
 

 

Näringsliv och tillväxt 
 
Stockholmsregionen är Sveriges ledande tillväxt- och kunskapsregion. I Region 
Stockholms uppdrag ingår att främja forsknings- och näringslivsutvecklingen 
för att stärka regionens tillväxt och attraktionskraft. 

Under 2022 inleds arbetet med att ta fram handlingsplaner för Näringslivs- och 
tillväxtstrategi för Stockholmsregionen. 

Stockholmsregionen är en av Europas mest attraktiva, innovativa och konkurrenskraftiga 
storstadsregioner. Näst efter London och Paris är Stockholm den storstadsregion i Europa 
som har flest globala huvudkontor och Nordens finansiella centrum finns här. 
Stockholmsregionen attraherar såväl företag och investerare som människor med en stor 
bredd av kunskap, erfarenheter och idéer, vilket bidrar till innovation och entreprenörskap 
med spridningseffekter till andra delar av Sverige, Europa och världen.  

Som huvudstadsregion i en av Europas mest konkurrenskraftiga ekonomier spelar 
Stockholmsregionen en viktig roll för Sveriges och övriga EU:s hållbara tillväxt och 
utveckling. Därför är det viktigt att kontinuerligt upprätthålla och utveckla 
Stockholmsregionens framgångsfaktorer och konkurrenskraft. Det är också viktigt att 
utveckla samspelet mellan Stockholmsregionens urbana och rurala miljöer för att kunna ta 
till vara kompetens, innovationsförmåga och företagsamhet i hela regionen.  
 

Regionalt utvecklingsuppdrag 

Region Stockholm ansvarar sedan januari 2019 för näringslivsutveckling och tillväxt i 
Stockholmsregionen som ett delområde inom det regionala utvecklingsuppdraget. Arbetet 
utgår från lagen om regionalt utvecklingsansvar och förordningen om regionalt tillväxtarbete.  

RUFS 2050 är antagen som regional utvecklingsstrategi och det regionala tillväxtarbetet 
bidrar till genomförandet av såväl Nationell strategi för hållbar regional utveckling som EU:s 
sammanhållningspolitik och finansieras genom en mix av regionala-, nationella- och EU-
medel, exempelvis EU:s regionalfonder.  
 

Prioriterade områden 

I RUFS 2050 identifieras sju prioriterade styrkeområden där näringslivet i 
Stockholmsregionen ligger i framkant: Life Science, informations- och 
kommunikationsteknologi (IKT), högspecialiserad industriell tillverkning, miljöteknik, 
finanssektorn, kulturella och kreativa näringar (KKN) samt besöksnäringen.  
 

Näringslivs- och tillväxtstrategi för Stockholmsregionen 
Näringslivs- och tillväxtstrategi för Stockholmsregionen är en konkretisering av RUFS 2050 
och innefattar även Stockholmsregionens forsknings- och innovationsstrategi för smart 
specialisering.  

I Näringslivs- och tillväxtstrategin identifieras fyra inriktningsområden som behöver stärkas 
och utveckla:  

1. Forskning, innovation och smart specialisering 

2. Små och medelstora företags konkurrenskraft 

3. Export, internationalisering och investeringar 



4. Strategisk kompetensförsörjning 
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