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Stockholmsbarometern läser av det ekonomiska läget hos företag och 
hushåll i Stockholms län. Barometern tas fram av Stockholms Handels- 
kammare fyra gånger per år i samarbete med Konjunkturinstitutet.  
Stockholms Handelskammare ansvarar för analys och kommentarer.

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

OM 
STOCKHOLMS-
BAROMETERN

> 110   - Mycket starkare än normalt  
101,1-110  - Starkare än normalt 
99-101  - Ungefär normalt 
90-98,9  - Svagare än normalt 
<90   - Mycket svagare än normalt
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42 %
av företagen i Stockholm säger att de har personal-
brist. Det är en ökning med 6 procentenheter från 

föregående kvartal och 29 procentenheter från för-
ra året. Bristen är störst inom hotell och restaurang 

där hela 9 av 10 uppger arbetskraftsbrist.

»Stockholmsekonomin är stark. Stockholmsbarometern 
sjönk med 3 enheter under det första kvartalet 2022 
till ett värde på 103,5, där 100 anger ett historiskt 
normalläge.«

Rapporten på 
30 sekunder

103,5 – Stockholmshushållens stämningsläge är 
mycket svagt. Hushållens konfidensindikator 
stod för en historisk stor nedgång på 20,2 
enheter. 

– Stockholms näringsliv går bra. Konfidens- 
indikatorn ökade till 109,6 under det första 
kvartalet 2022.

77,5

109,6
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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 kon-
sekvens 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 rubel. 

På sikt kommer ryska hushåll få en kraftigt försämrad 
levnadsstandard med en försvagad rubel, hög inflation, 
minskat sortiment i affärer, ökad arbetslöshet, urholk- 
ade 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.

Den ryska invasionen av Ukraina kommer med säkerhet 
att påverka den globala ekonomin och dämpa den eko-
nomisk tillväxten. Redan nu kan ett högre inflationstryck 
noteras. 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. Detta 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 produkt- 
ionen av majs. 

Samtidigt är det värt att påpeka att såväl Ryssland som 
Ukraina är relativt små ekonomier och utgör en relativt 
begränsad del av den globala produktionen, vilket  
begränsar krigets inverkan på världsekonomin.

1. Global kontext   
Rysslands invasion av Ukraina 

Den globala ekonomin 

Figur 1: Priser på brentolja och europeisk naturgas

Figur 2: Globala priser på vete och majs

Anm.: Dutch TFF natural gas index är det ledande europeiska prisindexet  
på naturgas.

Källor: ICE och Macrobond.

Anm.: Index 100 = Januari 2000.

Källor: IGC och Macrobond.

»Kriget har bidragit till markant 
högre priser på olja och naturgas«
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2. Sveriges och  
Stockholms utsikter  

DEN ryska invasionen av Ukraina och dess följd-
konsekvenser har sänkt temperaturen i den 
globala ekonomin. Det har också en påverkan 
på Sverige och Stockholm. 

Under 2022 väntas Sveriges BNP öka med 3,1 procent 
vilket är en marginellt lägre tillväxt än tidigare förvän-
tan. För Stockholms del väntas ekonomin öka med 4,1 
procent under 2022. Det är 1 procentenhet högre än 
prognosen för Sverige som helhet. 

Under helåret 2023 och 2024 väntas tillväxten i Sverige 
landa på 2,7 respektive 1,9 procent. För Stockholms del 
väntas ekonomin öka med 3,2 respektive 2,3 procent 
för åren 2023 och 2024 - även det är starkare än  
utvecklingen för Sverige totalt.

Det kan alltså konstateras att Stockholm fortsatt 
kommer vara Sveriges tillväxtmotor. En fördjupning av 
Stockholms särställning i Sveriges ekonomiska eko- 
system finns att läsa i temaartikeln ”Stockholms  
särställning som tillväxtmotor i Sverige”.

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.

Hög inflation och åtstramande penningpolitik
De högre priserna på energi och livsmedel antas leda till 
ett högre kostnadstryck och en högre inflation. Merparten 
av inflationsprognoserna pekar på att den höga inflationen 
väntas bita sig fast längre än vad man tidigare förutspått 
på grund av Rysslands invasion. För helåret 2022 skattas 
KPI-inflationen mellan 4,3 och 6,0 procent från olika 
prognosinstitut. Den högsta noteringen kommer från 
Riksbankens senaste prognos från april. 
 
Under 2023 väntas inflationen falla tillbaka något men 
håller sig kvar på en nivå som anses högre än normalt, 
se Figur 5. 

Det högre trycket på konsumentpriser bidrar till ett mer 
pessimistiskt stämningsläge bland hushållen. Detta  
leder till en nedjustering av hushållens konsumtion, 
vilket renderar en lägre ekonomisk aktivitet.

I de flesta prognoser antogs att Riksbanken skulle  
komma att strama åt penningpolitiken tidigare än 
planerat. Detta är också något som signalerades från 
Riksbanken i slutet på april då de markant reviderade 
sin prognostiserade räntebana, se Figur 6.

Utsikterna med höjda styrräntor, högre energipriser och 
ökade livsmedelspriser borde, allt annat lika, 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.

Tabell 1: BNP-/BRP-tillväxt för Sverige  
och Stockholms län

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

Anm.: Avhuggen Y-axel för bättre visualisering.

Källor.: Oxford Economics och egna beräkningar.

Anm.: Fasta priser och säsongsjusterade värden.

Anm.: 2021 års värden är faktiska för Sverige och prognoser för Stockholm.

Källor: Oxford Economics, SCB och egna beräkningar.

Anm.: Skuggat område prognosperiod.

Källor: SCB, Konjunkturinstitutet, Finansdepartementet, Oxford Economics 
Riksbanken och egna beräkningar.

Anm.: Skuggat område prognosperiod, från 2021 och framåt.

Anm.: Avhuggen Y-axel för bättre visualisering.

Källor.: Oxford Economics och egna beräkningar.

Anm.: Kvartalsmedelvärden.

Anm.: Skuggat område prognosperiod.

Källor: Riksbanken och Macrobond. 

Ingångsvärden i prognosen

2020 2021 2022 2023 2024
Sverige -3,1 4,6 3,1 2,7 1,9
Stockholms län -1,7 3,7 4,1 3,2 2,31 673

BNP/BRP, tillväxt, procent
2020

BNP/BRP mdr kr

5 043
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Figur 3: BNP-utveckling för Sverige Figur 5: Konsumentpriser, årlig procentuell  
förändring, årsvärden

Figur 4: BRP-utveckling för Stockholms län
Figur 6: Riksbankens reporänta



Fortsatta flaskhalsproblem
Även om pandemin släppt sitt grepp om Sverige har en ökad smittspridning i Kina 
återigen lett till nya nedstängningar i början på 2022. Det sätter press på de globala 
leveranskedjorna. I prognoserna antas att befintliga flaskhalsar kopplade till problemen 
i de globala försörjningsleden består under 2022.

Runt 60 procent av Sveriges och Stockholms tillverkningsföretag uppger i dagsläget 
att just brist på komponenter och utrustning är deras största tillväxthinder, vilket visar 
att de globala flaskhalsarna fortsatt utgör ett påtagligt hinder för tillverkningsindustrin.

Starka ingångsvärden
Samtidigt är det viktigt att poängtera att Sverige och Stockholms ekonomiska  
situation var god innan kriget i Ukraina började. Stockholms näringsliv klarade  
pandemin bra och arbetsmarknaden går nu starkt. 

Det är också så att Sverige och Stockholm har en relativt liten direkt exponering mot 
Ryssland då våra handelsrelationer är relativt begränsade. 

Vidare är Sveriges offentliga finanser starka, vilket skapar goda förutsättningar för att 
stötta hushåll och företag vid behov. Detta gör att svensk ekonomi, generellt sett, 
bedöms vara motståndskraftig. 
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3. Dämpad Stockholms- 
barometer men fortsatt  
starkt stämningsläge

Figur 7. Stockholmsbarometern i ett kort tidsperspektiv 

Anm.: Barometerindikator baserad på både hushåll och företag i Stockholms län.

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

Anm.: Index, medelvärde = 100. Säsongsrensade värden. Över 110 indikerar ett mycket starkare läge än normalt (++), 101,1–110 starkare än normalt (+), 99–101 
ungefär normalt (=), 90–98,9 svagare än normalt (-), under 90 mycket svagare än normalt (--).  
 
Anm.: Indikatorerna bygger på ett urval av 2 713 företag, varav 1 167 svarande (43 procent). Antal svarande hushåll i Stockholm var 355.STOCKHOLMBAROMETERN backade med 3,0 enheter till 103,5 under det första 

kvartalet 2022. Stockholmsbarometern har därmed haft en nedåtgående 
trend tre kvartal i rad sedan den historiskt höga noteringen under kvartal 2 
2021 (113,2). Trots nedgången det konstateras att stämningsläget ändå är 

fortsatt starkare än det historiska normalläget.  

Det är framför allt hushållen som drar ner stämningsläget. Hushållens konfidensin-
dikator stod för en historiskt stor nedgång på 20,2 enheter till indexvärdet 77,5. Det 
betyder att stämningsläget bland stockholmshushållen var mycket negativt och i 
paritet med hur stämningsläget var i inledningen av coronakrisen 2020.  

Stämningsläget var ljusare för Stockholms näringsliv där konfidensindikatorn  
ökade med 1,4 enheter till ett indexvärde på 109,6. vilket var fortsatt starkare än  
ett historiskt normalläge. 

Pessimistiska hushåll drar ner 
stämningsläget 

Tabell 2: Konjunkturläget i Stockholm

. 2021 Kv4 2022 Kv1 Förändring Nuläge
Stockholmsbarometern 106,5 103,5 -3,0 +

Näringsliv 108,2 109,6 1,4 +
Hushåll 97,8 77,5 -20,2 --
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> 110   - Mycket starkare än normalt  
101,1-110  - Starkare än normalt 
99-101  - Ungefär normalt 
90-98,9  - Svagare än normalt 
<90   - Mycket svagare än normalt
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Under det senaste decenniet har vi upplevt tre stora 
konjunkturfall i stockholmsekonomin. Det första skedde 
2009, som en följd av den globala finanskrisen. Från 
den krisen återhämtade sig Stockholm väldigt snabbt. 
Nedgången var markant, men uppgången 2010 var 
också mycket stark. 

Den andra nedgången var under perioden mellan 
2011 och 2013, i samband med den europeiska skuld-
sättningskrisen. Återhämtningen från den krisen var 
mer modest och utdragen. Mellan 2014 och 2017 var 
konjunkturen stark. Stockholmsbarometern låg då klart 
över värdet 100, vilket betydde att läget var bättre än 
vad som historiskt sett varit normalt. Efter 2017 mattades 
konjunkturen av, med successivt lägre indextal på 
Stockholmsbarometern. 

Den tredje nedgången orsakades av coronapandemin, 
med ett markant fall i Stockholmsbarometern till nya his-
toriska lägstanivåer. Återhämtningen har varit påfallande 
starkt och ännu snabbare än efter den globala finans-

Det var framför allt hushållen som bidrog till nedgången i Stockholms- 
barometern under det första kvartalet 2021. Noterbart är att det aldrig  
tidigare har varit en så stor differens i stämningsläge mellan näringslivet 
och hushållen. Vanligtvis brukar det finnas en tydlig samvariation men 
under det senaste kvartalsutfallet backade hushållen rejält medan närings- 
livets konfidensindikator ökade något, vilket framgår i Figur 9.
 
Det osäkra läget i vår omvärld tycks alltså ha påverkat stockholmshushållen 
betydligt mer än för näringslivet. Hushållens bedömning om den egna eko-
nomin bidrog till nedgången, men det var framför allt bedömningen svensk 
ekonomi i stort som stod för det största bidraget till nedgången. 

krisen. Den markant starka återhämtningen bidrog till 
att Stockholmsbarometern nådde en historisk hög nivå 
under det andra kvartalet 2021.  

Sedan dess har Stockholmsbarometern backat något 
och Rysslands invasion av Ukraina, med alla dess följd-
konsekvenser, har bidragit till en ytterligare nedgång.  

Stockholmsbarometern ligger dock, trots allt, fortsatt 
över det historiska normalvärdet. Det visar på stock-
holmsekonomins motståndskraft i en osäker omvärld.  

Stockholmsbarometern över tid Historisk stor differens  
mellan näringsliv och hushåll 

Anm.: Barometerindikatorn är baserad på både hushåll och företag i Stockholm.

Anm.: Index, medelvärde = 100. Säsongsrensade värden. Glidande medelvärden förutom kv1 2009, kv1 2020 
och det senaste kvartalsutfallet.

Figur 9: konfidensindikatorer för Stockholms näringsliv och hushåll öve tidFigur 8: Stockholmsbarometern över tid

Anm.: Index, medelvärde = 100. Säsongsrensade värden. Glidande medelvärden förutom kv1 2009, kv1 2020 och det 
senaste kvartalsutfallet.
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4. Så ser läget ut i branscherna 
UNDER det första kvartalet 2022 var det 7 bran-

scher och delbranscher som påvisade högre 
konfidensindikatorer jämfört med föregående 
kvartal medan 5 branscher backade. Men 

stämningsläget var fortsatt starkt i alla branscher, så till 
vida att nivåerna på konfidensindikatorerna var över det 
historiska normalläget för respektive bransch.

Även under detta kvartal föreligger vissa svårigheter 
med att tolka konfidensindikatorerna för främst detalj-
handeln och tillverkningsindustrin. Se faktaruta.

Det högre inflationstrycket i ekonomin kan bland 
annat noteras i företagens förväntningar på framtida 
försäljningspriser, vilka nådde nya rekordnivåer 
under det första kvartalet 2022 (se Figur 11). Pris-
förväntningarna har ökat brett över näringslivet men 
störst ökning svarade tillverkningsindustrin och  
handeln för.

Konfidensindikatorn för byggbranschen i Stockholm 
ökade med 2,6 enheter under det första kvartalet 
2022 till ett indexvärde på 105,4. Det betyder att 
stämningsläget var starkare än ett historiskt normalläge. 
Uppgången var främst driven av starka orderstockar 
under det första kvartalet 2022. 

Stämningsläget för Stockholmshandeln blev mer 
positivt under det första kvartalet 2022. Branschens 
totala konfidensindikator ökade med 2,2 enheter till ett 
indexvärde på 110,4. Det betyder att stämningsläget  
anses vara mycket starkare än det historiska normal- 
läget. Som nämndes i faktarutan ovan, föreligger dock 
vissa svårigheter med tolkningen av konfidens- 
indikatorerna. 

För livsmedelshandeln steg den branschvisa konfi-
densindikatorn med 4,8 enheter till ett indexvärde på 
104,2. Det betyder att stämningsläget under det första 
kvartalet var starkare än normalt. Uppgången kan främst 
kopplas till att en majoritet uppgav att varulagren var 
små – något som vanligtvis är ett tecken på att försälj-
ningen gått bra men under detta kvartal sjönk försälj-
ningsvolymerna vilket gör att utfallet ska tolkas med 
försiktighet (se faktaruta).  

Konfidensindikatorn för motorfordonshandeln minska-
de med 4,0 enheter till ett indexvärde på 104,1 under 
det första kvartalet 2022. Utfallet tyder på att stäm-
ningsläget i branschen var bättre än normalt. I likhet 
med livsmedelshandeln var små varulager det som drev 

Övergripande läge

Byggbranschen 

Handeln

Tabell 3: Utveckling och nuläge i olika branscher

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

Anm.: Över 110 indikerar ett mycket starkare läge än normalt (++), 101,1–110 starkare än normalt (+), 99–101 
ungefär normalt (=), 90–98,9 svagare än normalt (-), under 90 mycket svagare än normalt (--).

Anm.: Nettotal avser differensen mellan andelen företag som förväntar sig 
stigande respektive sjunkande försäljningspriser under nästkommande kvartal.

Anm.: Säsongsrensade värden. Glidande medelvärden förutom utfallen sista 
kvartalet.

Anm.: Tillverkningsindustrin avser försäljningspriser på hemmamarknaden.

FAKTARUTA

Under kvartal 1 2022 är konfidensindikatorerna för 
handeln och tillverkningsindustrin fortsatt svårtolkade. 
I dessa branscher föreligger just nu små varulager. 
Normalt sett är små varulager ett tecken på hög 
efterfrågan. Små varulager får också ett positivt 
genomslag i branschernas konfidensindikatorer. Men 
i dagsläget kan små varulager också vara en följd av 
leveransproblem och allmän komponentbrist. Det gör 
utfallen för de rådande lagernivåerna svårbedömda. 

För tillverkningsindustrin finns det anledning att tro 
att orderstocksomdömena, som ingår i branschens 
konfidensindikator, påverkas på ett liknande sätt. 
Starka och höga orderstockar har historiskt sett varit 
en indikator på en hög efterfrågan och produktion. 
Men på grund av de nuvarande problemen kan 
starka orderstockar också vara en konsekvens av att 
tillverkningsindustrin har svårigheter med att producera 
och leverera varor.

Figur 11: förväntningar på framtida försäljningspriser  
i olika branscher

Anm.: Figuren visar utvecklingen från det föregående till det senaste kvartalet för olika branscher. Om en 
branschs konfidensindikator har sänkts jämfört mot föregående kvartal visas en grå nedåtgående pil. Om en 
branschs konfidensindikator i stället är högre jämfört med föregående kvartal visas en grön uppåtgående pil.

Figur 10. Utveckling och nuläge i olika branscher

2021 Kv4 2022 Kv1 Förändring Nuläge
Bygg 102,8 105,4 2,6 +
Handel 108,2 110,4 2,2 ++

Livsmedel 99,4 104,2 4,8 +
Motorfordon 108,1 104,1 -4,0 +
Partihandel 112,2 112,0 -0,2 ++
Specialiserad butikshandel 100,6 104,2 3,6 +

Privata tjänstenäringar 106,6 106,3 -0,3 +
Data 107,0 104,5 -2,5 +
Finans & försäkring 110,6 101,7 -8,9 +
Uppdragsverksamhet 105,5 107,9 2,4 +
Hotell & restaurang 102,4 115,9 13,5 ++

Tillverkningsindustri 107,4 120,4 13,0 ++
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på uppgången samtidigt som det fanns en överrepre-
sentativitet som uppgav att försäljningen minskat vilket 
gör utfallet något svårtolkat.  

Partihandeln i Stockholm minskade marginellt med 0,2 
enhet till ett indexvärde på 112,0. Minskningen berodde 
främst på att förväntningarna om försäljningsvolymen 
nästkommande kvartal sjönk något under det första 
kvartalet 2022. Nivån pekar på att stämningsläget var 
mycket starkare än normalt även under det första kvar-
talet 2022, men även detta utfall ska tolkas med viss 
försiktighet. 

Den övergripande konfidensindikatorn för tjänste-
sektorn i Stockholm backade med 0,3 enheter till ett 
indexvärde på 106,3. Det betyder att stämningsläget i 
Stockholms privata tjänstenäringar fortsatt var starkare 
än normalt under det första kvartalet 2022.  

Databranschen noterades med en nedgång på 2,5 
enheter till ett indexvärde på 104,5. Men trots nedgången 
låg konfidensindikatorn på starka nivåer jämfört med 
det historiska normalläget. Det var primärt företagens 
nulägesbedömning och framtidsutsikter som bidrog till 
nedgången.  

För företag inom finans och försäkring försämrades 
stämningsläget. Den branschvisa konfidensindikatorn 
minskade med 8,9 enheter till ett indexvärde på 101,7. 
Det betyder att stämningsläget var fortsatt bra trots den 
tydliga nedgången. Samtliga underliggande indikatorer 
för branschens konjunkturläge bidrog till nedgången. 
 
Stämningsläget för hotell- och restaurangbranschen 
förbättrades markant under det första kvartalet 2022. 
Konfidensindikator ökade med 13,5 enheter till ett 
indexvärde på 115,9. Samtliga underliggande nettotal bidrog 
till ökningen, varav förväntningarna på efterfrågan 
nästkommande kvartal bidrog mest. Det förbättrade 
stämningsläget kan kopplas till borttagandet av de pan-
demirelaterade restriktioner under det första kvartalet 
2022. Det förbättrade stämningsläget besöksnäringen 
kan också illustreras med hotellens logiintäkter.  

I Stockholm låg intäkterna i april 10 procent över  
motsvarande månad 2019. Det var första månaden som 
intäkterna var högre än innan coronapandemin. 

Tillverkningsindustrins konfidensindikator ökade med 13 
enheter under det första kvartalet 2022 till ett index- 
värde på 120,4. Det betyder att stämningsläget anses 
vara mycket starkare än normalt.  

Den primära orsaken till uppgången var markant förbätt-
rade förväntningar om produktionsvolymen nästkom-
mande kvartal. Även företagens omdömen om varu- 
lagrens storlek bidrog till ökningen.  

Men som beskrevs i faktarutan på sida 14 så finns det 
i dagsläget vissa svårigheter att tolka konfidensindika-
torn för tillverkningsindustrin. Den främsta bidragande 
orsaken till svårigheterna är kopplad till flaskhalsarna 
i de globala produktionskedjorna. Under det första 
kvartalet 2022 uppgav 59 procent av företagen inom 
Stockholms tillverkningsindustri att bristen på mate-
rial och utrustning är en särskilt begränsande faktor i 
produktionen (se Figur 12). Det var en ökning på 10 
procentenheter jämfört mot föregående kvartal. Detta 
visar att komponentsbristen fortsatt är ett påtagligt 
problem för industrin.

Tjänstenäringarna 

Tillverkningsindustrin 

»6/10 företag inom tillverkningsindustrin uppger att bristen 
på material och utrustning är deras största tillväxthinder.«

Figur 12: Begränsande faktorer för  
tillverkningsföretagens produktion i Stockholm

Anm.: Andelen ja-svar. Summerar till mer än 100 procent eftersom företagen 
kunde svara ja på flera alternativ.
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5. Läget i olika delar av Stockholm

Tabell 4: Konfidensindikatorer för olika geografiska områden i Stockholm

Figur 13:Konfidensindikatorer i olika geografiska områden i Stockholm

Anm.: Konfidensindikator baserad på både hushåll och företag i olika delar av Stockholm.

Anm.: Index, medelvärde = 100. Säsongsrensade värden. Glidande medelvärden förutom kv1 2020 och de 
två senaste kvartalsutfallen.

Anm.: Konfidensindikator baserad på både hushåll och företag.

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

Anm.: Över 110 indikerar ett mycket starkare läge än normalt (++), 101,1–110 starkare än normalt (+), 99–101 ungefär normalt 
(=), 90–98,9 svagare än normalt (-), under 90 mycket svagare än normalt (--).

FÖR de centrala delarna av Stockholms län sjönk 
konfidensindikatorn med 4,0 enheter till ett 
indexvärde på 104,1. Trots nedgången indikerar 
nivån att stämningsläget fortsatt var bättre än 

normalt under det första kvartalet 2022. Det var främst 
hushållen som bidrog till konfidensindikatorns nedgång, 
som anser att läget är mycket sämre än normalt.  

Stämningsläget i de halvcentrala delarna förbättrades 
något under det första kvartalet 2022. Konfidensindikatorn 
ökade med 0,4 enheter till ett indexvärde på 98,9. Det 
betyder att stämningsläget var fortsatt på en lägre nivå än 
det historiska normalvärdet. Uppgången var pådriven av 

ett förbättrat stämningsläge bland företagen. Samtidigt var 
det hushållen i de halvcentrala delarna där stämningsläget 
sjönk som mest under det första kvartalet 2022.  

De ej centrala delarna ökade med 5,1 enheter till ett 
indexvärde på 104,2 under det första kvartalet 2022. 
Det betyder att läget förbättrades till en nivå som anses 
vara bättre än ett normalläge. Även här var uppgången 
driven av ett förbättrat läge bland företagen samtidigt som 
stäminingsläget hos hushållen försämrades.

Centrala Halvcentrala Ej centrala
Solna Botkyrka Ekerö
Stockholm Danderyd Norrtälje
Sundbyberg Haninge Nykvarn

Huddinge Nynäshamn
Järfälla Sigtuna
Lidingö Södertälje
Nacka Upplands-Bro
Salem Vallentuna
Sollentuna Vaxholm
Tyresö Värmdö
Täby Österåker
Upplands Väsby

Tabell 5. Stockholms olika områden 

. Kv4 2021 Kv1 2022 Förändring Läget
Centrala 108,1 104,1 -4,0 +
Halvcentrala 98,6 98,9 0,4 -
Ej centrala 99,1 104,2 5,1 +
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> 110   - Mycket starkare än normalt  
101,1-110  - Starkare än normalt 
99-101  - Ungefär normalt 
90-98,9  - Svagare än normalt 
<90   - Mycket svagare än normalt



Figur 14:Stockholmshushållens syn  
på Sveriges ekonomi

Figur 15:Stockholmshushållens syn  
på arbetslösheten på ett års sikt

6. Hushållen i Stockholm

EN relevant indikator för att avspegla det all- 
männa stämningsläget i ekonomin är hushållens 
bedömningar om Sveriges ekonomi. Vid de  
senaste två konjunkturnedgångarna – den 

globala finanskrisen och den europeiska skuldsättnings-
krisen – har stockholmshushållens tilltro till Sveriges 
ekonomi varit tydligt negativ. Samma mönster har  
funnits under coronakrisen med påtagliga tapp i hus- 
hållens bedömning av Sveriges ekonomi. 

Sedan bottennoteringen under det första kvartalet 2020 
har hushållens nulägesbedömning av svensk ekonomi 
succesivt förbättrats. Men under det fjärde kvartalet 
2021 mattades den positiva trenden av och under det 
första kvartalet 2022 försämrades hushållens syn på 
svensk ekonomi påtagligt.  

I mars 2022 fanns det en överrepresentation på 45  
procentenheter som ansåg att den ekonomiska  
situationen i Sverige var sämre jämfört med mot- 
svarande månad 2021, se Figur 14. 

Även stockholmshushållens förväntningar på Sveriges 
ekonomi på ett års sikt försämrades under det första 
kvartalet 2022. Under mars 2022 var det 40 procenten-
heter fler hushåll som trodde att konjunkturen i Sverige 
kommer att försvagas på ett års sikt, jämfört med de 
hushåll som förväntade sig en förbättring. 

Det finns ett starkt samband mellan stockholmshus-
hållens nulägesbedömning av Sveriges ekonomi och 
deras förväntningar på svensk arbetsmarknad, specifikt 
arbetslösheten på ett års sikt. Se korrelation i Figur 15. 

Under mars 2022 landade nettotalet om hushållens 
förväntningar om arbetslösheten på 0, vilket betyder att 
det fanns lika många hushåll som tror att arbetslösheten 
kommer att öka på ett års sikt som de som tror att den 
kommer minska. 

Anm.: Nettotal avser differensen mellan andelen hushåll som anger 
en positiv respektive negativ syn.

Anm.: Säsongsrensade värden. Glidande medelvärden förutom 
utfallen sista kvartalet.

Anm.: Nettotal för Sveriges ekonomi avser differensen mellan ande-
len hushåll som anger en positiv respektive negativ syn. 

Anm.: Nettotal för arbetslöshet avser differensen mellan andelen 
hushåll som anger en ökning respektive en minskning. 

Anm.: Säsongsrensade värden. Glidande medelvärden förutom 
utfallen sista kvartalet.

»Under mars 2022 var det 40 procentenheter fler 
hushåll som trodde att konjunkturen i Sverige kommer 
att försvagas på ett års sikt.«
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Figur 16: Anställningsplaner i Stockholms  
näringsliv över tid

7. Fortsatt högtryck på  
Stockholms arbetsmarknad

TROTS det osäkra omvärldsläget stärktes Stock-
holms arbetsmarknad under det första kvartalet 
2022. Anställningstrycket ökade då allt fler 
företag uppgav att de ökat sina anställningar 

under kvartalet. Totalt var det 24 procentenheter fler fö-
retag som ökade sin personalstyrka, än som minskade den.  

Även företagens anställningsplaner för nästkommande 
kvartal stärktes under det första kvartalet 2022. Bland 
stockholmsföretagen fanns det en överrepresentativitet 
på 29 enheter som förväntar sig öka sina anställningar 
under kvartal 2 2022.  

 
Stockholmsföretagens utfall gällande anställningar har 
historiskt följt deras förväntningar för nästkommande 
kvartal (se Figur 16). Detta tyder alltså på att den 
positiva trenden över nyanställningar väntas fortsätta 
nästkommande kvartal.  

Arbetskraftsbristen bland Stockholms näringsliv 
fortsatte att öka under det första kvartalet 2022. Totalt 
var det 42 procent av Stockholms företag som uppgav 
att de hade brist på personal under det första kvartalet 
2022. Det var en ökning med 6 procentenheter från 
föregående kvartal. 

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

Anm.: Säsongsrensade värden. Glidande medelvärden förutom kv1 
2009, kv1 2020 och det sista kvartalsutfallet.

Övergripande läge

Tabell 6: Anställningstryck och arbetskraftsbrist hos företagen

Anm.: Nettotal i antalet anställda, utfall och förväntningar, avser differensen mellan andelen företag som anger en ökning och de som anger 
en minskning.

Anm.: Brist på arbetskraft avser andelen företag som svarat ja på frågan.

Anm.: Säsongsrensade värden.

2021 Kv4 2022 Kv1 Förändring
Antal anställda, utfall 19 24 5
Antal anställda, förväntningar 27 29 2
Brist på arbetskraft, nuläge 36 42 6
Efterfrågeläge, nuläge -2 2 4
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Om stockholmsföretagens nyanställningar under det första kvartalet 2022 och  
förväntade anställningar under nästkommande kvartal bryts ner på branschnivå kan 
det konstateras att lägesbilden är ljus för nästintill alla branscher och delbranscher.

Nyanställningar under det första kvartalet 2022
Alla branscher uppgav positiva nettotal gällande nyanställningar med undantag för 
byggbranschen under det första kvartalet 2022.  

Byggbranschens nettotal landande på -20 vilket betyder att det fanns 20 procent- 
enheter fler företag som uppgav att de dragit ner på sina anställningar jämfört mot de 
som ökat sina anställningar under kvartalet.  

Precis som under föregående kvartal var hotell- och restaurangbranschen den näring 
som redovisade högst positiva nettotal över nyanställningar. Branschens nettotal  
landade på 70 vilket betyder att det fanns 70 procent fler företag som uppgav att de 
ökat sin personalstyrka under kvartalet. Även databranschen och företag med upp-
dragsverksamhet stod för starka tal under det första kvartalet 2022. 

Anställningsplaner för det andra kvartalet 2022
Under det första kvartalet 2022 uppgav 9 av 10 branscher positiva anställningsplaner 
för nästkommande kvartal.  

Den näring som redovisade mest omfattande anställningsplaner under det första 
kvartalet 2022 var hotell- och restaurangbranschen. Nettotalet landade på 71, vilket 
betyder att det fanns en överrepresentation på 71 procentenheter bland företagen 
som planerar att öka sin personalstyrka under det andra kvartalet 2022. I likhet med 
nyanställningarna under kvartalet redovisade även databranschen och företag med 
uppdragsverksamhet nettotal för anställningsplanerna för nästkommande kvartal. 

När coronakrisen slog till i början av 2020 minskade 
arbetskraftsbristen i Stockholms näringsliv. Allt färre 
företag uppgav att de hade brist på personal i Stock-
holmsbarometerns undersökning. Utvecklingen följde 
samma mönster som noterats vid tidigare konjunktur-
nedgångar, däribland den globala finanskrisen 2009 och 
den europeiska skuldsättningskrisen 2011–2013. 

Sedan bottennoteringarna i början av 2020 har andelen 
företag som uppgett att de har personalbrist ökat mar-
kant. Den uppåtgående trenden fortsatte även under 
det första kvartalet 2022 då 42 procent av de tillfrågade 
företagen uppgav att de har personalbrist. Det var en ök-
ning med 6 procentenheter från föregående kvartal och 
hela 29 procentenheter från motsvarande kvartal 2021. 

Det kan konstateras att vissa näringar sticker ut markant 
högre bristtal när statistiken bryts ner på olika branscher. 
Inom handeln som helhet var det 24 procent av de 
tillfrågade företagen som uppgav att de hade brist på 
personal under det första kvartalet 2022, vilket var en 
ökning med 2 procentenheter jämfört med föregående 
kvartal. Den del inom handeln som påvisade högst brist-
tal var motorfordonshandeln, där 57 procent uppgav 
att de hade brist på personal under det första kvartalet 
2022. Detta var en ökning med hela 41 procentenheter 
från föregående kvartal.  

Inom de privata tjänstenäringarna ökade arbetskrafts-
bristen med 9 procentenheter till 53 procent under det 
första kvartalet 2022. Företag inom samtliga av delbran-
scherna uppgav höga bristtal, men den bransch som 
verkligen stack ut var hotell- och restaurangbranschen 
där nästan 9 av 10 företag uppgav att de hade brist på 
personal.  

Inom Stockholms tillverkningsindustri var det 30 
procent av företagen som uppgav att de hade brist på 
personal under det första kvartalet 2022, vilket var en 
ökning med 11 procentenheter från föregående kvartal. 

Anställningar i olika branscher Mycket stor arbetskraftsbrist

Arbetskraftsbristen inom olika 
branscher 

Anm.: Utvalda branscher i Stockholms näringsliv.

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

Anm.: Säsongsrensade värden.

Figur 17: Nuläge och utsikter för anställningar i olika branscher

Figur 18: Brist på arbetskraft i Stockholms  
näringsliv över tid

Tabell 7: Brist på arbetskraft inom olika branscher

Anm.: Tidsserien för brist på arbetskraft visar andelen som svarat ja på 
frågan: ”Har ditt företag för närvarande brist på personal?”.

Anm.: Säsongsrensade värden. Glidande medelvärden förutom kv1 2009, 
kv1 2020 och det sista kvartalsutfallet.

Anm.: Procentandel som svarat ja på frågan om arbetskraftsbrist.

Anm.: Handeln är ett viktat medelvärde baserat på delbranschernas stor-
lek. För tillverkningsindustrin är det ett genomsnitt mellan yrkesarbetare 
och tekniska tjänstemän.

Anm.: Säsongsrensade värden.

Brist på arbetskraft nuläge, nettotal 2021 Kv4  2022 Kv1 Förändring
Bygg .. .. ..
Handel 22 24 2

Livsmedel 15 4 -11
Motorfordon 16 57 41
Partihandel 23 28 5
Specialiserad butikshandel 27 18 -9

Privata tjänstenäringar 44 53 9
Data 72 74 2
Finans & försäkring 43 57 14
Uppdragsverksamhet 59 64 5
Hotell & restaurang 42 87 45

Tillverkningsindustri 19 30 11
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STOCKHOLMSEKONOMIN kännetecknas av kun-
skapsintensiva näringar. De flesta stockholmare 
som jobbar inom näringslivet har sina anställ-
ningar kopplade till privata tjänstenäringar (61 

procent). En stor del av dessa jobbar med företagsnära 
uppdrag, vilket bland annat innefattar konsultverksam-
het inom ekonomi, revision och juridik (21 procent). 

På andra plats kommer handeln, där 19 procent av 
stockholmarna arbetar. Inom handeln är det en stor andel 
som jobbar med partihandel (grosshandel), vilket är 
handel med stora volymer av varor mellan företag (busi-
ness-to-business). 

Omkring 9 procent av stockholmarna jobbar inom bygg- 
industrin och en något mindre andel är anställda inom 
tillverkningsindustrin (7 procent). 

Över tid har sysselsättningen inom de privata tjänstenä-
ringarna ökat betydligt, särskilt inom data- och kommuni-
kationsbranschen. Från 2012 till 2019 har sysselsättningen 
i databranschen ökat med nästan 50 procent, vilket är 
mycket mer än den totala sysselsättningsökningen i 
Stockholm. 

Jobbsammansättningen i Stockholm skiljer sig avse-
värt från övriga Sverige. Den stora skillnaden återfinns 
i fördelningen mellan de privata tjänstenäringarna och 
tillverkningsindustrin. I Sverige svarar de privata tjänste- 
näringarna och tillverkningsindustrin för 47 procent res-
pektive 17 procent av alla jobb

8. Här jobbar 
stockholmarna 

Figur 19. Här jobbar stockholmarna 

Källor: SCB och egna beräkningar
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9. Temaartikel: Stockholms  
särställning som tillväxtmotor  
i Sverige 

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 kun-
skapsinnehållet i produktionen.  

Städers förmåga att attrahera stora mängder humanka-
pital medför ökade företagsetableringar, 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 konkur-
renskraft. Utan stora och täta städer saknas kritisk massa 
för att behålla ett lands övergripande och långsiktiga 
konkurrenskraft. I Sverige gäller att Stockholm har de 
egenskaper som krävs för att göra huvudstaden till ett 
nav i hela landets ekonomiska ekosystem. 
  
Stockholms näringsliv kännetecknas till stor del av 
kunskapsintensiva verksamheter. Huvudstaden är en 
magnet för människor, företag och investeringar samt 
en mötesplats för lärande, handel, kultur och livsstilar. 
Tillsammans skapar detta goda förutsättningar för nya 
idéer, fler innovationer och ökad tillväxt.

STOCKHOLMS POSITION I Sveriges ekonomiska ekosys-
tem kan studeras i ekonomiska termer. Stockholms 
län har stått för hälften (50 procent) av Sveriges totala 
BNP-tillväxt mellan 2010 och 2020. Se Figur 20. Dessa 
50 procent kan ställas i relation till Stockholms befolk-
ningsmässiga andel på 23 procent.  

Den ekonomiska tillväxten i Sverige mellan 2010 och 
2020 kan framför allt härledas till de mer kunskapsin-
tensiva branscherna. Se Figur 22. 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 skapades i Stockholms län. 
Ett annat exempel är ”informations- och kommun- 
ikationsverksamhet”, 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 vän-
tas 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 befolkningsmässiga andel.

Stockholm  
– Sveriges ekonomiska nav

Stockholm  
– Sveriges tillväxtmotor

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

Figur 20: Regionernas andel av Sveriges  
totala BNP-tillväxt 2010–2020

Figur 21: Regionernas andel av Sveriges  
förväntade BNP-tillväxt 2021–2024

Figur 22: Sektorers bidrag till BNP-tillväxten 2010–2020 och Stockholms andel av sektorns

Källor: SCB, Oxford Economics och egna beräkningar Källa: Oxford Economics och egna beräkningar

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. Stock-
holms särställning i den svenska ekonomiska geografin 
kan illustreras genom ett antal indikatorer. Ett axplock av 
dessa indikatorer och områden redovisas nedan.

Stockholm har en kunskapsintensiv  
arbetsmarknad

Stockholms näringsliv har en hög produktivitet, vilket 
är en följd av huvudstadens kunskapsintensiva arbets-
marknad och befolkningens höga utbildningsnivå. Detta 
går hand i hand med det stora utbudet av högre läro- 
säten samt den relativt unga befolkningen i Stockholm.  

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

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

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 näringsli-
vet för nya utmaningar.  

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

I statistiken framgår att Stockholms läns ackumulera-
de 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 förut-
sättningarna för Sverige som kunskapsnation.

A

»Stockholms näringsliv har 
en hög produktivitet, vilket 
är en följd av huvudstadens 
kunskapsintensiva arbets-
marknad och befolkningens  
höga utbildningsnivå.«

Innovationskraft på topp i StockholmB

Figur 23: Andel invånare med minst treårig  
eftergymnasial utbildning 2020

Figur 24: 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

Källa: SCB. 

Anm.: Andel invånare (25–64 år) med minst treårig eftergymnasial  
utbildning 2020.

Figur 25: 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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En stads, regions eller ett lands ekonomi står och faller 
med sin näringslivsdynamik, framväxten av nya företag 
samt en tydlig närvaro av utländska multinationella fö-
retag, som bidrar med såväl investeringar 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 ny-
startade 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 riksom-
råden. 

Antalet nystartade företag uppgår till 3,6 per 1 000 
invånare (16–64 år) i Stockholms län, vilket är påtag-
ligt 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 kall-
lade startups, och är i form av minoritetsinvesteringar. 
Många startup-företag återfinns i särskilt tekniksektorn 
och life science-sektorn.

Under de tre senaste åren (2018–2020) har riskkapi-
talinvesteringarna 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 ungefär 
80 procent av allt ”growth capital” och 60 procent av 
allt private equity i Sverige. Growth capital är investe-
ringar i tillväxtbolag som är äldre än de bolag som tillde-
las 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 multinationellt 
företag. På dessa 8 847 arbetsställen jobbade 232 144 
personer, motsvarande 34 procent av 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 behö-
ver företag många olika typer av kompetenser, som 
är anpassade 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 högkvalifi-
cerad arbetskraft. Och detta utbud av kompetens och 
kreativitet lockar företag, kapital och industrier till regi-
onen. Företagen följer efter kompetensen snarare än 
tvärtom. Och genom att vårda och upprätthålla dessa 
lönsamma näringar skapas ett självförstärkande ekosys-
tem, som leder till ökad ekonomisk aktivitet.

Stockholms starka startupscen  
och attraktivitetC

»Stockholm har en effektiv arbetsmarknad och nya före-
tag växer fram i stora tal. Det är dessutom i Stockholm som 
utländska multinationella företag väljer rota sig i Sverige.« 

Figur 26: 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.

Figur 27: Riskkapital, miljoner kr,  
kumulativt 2018–2020

Källa: Swedish Private Equity & Venture Capital Association.

Figur 28: 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 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.

Stockholms ekonomiska tillväxt är inte bara till gagn för 
den egna regionen, utan för alla Sveriges landsändar. 
I dagsläget bidrar Stockholms län med betydande skat-
teinbetalningar som bidrar till att finansiera den svenska 
välfärden.  

För deklarationsåret 2021, avseende 2020 års inkom-
ster, 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 bor och 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 per-
soner. Statlig inkomstskatt på juridiska personer utgörs 

till största del av bolagsskatt. För deklarationsåret 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 arbets-
marknaden. 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 do-
minerande branscherna relativt välbetalda. Huvudstads-
regionens stora andel av den totala bolagsskatten är en 
naturlig konsekvens av att Stockholm är en dynamisk 
och högproduktiv företagshubb.

Stockholm – hubben för huvudkontorD

Figur 29: Hemvist för huvudkontor bland Sveriges 
100 största företag

Figur 30: Hemvist för huvudkontor bland nordiska 
bolag på Forbes Global 2000

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.

Källa: Forbes 2021 Global 2000. 

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

Stockholms stora skatteinbetalningarE

»För deklarationsåret 2021, avseende 2020 års inkomster, 
stod Stockholms län för 48 procent (24 miljarder kronor) 
av Sveriges totala intäkter från statlig inkomstskatt.«

Figur 31:  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, ekono-
miska föreningar, ideella föreningar m.fl.).
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10. Appendix
Figur 32: Konfidensindikatorn för byggindustrin

Figur 34: Konfidensindikatorer för delbranscher  
inom handeln

Figur 36: Konfidensindikatorer för utvalda  
delbranscher inom privata tjänstenäringar

Figur 33: Konfidensindikatorn för handeln

Figur 35: Konfidensindikatorn för privata  
tjänstenäringar

Figur 37: Konfidensindikatorn  
tillverkningsindustrin
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