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INLEDNING

Coronapandemin har slagit hårt mot just de egenskaper som kännetecknar Stockholms 
näringsliv: en stark tjänstesektor, många globala företag med tydlig internationell profil 
samt en hög täthet av många företag och människor på liten yta. 

Under pandemins förlopp så har de ekonomiska tillväxttalen reviderats, såväl ner som upp. 
Men hur är läget just nu och hur ser utsikterna ut för framtiden? 

Denna rapport syftar till att belysa utfallet för 2020 och sätta si�ror på Stockholms och 
Sveriges ekonomiska utveckling för de kommande åren. 

Utsikterna är primärt kopplade till fortsatta framsteg i utrullningen av vaccinet samt till 
stödjande finans- och penningpolitik. En snabb utrullning av vaccinet är positiv för Sverige, 
och särskilt för Stockholm.

Om utrullningen av vaccinet följer gängse plan pekar mycket på att Stockholm återigen kan 
ta sin roll som Sveriges jobb- och tillväxtmotor.

Stefan Westerberg
Chefekonom 
Stockholms Handelskammare
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HUVUDPUNKTER OCH SLUTSATSER

Pandemin har satt djupa spår i ekonomin

• De djupa spår som pandemin satt i ekonomin saknar motstycke i modern tid. 
 Den ekonomiska aktiviteten har kraftigt reducerats, som en e�ekt av de höga   
 smittspridningstalen, de begränsande restriktionerna samt rekommendationerna 
 att hålla den  sociala distansen.

• Coronapandemins ekonomiska följdverkningar kan noteras i reella tillväxttal.                               
               För helåret 2020 väntas Stockholms bruttoregionalprodukt (BRP) minska med 
               2,7 procent, att jämföra med utvecklingen av Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) 
               som antas minska med 3,0 procent.

• Särskilda tjänstesektorer, däribland hotell och restauranger, transportföretag samt
               event- och evenemangsbranschen, har haft det kämpigt under hela pandemiperioden. 

• Under 2020 väntas produktionsvärdet för exempelvis hotell och restauranger  
 minska med 31 procent i Stockholm och 27 procent i Sverige. Det är en markant 
 nedgång som tydligt avspeglar lägesbilden för näringen.

• De ekonomiska följdverkningarna av pandemin kan också noteras på arbetsmarknaden. 
 Under 2020 blev många människor arbetslösa. När det var som värst, i juni 2020, 
 så var cirka 9 procent av arbetskraften (15–74 år) arbetslös och 10 procent befann  
 sig i korttidspermitteringsprogram. Bilden förbättrades dock i slutet av 2020.

• Under perioden mellan sista februari och sista december 2020 så stod Stockholm 
 för 40 procent av den totala ökningen av arbetslösa i Sverige i åldern 16–64 år. 
 På arbetsmarknaden så framgår det tydligt att huvudstaden har drabbats mycket 
 hårt av de extraordinära kraven på social distansering och reserestriktioner.

METODIK

Stockholms Handelskammare har beställt, analyserat och behandlat data från analysföretaget 
Oxford Economics gällande prognoser för Stockholms läns och Sveriges ekonomiska 
utveckling kommande år.

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

De nationella prognoserna bygger på det faktum att länder är fullt sammanknutna genom 
handel, växelkurser och räntor. Vidare antas att en ökad efterfrågan leder till högre sysselsättning 
och produktion på kort sikt och till ökade löner och priser på lite längre sikt. Givet befintligt 
inflationsmål kommer detta leda till att räntor stiger, vilket åter igen minskar efterfrågan. 
I prognoserna antas också att produktion och sysselsättning på lång sikt bestäms av faktorer 
på utbudssidan av ekonomin. 

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

Vi har gjort åtskillnad mellan tre olika kategorier av industrier: exportindustrier, lokala 
industrier, och o�entliga industrier. Prognoserna för exportindustrier (bland annat finansiella 
tjänster och tillverkning) baseras på beräkningar som tar hänsyn till det historiska förhållande 
som föreligger mellan den specifika industrins tillväxt i varje region och tillväxten på nationell 
nivå. Samma metod används för o�entliga industrier, med den skillnaden att hänsyn tas till 
befolkningsstorleken, då dessa tjänster antas vara vanligare där fler människor bor. Lokala 
industrier (bland annat detaljhandel) modelleras mot utvecklingen av exportindustrier och 
den o�entliga sektorn, eftersom dessa båda antas ha e�ekter på de lokala industrierna.

Tjänstesektorer, däribland 

hotell och restauranger, 

transportföretag samt event- och 

evenemangsbranschen, har haft 

det kämpigt under hela 

pandemiperioden. 
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Framöver finns det ljus i tunneln  

• Framöver finns det ljus i tunneln. Under 2021 väntas Stockholms läns ekonomi öka 
 med 3,6 procent, vilket är påtagligt starkare än tillväxten för hela Sverige, som   
 väntas landa på 2,9 procent. 

• Under helåret 2022 väntas Stockholms läns ekonomi accelerera ytterligare och öka  
 med 4,0 procent samtidigt som Sveriges BNP-tillväxt landar runt 3,0 procent.

• Under 2021 och 2022 väntas arbetslösheten i Stockholms län succesivt minska och  
 landa på 7,5 procent respektive 6,5 procent. För Sverige väntas arbetslösheten   
 under 2021 och 2022 landa på 8,1 respektive 6,9 procent. Lägre arbetslöshetsnivåer  
 kombineras med en positiv sysselsättningstillväxt i såväl Stockholm som Sverige.

• De ljusa utsikterna är primärt kopplade till fortsatta framsteg i utrullningen av   
 vaccinet samt till stödjande finans- och penningpolitik. I takt med att allt fler   
 vaccineras så kommer utvecklingen stegvis bli bättre. 

• Prognoserna för såväl Stockholm som Sverige är baserade på antagandet att ett   
 vaccin kommer finnas allmänt tillgängligt från mitten av 2021. Det bidrar till en   
 normalisering av den ekonomiska aktiviteten och ett starkt andra halvår 2021.

• Under både 2021 och 2022 väntas Stockholms län ha en påtagligt högre tillväxt än  
 Sverige som helhet. När väl vaccinet har rullats ut och människor och företag kan   
 återgå till det normala, så kommer det särskilt gynna geografiska områden med hög  
 agglomeration och täthet, till exempel Stockholm.

• För 2021 väntas drabbade näringar studsa tillbaka, men det är värt att notera att en  
 uppgång med motsvarande procent som nedgången inte helt kompenserar tappet.

• Prognoserna understryker att Stockholms län väntas återta sin historiska roll som   
 Sveriges jobb- och tillväxtmotor. Under de senaste 10–12 åren, före pandemin, har  
 Stockholms län stått för närmare 40 procent av Sveriges totala BNP-tillväxt och   
 skapat ungefär hälften av alla nya jobb i det svenska näringslivet.

• Utvecklingen i huvudstadsekonomin har tidigare haft en stor betydelse för Sveriges  
 välstånd, och mycket pekar på att så även kommer att vara fallet framgent. 

Stockholms 

ekonomiska tillväxt 2021: 

+ 3,6 %
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Prognoser för Stockholms län – årlig procentuell förändring av olika nyckeltal

Si�ror för 2019 är faktiska, si�ror för 2020–2023 är prognoser.

Källa: Oxford Economics, SCB, egna beräkningar 
Anm.: BNP/BRP är i fasta priser, 2015 års värden
Anm.: * Procent av befolkning, 15–74 år.

Prognoser för Sverige – årlig procentuell förändring av olika nyckeltal

Si�ror för 2019 är faktiska, si�ror för 2020–2023 är prognoser.

Källa: Oxford Economics, SCB, egna beräkningar 
Anm.: BNP/BRP är i fasta priser, 2015 års värden
Anm.: * Procent av befolkning, 15–74 år.

Diagram 1
BNP-/BRP-tillväxt för Sverige och Stockholms län

Årsförändring, procent, prognoser för 2020–2023

Källa: Oxford Economics, SCB, egna beräkningar 
Anm.: Fasta priser, 2015 års värden
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Diagram 2  
Förädlingsvärde för utvalda näringar i Stockholms län 

Årsförändring, procent, prognoser för 2020–2023 

Källa: Oxford Economics, SCB, egna beräkningar 
Anm.: Fasta priser, 2015 års värden

Diagram 3  
Förädlingsvärde för utvalda näringar i Sverige  

Årsförändring, procent, prognoser för 2020–2023

 

Källa: Oxford Economics, SCB, egna beräkningar  
Anm.: Fasta priser, 2015 års värden 
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 att hålla den  sociala distansen.

• Coronapandemins ekonomiska följdverkningar kan noteras i reella tillväxttal.                               
               För helåret 2020 väntas Stockholms bruttoregionalprodukt (BRP) minska med 
               2,7 procent, att jämföra med utvecklingen av Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) 
               som antas minska med 3,0 procent.

• Särskilda tjänstesektorer, däribland hotell och restauranger, transportföretag samt
               event- och evenemangsbranschen, har haft det kämpigt under hela pandemiperioden. 

• Under 2020 väntas produktionsvärdet för exempelvis hotell och restauranger  
 minska med 31 procent i Stockholm och 27 procent i Sverige. Det är en markant 
 nedgång som tydligt avspeglar lägesbilden för näringen.

• De ekonomiska följdverkningarna av pandemin kan också noteras på arbetsmarknaden. 
 Under 2020 blev många människor arbetslösa. När det var som värst, i juni 2020, 
 så var cirka 9 procent av arbetskraften (15–74 år) arbetslös och 10 procent befann  
 sig i korttidspermitteringsprogram. Bilden förbättrades dock i slutet av 2020.

• Under perioden mellan sista februari och sista december 2020 så stod Stockholm 
 för 40 procent av den totala ökningen av arbetslösa i Sverige i åldern 16–64 år. 
 På arbetsmarknaden så framgår det tydligt att huvudstaden har drabbats mycket 
 hårt av de extraordinära kraven på social distansering och reserestriktioner.

METODIK

Stockholms Handelskammare har beställt, analyserat och behandlat data från analysföretaget 
Oxford Economics gällande prognoser för Stockholms läns och Sveriges ekonomiska 
utveckling kommande år.

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

De nationella prognoserna bygger på det faktum att länder är fullt sammanknutna genom 
handel, växelkurser och räntor. Vidare antas att en ökad efterfrågan leder till högre sysselsättning 
och produktion på kort sikt och till ökade löner och priser på lite längre sikt. Givet befintligt 
inflationsmål kommer detta leda till att räntor stiger, vilket åter igen minskar efterfrågan. 
I prognoserna antas också att produktion och sysselsättning på lång sikt bestäms av faktorer 
på utbudssidan av ekonomin. 

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

Vi har gjort åtskillnad mellan tre olika kategorier av industrier: exportindustrier, lokala 
industrier, och o�entliga industrier. Prognoserna för exportindustrier (bland annat finansiella 
tjänster och tillverkning) baseras på beräkningar som tar hänsyn till det historiska förhållande 
som föreligger mellan den specifika industrins tillväxt i varje region och tillväxten på nationell 
nivå. Samma metod används för o�entliga industrier, med den skillnaden att hänsyn tas till 
befolkningsstorleken, då dessa tjänster antas vara vanligare där fler människor bor. Lokala 
industrier (bland annat detaljhandel) modelleras mot utvecklingen av exportindustrier och 
den o�entliga sektorn, eftersom dessa båda antas ha e�ekter på de lokala industrierna.

Diagram 4 
Sysselsättningstillväxt för Sverige och Stockholms län 

Årsförändring, procent, prognoser för 2020–2023

 

Källa: Oxford Economics, SCB, egna beräkningar  

Diagram 5  
Arbetslöshet för Sverige och Stockholms län 
Årsgenomsnitt, procent av befolkningen, 15–74 år 

Si�ror för 2019 är faktiska, si�ror för 2020–2023 är prognoser

Källa: Oxford Economics, SCB, egna beräkningar 
Anm.: Fasta priser, 2015 års värden
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HUVUDPUNKTER OCH SLUTSATSER

Pandemin har satt djupa spår i ekonomin

• De djupa spår som pandemin satt i ekonomin saknar motstycke i modern tid. 
 Den ekonomiska aktiviteten har kraftigt reducerats, som en e�ekt av de höga   
 smittspridningstalen, de begränsande restriktionerna samt rekommendationerna 
 att hålla den  sociala distansen.

• Coronapandemins ekonomiska följdverkningar kan noteras i reella tillväxttal.                               
               För helåret 2020 väntas Stockholms bruttoregionalprodukt (BRP) minska med 
               2,7 procent, att jämföra med utvecklingen av Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) 
               som antas minska med 3,0 procent.

• Särskilda tjänstesektorer, däribland hotell och restauranger, transportföretag samt
               event- och evenemangsbranschen, har haft det kämpigt under hela pandemiperioden. 

• Under 2020 väntas produktionsvärdet för exempelvis hotell och restauranger  
 minska med 31 procent i Stockholm och 27 procent i Sverige. Det är en markant 
 nedgång som tydligt avspeglar lägesbilden för näringen.

• De ekonomiska följdverkningarna av pandemin kan också noteras på arbetsmarknaden. 
 Under 2020 blev många människor arbetslösa. När det var som värst, i juni 2020, 
 så var cirka 9 procent av arbetskraften (15–74 år) arbetslös och 10 procent befann  
 sig i korttidspermitteringsprogram. Bilden förbättrades dock i slutet av 2020.

• Under perioden mellan sista februari och sista december 2020 så stod Stockholm 
 för 40 procent av den totala ökningen av arbetslösa i Sverige i åldern 16–64 år. 
 På arbetsmarknaden så framgår det tydligt att huvudstaden har drabbats mycket 
 hårt av de extraordinära kraven på social distansering och reserestriktioner.

METODIK

Stockholms Handelskammare har beställt, analyserat och behandlat data från analysföretaget 
Oxford Economics gällande prognoser för Stockholms läns och Sveriges ekonomiska 
utveckling kommande år.

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

De nationella prognoserna bygger på det faktum att länder är fullt sammanknutna genom 
handel, växelkurser och räntor. Vidare antas att en ökad efterfrågan leder till högre sysselsättning 
och produktion på kort sikt och till ökade löner och priser på lite längre sikt. Givet befintligt 
inflationsmål kommer detta leda till att räntor stiger, vilket åter igen minskar efterfrågan. 
I prognoserna antas också att produktion och sysselsättning på lång sikt bestäms av faktorer 
på utbudssidan av ekonomin. 

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

Vi har gjort åtskillnad mellan tre olika kategorier av industrier: exportindustrier, lokala 
industrier, och o�entliga industrier. Prognoserna för exportindustrier (bland annat finansiella 
tjänster och tillverkning) baseras på beräkningar som tar hänsyn till det historiska förhållande 
som föreligger mellan den specifika industrins tillväxt i varje region och tillväxten på nationell 
nivå. Samma metod används för o�entliga industrier, med den skillnaden att hänsyn tas till 
befolkningsstorleken, då dessa tjänster antas vara vanligare där fler människor bor. Lokala 
industrier (bland annat detaljhandel) modelleras mot utvecklingen av exportindustrier och 
den o�entliga sektorn, eftersom dessa båda antas ha e�ekter på de lokala industrierna.

Prognoser för Stockholms län 
– årlig procentuell förändring av utvalda näringars förädlingsvärde 

Si�ror för 2019 är faktiska, si�ror för 2020–2023 är prognoser. 

Källa: Oxford Economics, SCB, egna beräkningar  
Anm.: Förädlingsvärde är i fasta priser, 2015 års värden 

Prognoser för Sverige 
– årlig procentuell förändring av utvalda näringars förädlingsvärde 

Si�ror för 2019 är faktiska, si�ror för 2020–2023 är prognoser. 

Källa: Oxford Economics, SCB, egna beräkningar  
Anm.: Förädlingsvärde är i fasta priser, 2015 års värden 
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HUVUDPUNKTER OCH SLUTSATSER

Pandemin har satt djupa spår i ekonomin

• De djupa spår som pandemin satt i ekonomin saknar motstycke i modern tid. 
 Den ekonomiska aktiviteten har kraftigt reducerats, som en e�ekt av de höga   
 smittspridningstalen, de begränsande restriktionerna samt rekommendationerna 
 att hålla den  sociala distansen.

• Coronapandemins ekonomiska följdverkningar kan noteras i reella tillväxttal.                               
               För helåret 2020 väntas Stockholms bruttoregionalprodukt (BRP) minska med 
               2,7 procent, att jämföra med utvecklingen av Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) 
               som antas minska med 3,0 procent.

• Särskilda tjänstesektorer, däribland hotell och restauranger, transportföretag samt
               event- och evenemangsbranschen, har haft det kämpigt under hela pandemiperioden. 

• Under 2020 väntas produktionsvärdet för exempelvis hotell och restauranger  
 minska med 31 procent i Stockholm och 27 procent i Sverige. Det är en markant 
 nedgång som tydligt avspeglar lägesbilden för näringen.

• De ekonomiska följdverkningarna av pandemin kan också noteras på arbetsmarknaden. 
 Under 2020 blev många människor arbetslösa. När det var som värst, i juni 2020, 
 så var cirka 9 procent av arbetskraften (15–74 år) arbetslös och 10 procent befann  
 sig i korttidspermitteringsprogram. Bilden förbättrades dock i slutet av 2020.

• Under perioden mellan sista februari och sista december 2020 så stod Stockholm 
 för 40 procent av den totala ökningen av arbetslösa i Sverige i åldern 16–64 år. 
 På arbetsmarknaden så framgår det tydligt att huvudstaden har drabbats mycket 
 hårt av de extraordinära kraven på social distansering och reserestriktioner.

METODIK

Stockholms Handelskammare har beställt, analyserat och behandlat data från analysföretaget 
Oxford Economics gällande prognoser för Stockholms läns och Sveriges ekonomiska 
utveckling kommande år.

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

De nationella prognoserna bygger på det faktum att länder är fullt sammanknutna genom 
handel, växelkurser och räntor. Vidare antas att en ökad efterfrågan leder till högre sysselsättning 
och produktion på kort sikt och till ökade löner och priser på lite längre sikt. Givet befintligt 
inflationsmål kommer detta leda till att räntor stiger, vilket åter igen minskar efterfrågan. 
I prognoserna antas också att produktion och sysselsättning på lång sikt bestäms av faktorer 
på utbudssidan av ekonomin. 

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

Vi har gjort åtskillnad mellan tre olika kategorier av industrier: exportindustrier, lokala 
industrier, och o�entliga industrier. Prognoserna för exportindustrier (bland annat finansiella 
tjänster och tillverkning) baseras på beräkningar som tar hänsyn till det historiska förhållande 
som föreligger mellan den specifika industrins tillväxt i varje region och tillväxten på nationell 
nivå. Samma metod används för o�entliga industrier, med den skillnaden att hänsyn tas till 
befolkningsstorleken, då dessa tjänster antas vara vanligare där fler människor bor. Lokala 
industrier (bland annat detaljhandel) modelleras mot utvecklingen av exportindustrier och 
den o�entliga sektorn, eftersom dessa båda antas ha e�ekter på de lokala industrierna.
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