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Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, TRF, ansvarar för regionplanering och 

regionala utvecklingsfrågor i Stockholms län. TRF arbetar på uppdrag av landstings-

styrelsen och tillhör Stockholms läns landsting (SLL). Vi bidrar till Stockholmsregionens 

utveckling genom en utvecklingsplanering som grundas på kvalificerat underlag och 

analys. Genom samverkan och kommunikation bidrar vi till att regionens aktörer når  

en gemensam syn på regionens utveckling. Vi ger förutsättningar och tar initiativ för  

att visioner, mål, strategier och åtaganden i den Regionala utvecklingsplanen för 

Stockholmsregionen (RUFS) ska bli verklighet.

Vi bevakar systematiskt utvecklingen i regionen och omvärlden. I TRF:s rapportserie 

presenteras kunskapsunderlag, analyser, scenarion, kartläggningar, utvärderingar, 

statistik och rekommendationer för regionens utveckling. De flesta rapporter är 

framtagna av forskare, utredare, analytiker och konsulter på uppdrag av TRF. 

Citera gärna innehållet i rapporten men uppge alltid källan. Även kopiering av sidor i 

rapporten är tillåtet förutsatt att källan anges och att spridning inte sker i kommersiellt 

syfte. Återgivning av bilder, foto, figurer och tabeller (digitalt eller analogt) är inte tillåtet 

utan särskilt medgivande.

TRF är i likhet med Stockholms läns landstings samtliga förvaltningar miljöcertifierade 

enligt ISO 14001. SLL:s upphandlade konsulter möter särskilt ställda miljökrav. Denna 

trycksak är tryckt enligt SLL:s miljökrav
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En snabbt växande Stockholmsregion behöver bra regionplanering.
Den viktigaste utgångspunkten i vår planering är den regionala
utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2010. Nu pågår
arbetet med att ta fram nästa regionala utvecklingsplan, en vidare
utveckling av den nuvarande planen, med blick mot år 2050. Den nya
planen ska peka ut Stockholmsregionens samlade vilja och vara en
tydlig vägledning för hur vi ska nå våra långsiktigt hållbara mål
och vara en attraktiv storstadsregion.
 
Arbetet med att ta fram nästa regionala utvecklingsplan kräver ett
stort engagemang och deltagande från regionens aktörer. Det leds av
Stockholms läns landsting (tillväxt och regionplaneförvaltningen
samt trafikförvaltningen) och Länsstyrelsen i Stockholms län.  
I det gemensamma arbetet har tillväxt och regionplaneförvaltningen
regionplaneansvaret, trafikförvaltningen det långsiktiga trafik plane
ringsansvaret och länsstyrelsen det regionala utvecklingsansvaret.
 
Du kan följa arbetet på www.rufs.se

Hanna Wiik
Förvaltningschef
Tillväxt och regionplaneförvaltningen
Stockholms läns landsting

En ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen
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Strukturomvandling, 
storstädernas betydelse

Detta inledande avsnitt börjar med att ge en översiktlig bild av  
strukturomvandlingen i Stockholms län, i jämförelse med riket och 
övriga storstadsregioner. Därefter beskrivs kortfattat några teore
tiska faktorer som förklarar och ger en förståelse av storstädernas  
tillväxt och strukturomvandling. Avsnittet avslutas med en översikt  
av hur sysselsättningen har fördelats på branscher sedan 1970 och 
hur befolkningens utbildningsnivåer har fördelats sedan 1985.  
Men först några korta kommentarer om utvecklingen ur ett längre 
historiskt perspektiv. 
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Internationellt sett hade Sverige från cirka 1890 till 
1950 en mycket stark ekonomisk tillväxt och gick från 
att vara ett av Europas fattigaste länder till ett av 
världens rikaste. Under 1950 och 1960talen var den 
ekonomiska tillväxten fortsatt hög, men från 1970
talet fram till krisen på 1990talet hade Sverige en 
svag ekonomisk tillväxt (Krantz, 2000). 

Stockholms läns bidrag till Sveriges ekonomiska till
växt för perioden 1940–2011 kan uppskattas med 
länets bruttoregionprodukt (BRP) som andel av  
Sveriges BNP. Under 1940talet minskade länets 
andel till omkring 20 procent år 1950. Under de  
följande två decennierna, som har betecknats som 
något av industrialismens guldålder i Sverige (Schön, 
2012), ökade länets andel till drygt 23 procent. 

I ekonomiskt avseende har 1970talet karaktärise
rats som ett decennium präglat av kriser: energikris, 
industrikris, skuldkris och politisk kris (Schön, 
2012). Den ekonomiska tillväxten stagnerade och 
länets andel av BNP sjönk till under 22 procent år 
1980. Den offentliga sektorn expanderade, framför 
allt utanför storstadsregionerna. 

Övergången från 1970tal till 1980tal har betecknats 
som en övergång från ett industrisamhälle till ett 
tjänstesamhälle. Allt sedan mitten av 1980talet 
har länets andel av BNP stadigt ökat. Idag utgör  
Stockholms läns BRP nästan en tredjedel av rikets 
BNP. 

Utvecklingen i Stockholmsregionen kan jämföras 
med utvecklingen i de två andra storstadsregionerna 
med data från och med 1993 för respektive funktio
nell analysregion (FAregion). FAregionerna har 
definierats för att motsvara arbetsmarknadsregioner.

Figur 2 visar BRPutvecklingen i de tre FAregio
nerna och BNPutvecklingen i riket 1993–2011. I 
genomsnitt över hela perioden var tillväxten i Stock
holm och Göteborg betydligt högre än i Malmö och 
riket, och fram till finanskrisen 2008–2009 var till
växten i Göteborg snabbare än i Stockholm. BRPtill
växten i Malmö har varit något långsammare än 
BNPtillväxten i riket. 

Figur 3 visar BRP per capita i de tre  
storstadsregionerna och BNP per capita i riket. I 
Stockholm ligger BRP per capita på en avsevärt högre 
nivå. Den genomsnittliga tillväxten per år över hela 

perioden har dock varit snabbast i Göteborg, cirka 
2,6 procent i jämförelse med 2,4 procent i Stockholm. 
I Malmö var tillväxten betydligt lägre, 1,6 procent, 
medan BNP per capita i riket ökade med 2,3 procent. 

Att Stockholms BRPtillväxt har varit i paritet med 
Göteborgs, medan BRP per capita har ökat något 
långsammare, hänger samman med att befolkningen 
i Stockholm har vuxit snabbare. 

Under perioden 1993–2011 ökade befolkningen i 
genomsnitt med 1,2 procent per år i Stockholm, med 
0,9 procent i Göteborg och i Malmö, samt med 0,5 
procent i riket. År 2011 svarade Stockholms FAre
gion för 26 procent av Sveriges totala befolkning (2,5 
miljoner), medan Malmö och Göteborg svarade för 
cirka 11 procent (1,1 miljoner) vardera.

Stockholms läns andel av BNP

BRP och BRP per capita i de tre storstadsregionerna 
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Anm: Rikets BNP och Stockholms läns BRP, fasta priser 2005.
Källa: 1940–1950 Edvinsson, histora.se; 1950-1993 SCB NR;  
1993–2011 SCB NR. 2005 års prisnivåer. 

Figur 1. Stockholms läns andel av BNP 1940–2011 
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Av figur 3 framgår att effekten av finanskrisen 2008–
2009 blev betydligt mindre i Stockholm än i Göte
borg, Malmö och i riket. Till skillnad mot  
Göteborg, Malmö och riket minskade inte Stockholms 
BRP och BRP per capita var högre 2011 än 2008. 

Det tyder på att ekonomin i Stockholm var mindre 
känslig för finanskrisens plötsliga efterfrågeföränd
ring, i jämförelse med Malmö, Göteborg och riket 
som helhet. Detta kommer att undersökas vidare i 
rapportens avslutande del.

Att storstadsregioner växer snabbare än övriga regio
ner gäller inte bara i Sverige utan är ett generellt 
mönster. Nedan beskrivs några faktorer som gör det 
möjligt att teoretiskt förstå detta mönster. 

Med ett större befolkningsunderlag ökar också 
marknadsstorleken som möjliggör en större produk
tionsvolym. Detta leder till skalfördelar då marginal
kostnaden faller med växande produktionsvolym 
eftersom verksamheternas fasta kostnader kan för
delas på fler enheter. 

Detta kan kanske främst kopplas till storföretag med 
höga fasta kostnader, men gäller också mindre före
tag, tjänsteföretag och offentlig verksamhet som ofta 
har höga administrativa kostnader.

Skalfördelar kan också vara externa genom att före
tag drar nytta av varandra och därmed skapar ytterli
gare effektivitetsvinster. Dessa kallas ibland för sam
lokaliseringsfördelar eftersom de gör det möjligt att 
samutnyttja produktionsresurser, minska leverans
kostnader samt öka kontakten mellan företag och 
underleverantörer. 

Samlokaliserade företag, så kallade företagskluster, 
har dessutom större möjlighet att attrahera speciali
serad arbetskraft än geografiskt utspridda företag av 
samma slag. Detta leder i sin tur ofta till ett ”kun
skapsöverspill”, vilket ger en konkurrensfördel i pro
duktutvecklingen. 

Glaeser och Saizmed (2003) visar också i en jämfö
relse av storstäder i USA att en stor andel av den hög
utbildade och specialiserade arbetskraften har signi
fikanta effekter på städernas befolkningstillväxt. 
Liknande analyser har även gjorts med svenska data 
där till exempel Andersson et al. (1990) har tittat på 
sambanden mellan en regions produktivitet och före
komsten av universitet.

Analyserna visar att för en region med ett givet bygg
nadskapital och en given tillgänglighet har tillgången 
på utbildningskapacitet, särskilt forskarutbildning, 
en avgörande betydelse. Arbetskraftens kunskaps
nivå har en separat inverkan. Analyserna indikerar 
därutöver att universitetskapaciteten samverkar 
positivt med en nationell och internationell tillgäng
lighet. 

Teorier om storstadstillväxt
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Figur 2. BRP 1993–2011. Index 1993=100 Figur 3. BRP per capita 1993–2011
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Forskningen visar också att ett ökat utbud av högut
bildad arbetskraft och dess geografiska koncentra
tion skapar viktiga förutsättningar för innovationer 
och kunskapsdriven tillväxt. 

Tillgången till innovationer och den tekniska utveck
lingen – främst inom informations och kommunika
tionsteknologin (IKT) – har också möjliggjort en 
med tiden alltmer omfattande funktionsuppdelning 

mellan stadsregioner och deras omgivningar. 
Storstäder har även konsumtionsfördelar i jämfö
relse med andra regioner. Befolkningsunderlaget och 
marknadsstorleken gör det möjligt att erbjuda hus
hållen ett stort och varierat utbud av tjänster, så som 
service och kultur eller högkvalitativa offentliga 
tjänster. Detta attraherar i sin tur ytterligare hushåll 
till regionen (Glaeser et al., 2001).

Ekonomisk tillväxt går hand i hand med struktur
omvandling. Sett ur ett regionalt perspektiv är det 
viktigt att tänka på att produktionskapacitet och tek
niska framsteg inte ökar likformigt för alla branscher 
och att efterfrågan inte heller ökar likformigt vid  
stigande inkomster. 

I Stockholms län – med en stor del av Sveriges 
FoUverksamhet, en hög andel mycket välutbildad 
arbetskraft och ett mycket stort humankapital i jäm
förelse med andra regioner i landet – skulle vi kunna 
förvänta oss en specialisering på humankapital
intensiva och högteknologiska branscher. 

Denna bild stämmer, men bara delvis. I sysselsätt
ningstermer är länets tillverkningsindustri speciali
serad på humankapitalintensiva branscher, såsom 
läkemedelsindustri, elektroteknisk industri och 
instrumentvaruindustri. Men generellt är länets 
näringsliv inte specialiserat i någon av industri
branscherna.

Den specialisering som vi ser i Stockholms län idag 
fanns i stora drag redan för femtio år sedan. På en 
grov branschnivå var regionen i början av 1950talet 

specialiserad i handel, transporter och kommunika
tioner, bank och försäkring, företagstjänster, fastig
hetsförvaltning och privata tjänster. Över hälften av 
de sysselsatta i näringslivet arbetade i dessa speciali
serade branscher. Tillverkningsindustrin svarade för 
knappt en tredjedel av näringslivets sysselsättning i 
länet, i jämförelse med nära hälften i riket (SLL, 
2008).

Förklaringen är i korthet följande. Som växande  
storstadsregion är Stockholms län attraktivt för de 
kontaktintensiva och innovativa verksamheter och 
funktioner som kan utnyttja de fördelar som följer av 
regionens täthet, stora och differentierade arbets
marknad och högutbildade arbetskraft. 

Med detta följer även en stark konkurrens om begrän
sade markresurser och därmed höga och stigande 
markpriser. Konsekvensen blir att de verksamheter 
som inte kan betala de kostnader som följer av höga 
markpriser konkurreras ut från regionens centrala 
delar och så småningom även från Stockholms
regionen. Detta kommer att diskuteras längre fram i  
rapporten.

Tankar om strukturomvandling
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Figurer 4 och 5 visar hur sysselsättningen för män i 
Stockholms län och i riket fördelades på bransch
aggregat (sektorer) under perioden 1970–2013*. 
Indelningen i sektorer har syftat till att kunna följa 
sysselsättningen för samma branscher över en längre 
period. På grund av en revidering av näringsgrens
indelningen (SNI2007) har dock vissa branscher 
omgrupperats mellan sektorer sedan 2008.

Den största sektorn i länet är den som omfattar han
del, hotell och restaurang, transporter samt informa
tion och kommunikation. Den har ökat kraftigt och 
svarar idag för cirka 40 procent av sysselsättningen 
för män i länet. Denna sektor är också störst i riket, 
men har vuxit snabbare i Stockholm. 

Den kraftiga uppgången 2005–2010 beror dock 
främst på att datakonsulter och dataservice har flyt
tats över från den näst största sektorn i länet: finan
siell och fastighetsverksamhet. Denna sektor som 

domineras av företagstjänster har vuxit snabbast 
över hela perioden, om datakonsulter och data service 
inkluderas. Sektorn har även vuxit starkt i riket, men 
där har den inte blivit större än de båda sektorerna 
utvinning av mineraler och tillverkning (tillverk
ningsindustri) eller offentlig förvaltning. Det skedde 
i Stockholms län redan i början på 1990talet. 

Offentlig förvaltning och tillverkningsindustri är 
sektorer där sysselsättningen i länet har utvecklats 
svagt. De har krympt från cirka 20–25 procent av 
andelen sysselsatta på 1970talet till 15 respektive  
10 procent år 2013. 

En motsvarande nedgång för tillverkningsindustrin i 
riket kan även observeras i den nedre figuren, men 
från betydligt högre nivåer: från mer än 35 procent år 
1970 till cirka 20 procent år 2013. Även andelen syssel
satta inom jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske har 
minskat markant i riket.

Sysselsättningen för män fördelad på sektorer 1970–2013 
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Anm: Förvärvsarbetande nattbefolkning. Källa: FoB 1970–1985, RAMS 1985–2013 SCB.

Figur 4. Sysselsatta  män i Stockholms län per sektor  

1970–2013, procent

Figur 5. Sysselsatta  män i riket per sektor 1970–2013,  

procent
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* För att kunna visa längre tidsserier används data för sysselsatt nattbefolkning.  Det bedöms ge ungefär samma bild av hur  
 fördelningen på olika sektorer förändras över tid som för sysselsatt dagbefolkning.
**  För 19952005 års data ingår SNI92 9193 samt 95, något som saknas i data för åren 19701990. I 2010–2013 års data ingår  
 även SNI92 99.
***  SNI92 9193, 95 och 99 utgår enligt ovan
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Motsvarande analys av kvinnors sysselsättning ger 
en delvis annorlunda bild. Den största sektorn i både 
länet och riket är offentlig förvaltning med mera  
(i huvudsak offentliga tjänster). 

Denna sektor expanderade kraftigt fram till mitten 
av 1980talet. Sedan 1985 har dock andelen kvinnor 
som är sysselsatta inom offentlig sektor minskat och 
andelen har minskat mer i Stockholm än i riket. 
På samma sätt som för männen har sektorerna han
del med mera, samt finansiell och fastighetsverk
samhet, vuxit mest. Tillsammans svarar dessa  
sektorer idag för drygt hälften av kvinnornas syssel
sättning i länet, i jämförelse med knappt 40 procent  
i riket. 

Tillverkningsindustrins andel har minskat kraftigt i 
riket, från omkring 20 procent år 1970 till 6 procent 
år 2013. Andelen har också minskat i Stockholms län, 
dock från en betydligt lägre nivå i början av perioden. 
Byggverksamhet och jordbruksverksamhet har 
under hela perioden, i både Stockholms län och i 
riket, svarat för mycket låga andelar av kvinnornas 
sysselsättning.

Sammanfattningsvis ser vi för både män och kvinnor 
en ökad andel sysselsatta inom privata tjänstesekto
rer (handel, restaurang och hotell, transporter, infor
mation och kommunikation, finansiell och fastig
hetsverksamhet) och en minskad andel sysselsatta 
inom tillverkningsindustrin och inom offentlig  
sektor.   

Dessa förändringar i sysselsättningens fördelning på 
olika sektorer är följden av flera faktorer, bland annat 
skillnaden i produktivitetstillväxt mellan tjänste
produktion och industriproduktion. En annan faktor 
är att industriproduktionen har ”tjänstefierats” bland 
annat genom att tjänsterelaterade verksamheter 
outsourcas. 

Tillbakagången för den offentliga sektorn återspeglar 
bland annat en ökad privatisering och alternativa 
driftsformer för produktion av offentligt finansierade 
välfärdstjänster. 

Sysselsättningen för kvinnor fördelad  
på sektorer 1970–2013
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Anm: Förvärvsarbetande nattbefolkning. Källa: FoB 1970–1985, RAMS 1985–2013 SCB.

Figur 6. Sysselsatta kvinnor i Stockholms län per sektor  

1970–2013, procent 

Figur 7. Sysselsatta kvinnor i riket per sektor 1970–2013,  

procent
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Sveriges komparativa fördelar återfinns idag i såväl 
humankapitalintensiva och högteknologiska som 
råvarubaserade branscher, och flera av de senare kan 
numera också karaktäriseras som högteknologiska 
och FoUintensiva. Denna bild på nationell nivå gäl
ler förstås även på regional nivå. Men Stockholms
regionens komparativa fördelar återfinns inte i 
varuproduktionen utan i tjänsteproduktionen, fram
för allt i de verksamheter som är kontaktintensiva 
och innovativa. 

Sedan decennier tillbaka har det skett ett stort 
utbildningsskifte i Sverige i allmänhet och i Stock
holm i synnerhet. Detta har inneburit att andelen  
lågutbildade har minskat kraftigt medan andelen 
högutbildade har ökat. Drivkraften till detta utbild
ningsskifte kan ses som ett växelspel mellan efter
frågan och utbud. 

Strukturomvandlingen inom näringslivet medför 
generellt att efterfrågan på välutbildad arbetskraft 
ökar och att efterfrågan på lågutbildad arbetskraft 
minskar (denna bild kommer att preciseras och nyan
seras längre fram i rapporten). Samtidigt har den 
genomsnittliga utbildningsnivån ökat genom utbild
ningssatsningar som har lett till att en allt högre 
andel går vidare till högskolestudier. 

Sammantaget innebär detta att den genomsnittliga 
utbildningsnivån bland den sysselsatta befolkningen 
tenderar att stiga över tiden. Detta utbildningsskifte 
förstärks av att äldre, med i genomsnitt lägre utbild
ningsnivå, lämnar arbetskraften och ersätts av yngre 
med i genomsnitt högre utbildningsnivå. 

För att se närmare på strukturomvandlingen ur ett 
utbildningsperspektiv, presenterar nästa avsnitt hur 
befolkningens utbildningsnivå har förändrats över 
tid i Stockholms län och i riket.

 Strukturomvandling och utbildningsstruktur  
– en bakgrund
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Figur 8 presenter befolkningens (16–74 år) fördel
ning över tre utbildningskategorier* för män, i  
Stockholms län och i riket totalt.

De heldragna kurvorna representerar andelen perso
ner med förgymnasial utbildning. År 1985 hade näs
tan hälften av den manliga befolkningen i riket en 
förgymnasial utbildning, medan denna andel upp
gick till omkring en tredjedel i Stockholms län. 
Under perioden minskade andelen av den manliga 
befolkningen med förgymnasial utbildning kraftigt. 
Trenden var dock något starkare i riket än i Stock
holms län. Andelarna har därför konvergerat och 
uppgår idag till omkring 20 procent i både Stock
holms län och i riket.

De streckade kurvorna visar andelen med gymnasie
utbildning. Här framgår det att andelen i Stockholms 
län har minskat med cirka fem procentenheter 
medan andelen i riket har ökat med cirka sju procent
enheter. 

Medan andelen med förgymnasial och gymnasial 
utbildning har minskat i Stockholms län har andelen 
med eftergymnasial utbildning, den prickade kur
van, ökat kraftigt: från cirka 20 procent 1985 till 
cirka 40 procent 2013. Andelen har också ökat i riket: 
från cirka 15 procent 1985 till cirka 30 procent 2013. 
Skillnaden mellan länet och riket har således ökat.

De skillnader vi ser mellan riket och Stockholms län 
ska ses mot bakgrund av det teoretiska resonemanget 
kring storstadstillväxt och de skillnader i sysselsätt
ningens struktur som åskådliggjordes ovan.

Kortfattat är efterfrågan på välutbildad arbetskraft 
större i Stockholms län än i riket. 

Utbildningsstrukturen för män 1985–2013
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Källa: SCB

Figur 8. Män 16–74 år per utbildningsnivå i Stockholms län  

och riket 1985–2013, procent

* Förgymnasial utbildning: Kortare än 9 år, 9 (10) år. Gymnasial utb: Högst 2 år, 3 år. Eftergymnasial utb: Mindre än 3 år, 3 år 
eller mer, Forskarutbildning. Uppgift saknas ej inkluderad.



15

Motsvarande utveckling för kvinnorna ger en lik
nande bild, men något mer markerad än för männen.  
På samma sätt som för männen har andelen kvinnor 
med förgymnasial utbildning minskat kraftigt både i 
riket och i länet, samt att andelarna har konvergerat. 
Vad som dock kan noteras i både länet och i riket är 
att andelen var högre i början av perioden och lägre i 
slutet av perioden, i jämförelse med motsvarande 
andel för männen.

För kvinnorna har också andelen med gymnasial 
utbildningsnivå minskat i både riket och Stockholms 
län, dock har andelen minskat mer i länet.  

Andelen kvinnor med eftergymnasial utbildning var 
nästan exakt densamma som för männen 1985,  
men andelen för kvinnorna har ökat snabbare än för 
männen. 

Detta har inneburit att andelen kvinnor med efter
gymnasial utbildning idag är betydligt högre än mot
svarande andel män. I Stockholms län rör det sig om 
cirka 47 procent för kvinnorna i jämförelse med 41 
procent för männen, och i riket nästan 40 procent för 
kvinnorna i jämförelse med 31 procent för männen. 
I Stockholms län utgör kvinnor med en eftergymna
sial utbildning den största gruppen. Den gruppen 
blev större än gruppen med gymnasial utbildning 
redan 2006, en förändring som skedde först 2013 för 
männen. För riket är det dock fortfarande fler som 
har en gymnasial utbildning än en eftergymnasial 
utbildning.

Sammanfattningsvis har utbildningsnivån stigit 
kraftigt de senaste 30 åren och snabbare för kvinnor 
än för män. Därmed har också kvinnor en högre 
utbildningsnivå än männen, både generellt och i 
Stockholms län. 

Utbildningsstrukturen för kvinnor 1985–2013
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Figur 9. Kvinnor 16–74 år per utbildningsnivå i Stockholms län  

och riket 1985–2013, procent
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• Från och med 1980talet har Stockholms läns 
andel av BNP stadigt ökat och länets bruttoregi
onprodukt, BRP, motsvarar idag uppemot en  
tredjedel av Sveriges BNP.

• Sedan 1993 har BRP i Stockholms och Göteborgs 
FAregioner (funktionella analysregioner, mot
svarar arbetsmarknadsregioner) vuxit snabbare 
än i Malmös FAregion och i riket totalt.

• Stockholms FAregion har en betydligt högre BRP 
per capita, befolkningsandel och befolkningstill
växt än övriga regioner.

• Att storstadsregioner växer snabbare än övriga 
regioner är ett generellt fenomen som kan obser
veras runt om i världen. Förklaringen är bland 
annat att med stora befolkningsunderlag ökar 
marknadsstorleken. Det möjliggör en större pro
duktionsvolym vilket leder till skalfördelar och 
samlokaliseringsvinster. 

• Samlokaliserade företag har också lättare att att
rahera specialiserad arbetskraft som i sin tur ska
par viktiga förutsättningar för innovationer och 
kunskapsdriven tillväxt. Storstadsregioner har 
även konsumtionsfördelar som attraherar ytterli
gare hushåll till regionen.

• Ekonomisk tillväxt går hand i hand med struktur
omvandling. Vi ser till exempel att Stockholms 
läns tillverkningsindustri är specialiserad på 
humankapitalintensiva branscher. Inom dessa 
branscher är länet specialiserat på de kontaktin
tensiva och innovativa verksamheter och funktio
ner som kan utnyttja de fördelar som följer av 
regionens täthet.

• Om de senaste 45 årens strukturomvandling i 
länet betraktas, ses sammanfattningsvis en kraf
tigt ökad andel sysselsatta inom privata tjänste
sektorer (handel, företagstjänster, finans, fastig
het med mera) och en motsvarande minskad 
andel sysselsatta inom framför allt tillverknings
industrin. 

• Förändringarna i sysselsättningens fördelning på 
olika sektorer förklaras av flera faktorer, bland 
annat skillnaden i produktivitetstillväxt mellan 
tjänsteproduktion och industriproduktion. En 
annan faktor är att industriproduktionen har 
”tjänstefierats”, bland annat genom att tjänste
relaterade verksamheter outsourcas.

• Sveriges komparativa fördelar återfinns idag i 
såväl humankapitalintensiva och högteknolo
giska som råvarubaserade branscher. Flera av de 
senare kan numera också karaktäriseras som 
högteknologiska och FoUintensiva.

• Stockholms läns komparativa fördelar återfinns 
inte i varuproduktionen i dessa branscher utan i 
de verksamheter inom tjänsteproduktionen som 
är kontaktintensiva och innovativa. 

• De senaste årens generella utbildningsskifte har 
därför blivit än mer markerat i länet. Befolk
ningen med en eftergymnasial utbildning har 
ökat snabbare än i övriga riket och snabbare för 
kvinnor än för män.

Sammanfattning
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Utbildning, yrken och 
kvalifikationskrav

I detta avsnitt fördjupas analysen genom att strukturomvandlingen 
studeras ur ett yrkesperspektiv, med stöd av statistik enligt standard 
för svensk yrkesklassificering (SSYK). Den statistiken klassificerar  
personer efter dels typ av arbete (arbetsuppgifter), dels de kvalifika
tioner (den utbildningsbakgrund) som normalt krävs för att utföra 
detta arbete. Avsnittet inleds med en beskrivning av SSYK. 
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Statistiken redovisas på fyra nivåer: yrkesområde 
(SSYK1), huvudgrupper (SSYK2), yrkesgrupper 
(SSYK3) samt undergrupper (SSYK4). De data som 
används i analysen baseras på 113 yrkesgrupper 
(SSYK3) som till att börja med är grupperade i yrkes
områden (SSYK1) eller i fyra så kallade yrkeskatego
rier. Dessa yrkeskategorier definieras genom de 
utbildningskrav som är specificerade för respektive 
yrke. Yrkesområden och yrkeskategorier är därmed 
tydligt kopplade till olika kvalifikationskrav.

Yrkeskategorin Arbete som kräver teoretisk specia-
listkompetens kräver i huvudsak en lång högskoleut
bildning (minst tre år). Exempel på yrken inom 
denna yrkeskategori är civilingenjörer och jurister. 
För Arbete som kräver kortare högskoleutbildning 
krävs högskoleutbildningar som är kortare än tre år. 
Exempel på yrken inom denna yrkeskategori är sjuk
sköterskor, förskolelärare och fritidspedagoger. 
Exempel på yrken inom yrkeskategorin Arbete som 
kräver gymnasieutbildning är vård och omsorgs

personal samt byggnads och anläggningsarbetare. 
Exempel på yrken inom yrkeskategorin Arbete utan 
krav på särskild yrkesutbildning är städare samt 
köks och restaurangbiträden. 

Analysen inleds med en beskrivning av sysselsatta 
per utbildningsnivå och sedan sysselsatta per yrkes
kategori. Genom att jämföra sysselsatta per utbild
ningsnivå med sysselsatta per yrkeskategori erhålls 
en översiktlig bild av hur väl kvalifikationskraven är 
uppfyllda på länets arbetsmarknad. 

Därefter följer en genomgång av utvecklingen för 
olika yrkesområden, en beskrivning av yrkesgrupper 
som är mer eller mindre vanliga i Stockholm än i 
riket, samt en beskrivning av yrkesgrupper som 
växer eller krymper i länet. Avslutningsvis redovisas 
de yrkesgrupper som har vuxit mest inom ett 
branschaggregat och som exemplifierar snabb
växande branscher i Stockholms län.  

Inledning

Yrkesområde Kvalifikationskrav Yrkeskategori

1 Ledningsarbete - Arbete som kräver teoretisk  
specialistkompetens

2 Arbete som kräver teoretisk  
specialistkompetens

Normalt krävs en längre högskole-
utbildning (3–4 år eller mer) och 
en akademisk examen

Arbete som kräver teoretisk  
specialistkompetens

3 Arbete som kräver kortare 
högskoleutbildning

Normalt krävs en gymnasieskola 
med påbyggnad eller en kortare 
högskoleutbildning (kortare än  
3 år)

Arbete som kräver kortare  
högskoleutbildning

4 Kontors- och kundservice arbeten Normalt krävs gymnasie-
kompetens

Arbete som kräver gymnasie-
utbildning

5 Service-, omsorgs- och  
försäljningsarbete

Normalt krävs gymnasie-
kompetens

Arbete som kräver gymnasie-
utbildning

6 Arbete inom jordbruk, trädgård, 
skogsbruk och fiske

Normalt krävs gymnasie-
kompetens

Arbete som kräver gymnasie-
utbildning

7 Hantverksarbete inom byggverk-
samhet och tillverkning

Normalt krävs gymnasie-
kompetens

Arbete som kräver gymnasie-
utbildning

8 Process- och maskinoperatörs-
arbete, transportarbete m.m.

Normalt krävs gymnasiekompe-
tens

Arbete som kräver gymnasie-
utbildning

9 Arbete utan krav på särskild yrkes-
utbildning

Normalt inga krav på utbildning Arbete utan krav på särskild  
yrkesutbildning

10 Militärt arbete - Arbete utan krav på särskild  
yrkesutbildning

Källa: SCB

Figur 10. Yrkesområden, kvalifikationskrav och yrkeskategori
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Vi har tidigare beskrivit hur utbildningsnivån för 
befolkningen 16–74 år har stigit under de senaste 
decennierna. Följaktligen har den sysselsatta dag
befolkningens utbildningsnivå stigit på motsvarande 
sätt sedan början av 1990talet, i både Stockholms 
län och i riket. De sysselsattas utbildningsnivå i länet 
var högre än i riket år 1993 och var ännu högre år 
2012. 

I riket har andelen sysselsatta med en utbildning 
som är kortare än treårigt gymnasium minskat 
från 60 procent år 1993 till cirka 35 procent år 2012. 
I Stockholms län minskade motsvarande andel från 
50 procent till 28 procent. 

I riket har andelen med en gymnasieutbildning ökat 
från 14 procent till 26 procent och andelen med en 
lång högskoleutbildning har ökat från 13 procent till 
25 procent. I båda fallen är ökningen 12 procent
enheter.

I Stockholms län har andelen med gymnasieutbild
ning inte ökat lika mycket: från 17 procent till 24  
procent. Andelen sysselsatta med en lång högskole

utbildning har ökat betydligt mer: från 17 procent år 
1993 till drygt 31 procent år 2012. Andelen sysselsatta 
med en kort högskoleutbildning har ökat marginellt i 
jämförelse. 

Totalt har andelen sysselsatta med en kort eller lång 
högskoleutbildning i Stockholms län ökat från en 
tredjedel år 1993 till nästan hälften (48 procent) år 
2012. Genomsnittligt i riket hade knappt 40 procent 
av de sysselsatta någon form av högskoleutbildning år 
2012. 

Det kan tilläggas att skillnaden mellan kvinnor och 
män är ännu större när andelen av den sysselsatta 
dagbefolkningen med högskoleutbildning jämförs 
med motsvarande andel av befolkningen. 

I Stockholms län har nästan 53 procent av de syssel
satta kvinnorna en eftergymnasial utbildning,  
i jämförelse med knappt 45 procent av de sysselsatta  
männen. Motsvarande andelar av befolkningen i 
åldersgruppen 16–74 år är 47 procent för kvinnorna 
och 41 procent för männen. 

Sysselsättning per utbildningsnivå i  
Stockholms län och i riket
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Figur 11. Sysselsatt dagbefolkning (16+) per  

utbildningsnivå, år 1993

Figur 12. Sysselsatt dagbefolkning (16+) per  

utbildningsnivå, år 2012
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Detta avsnitt redovisar hur den sysselsatta dagbe
folkningen i länet och i riket fördelas på yrken. För 
varje yrke finns definierade kvalifikationskrav, det 
vill säga krav på en adekvat utbildningsbakgrund. 
Därmed kan olika yrken grupperas i fyra olika yrkes
kategorier, vilket har beskrivits ovan.

Yrkeskategorin Arbete som kräver teoretisk specia-
listkompetens definieras som arbete som kräver en 
lång högskoleutbildning (minst tre år). Yrkeskatego
rin Arbete som kräver kortare högskoleutbildning 
definieras som arbete med krav på högskoleutbild
ning kortare än tre år. Yrkeskategorin Arbete som 
kräver gymnasieutbildning definieras med gymna
sieutbildning, medan yrkeskategorin Arbete utan 
krav på särskild yrkesutbildning definieras med en 
utbildningsnivå kortare än treårigt gymnasium.  
Till denna kategori räknas här även ”Yrke okänt”.

Det är tydligt att kvalifikationskraven är högre i 
Stockholms län i jämförelse med genomsnittet i  
Sverige: här finns en högre andel sysselsatta i yrken 
som kräver längre utbildning. Över hälften (52 pro

cent) av de sysselsatta (anställda) i Stockholms län 
återfinns i yrken som kräver högskoleutbildning, i 
jämförelse med 43 procent i riket. 

Skillnaden på nio procentenheter förklaras i huvud
sak av att andelen sysselsatta i yrken som kräver 
längre eftergymnasial utbildning är klart högre i 
Stockholms län. 

Denna skillnad förklarar också varför andelen syssel
satta i yrken som kräver gymnasieutbildning är 
betydligt lägre i länet än i riket: knappt 38 procent i 
jämförelse med nästan 47 procent. 

Vad som kan noteras är att andelen sysselsatta i yrken 
som inte kräver gymnasieutbildning är lika hög i 
länet som i riket: cirka tio procent. Om ”Yrke okänt” 
exkluderas från denna yrkeskategori har andelen i 
Stockholms län ökat med en procentenhet under  
perioden, medan motsvarande andel i riket är oför
ändrad. Samtidigt har andelen sysselsatta i yrken 
som kräver en lång högskoleutbildning ökat med mer 
än två procentenheter både i länet och i riket.

Sysselsättning per yrkeskategori och kvalifikationskrav
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Figur 13. Anställda 16–64 år (dagbefolkning)  

per yrkeskategori  i Stockholms län och riket år 2012

Figur 14. Anställda 16–64 år (dagbefolkning)  

per yrkeskategori i Stockholms län år 2001 och 2012
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Genom att jämföra den sysselsatta dagbefolkningens 
fördelning på fyra utbildningsnivåer med fördel
ningen på motsvarande fyra yrkeskategorier går det 
att på en översiktlig nivå se hur väl kvalifikationskra
ven är uppfyllda på arbetsmarknaden i Stockholms 
län. 

År 2001 fanns nästan 29 procent av de sysselsatta i 
yrken med krav på en lång högskoleutbildning, 
medan knappt 18 procent av de sysselsatta hade 
denna utbildningsnivå. Andelen sysselsatta med en 
kort högskoleutbildning låg däremot relativt nära 
andelen sysselsatta i yrken med krav på denna utbild
ningsnivå. 

År 2001 var det dessutom betydligt fler sysselsatta i 
yrken med krav på gymnasieutbildning (38 procent) 
än sysselsatta med denna utbildning (21 procent).  
Det innebär att en stor andel av de sysselsatta var 
verksamma i yrken utan att uppfylla de formella 
utbildningskraven för dessa yrken. 

År 2012 har bilden förändrats såtillvida att andelen 
sysselsatta med en lång högskoleutbildning är i pari
tet med andelen sysselsatta i yrken som kräver denna 
utbildningsnivå. Däremot är det fortfarande en stor 
diskrepans mellan andelen gymnasieutbildade, 
knappt 24 procent, och andelen sysselsatta i yrken 
som kräver gymnasieutbildning, drygt 37 procent. 
Sammantaget förefaller det dock som att den  
sysselsatta dagbefolkningens fördelning på olika 
utbildningsnivåer har närmat sig de krav på utbild
ning (yrkeskrav) som ställs på arbetsmarknaden i 
Stockholms län. 

Denna översiktliga bild behöver dock nyanseras.  
Det är inte alltid så att den formella utbildningsnivån 
visar om kvalifikationskraven för yrket är uppfyllda. 
I många yrken kan en bristande formell utbildning 
kompenseras med yrkeserfarenhet och arbetsplats
utbildning. 

Sedan måste det poängteras att den bild som tecknas 
är på en mycket översiktlig nivå. Den säger ingenting 
om specifika matchningsproblem för enskilda yrken.

Sysselsättning per utbildningsnivå i jämförelse  
med sysselsättning per yrkeskategori
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Figur 15. Utbildningsnivå och yrkeskrav för den  

sysselsatta dagbefolkningen i Stockholms län år 2001

Figur 16 Utbildningsnivå och yrkeskrav för den  

sysselsatta dagbefolkningen i Stockholms län år 2012
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I detta avsnitt studeras sysselsättningens fördelning 
och utveckling för de yrkesområden som ligger till 
grund för de fyra yrkeskategorier som redovisades 
ovan. Två yrkesområden, militärt arbete samt arbete 
inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske, är 
dock små och marginella i sammanhanget och redo
visas inte här. 

Figur 17 visar sysselsättningen fördelad på yrkesom
råden i Stockholms län år 2001 och 2012. Av figuren 
framgår att andelen sysselsatta har ökat inom fyra 
yrkesområden: ledningsarbete, arbete som kräver 
teoretisk specialistkompetens, service-, omsorgs- och 
försäljningsarbete, samt arbete utan krav på särskild 
yrkesutbildning. 

Dessa fyra yrkesområden representerar kvalifika
tionskrav på helt olika nivåer: från en längre högsko
leutbildning (arbete som kräver teoretisk specialist-
kompetens) till yrkesområdet arbete utan krav på 
särskild yrkesutbildning. Detta tyder på att efterfrå
gan på Stockholms läns arbetsmarknad är tu delad 

såtillvida att den ökade efterfrågan avser både väl
utbildad arbetskraft och arbetskraft utan särskild 
utbildning.

Den nedre figuren visar tydligt att yrkesområdet  
ledningsarbete samt de yrkesområden som normalt 
kräver högskoleutbildning (arbete som kräver teore-
tisk specialistkompetens och arbete som kräver  
kortare högskoleutbildning) svarar för större andelar 
av sysselsättningen i Stockholms län än i riket. 
Exempelvis är andelen inom yrkesområdet arbete 
som kräver teoretisk specialistkompetens sex pro
centenheter högre i Stockholms län. 

Inom alla övriga yrkesområden är andelen syssel
satta i riket högre, med undantag för kontors- och 
kundservicearbeten. I länet har dock andelen syssel
satta inom detta yrkesområde minskat snabbare än i 
riket. Den generella bilden är att yrkesområden med 
krav på eftergymnasial utbildning är mer vanliga i 
Stockholms län än i riket. 

Sysselsättning per yrkesområde
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Figur 17. Anställda 16–64 år (dagbefolkning) per yrkesområde i Stockholms län år 2001 och 2012, procent 

Figur 18. Anställda 16–64 år  per yrkesområde i Stockholms län och riket år 2012, procent
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Vi kommenterade tidigare att andelen sysselsatta 
inom yrkesområdet Arbete arbete som kräver  
teoretisk specialistkompetens i Stockholms län var 
6 procentenheter högre i Stockholms län än i riket 
år 2012. Kvoten mellan andelen i länet (25 procent) 
och andelen i riket (19 procent) är 1,32 och kan 
uttryckas som en specialiseringskvot.    

På motsvarande sätt kan specialiseringskvoten för 
specifika yrkesgrupper beskriva hur vanlig yrkes
gruppen är i länet i jämförelse med i riket. En kvot 
på 1,0 innebär att andelen sysselsatta i yrkesgrup
pen är densamma i länet och i riket, det vill säga att 
yrkesgruppen är lika vanlig i länet som i riket. En 
kvot på 2,0 innebär att yrkesgruppen är dubbelt så 
vanlig i länet. 

Till de yrkesgrupper som uppvisar mycket höga 
specialiseringskvoter (över 2,0) hör bland annat 
samhälls- och språkvetare samt jurister. Två yrkes

grupper med höga kvoter (över 1,8) och som därtill 
svarar för en relativt stor andel av sysselsättningen 
är dataspecialister samt företagsekonomer,  
marknadsförare och personaltjänstemän. 

De minst vanliga yrkesgrupperna i Stockholms län 
kan generellt karaktäriseras som ”varuhanterings
yrken”. I flera fall är det yrkesgrupper som är 
knutna till tillverkningsindustrin, exempelvis 
maskinoperatörer och processoperatörer. I övriga 
fall är det yrkesgrupper med anknytning till de  
areella näringarna.

Det är tydligt att yrkesgrupper med höga speciali
seringskvoter i Stockholms län ofta ställer krav  
på en lång högskoleutbildning, medan yrkes
grupper med låga specialiseringskvoter, det vill 
säga yrkesgrupper som är mindre vanliga i länet,  
generellt inte ställer krav på någon eftergymnasial 
utbildning. 

Specialiseringskvot per yrkesgrupp

Rank Yrkesgrupp Spec.kvot Antal syss  Andel (%) av syss

1 Matematiker och statistiker 2,6 1 194 0,12

2 Chefstjänstemän i intresseorganisationer 2,45 555 0,05

3 Samhälls- och språkvetare m.fl. 2,11 2 263 0,22

4 Administratörer i intresseorganisationer 2,07 3 695 0,36

5 Jurister 2,03 9 354 0,9

6 Journalister, konstnärer, skådespelare m.fl. 1,85 18 156 1,76

7 Dataspecialister 1,84 46 568 4,51

8 Företagsek., marknadsförare och personal-
tjänstemän

1,83 49 716 4,81

9 Resevärdar m.fl. 1,8 2 913 0,28

10 Torg- och marknadsförsäljare 1,8 110 0,01

… … …

104 Driftmaskinister m.fl. 0,31 786 0,08

105 Malmförädlingsoperatörer, brunnsborrare m.fl. 0,3 129 0,01

106 Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift 0,22 256 0,02

107 Maskinoperatörer, metall- och  
mineralbehandling

0,16 1 625 0,16

108 Fiskare och jägare 0,15 23 0

109 Processoperatörer, trä- och pappersindustri 0,13 560 0,05

110 Maskinoperatörer, gummi- och plastindustri 0,13 352 0,03

111 Skogsbrukare 0,09 88 0,01

112 Processoperatörer vid stål- o metallverk 0,07 261 0,03

113 Maskinoperatörer, trävaruindustri 0,05 136 0,01

Anm: Specialiseringskvoten beräknas som andelen sysselsatta i yrkesgruppen i Stockholms län, dividerat med motsvarande andel i riket
Källa: SCB

Figur 19. Yrkesgrupper med högst respektive lägst specialiseringskvot i Stockholms län  år 2012
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De yrkesgrupper som antalsmässigt har vuxit mest 
under perioden 2001–2012 täcker kvalifikationskrav 
på alla nivåer. Där finns yrkesgrupper som kräver 
lång högskoleutbildning (företagsekonomer, mark
nadsförare med flera, dataspecialister och civilingen
jörer, arkitekter med flera), kort högskoleutbildning 
(säljare, inköpare, mäklare med flera), gymnasieut
bildning (vård och omsorgspersonal, försäljare, 
detaljhandel, demonstratörer med flera, byggnads 
och anläggningsarbetare). Men där finns även en 
grupp (köks och restaurangbiträden) som enligt 
klassificeringen inte kräver någon särskild yrkesut
bildning. 

De yrkesgrupper som har minskat mest avser däre
mot nästan uteslutande yrken med gymnasieutbild
ning som kvalifikationskrav. För flertalet av dessa 
yrkesgrupper har efterfrågan minskat som en följd av 
informations och kommunikationsteknologins 
(IKT) genomslag. 

Att de krympande yrkesgrupperna avser yrken med 
gymnasieutbildning som kvalifikationskrav innebär 
dock inte att efterfrågan generellt minskar på arbets
kraft med gymnasieutbildning. Tvärtom, bland de 
yrkesgrupper som har vuxit mest utgör de med gym
nasieutbildning en betydande del, till exempel vård 
och omsorgspersonal. I absoluta tal har sysselsätt
ningen för dessa yrkesgrupper totalt sett ökat 
betydligt mer än vad de krympande grupperna totalt 
sett har minskat. 

I termer av kvalifikationskrav minskar således efter
frågan inom vissa yrken med krav på viss gymnasie
utbildning, medan efterfrågan ökar inom andra 
yrken med krav på annan gymnasieutbildning.  
Som vi såg tidigare är det idag betydligt färre av  
de sysselsatta som har en gymnasieutbildning än 
antalet sysselsatta i yrken som ställer krav på gym
nasieutbildning. 

Växande och krympande yrkesgrupper

Antal sysselsatta Förändring 2001-12

Rank Yrke 2001 2012 Antal  Per år 
(%)

1 Vård- och omsorgspersonal 78 014 99 837 21 823 2,3

2 Försäljare, detaljhandel; demonstratörer 36 111 53 545 17 434 3,6

3 Säljare, inköpare, mäklare m.fl. 54 551 68 878 14 327 2,1

4 Företagsekonomer, marknadsförare m.fl 36 476 49 716 13 240 2,9

5 Dataspecialister 38 446 46 568 8 122 1,8

6 Drift- och verksamhetschefer 12 200 19 141 6 941 4,2

7 Chefer för särskilda funktioner 20 783 27 285 6 502 2,5

8 Köks- och restaurangbiträden 11 194 17 582 6 388 4,2

9 Byggnads- och anläggningsarbetare 13 769 19 554 5 785 3,2

10 Civilingenjörer, arkitekter m.fl. 19 810 24 957 5 147 2,1

… … …

104 Speciallärare 2 806 1 680 –1 126 –4,6

105 Grafiker m.fl. 2 037 819 –1 218 –7,9

106 Övrig kontorspersonal 24 967 23 711 –1 256 –0,5

107 Maskinoperatörer, livsmedelsindustri m.m. 3 030 1 745 –1 285 –4,9

108 Smeder, verktygsmakare m.fl. 2 389 1 028 –1 361 –7,4

109 Brevbärare m.fl. 7 280 5 470 –1 810 –2,6

110 Kassapersonal m.fl. 8 732 6 314 –2 418 –2,9

111 Lager- och transportassistenter 15 039 12 286 –2 753 –1,8

112 Bokförings- och redovisningsassistenter 18 012 14 872 –3 140 –1,7

113 Kontorssekreterare och dataregistrerare 17 096 8 189 –8 907 –6,5

Källa: SCB

Figur 20. Växande och krympande yrkesgrupper i Stockholms län 2001–2012
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Vi har tidigare (sid. 11) kunnat se att branschaggrega
tet kreditinstitut, fastighetsförvaltning och företags-
tjänster växte snabbast i länet 1970–2013. Det är 
därför intressant att se vilka yrkesgrupper som har 
vuxit mest inom detta branschaggregat, vilket kan 
göras med data från och med år 2001. På grund av en 
ny indelning av näringsgrenar görs en uppdelning på 
två perioder: 2001–2008 och 2008–2013.

Under den första perioden ökade sysselsättningen 
(antalet anställda) i detta branschaggregat med totalt 
nästan 22 000 personer, vilket motsvarar drygt 37 
procent av den totala sysselsättningsökningen i länet. 
De tio yrkesgrupper som antalsmässigt har vuxit 
mest under perioden täcker kvalifikationskrav på alla 
nivåer, på samma sätt som vi såg ovan. Men inom 
detta branschaggregat svarar yrkesgrupper med krav 
på kort eller lång högskoleutbildning för nästan 75 
procent av ökningen för de tio mest snabbväxande 
yrkesgrupperna.

För perioden 2008–2013 ingår inte branschen data
konsulter och dataservice, men i övrigt definieras 
branschaggregatet på ungefär samma sätt som för 
perioden 2001–2008. Under perioden 2008–2013 
ökade sysselsättningen för branschaggregatet med 
drygt 22 000 personer, eller nästan 30 procent av den 
totala sysselsättningsökningen i länet. 

Även under denna period finns det yrkesgrupper med 
helt olika krav på utbildningsbakgrund bland de tio 
mest snabbväxande, till exempel har grupperna med 
dataspecialister och städare vuxit lika mycket. Men 
yrkesgrupper med krav på högskoleutbildning har 
blivit än mer dominerande och svarar för mer än 80 
procent av ökningen, varav yrkesgrupper med krav 
på en lång högskoleutbildning utgör merparten. 
Tillväxten inom den snabbast växande gruppen av 
branscher i Stockholms län är således koncentrerad 
till yrkesgrupper med krav på högskoleutbildning.  

Växande yrkesgrupper i växande branscher

Antal sysselsatta Förändring 2001-08

Rank Yrke 2001 2008 Antal  Per år (%)

1 Säljare, inköpare, mäklare m.fl. 21 710 33 213 11 503 6,3

2 Civilingenjörer, arkitekter m.fl. 7 177 9 666 2 489 4,3

3 Försäljare, detaljhandel; demonstratörer m.fl. 2 527 4 965 2 438 10,1

4 Övriga servicearbetare 692 3 080 2 388 23,8

5 Företagsekonomer, marknadsförare m.fl. 21 935 23 984 2 049 1,3

6 Säkerhetspersonal 4 543 5 849 1 306 3,7

7 Chefer för mindre företag och enheter 4 241 5 470 1 229 3,7

8 Jurister 2 897 4 081 1 184 5

9 Datatekniker och dataoperatörer 8 341 9 370 1 029 1,7

10 Städare m.fl. 8 728 9 653 925 1,4

Antal sysselsatta Förändring 2001-08

Rank Yrke 2008 2013 Antal  Per år (%)

1 Företagsekonomer, marknadsförare m.fl. 21 384 25 618 4 234 3,7

2 Dataspecialister 9 773 11 511 1 738 3,3

3 Städare m.fl. 9 587 11 280 1 693 3,3

4 Säljare, inköpare, mäklare m.fl. 30 294 31 820 1 526 1

5 Ingenjörer och tekniker 5 486 6 987 1 501 5

6 Civilingenjörer, arkitekter m.fl. 9 632 10 971 1 339 2,6

7 Redovisningsekonomer, adm. Assistenter m.fl. 8 422 9 468 1 046 2,4

8 Försäljare, detaljhandel; demonstratörer m.fl. 4 595 5 561 966 3,9

9 Agenter, förmedlare m.fl. 1 789 2 490 701 6,8

10 Chefer för särskilda funktioner 6 328 6 908 580 1,8

Källa: SCB

Figur 21. Växande yrkesgrupper i branschaggregatet Kreditinstitut, fastighetsförvaltning  

och företagstjänster (SNI2002) under perioden 2001–2008

Figur 22. Växande yrkesgrupper i branschaggregatet Kreditinstitut, fastighetsförvaltning 

och företagstjänster (SNI2007) under perioden 2008–2013
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• Arbetskraftens utbildningsnivå har stigit kraftigt 
sedan början av 1990talet i såväl Stockholms
regionen som i riket. Fortfarande är arbetskraftens 
utbildningsnivå betydligt högre i Stockholms
regionen i jämförelse med genomsnittet för riket.

• Yrkeskraven, det vill säga de utbildnings och kom
petenskrav som ställs på arbetsmarknaden, är 
högre i Stockholms län i jämförelse med genom
snittet i Sverige. Exempelvis arbetar över hälften 
(52 procent) av de sysselsatta i Stockholms län i 
yrken som kräver högskoleutbildning, i jämförelse 
med 43 procent i Sverige totalt.

• I Stockholms län ökade yrkeskraven något under 
perioden 2001 till 2012, men framför allt har den 
sysselsatta befolkningens utbildningsnivå ökat 
under perioden. På aggregerad nivå har därmed de 
sysselsattas utbildningsnivå närmat sig de utbild
ningskrav (yrkeskrav) som ställs på arbetsmarkna
den i Stockholm län.

• Efterfrågan på arbetsmarknaden i Stockholms län 
tenderar att bli tudelad. Dels ses en ökad efterfrå
gan på välutbildad arbetskraft, dels ses en ökad 
efterfrågan på arbetskraft utan särskild yrkes
utbildning.

• De vanligaste yrkena i Stockholms län i jäm förelse 
med övriga riket är yrken som ställer krav på en 
lång högskoleutbildning, medan de minst vanliga 
yrkena i Stockholms län i jämförelse med riket är 
yrken som generellt inte kräver någon högskole
utbildning. 

• Bland de yrken som har ökat mest (antalsmässigt) 
det senaste decenniet finns yrken med kvalifika
tionskrav på alla nivåer. 

• De yrkesgrupper som har minskat mest är nästan 
uteslutande yrken med gymnasieutbildning som 
kvalifikationskrav. För flertalet av dessa yrkes
grupper har efterfrågan minskat som en följd av 
informations och kommunikationsteknologins 
(IKT) genomslag.

• Samtidigt ökar andra yrkesgrupper med krav på 
gymnasieutbildning och bland de yrkesgrupper 
som har vuxit mest utgör de med gymnasieutbild
ning en betydande del, till exempel vård och 
omsorgspersonal. 

Sammanfattning



Strukturomvandlingens 
geografi

I föregående avsnitt tecknade vi bilden av Stockholmsregionens 
strukturomvandling med avseende på branscher, utbildningsnivå och 
yrkesgrupper. Vi konstaterade bland annat att Stockholmsregionen 
är specialiserad på kunskapsintensiv tjänsteproduktion, med högre 
och mer snabbväxande andelar av sysselsättningen i dessa branscher 
än i övriga Sverige. Denna regionala specialisering påverkas av bland 
annat befolkningens utbildningsnivå, regionens storlek, tillgänglig
heten i nationella och internationella kommunikationsnätverk och 
branschbredd.
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De faktorer som påverkar specialiseringen mellan 
olika regioner påverkar också specialiseringen inom 
regionerna. För verksamheter som exempelvis är 
beroende av god tillgänglighet till högutbildad 
arbetskraft är det naturligt att söka lokalisering till 
de områden i regionen som bäst uppfyller detta krav 
på lägesegenskaper. 

I detta sammanhang kan det vara intressant att ställa 
frågan om Stockholmsregionens strukturomvand
ling också har inneburit en omvandling ur ett rums
ligt, inomregionalt perspektiv. Kan vi identifiera 
sådana förskjutningar i geografin? Tenderar vissa 
verksamheter att agglomereras till vissa områden? 
Finns det tecken på ”uttryckningseffekter” av andra 
verksamheter?

För att belysa dessa frågor har vi genomfört geogra
fiska analyser i syfte att avtäcka eventuella rumsliga 
mönster i Stockholmsregionens strukturomvand
ling. Analysen är avgränsad till några tematiska 
exempel som avser dels tillverkningsindustrin, dels 
yrkesgrupper med höga respektive låga krav på de 
sysselsattas utbildningsbakgrund. 

Analyserna föregås av en beskrivning av markvär
dets variation i Stockholmsregionen, samt en 
beskrivning av den metod som har använts i de geo
grafiska analyserna. Avsnittet om strukturomvand
lingens geografi avslutas med ett exempel på rumslig 
strukturomvandling inom ett större geografiskt 
område: östra Mellansverige. 

Växande och krympande yrkesgrupper
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I teorin trycker högre markpriser i centrala lägen ut 
vissa verksamheter som inte vill eller kan betala de 
marknadsmässiga markpriser eller lokalhyror som 
erbjuds i centrala lägen. Dessa verksamheter kom
mer då att söka alternativa platser utanför stads
kärnan där lokalkostnaderna är lägre. 

Detta gäller exempelvis ytkrävande verksamheter 
eller andra verksamheter med ett lågt förädlings
värde per lokalyta. De centrala delarna domineras 
därför i praktiken i allt högre grad av verksamheter 
som har höga krav på centrala lägen eller som produ
cerar varor och tjänster som genererar ett högt föräd
lingsvärde per lokalyta.

Figuren till höger visar markvärdesgradienten i 
Stockholmsregionen. Det framgår tydligt att de hög
sta markvärdena återfinns i en relativt avgränsad del 
av Stockholms innerstad samt i närförorterna. Mark
värdena avtar sedan starkt med ökande avstånd från 
regioncentrum i ett närmast exponentiellt mönster.
Markvärdet i centrala lägen kan vara uppemot tio 
gånger högre i jämförelse med i halvcentrala lägen. 
Höga markpriser har en mycket stark påverkan på 
företagens lokalisering och har ibland en avgörande 
roll vid nyetablering av verksamheter. 

Det bör i sammanhanget nämnas att figuren endast 
speglar det övergripande regionala mönstret. På 
grund av lokala förhållanden kan det i praktiken  
finnas betydande skillnader mellan markpriserna i 
områden med liknande lägesegenskaper.

Rumsliga drivkrafter till näringslivets lokalisering

Sto C

N 

Norrtälje Nynäshamn

Figur 23. Markvärdet faller exponentiellt med ökande 

avstånd från regioncentrum

Källa: SCB
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I inledningen till detta avsnitt formulerades ett antal 
frågor som kan sammanfattas på följande sätt: Är det 
möjligt att identifiera några geografiska förskjut
ningar av arbetsplatsernas lokalisering över tid i 
Stockholmsregionen? För att besvara frågorna har vi 
använt statistik från Stockholms läns landsting 
(ODB) med avseende på sysselsatta per bransch eller 
yrkesgrupp. Statistiken täcker hela Stockholms län 
och är definierad på omkring 1 300 basområden. 
Detta gör det möjligt att bortse från kommungränser 
och att genomföra funktionella analyser, oberoende 
av administrativa indelningar. 

I detta sammanhang ligger intresset på att studera 
den rumsliga aspekten på strukturomvandlingen. 
Analysen omfattar därför var olika verksamheter 
återfinns vid olika tidpunkter, om de tenderar att 
vara samlokaliserade och om det går att identifiera 
rumsliga förskjutningar i regionen över tid. 

En lämplig metod för att genomföra detta är en så 
kallad klusteranalys som gör det möjligt att avtäcka 
rumsliga mönster som annars är svåra att identifiera 
på grund av databrus. I korthet är klusteranalys en 
geostatistisk metod som går ut på att undersöka om 
grannarna till ett område uppvisar liknande egen
skaper som området i sig självt. Resultatet redovisas 
ofta i en kartbild där statistiskt signifikanta kluster 
illustreras tillsammans med ett konfidensintervall. 
Eftersom det främst är den rumsliga variationen som 
är intressant, har vi för varje basområde beräknat 
andelen sysselsatta i olika branscher och branschag
gregat vid två olika tidpunkter (och motsvarande för 
yrkesgrupper). 

Resultatet kan i huvudsak delas in i tre olika grupper: 
hot spots (grannarna uppvisar liknande höga värden), 
cold spots (grannarna uppvisar liknande låga vär
den) och not significant (grannarna uppvisar en hög 
grad av variation).

Om att identifiera rumsliga mönster

Klusteranalys (Getis-Ord Gi *)

Metoden innebär att ett indexvärde beräknas för 

varje delområde. Indexvärdet består av ett z-värde 

och ett p-värde som visar var områden med 

antingen höga eller låga värden tenderar att 

klustra sig rumsligt. Indexvärdet beräknas för varje 

område med hänsyn till värdena i angräsande 

områden. Ett område med ett högt värde kan vara 

intressant, men behöver inte nödvändigtvis vara ett 

statistiskt signifikant kluster (hot spot). För att vara 

statistiskt signifikant behöver ett område ha ett 

högt värde och vara omgivet av andra områden 

med höga värden. Den lokala summan för ett 

område och dess grannar jämförs sedan proportio-

nellt med summan av alla områden. När den lokala 

summan skiljer sig mycket från den förväntade 

lokala summan, och när denna skillnad är för stor 

för att vara resultatet av slumpen, erhålls ett statis-

tiskt signifikant z-värde. För statistiskt signifikanta 

och positiva z-värden betyder ett högt z-värde en 

hög klustringsgrad av höga värden (hot spot). För 

statistiskt signifikanta och negativa värden betyder 

ett lågt z-värde en hög klustringsgrad av låga  

värden (cold spot). 
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I rapportens inledande avsnitt förs ett resonemang 
om de skilda lokaliseringsförutsättningarna för olika 
typer av verksamheter. Mot bakgrund av detta reso
nemang kan det vara intressant att visa ett exempel 
som pekar på den pågående rumsliga omvandlingen.
Exemplet handlar om verksamheter inom tillverk
ningsindustrin. Dessa verksamheter har ofta relativt 
låga krav på centrala lägen, är ofta relativt ytkrä
vande och genererar ett relativt lågt förädlingsvärde 
per lokalyta. 

Figur 24 och 25 visar andelen sysselsatta i bransch
aggregatet tillverkning och utvinning (tillverknings
industri) år 2000 och år 2012. Kartillustrationerna 
redovisar utfallet av klustermetodiken som har 
beskrivits ovan. Röda områden innebär en hög lokal 
närvaro av tillverkningsindustri, blå områden en låg 
lokal närvaro och vita områden en hög grad av lokal 
variation. 

Det är knappast förvånande att områdena kring 
Södertälje framträder som ett mycket tydligt kluster 
inom tillverkningsindustri år 2000. Scanias influ
ensområde förefaller inte vara begränsat till det egna 
kärnområdet i Pershagen. Stora delar av områdena 
kring centrala Södertälje dominerades i hög grad av 
tillverkningsindustri år 2000. 

Motsvarande klusteranalys för år 2012 visar att  
klustret i Södertälje fortfarande är starkt, men  

tillverkningsindustrin förefaller inte vara lika domi
nerande som den var tolv år tidigare. Detta kan delvis 
förklaras av den generella tillbakagången för indu
strisysselsättning i Stockholmsregionen, i kombina
tion med en ökad uppblandning med andra verksam
heter i Södertäljeområdet. En annan intressant 
observation är att området kring Upplands Väsby 
framträder som ett växande kluster inom tillverk
ningsindustri år 2012.

Detta kan ses i ljuset av det inverterade och minst 
lika intressanta mönstret: den ökande frånvaron av 
tillverkningsindustri i de centrala delarna av regio
nen över tid. Vita områden i kartbilden för år 2000 
indikerar en viss närvaro av tillverkningsindustri i de 
centrala delarna av regionen, även om de inte tende
rar att skapa ett enskilt kluster. 

Kartbilden för år 2012 visar däremot tydligt att  
tillverkningsindustrin i regioncentrum har blivit 
ovanligare sedan år 2000. Det inverterade kluster
området har alltså inte bara blivit starkare, utan det 
täcker dessutom ett betydligt större område (hela 
Stockholms innerstad samt närförorter). Detta indi
kerar att den tillverkningsindustri som finns kvar i 
Stockholmsregionen företrädesvis har sökt sig till 
andra områden. Det växande tillverkningsklustret i 
Upplands Väsby skulle möjligen kunna vara en indi
kation på detta.  

Tillverkningsindustrin i Stockholmsregionen
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Figur 24. Klusteranalys tillverkningsindustri år 2000
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Figur 25. Klusteranalys tillverkningsindustri år 2012
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En annan sida av strukturomvandlingens geografi 
handlar om de förändrade utbildningskrav som ställs 
på arbetskraften. Generellt har efterfrågan på väl
utbildad arbetskraft ökat, medan efterfrågan på 
arbetskraft med kortare utbildning har minskat.  
Vi har till exempel kunnat se tidigare att över hälften 
av de sysselsatta i Stockholms län arbetar i yrkes
grupper som kräver högskoleutbildning. 

En intressant fråga i detta sammanhang är var i  
regionen de som arbetar i olika yrkesgrupper är loka
liserade. Var finns yrken med olika krav på utbildning 
vid olika tidpunkter? Går det att identifiera några 
rumsliga förskjutningar över tid?

För att belysa dessa frågor har vi utgått från SCB:s 
yrkesstatistik på basområdesnivå. Som redan har 
beskrivits är yrkesgrupperna indelade efter krav på 
utbildning. Två kategorier av yrkesgrupper har defi
nierats: den ena med höga krav på utbildning, den 
andra med låga krav på utbildning. I den första kate
gorin ingår exempelvis yrken som kräver teoretisk 
specialistkompetens. I den andra kategorin ingår 
exempelvis yrken som inte kräver särskild yrkes
utbildning, samt vissa yrken som är knutna till  
tillverkningsindustrin.

Kartorna på följande sidor har tagits fram med 
samma metodik som för tillverkningsindustrin. 
Figur 26 visar yrken med låga krav på utbildning år 
2003. Vissa tydliga klusterområden (röda) kan iden
tifieras. Områden som domineras av yrkesgrupper 
med låga krav på utbildning finns i allmänhet utanför 
regioncentrum. Exempel på sådana områden är 
SödertäljeBotkyrka, MärstaUpplands Väsby och 
Nynäshamn.

Lika tydligt och intressant är det motsatta förhållan
det. I de centrala delarna av regionen är det en mar
kant frånvaro av yrken med låga utbildningskrav (blå 
områden). Detta kluster är starkt och väl avgränsat 
till regioncentrum med närförorter. Tolkningen är 
att de centrala delarna av regionen i stor utsträckning 
dominerades av yrken med andra krav på utbildning 
år 2003.

Figur 27 visar samma analys men med 2010 års data. 
Det framgår av kartan att det övergripande regionala 
mönstret verkar bestå, men att det centrala området, 
där yrken med låga utbildningskrav är ovanliga, 
utvidgas geografiskt. Det är värt att notera att det går 
att se så pass stora rumsliga förändringar på så kort 
tid som sju år.

De två kategorierna av yrkesgrupper (höga respek
tive låga krav på utbildning) innefattar inte alla 
yrkesgrupper. Därför följer det inte automatiskt att 
de centrala delarna domineras av yrken med höga 
krav på utbildning. Analysen visar dock att så är fal
let. Yrken med höga krav på utbildning har inte bara 
stärkts i regionen som helhet, utan denna kategori 
av yrkesgrupper koncentreras också i allt högre grad 
till de centrala delarna av regionen (se figur 28 och 
29). Det före faller alltså vara så att yrken med låga 
krav på utbildning blir allt ovanligare i region
centrum, medan yrken med höga krav på utbildning 
koncentreras alltmer till regioncentrum. 

Vi har tidigare pekat på att länets arbetsmarknad 
tenderar att bli tudelad eftersom efterfrågan på såväl 
välutbildad arbetskraft som arbetskraft utan särskild 
yrkesutbildning ökar. Ur ett geografiskt perspektiv 
finns indikationer på att arbetsmarknaden också  
tenderar att bli alltmer rumsligt polariserad.

Yrkesgrupper med olika utbildningskrav  
i Stockholmsregionen
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Figur 26. Klusteranalys yrken med låga utbildningskrav år 2003
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Figur 27. Klusteranalys yrken med låga utbildningskrav år 2010
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Figur 28. Klusteranalys yrken med höga utbildningskrav år 2000
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Figur 29. Klusteranalys yrken med höga utbildningskrav år 2010
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Omvandlingen av Stockholmsregionens ekonomiska 
struktur kan belysas ur flera perspektiv. Ur ett verk
samhetsperspektiv ser vi att andelen kunskapsinten
siva verksamheter växer, medan andelen övriga verk
samheter i allmänhet tenderar att krympa. Samtidigt 
sker en snabb tillväxt av regionens befolkning, pro
duktion och sysselsättning. 

Stockholmsregionens expansion återspeglas i en 
ökad efterfrågan på mark för bostäder och lokaler. 
Under perioden 1993–2012 ökade markvärdet i 
Stockholmsregionens kommuner betydligt snabbare 
än i övriga kommuner i östra Mellansverige (ÖMS).  
De växande kunskapsintensiva verksamheterna 
söker ofta centrala lägen och lägen med god tillgäng
lighet. Ur ett rumsligt perspektiv leder detta till att 
ytkrävande verksamheter och andra verksamheter 
som inte ställer samma krav på centrala lägen trängs 
undan. Detta har illustrerats i de närmast föregående 
avsnitten.

Den rumsliga strukturomvandlingen i ÖMS följer i 
huvudsak samma mönster som inom Stockholms
regionen. Detta illustreras av figur 30 och 31 som 
visar lokaliseringskvoten 1993 och 2012 för parti
handel och företagstjänster. 

Lokaliseringskvoten uttrycker länets andel av antalet 
sysselsatta i branschen i hela ÖMS, dividerat med 
länets andel av den totala sysselsättningen i ÖMS. 
Enkelt uttryckt innebär en ökad kvot att länets speci
alisering på branschen ökar, medan en minskad kvot 
innebär att länets specialisering på branschen  
minskar.

Av figurerna framgår det att Stockholmsregionens 
specialisering på ytkrävande partihandel minskar, 
medan specialiseringen i övriga ÖMSlän ökar.  
Specialiseringen på företagstjänster är oförändrad i 
Stockholm men den minskar i övriga län, förutom i 
Östergötland. Företagstjänster är en ganska hetero
gen bransch, men får här representera verksamheter 
som är relativt kunskapsintensiva.

Strukturomvandlingen i östra Mellansverige
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Figur 30. Lokaliseringskvot Partihandel Figur 31. Lokaliseringskvot Företagstjänster
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• De högsta markpriserna finns i ett relativt avgrän
sat område i Stockholmsregionens centrala delar. 
Höga och ökande markpriser i regioncentrum är en 
viktig drivkraft bakom näringslivets lokalisering i 
Stockholmsregionen.

• Det geografiska avtrycket av strukturomvand
lingen kan exemplifieras genom att analysera olika 
branschers och yrkesgruppers lokalisering över 
tid.

• Antalet sysselsatta i tillverkningsindustrin har inte 
bara minskat i Stockholmsregionen som helhet, 
utan det finns också tecken på geografiska förskjut
ningar av dessa verksamheter över tid. Analyserna 
tyder på en tilltagande geografisk funktionsupp
delning inom tillverkningsindustrin i Stockholms
regionen. Dessa branscher har under de senaste tio 
åren blivit alltmer ovanliga i regioncentrum.  
Samtidigt finns det tecken på en viss omlokalise
ring till andra delar av regionen.

• Samma övergripande mönster erhålls om yrken 
med olika utbildningskrav analyseras. För tio år 
sedan fanns det en större mix av yrken med olika 
utbildningskrav i regioncentrum, i jämförelse med 
idag. Analyserna visar att regioncentrum i allt 
högre grad domineras av yrken med höga utbild
ningskrav, samtidigt som frånvaron av yrken med 
låga utbildningskrav ökar. Detta kan vara tecken 
på en viss uttryckningseffekt som drivs av bland 
annat höga markpriser. Ur detta perspektiv finns 
det därför indikationer på att arbetsmarknadens 
geografi i Stockholmsregionen tenderar att bli allt
mer rumsligt polariserad.

• Den rumsliga strukturomvandlingen i östra  
Mellansverige följer i huvudsak samma mönster 
som inom Stockholmsregionen. Stockholmsregio
nens specialisering på ytkrävande partihandel 
minskar, medan specialiseringen i omgivande län 
ökar. Specialiseringen på företagstjänster är oför
ändrad i Stockholm men den minskar i övriga län.

Sammanfattning



Stockholmsregionens 
ekonomiska resiliens

I detta avsnitt ska vi kortfattat beröra frågan om Stockholms
regionens ekonomiska resiliens, en fråga som har blivit alltmer  
uppmärksammad. Det saknas dock en vedertagen definition av 
begreppet, speciellt när det tillämpas på regional nivå. 
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Enligt Duval et al. (2007) kan ekonomisk resiliens 
löst definieras som en ekonomis förmåga att efter 
exogena ekonomiska chocker (kriser) kunna återgå 
till en produktion nära den normala, en ”potentiell” 
produktionsnivå. Det handlar både om i vilken 
utsträckning chocker dämpas och i vilken takt eko
nomin återgår till en normal produktionsnivå. Det 
bör påpekas att ekonomisk resiliens avser den för
måga som betingas av politik och governance och 
som i huvudsak bestäms på nationell nivå. 

Vi börjar med att illustrera hur BRP i regionen och 
BNP i riket har utvecklats i samband med ekono
miska chocker (kriser) under de senare decennierna. 
Därefter kommenterar vi hur sysselsättningen för 
olika branschaggregat har utvecklats i samband med 
dessa kriser. Slutligen berörs det relaterade begrep
pet ekonomisk sårbarhet, i samband med att regio
nens branschspridning beräknas. 

Figuren visar en årlig procentuell tillväxt av BRP i 
Stockholms län och BNP i riket 1980–2011. Under 
denna period har det inträffat tre distinkta kriser i 
Sverige: 1990talskrisen (1990–1994), ITbubblan 
(2000–2001) och finanskrisen (2008–2009). Den 
exakta dateringen kan diskuteras, likaså om alla kri
ser kan ses som exogena ekonomiska chocker. I detta 
sammanhang har det dock mindre betydelse. 

1990talskrisen innebar att Sveriges BNPtillväxt var 
negativ tre år i rad: 1991, 1992 och 1993. I Stockholms 
län var BRPtillväxten negativ endast ett av åren, 
1993. Figuren ger intryck av att 1990talskrisen blev 
mer dämpad i Stockholmsregionen och att återhämt
ningen till normal produktionsnivå möjligen gick 
snabbare. Det intrycket kan vara rätt, men vad som 
är den normala produktionsnivån kan inte utläsas 
från denna figur.

BRP-tillväxtens variationer
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Figur 32. BRP i Stockholms län och BNP i riket, årlig tillväxt 1980–2011
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På nationell nivå beräknar Konjunkturinstitutet (KI) 
den normala produktionsnivån = potentiell BNP. Den 
definieras som den nivå på produktionen som uppnås 
då de produktionsfaktorer som finns tillgängliga i 
form av arbete och kapital används normalt. Den 
procentuella skillnaden mellan faktisk och potentiell 
BNP definieras som BNPgapet och var enligt KI 
negativ under hela 1990talet. Det indikerar att åter
hämtningen från krisen var betydligt mer utdragen 
än vad figuren kan ge intryck av.

Vi har inte underlag för att på motsvarande sätt 
beräkna länets BRPgap. BRPutvecklingen enligt 
trend kan däremot beräknas och användas för att 
grovt uppskatta potentiell BRP. Under perioden 
1980–2011 har BRP i Stockholms län trendmässigt 
ökat med i genomsnitt 3,3 procent per år och BNP 
med 2,2 procent per år. I riket var faktisk BNP lägre 
än BNP enligt trend under hela 1990talet, på samma 
sätt som KI:s BNPgap visar. I Stockholms län var 
faktisk BRP också på en lägre nivå än BRP enligt 
trend under i stort sett hela 1990talet.   

Nästa kris, ITbubblan år 2000–2001, innebar att 
BRPtillväxten i Stockholms län år 2001 blev lägre än 
BNPtillväxten i riket. Detta kan förklaras av att 
många av ITbolagen var koncentrerade kring  
Stockholm. Men ITbubblan hade begränsade sprid
ningseffekter på andra branscher och tillväxten däm
pades måttligt. I Stockholms län var BRP tillbaka på 
nivå enligt trend år 2004. I riket går det inte att se 

någon avvikelse mot den trendmässiga tillväxten och 
enligt KI:s beräknade BNPgap hade ITbubblan en 
marginell påverkan på BNPtillväxten, om någon 
påverkan alls. 

Den senaste krisen, finanskrisen, medförde en nega
tiv BNPtillväxt 2008 och 2009. I Stockholms län 
dämpades BRPtillväxten kraftigt, men den var fort
farande positiv. Redan före återhämtningen 2010–
2011 var länets BRP i nivå med BRP enligt trend. 
Enligt KI har BNPgapet i riket varit negativt sedan 
2009, men till vilken del detta ska tillskrivas den 
ursprungliga finanskrisen finns det inte underlag för 
att bedöma här. 

Medan 1990talskrisen innebar en nedgång för i stort 
sett alla branscher var det i huvudsak exportindu
strin som påverkades av den exogena ekonomiska 
chock som finanskrisen innebar. Skälet är i korthet 
att förtroendekrisen på de finansiella marknaderna 
drastiskt minskade tillgången på krediter. Efterfrå
gan på industrivaror, i synnerhet investeringsvaror, 
bromsade därför in mycket kraftigt.

Detta är också bakgrunden till det som berördes i det 
inledande avsnittet, nämligen att BRP i Stockholms
regionen med en begränsad industriproduktion 
påverkades i liten grad av finanskrisen, till skillnad 
från Göteborgsregionen där tillverkningsindustrin 
spelar en betydligt större roll. 
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Vi ska här komplettera bilden av hur de tre kriserna 
har påverkat länets ekonomiska utveckling genom att 
belysa om och hur de kan spåras i sysselsättningens 
utveckling. För att snabbt få en översiktlig bild 
beskrivs utvecklingen per branschaggregat för perio
den 1990–2013 (med en analys på detaljerad 
branschnivå skulle bilden bli tydligare). 

Som nämndes ovan innebar 1990talskrisen en ned
gång för i stort sett alla branscher. Mellan 1990 och 
1994 minskade sysselsättningen i länet med totalt 
tolv procent. De största procentuella minskningarna 
skedde inom handel och transportsektorn och bygg
industrin (minskad inhemsk efterfrågan) samt inom 
sjukvården (minskade offentliga utgifter). Även  
sysselsättningen inom utvinning och tillverknings
industrin minskade kraftigt. Efter 1994 ökade anta
let sysselsatta i de flesta branschaggregaten.

När ITbubblan sprack 2000–2001 minskade  
sysselsättningen inom finansiell, fastighets och 

företagsverksamhet efter en period med mycket 
stark tillväxt, det vill säga det aggregat där ITtjäns
ter ingår. För övriga aggregat finns inte någon  
speciell nedgång av antalet sysselsatta (förändring
arna för utbildning och sjukvård beror sannolikt på 
att verksamheter har omklassificerats). 

Som nämndes ovan innebar finanskrisen att det i 
huvudsak var tillverkningsindustrin som påverka
des. Mellan 2007 och 2011 minskade sysselsätt
ningen i länets industri med åtta procent, men ökade 
inom övriga branschaggregat. Totalt ökade länets 
sysselsättning med sju procent. Enligt figuren mins
kade sysselsättningen inom aggregatet finansiell, 
fastighets och företagsverksamhet, och ökade inom 
aggregatet handel, transporter, kommunikationer. 
Men dessa förändringar är inte reella, utan en följd av 
det som har nämnts tidigare: att ITtjänster omklas
sificerades i samband med övergången till SNI2007.

Variationer i utvecklingen av sysselsatta  
per branschaggregat
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Figur 33. Förvärvsarbetande dagbefolkning 16+ år per branschaggregat i Stockholms län 1990–2013
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Vi har tidigare påpekat att den förmåga som avses 
med ekonomisk resiliens betingas av politik och 
governance. Men risken att skadligt påverkas av 
externa chocker bestäms inte enbart av den ekono
miska resiliensen utan också av den ekonomiska sår
barheten som inte beror av politik eller governance. 
Ekonomisk sårbarhet handlar om i vilken grad eko
nomin är exponerad för externa chocker och denna 
exponering bestäms av regionens storlek och 
näringslivets struktur.  

Givet att alla regioner i Sverige är delar av en liten 
öppen ekonomi är storstadsregioner generellt mindre 
sårbara än andra regioner på grund av att de är mer 
diversifierade. Med större diversifiering, eller 
branschspridning, är regionen mindre utsatt för 
chocker för enskilda branscher. 

Ett sätt att beräkna den regionala branschsprid
ningen är via ett mått på entropi (se faktaruta nedan). 
Om detta mått har värdet 100 procent är bransch
spridningen densamma som i riket, det vill säga att 
det finns en viss andel sysselsatta i alla branscher. 

Som figuren visar är branschspridningen mycket hög 
och på samma nivå i de tre storstadsregionerna. Som 
jämförelse visas även de tre LAregioner* som har 
lägst värde: Sorsele, Dorotea och Åsele. Det är tre 
mycket små regioner och sambandet mellan arbets
marknadens storlek och branschspridningen är gene
rellt mycket starkt.

Storstadsregionernas höga branschspridning bidrar 
till att de är bättre rustade för en potentiell ekono
misk chock än mindre regioner där näringslivet är 
mer koncentrerat till färre branscher. 

Att branschspridningen i de tre storstadsregionerna 
är lika hög innebär dock inte samma grad av ekono
misk sårbarhet. Som vi har diskuterat ovan har 
näringslivets struktur också stor betydelse. Externa 
chocker som finanskrisen påverkar i första hand till
verkningsindustrin. Därför påverkades Stockholms
regionen, där industrin är relativt liten, i betydligt 
mindre grad än Göteborgsregionen där industrin 
spelar en betydligt större roll.

* LAregioner är lokala arbetsmarknadsregioner enligt SCB:s definition och bygger på den faktiskt  
registrerade pendlingen inom och mellan kommuner. Indelningen i FAregioner baseras också på  
pendlingsstatistik, men även på utvecklingstendenser i resmönstren.

Ekonomisk sårbarhet och branschspridning 

Entropi som ett mått på regionernas  

branschspridning 

För regionerna och riket beräknas andelen (p) 

sysselsatta i bransch (i) av den totala sysselsätt-

ningen i respektive region och i riket. Regionens 

andelar i relation till rikets ger ett mått på hur 

hög regionens branschspridning är i förhållande 

till rikets. Om regionen har en viss andel syssel-

satta i alla branscher i riket blir måttets värde 100 

procent, det vill säga branschspridningen är lika 

hög som i riket. Att måttet på branschspridning 

är detsamma i olika regioner säger dock inte att 

sysselsättningens fördelning på olika branscher 

är densamma. 

Entropi e = – Σ pi * log( pi ), E = 100 * e / e.riket

Det mått som har beräknats här baseras på  

andelen sysselsatta (förvärvsarbetande  

dagbefolkning 16+ år) 

 

i branscher som är definierade enligt SNI 2007  

på 5-siffernivå, i SCB:s lokala arbetsmarknads- 

regioner (LA).
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Figur 34. Branschspridning jämfört med riket 2012
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Sammanfattning

• Ekonomisk resiliens kan definieras som förmågan 
för en ekonomi att efter exogena ekonomiska 
chocker (kriser) relativt snabbt kunna återgå till en 
produktion nära den normala, den ”potentiella” 
produktionsnivån. Den ekonomiska resiliensen 
betingas av politik och governance som i huvudsak 
bestäms på nationell nivå. 

• Risken att skadligt påverkas av externa chocker 
bestäms också av den ekonomiska sårbarheten – 
som inte beror av politik eller governance. Ekono
misk sårbarhet handlar om i vilken grad ekonomin 
är exponerad för externa chocker och denna expo
nering bestäms av regionens storlek och näringsli
vets struktur. 

• I samband med tre distinkta chocker (kriser)  
– 1990talskrisen, ITbubblan och Finanskrisen  
– har BRPtillväxten i Stockholms län i regel  
dämpats i mindre grad och mer kortvarigt än 
BNPtillväxten i riket. Återgången till en normal 
produktionsnivå efter 1990talskrisen dröjde dock 
även i Stockholm: BRP i Stockholms län låg på en 
lägre nivå än BRPtrenden under i stort sett hela 
1990talet.

• Under 1990talskrisen minskade sysselsättningen 
i stort sett i alla branschaggregat och totalt mins
kade sysselsättningen i länet med tolv procent  

mellan 1990 och 1994. Från 1994 fram till IT 
bubblan ökade sysselsättningen i de flesta 
branschaggregat.

• När ITbubblan sprack 2000–2001 minskade  
sysselsättningen inom ITtjänster under några år, 
medan sysselsättningen i övriga branschaggregat 
inte påverkades nämnvärt.

• Finanskrisen 2008–2009 innebar att det i huvud
sak var tillverkningsindustrin som påverkades. 
Mellan 2007 och 2011 minskade sysselsättningen i 
länets industri med åtta procent men ökade inom 
övriga branschaggregat. Totalt ökade länets syssel
sättning med sju procent. 

• Stockholmsregionens ekonomiska sårbarhet före
faller vara minde än i de flesta andra regioner av 
två skäl. Det ena, hög branschspridning, gäller 
även Göteborgs och Malmöregionen. Näringslivet 
är diversifierat och därmed är enskilda branscher i 
regionen mindre utsatta för chocker. 

• Därtill har Stockholmsregionen en ekonomisk 
struktur med en dominerande tjänstesektor och en 
relativt liten tillverkningsindustri. Regionen är 
därmed mindre exponerad för externa ekonomiska 
chocker som i första hand påverkar verksamheter 
inom tillverkningsindustrin. 
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Frågor för fortsatt  
kartläggning

A
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Ekonomisk sårbarhet 

Argumentet att Stockholmsregionen är mindre sår
bar på grund av att tillverkningsindustrin har en 
relativt liten roll i den regionala ekonomin behöver 
granskas närmare. Den historiska grunden för detta 
argument är att tillverkningsindustrin sedan länge är 
utsatt för en hård konkurrens på den globala mark
naden, medan detta inte har gällt för tjänstesektorn 
på samma sätt.

Det finns dock flera tecken på att delar av tjänste
sektorn tenderar att bli alltmer utsatt för en interna
tionell konkurrens, exempelvis ITtjänster, transpor
ter och kommunikation.  
 
En annan aspekt på den ekonomiska sårbarheten 
som skulle motivera en fortsatt kartläggning handlar 
i korthet om Stockholmsregionens handelsutbyte 
med andra regioner, inom och utanför landets grän
ser. Som exempel kan nämnas den studie som 
genomfördes i samband med krisen inom svensk  
fordonsindustri (Nutek, 2009). Där beräknades att 
en stor del av de indirekta effekterna av en minskad  
produktion inom fordonsindustrin skulle uppstå i 
Stockholmsregionen. Dessa effekter avser främst 
export från tjänsteproducerande företag.

Ett ytterligare exempel på en fråga under denna 
rubrik är att den översiktliga bilden av växande och 
krympande branscher som har tecknats tidigare i 
rapporten behöver fördjupas med en analys på detal
jerad branschnivå. En sådan studie skulle i flera avse
enden vara en värdefull uppföljning till rapporten 
Växande branscher som genomfördes för mer än tio 
år sedan.   

Ekonomisk resiliens

Det kan finnas skäl att ge detta begrepp en vidare 
innebörd än förmågan att, förenklat uttryckt, han
tera exogena ekonomiska chocker.  I rapporten har vi 
berört flera frågor som det vore värdefullt att belysa 
ytterligare inom ramen för ett vidgat resiliensbe

grepp, vilket även inbegriper förmågan att hantera 
strukturella förändringar. Vi har till exempel pekat 
på att länets arbetsmarknad tenderar att bli både 
tudelad och rumsligt polariserad med avseende på 
arbetskraftens utbildning. Det motiverar en fortsatt 
kartläggning, bland annat med avseende på möjliga 
konsekvenser för den sociala sammanhållningen.

Som strukturella förändringar kan vi även se det fak
tum att andelen utrikesfödda i länet kommer att öka i 
accelererande takt de närmaste åren till följd av flyk
tinginvandringen. Förmågan att både ge rätt utbild
ning och att ta tillvara immigranternas utbildning på 
rätt sätt kommer att ha en central betydelse, inte bara 
ur ett arbetsmarknadsperspektiv. 

I detta sammanhang finns det även frågor som tange
rar området och berör de kvalifikationskrav som 
efterfrågas på arbetsmarknaden och hur dessa krav 
ska tillgodoses med arbetskraftens utbildningsbak
grund. I rapporten har vi till exempel pekat på att 
vissa yrkesgrupper redan har ”bortdigitaliserats”. 
Det vore värdefullt att så långt det är möjligt försöka 
belysa de utvecklingstendenser som kan skönjas med 
avseende på förändringar i yrkesstrukturen, som en 
fördjupning till den mer översiktliga bild som har 
tecknats i rapporten. 

Vi har tidigare sagt att det inte finns underlag på  
regional nivå för att beräkna ett BRPgap på motsva
rande sätt som för riket och bedöma hur produktio
nen avviker från normal (”potentiell”) nivå. Men 
BRPgapet (BNPgapet) som mäter resursutnyttjan
det i hela ekonomin bestäms av dels ett arbetsmark
nadsgap, dels ett produktivitetsgap – det vill säga av 
resursutnyttjandet inom företagen (Konjunktur
institutet, 2013). Arbetsmarknadsgapet på länets 
arbetsmarknad kan belysas med detaljerade upp
gifter som visar hur förvärvsgraden för specifika 
grupper av individer varierar över tid och i relation 
till riket och andra regioner. 
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