnader på 
arbetsmarknaden. Olika delar av landet har olika 
demografiska förutsättningar vad gäller antal  personer 
i arbetsför ålder samt olika sysselsättningsgrad. Vissa 
regioner har helt enkelt en mindre arbetsför befolkning 
och en lägre andel sysselsatta, vilket leder till lägre 
intäkter från statlig inkomstskatt i dessa regioner.

Dessutom finns det stora geografiska skillnader i den 
genomsnittliga beskattningsbara förvärvsinkomstens 
storlek. I Stockholm är utbildningsnivån hög och de 
dominerande branscherna relativt välbetalda. Huvud-
stadsregionens stora andel av den totala bolags-
skatten är en naturlig konsekvens av att Stockholm 
är en dynamisk och högproduktiv företagshubb.

Figur 18: Statlig inkomstskatt på förvärvsinkomst, deklarationsåret 2021, samt andelen förvärvsarbetande

Källa: SCB. 

Anm.: Förvärvsarbetande (16–74) år med bostad i regionen (nattbefolkning) (andel av rikets total) 2020.

Anm.: Statlig inkomstskatt, förvärvsinkomst (andel av rikets total) för fysiska och juridiska personer per riksområde för deklarationsår 2021.

Anm.: Som fysiska personer räknas privatpersoner samt dödsbon. Juridiska personer har beräknats som samtliga skattskyldiga minus fysiska personer. 
Samtliga skattskyldiga utgörs dels av fysiska personer (privatpersoner samt dödsbon), dels av juridiska personer (aktiebolag, ekonomiska föreningar, ideella 
föreningar m.fl.).
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Bilaga A: Indelning av 
 riksområden och län
Tabell 8: Indelning av riksområden (NUTS2-regioner)

Stockholm Östra Mellansverige Småland med öarna Sydsverige

Stockholms län Uppsala län Jönköpings län Blekinge län

Södermanlands län Kronobergs län Skåne län

Östergötlands län Kalmar län

Örebro län Gotlands län

Västmanlands län

Västsverige Norra Mellansverige Mellersta Norrland Övre Norrland

Hallands län Värmlands län Västernorrlands län Västerbottens län

Västra Götalands län Dalarnas län Jämtlands län Norrbottens län

Gävleborgs län

Bilaga B: Metodik
STOCKHOLMS HANDELSKAMMARE HAR beställt,  analyserat 
och bearbetat data från analysföretaget Oxford 
 Economics beträffande prognoser för Stockholms 
län, de övriga riksområdena i Sverige och hela riket.

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- 
output-ramverk. 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 sammanknutna 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 förädlings-
värde 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 finans-
iella 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 skill-
naden 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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