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Inledning 
 

Följande statistikrapport är en uppföljning och utvidgning av Rtk Kontors-PM Nr 13/99 
”Kompetens och konkurrens – en förstudie”. I förstudien redovisas analyser av bl.a. 
uppgifter från longitudinella register vid SCB och av rekryteringsintensiteter, 
utbildningsnivåer och inkomstdifferenser i olika branscher för vissa år före 1995. I 
denna rapport görs jämförelser mellan åren 1995 och 1999. Statistiken som analyserna 
bygger på är hämtade från SCB:s system för registerbaserad arbetsmarknadsstatistik 
(RAMS).  
 
Stockholmsregionen jämförs med Västra Götalands län, Skåne län, Övriga Mälardalen 
och Övriga Sverige. Den sysselsatta befolkningen i ett stort antal olika branschgrupper i 
näringslivet jämförs med avseende på högsta utbildningsnivå, inkomster och kön. Även 
nyrekryteringen till de olika branscherna studeras. 
 
Stockholmsregionen har ett kunskapsintensivt näringsliv som är mycket 
utbildningskrävande. Inkomsterna för grupper med högre utbildning är högre här än i 
andra regioner och skillnaden mellan män och kvinnor är mycket stor, mycket beroende 
på att regionen har ett mycket kunskapsintensivt näringsliv. Förändringar och 
förskjutningar har skett under senare hälften av nittiotalet på olika sätt i de olika 
regionerna. Statistiken kvantifierar omfattningen av dessa skillnader och förändringar. 
 
Gunnar Hedin, Lotta Voss och Lena Skirmark, SCB har svarat för framtagningen av det 
statistiska underlaget. Lars Olof Persson, Ribby Analys AB, har bearbetat och 
analyserat resultaten.  
 
Projektledare vid RTK har varit Ulla Moberg. Underlaget för analyserna finns 
tillgängligt på kommunnivå i Områdesdatabasen ODB för vidare bearbetningar och 
analyser, se www.rtk.sll.se. 
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Kompetens och konkurrens - i sammandrag 

Konkurrenskraft kräver kunskapsövertag 

Stockholmsregionen konkurrerar med övriga storstadsregioner i Sverige och i övriga 
världen om att behålla och attrahera kvalificerade företag. Deras möjligheter att 
rekrytera arbetskraft med relevant utbildning vid rätt tidpunkt och till acceptabel 
kostnad är central för dessa regioners attraktions- och konkurrenskraft.  

Starkare dominans än tidigare av tjänstenäringar med krav på flexibel och 
långtidsutbildad personal  

En allt starkare dominans av tjänstenäringar med krav på flexibel och långtidsutbildad 
personal utvecklades inom länets näringsliv under 1990-talet. Ökningen av antalet 
sysselsatta med lång högskoleutbildning var större än i andra regioner.  
 

Företagen i Stockholms län kan ge de bäst utbildade högre löner än 
företag i andra regioner  

Konkurrenskraften hos företagen i Stockholmsregionen återspeglas i att de kan betala 
den välutbildade arbetskraften högre lön än företag i övriga landet. Högskoleutbildad 
arbetskraft i Stockholm hade redan i mitten av 1990-talet förvärvsinkomster som var i 
genomsnitt nästan 20 procent högre än de i andra regioner. Dessa regionala skillnader i 
inkomst från förvärvsarbete inom en och samma bransch ökade mot slutet av 1990-talet.  
 

Nästan 50 procent av landets nyrekrytering av forskarutbildade gick till 
länet 

Stockholmsföretagen svarade för närmare hälften av hela landets rekrytering av 
forskarutbildade och vissa långtidsutbildade. Den flexibilitet och förnyelse som hög 
nyrekryteringsfrekvens till olika branschgrupper innebär, är betydelsefull för hela 
regionens ekonomiska prestationsförmåga. 
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Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS) 
 

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) ger en bred information om 
arbetsmarknadsförhållanden baserad på uppgifter om befolkning, företag och arbets-
ställen. RAMS redovisar statistik för lokal, regional och nationell nivå. Statistiken utgår 
både från bostadens belägenhet och arbetsställets belägenhet. Därigenom är det även 
möjligt att redovisa arbetspendling. Statistiken från RAMS belyser arbetsmarknaden ur 
såväl näringslivets perspektiv som utifrån en befolknings- och samhällsaspekt. 

Näringslivsperspektivet 
 

Näringslivets struktur beskrivs utifrån företagets eller arbetsställets bransch, sektor och 
antal sysselsatta personer. Personalens egenskaper belyses utifrån deras kön, ålder och 
utbildning. Företagarna beskrivs utifrån företagets bransch och storlek samt genom 
deras kön, ålder och utbildning. Via RAMS är det möjligt att fördjupa analysen genom 
att beskriva personalomsättning i företag samt rekrytering och avgångar av personal. 

Befolknings- och samhällsaspekten 
 

Statistik från RAMS har också en social utgångspunkt då den beskriver hur 
befolkningen får sin försörjning. Sysselsättning och aktivitet för dem som inte har 
förvärvsarbete är exempel på detta. Även arbetspendling, yrkesställning, näringsgren 
och sektor har en social dimension vid exempelvis beskrivningar och analyser av olika 
gruppers arbetsmarknadsförhållanden. 

Med en longitudinell ansats 
 

RAMS-data finns för närvarande för åren 1985-1999. Det är därför möjligt att följa 
individer, företag och arbetsställen över tiden. Detta är en förutsättningen för att kunna 
redovisa arbetskraftsflöden och hur företag föds, dör och utvecklas. 
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Sammanfattning 
 

Stockholmsregionens1 näringsliv utvecklades under 1990-talet mot en allt starkare 
dominans av tjänstenäringar med krav på flexibel och långtidsutbildad personal. Det 
gäller framför allt produktion av avancerade tjänster åt företagen. Framför allt 
Stockholmsregionen, men också de övriga två storstadsregionerna, kunde under sista 
hälften av 1990-talet öka sin andel av den sysselsatta arbetskraften i landet med lång 
högskoleutbildning. Det skedde på bekostnad av andra regioner i landet, som inte kunde 
konkurrera lika framgångsrikt om denna högrörliga grupp. 
 

Inom praktiskt taget alla branschgrupper är personalens utbildningsnivå högre än i andra 
regioner i Sverige. Även inom Stockholms län varierar dagbefolkningens utbildnings-
nivå och med en tydlig geografisk fördelning. Inom ett tiotal av alla 26 branschgrupper 
(bl.a. inom transporter och partihandel) är det sydkommunerna som har den klart lägsta 
andelen högskoleutbildade, medan norrkommunerna har den klart lägsta utbildningsnivån 
i Stockholmsregionen inom fem verksamheter (bl.a. inom maskin- och el-teleindustri). I 
ett femtontal branschgrupper är andelen högskoleutbildade betydligt högre vid 
arbetsplatser i centrala Stockholmsregionen än i förorterna. 
 

Den största skillnaden mellan Stockholmsregionen och andra regioner i landet i andel 
av de sysselsatta som har högskoleutbildning ligger dock inom det humanistiska och 
samhällsvetenskapliga området. Drygt 17 procent av de sysselsatta i Stockholm har 
sådan inriktning, mot mindre än tio procent i andra regioner. Stockholmsregionens 
näringsliv har därmed betydligt bättre tillgång till arbetskraft som är allmänbildad och 
kunnig om samhället än vad som gäller i andra regioner. 
 

Man kan påstå att i ett 15-tal branschgrupper har stockholmsföretagen en helt annan 
möjlighet att bedriva kvalificerat lednings- och förnyelsearbete med väl utbildad 
personal än vad som är möjligt i de flesta andra regioner i Sverige. Det finns inte något 
generellt svar på frågan om de relativt stora skillnaderna i utbildningsnivå mellan 
Stockholmsregionen och andra regioner är på väg att utjämnas. Under senare delen av 
1990-talet minskade skillnaderna i andelen högskoleutbildade i ett femtontal branscher, 
medan gapet bestod eller ökade i ett tiotal.  
 

Utvecklingen i Övriga Mälardalen återspeglar till en del expansion inom Stockholms-
regionen. Åtta branschgrupper av 26 som ökar sin sysselsättningsandel i Stockholms-
regionen ökar också sin andel av arbetsmarknaden i Övriga Mälardalen. Det finns 
således indikationer på en integrationsprocess inom Mälardalen, som innebär att de 
olika regiondelarna expanderar gemensamt inom vissa branscher. Men det finns också 
exempel på att vissa branschgrupper något förflyttar tyngdpunkten i sin lokalisering från 
Stockholm till andra delar av regionen.  
 

Konkurrenskraften hos företagen i Stockholmsregionen återspeglar sig i att de betalar 
den utbildade arbetskraften betydligt högre än i andra regioner. Högskoleutbildad 
arbetskraft i näringslivet i Stockholm hade redan i mitten av 1990-talet förvärvs-
inkomster som var genomsnittligt uppemot 20 procent högre än i andra regioner i 
Sverige. Dessa regionala skillnader i lönebetalningsförmåga ökade mot slutet av 1990-
talet. Man kan också uttrycka det så att konkurrensen mellan företagen om de bäst 
utbildade drev upp priset på sådan arbetskraft mera i Stockholm än på andra håll. 

                                                           
1 Med stockholmsregionen avses i denna rapport Stockholms län. 
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Jämfört med Övriga Mälardalen ligger Stockholmsregionens genomsnittliga 
förvärvsinkomster mer än 40 procent högre inom branschgrupper som finansiella 
tjänster, livsmedelsindustri, intresseorganisationer och datortillverkning. För sysselsatta 
med lång högskoleutbildning ligger Stockholmsregionens genomsnittsinkomster 60 
procent högre i branschgrupper som finanstjänster, livsmedelsindustri, post-tele samt 
transporter. Endast i en branschgrupp, kemi-läkemedel, är förvärvsinkomsterna genom-
snittligt högre i Mälardalen. 
 

Jämfört med Göteborgsregionen ligger Stockholmsregionens genomsnittliga förvärvsin-
komster mer än 30 procent högre inom branschgrupper som finansiella tjänster, 
livsmedelsindustri, intresseorganisationer och el-teleindustrin. Endast i några få 
branschgrupper är förvärvsinkomsterna för personer med lång högskola genomsnittligt 
högre i Västra Götaland, kemi-läkemedel, transportmedelsindustri, FoU, stöd till 
transporttjänster. 
 

Skillnaderna i förvärvsinkomst mellan hög- och lågutbildade ökade i Stockholmsregionen 
i 19 av 26 branscher. En rimlig tolkning är att efterfrågan på korttidsutbildade minskade 
relativt utbudet i Stockholmsregionen samtidigt som efterfrågan på högt utbildade 
ökade i förhållande till utbudet. Särskilt stora är inkomstskillnaderna beroende på 
utbildning inom finanstjänster, post-tele och företagstjänster.  
 

Inkomstskillnaderna mellan män och kvinnor skiljer sig mellan regioner och utbildning. 
För arbetskraft i Stockholmsregionen med högst grundskola eller gymnasium, är 
männens förvärvsinkomster omkring 30 procent högre än kvinnornas. I andra regioner 
var inkomstskillnaden betydligt större. En möjlig förklaring till detta är att i 
Stockholmsregionen konkurrerar lågutbildade män i större utsträckning med kvinnor 
om samma arbeten inom tjänstesektorn, medan männen i andra regioner i större 
utsträckning arbetar i förhållandevis välavlönade industrier. När det gäller arbetskraft 
med högre utbildning är  förhållandet det motsatta, d.v.s. i de flesta fallen är männens 
inkomster i förhållande till kvinnornas betydligt högre i Stockholmsregionen än i andra 
regioner. Detta kan delvis förklaras av att många ledningsfunktioner i företagen är 
lokaliserade till Stockholmsregionen, vilket leder till många välavlönade chefsjobb, som 
i sin tur oftast innehas av manlig arbetskraft.  
 

Anpassningen i form av årlig rekrytering är högre i Stockholm, särskilt när det gäller  
lägre utbildade. Ett femtontal branschgrupper har i Stockholm större årlig rekrytering än 
vad som är fallet i de flesta andra regioner. Särskilt hög rekrytering är det i Stockholm 
inom livsmedelsindustri, företagstjänster, maskinindustri, detaljhandel och grafisk 
industri. Totalt sett gick nästan 30 procent av hela landets nyrekrytering till arbetsställen 
i Stockholms län detta år. Det motsvarar i stort regionens andel av rikets arbetsmarknad. 
När det gäller rekryteringen av forskarutbildade och vissa långtidsutbildade svarar 
stockholmsföretagen emellertid för närmare hälften av hela landets rekrytering. Den 
flexibilitet och förnyelse som hög nyrekryteringsfrekvens till olika branschgrupper 
innebär, är mycket betydelsefull för hela regionens ekonomiska prestationsförmåga. 
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Konkurrenskraft kräver kunskapsövertag 
 

Stockholmsregionen konkurrerar med de övriga storstäderna i Sverige och andra stads-
regioner i världen när det gäller att behålla och attrahera kvalificerade företag. Före-
tagens möjligheter att rekrytera arbetskraft med relevant utbildning vid rätt tidpunkt och 
till acceptabel kostnad spelar en viktig roll för dessa storstadsregioners attraktionskraft 
och konkurrenskraft. Men de specialiserade företagen i regionen är också beroende av 
varandras framgång för att de ska ha nära tillgång till kvalificerad företagsservice. 
 

De större städerna med nationella beslutscentra och tillgång på modernt utbildad 
arbetskraft utgör således viktiga lokaliseringsfaktorer för vissa verksamheter. Men för 
andra verksamheter innebar storstädernas trånga produktionsmiljöer snarare problem. 
Den utflyttning som sedan många år tillbaka äger rum från storstäderna av industriell 
tillverkning och standardiserad tjänsteproduktion för den nationella marknaden är 
tecken på det senare. 
 

Regioner har olika komparativa fördelar beroende på vilken roll de spelar i det 
nationella och globala produktionssystemet. Dessa fördelar återspeglas till stor del av 
näringslivets branschstruktur. För Stockholmsregionens del är det rimligt att anta att 
specialiseringen på kunskapsintensiva branscher återspeglar faktiska fördelar på detta 
område.  
 

Konkurrenskraften hos företagen i Stockholmsregionen återspeglar sig i att de betalar 
den utbildade arbetskraften betydligt högre än i andra regioner. I mitten av 1990-talet 
förtjänade högskoleutbildad arbetskraft i näringslivet i Stockholmsregionen genom-
snittligt upp till 19 procent mera än motsvarande arbetskraft i andra regioner i Sverige 
(Figur 1). Dessa regionala skillnader i lönebetalningsförmåga ökade mot slutet av 1990-
talet till uppemot 22 procent (Figur 2). Man kan också uttrycka det så att konkurrensen 
mellan företagen om de högst utbildade drev upp priset på sådan arbetskraft mera i 
Stockholm än på andra håll. 
 

Figur 1. Genomsnittlig förvärvsinkomst för sysselsatta efter högsta utbildning 1995.  
Stockholmsregionen och fyra andra regioner i Sverige. Bilaga 2, Tabell B1. 
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Figur 2. Genomsnittlig förvärvsinkomst för sysselsatta efter högsta utbildning 
1999. Stockholmsregionen och fyra andra regioner i Sverige. Bilaga 2, Tabell B2. 
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Sambandet mellan arbetskraftens utbildning och tillväxten inom en branschgrupp- dvs. 
produktion per sysselsatt - är snarast långsiktigt. Det finns därför knappast någon 
nationell utbildningsreform som slår igenom direkt på produktiviteten. Det finns heller 
inte någon högskolesatsning i en region som på kort sikt leder till högre tillväxt i 
regionen. Sambandet mellan produktivitetsutveckling (mätt t.ex. i bruttoregionprodukt 
per sysselsatt) och andel högutbildade i en region är inte entydigt. Det finns kommuner - 
som Gnosjö och Gislaved i Småland - som har en relativt låg andel sysselsatta med 
högskoleutbildning inom näringslivet men som ändå uppvisar stark tillväxt. 

 
Strategier för regional konkurrenskraft 
 

De flesta är således ense om att sambandet mellan utbildning och ekonomisk tillväxt är 
giltigt. Därför ingår utbildningssatsningar ofta i regionala strategier och visar sig i 
åtgärder för att öka det lokala utbudet av långtidsutbildade, både genom att verka för att 
öka den lokala utbildningskapaciteten, öka övergångarna från gymnasium till högre 
studier och underlätta för dem som vill flytta in till regionen. Även på andra områden än 
utbildning ser de olika storstädernas konkurrensstrategier ofta likadana ut (Böhme et al 
2001): 
 

- De flesta strävar efter att attrahera företag i form av produktionsanläggningar, utveck-
lingsenheter, lager eller regionkontor.  

 
- Alla strävar efter att utveckla regionens attraktionskraft för besökare, det gäller både 
turister och affärsresenärer. 
 
- De avancerade storstäderna har också innovationspolitiska strategier, som i olika grad 
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syftar till att vidareutveckla utvecklingsblock, som bidrar till innovationsdriven tillväxt i 
den globala, nya ekonomin.  
 

För Stockholmsregionen liksom för övriga storstadsregioner ligger nyckeln till 
framgång mycket i hur väl regionen skall lyckas med att stödja och utveckla de ledande 
och utvecklingsbara kluster av innovativ produktionskapacitet som redan finns i 
regionen eller som har förutsättningar att utvecklas där. För handelsblock som EU, för 
nationer liksom för regioner krävs fokusering på spetsbranscher och innovationssystem 
för att lyckas i en allt hårdare internationell konkurrens. Det brukar framhållas att 
utmaningen för en relativt liten storstadsregion som Stockholm är att utveckla en 
tillräcklig bredd och förnyelse vad gäller antalet sådana branscher, relationer och 
stödjande institutioner.  
 

Byggande av kritisk massa i ett antal kluster handlar även om att göra platsen attraktiv 
för experter att flytta till. Kompetensinflyttning är viktig och nödvändig till en relativt 
liten storstadsregion som Stockholm. Det brukar framhållas att attraktiva boendemiljöer 
utgör en viktig del i en sådan strategi.  
 

De ledande kluster som Stockholmsregionen brukar tillgodoräknas är f n fyra till 
antalet: Den första omfattar telekommunikation, informationsteknologi och 
media/underhållning. Stockholm anses kunna prestera en snabbare konvergens mellan 
dessa branscher jämfört med den som äger rum på andra håll. Det betyder att det i 
Stockholm erbjuds möjligheter för dessa branscher att samarbeta ”tvärvetenskapligt” för 
att utveckla nya applikationer av olika slag. 
 

Det medicinska klustret sträcker sig geografiskt över hela östra Mälardalen. Här finner 
vi företag inom läkemedel, biomedicin och medicinteknisk utrustning. Kopplingen till 
forskningen inom Karolinska institutet gör denna företags- och utvecklingsgrupp världs-
ledande. Trots att regionen drabbats av utflyttningar av huvudkontor finns goda förut-
sättningar att hävda en framträdande FoU-position. 
 

Miljöklustret är också väletablerat i Stockholmsregionen. Vattenrening är en spets-
kompetens sedan länge. Den energitekniska kompetensen exporteras  till många platser 
på andra sidan Östersjön - t ex ett antal konverterade kraftvärmeanläggningar.  
 

Bank- och försäkringsföretagen i Stockholm bildar ett finanskluster med betydande 
potential och innovativ kraft. Ingenstans i världen har t ex bankrelaterade Internet-
tjänster ökat så snabbt som i Stockholm. Den välfungerande börsen i Stockholm har 
internationellt rykte och utgör ett exempel på innovativ förmåga.  
 

Dessa kluster definieras delvis oberoende av den gängse branschindelningen av 
ekonomi och arbetsmarknad. Det första klustret - telekommunikation, IT och media - 
ligger till delar inom vad som benämnes företagstjänster, delvis också inom TV, radio 
och kultur, och till en del inom databehandling samt teleindustri. 
 

Det medicinska klustret ligger till stora delar inom kemi- och läkemedelsindustri. Miljö-
klustret hör hemma i både företagstjänster, byggnadsindustri och andra industri-
branscher. Det finansiella klustret sorterar till största delen under branschen 
finanstjänster. 
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Komparativ regional analys av näringsliv och arbetsmarknad  
 

För att en region skall konkurrera framgångsrikt med andra regioner så räcker det 
emellertid inte bara att några avancerade och innovativa kluster kan utvecklas. Hela 
näringslivet behöver ställas om och ständigt anpassas efter förändringar på marknaden 
och i tillgänglig teknik. Syftet med denna undersökning är därför att analysera hela 
näringsstrukturen och den branschvisa tillväxten i Stockholmsregionen med hjälp av 
officiell statistik och jämföra denna region med andra regioner i Sverige. En fråga är 
vilka specialiseringar mot ett mera kunskapsintensivt näringsliv som sker och vad detta 
betyder i termer av ekonomisk tillväxt dels i Stockholmsregionen, dels i andra 
storstadsregioner och andra regioner i landet. Undersökningen fokuserar på den 
kvalificerade personalens betydelse för företag i olika branscher. Vilken roll spelar den 
högutbildade respektive lågutbildade arbetskraften för konkurrenskraften i olika 
branscher och för regionens samlade ekonomiska utveckling? I vilken utsträckning 
skiljer sig olika branscher i Stockholmsregionen respektive övriga Sverige åt när det 
gäller möjlig och faktisk rekrytering av kvalificerad personal? 
 

Avsikten är att analysera skillnader i näringslivets struktur och tillväxt och som har att 
göra med olikheter mellan Stockholmsregionen, övriga Mälardalen, storstadsregionerna 
med centrum i Göteborg och Malmö, respektive övriga Sverige, ifråga om 
arbetskraftens utbildning och rörlighet. Det yttersta syftet med studien är att ge underlag 
för en diskussion om åtgärder och konkreta insatser som behövs för att näringslivet i 
Stockholmsregionen långsiktigt skall försörjas med arbetskraft med kompetenser som 
motsvarar behov och efterfrågan. 
 

Den longitudinella statistik som är tillgänglig vid SCB gör det möjligt att tydligt visa 
olika utbildningsgruppers betydelse och rörlighet mellan branscher på arbetsmarknaden 
år från år. Data gäller alla personer, vilka registreras efter utbildningsbakgrund och 
bransch. Det går också att relatera den ekonomiska utvecklingen i olika verksamheter 
och strukturomvandlingen till dessa arbetskraftsflöden, d.v.s. geografiskt, bransch-
mässigt och kvalifikationsmässigt. Vi redovisar här data för åren 1995-99.  

 
Industrisamhället ställde andra krav på arbetskraften 
 

Intresset för kompetens och regional utveckling har accentuerats sedan slutet av 1970-
talet. Det började då stå klart att den fjärde produktionsfaktorn kunskap skulle bli 
framtidens trånga sektor för regional tillväxt. I tiden sammanföll denna upptäckt med 
regionala industrikriser i olika delar av landet,  inom varvs- och stålindustri. Dessa 
regionala kriser gällde ju också branscher som var typiska för denna tid genom att de 
främst lutade sig mot faktorerna arbete och kapital.  
 

Under denna tid hade det periodvis varit svårt för industrin att rekrytera arbetskraft. 
Men detta ska inte förväxlas med kompetensbrist i dagens betydelse. På den tiden gällde 
det främst arbetskraft i en kvantitativ betydelse. Det handlade om överströmning av 
arbetskraft mellan regioner och näringar. Strömmen av arbetskraft gick från 
tillbakagående näringar i skogs- och industrilän till expansiva stadsregioner. På den 
tiden behövdes förvånansvärt lite kvalificering av arbetskraften för att den skulle gå från 
en sektor till en annan. Utan större kompetenslyft kunde arbetskraften gå från jord- och 
skogsbruk till industrin samt vidare mellan olika industribranscher. Att byta sektor var 
på sin höjd förenat med en kortare omskolning. På den tiden skedde 
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strukturomvandlingen ganska långsamt, även om regionala kriser ofta uppstod. 
Huvuddelen av avgången t ex från jordbruket skedde i form av uteblivna 
generationsskiften på de små gårdarna. Under denna period styrdes företagens 
lokalisering av främst tillgång på arbetskraft, mark och goda transportlägen. Det innebar 
att en lokalisering runt växande tätorter var det mest fördelaktiga läget för huvuddelen 
av företagen.  
 

Även om det svenska näringslivet ännu inte var kunskapsbaserad i dagens mening 
innebar det inte att industrin bestod av kunskapsfattiga sammansättningsfabriker. 
Tvärtom var många av de stora svenska exportföretagen grundade på tekniska 
innovationer. Produktcyklerna var emellertid längre vilket var ett skäl till att forskning 
och utveckling inte spelade samma strategiska roll som idag. När en ny produktserie 
utvecklats hade företagens tillverkningsenheter fullt upp att göra många år framöver. 
Det var den rationella tillverkningen som var basen och under långa tider garanten för 
företagens förmåga att konkurrera på olika marknader. En stabil och yrkesskicklig 
arbetskraft var den främsta framgångsfaktorn för företagen i de flesta branscher. 

 
Nu gäller det att utvecklas snabbare än konkurrenterna 
 

Utmaningen för det moderna företaget är att kunna utvecklas snabbare än konkur-
renterna. Det gäller inte bara förmågan att vara innovativ i traditionell bemärkelse, d.v.s. 
att skapa framgångsrika produkter och processer. Det handlar lika mycket om förnyelse 
inom ett stort antal områden som ger försprång mot konkurrenterna. Det gäller även 
marknadsföring, finansiering, ledning, kundanpassning, administration, design eller 
informationsteknologiska tillämpningar. Av denna anledning kommer företagen att 
efterfråga personal som i en vid mening har förmågan driva fram utveckling i vid 
bemärkelse. Det är vanligt att tala om flexibel arbetskraft. Vad som egentligen avses är 
just förmågan att utveckla sin yrkesroll. Tidigare var yrken och befattningar sannolikt 
mer statiska. Det fanns befattningsbeskrivningar som var ganska oföränderliga över 
tiden. Ibland kunde den med ganska små förändringar vara giltig ett helt arbetsliv.  
 

För en allt större del av arbetskraften är arbetsuppgifterna inte klart definierade över 
tiden. Numera är en stor del av arbetskraften på olika sätt involverad i en process som 
kan beskrivas med de tre nyckelorden utveckla, förbättra och ansvara. Det betyder dels 
högre krav på flexibilitet, dels innebär det större ansvar för hur den egna arbetsuppgiften 
kommer att utvecklas. Ovanstående tema har i olika variationer sedan 1990-talets början 
haft ett betydande inflytande på diskussionen om framtidens kompetens. Mest känd 
inom detta område är sannolikt Robert Reich som i Arbetets marknad inför 2000-talet 
(1994) och The Future of Success (2000) introducerat begreppet symbolanalytiker som i 
huvudsak innebär kvalificerad arbetskraft med hög flexibilitet. Han urskiljer särskilt två 
kategorier arbetskraft som viktig för att utveckla den nya ekonomin; dels innovativa 
tekniker, dels kreativa personer som har förmåga att kommersialisera tekniska 
innovationer. 
 

Många gånger är det svårt att definiera flexibel, förändringsbar och ansvarsinriktad 
arbetskraft. Särskilt svårt blir det när detta ska översättas till konkreta utbildningar. 
Ibland tycks begreppet flexibel arbetskraft främst tolkas som att ju högre kompetens 
räknat i antal utbildningsår, desto större är förmågan till förändring. Det innebär att all 
högre utbildning ger positiva effekter. Möjligen förhåller det sig på detta sätt, men för 
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planeringen av den högre utbildningen är detta knappast tillräckligt för att ge vägledning 
för framtidens utbildning.  
 

Vi bör hålla detta i minnet när vi fortsättningsvis beskriver och värderar kompetensan-
vändningen i näringslivet enbart på basis av registerdata om de sysselsattas formella 
utbildning.  

 
Stockholmsregionens unika branschstruktur 
 

Strukturomvandlingen av det svenska näringslivet som delvis beskrivits i föregående 
avsnitt har lett till att Stockholmsregionen har utvecklat en branschstruktur som delvis 
är unik i Sverige. Tillverkningsindustrin har minskat mycket kraftigt i betydelse för 
sysselsättningen. I förhållande till alla andra regioner i Sverige har Stockholmsregionen 
en betydligt större andel av det privata näringslivet koncentrerat till branschgrupper som 
klassificeras som andra företagstjänster, finansiella tjänster, partihandel samt TV, radio 
och kultur. De enda industribranscher som idag spelar någon betydande roll för syssel-
sättningen i Stockholmsregionen är el-teleindustrin och i någon mån transportmedels- 
och läkemedelsindustrin.  
 

Stockholmsregionens näringsprofil år 1999 jämförs i figuren nedan med Sveriges näst 
största storstadsregion (Figur 3). Västra Götaland är mycket mera beroende av 
transportmedelsindustri, textil- och träindustri, livsmedels- samt metall- och maskin-
industri. Medan företag som producerar kvalificerade tjänster och finanstjänster åt andra 
företag i Stockholmsregionen sysselsätter i storleksordningen två personer per sysselsatt 
inom tillverkningsindustri, är motsvarande relation i Västra Götaland endast en 
sysselsatt med företagstjänster per tre industriarbeten.    
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Figur 3. Västra Götalands näringsprofil jämfört med Stockholmsregionens 1999. Antal 
sysselsatta i procent. 
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Skånes branschstruktur avviker på tjänstesidan gentemot Stockholm på liknande sätt som 
Göteborgsregionen (Figur 4). I Skåne spelar särskilt livsmedelsindustrin och jordbruket 
en mycket större roll än i Stockholmsregionen – med 10 procent av sysselsättningen i 
näringslivet jämfört med drygt två. Skåne hade också en större andel av sysselsättningen 
inom byggnadsindustrin under det aktuella året. Skåne har liksom Stockholm en stor 
partihandelssektor. 
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Figur 4. Skånes näringsprofil jämfört med Stockholmsregionens 1999. Antal sysselsatta i 
procent. 
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I Övriga Mälardalen är det särskilt metall-, byggnads- och maskinindustrin som är stora 
i förhållande till motsvarande industrier i Stockholmsregionen (Figur 5). Även FoU-
sektorn har  en relativt större andel av sysselsättningen i privat sektor än den har i 
Stockholmsregionen. Mälardalen har dock en betydligt mindre partihandelsverksamhet 
och är svagt utvecklad vad gäller företagstjänster. De enda industrier som är starka i 
Stockholmsregionen, el-tele och kemi-läkemedel, är relativt sett ungefär lika stora i 
Övriga Mälardalen. Metall-, maskin-, livsmedels-, transportmedels- och träindustri 
sysselsätter idag ca 25 procent av alla inom näringslivet i Övriga Mälardalen – att 
jämföra med endast ca sju procent i Stockholmsregionen. 
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Figur 5. Övriga Mälardalens näringsprofil jämfört med Stockholmsregionens, 1999. Antal 
sysselsatta i procent. 
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Tillverkningsindustrin står också i Övriga Sverige för en betydligt större andel av 
sysselsättningen (Figur 6). Det handlar här om metall-, trä-, maskin-, livsmedel och 
byggnadsindustri. I förhållande till Stockholmsregionen är bl.a. företagstjänster, 
partihandel, TV och kultur samt FoU och hotell- och restaurangsektorerna relativt små i 
Övriga Sverige. Detaljhandeln spelar en något större roll i Övriga Sverige, medan 
partihandeln är svagt utvecklad – bara sex procent av sysselsättningen i näringslivet mot 
nästan det dubbla i Stockholm. El-tele industrin står för ungefär samma andel av 
näringslivets sysselsättning. Det gäller också transportsektorn.  
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Figur 6. Övriga Sveriges näringsprofil jämfört med Stockholmsregionens 1999. Antal 
sysselsatta i procent. 
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Ökat behov av personal för lednings- och utvecklingsfunktioner 

I Stockholmsregionen är lednings- och utvecklingsfunktionerna i näringslivet mera 
utvecklade än i andra regioner, och det gäller nästan alla branscher. Det kan man sluta 
sig till genom att studera andelen med högre utbildning som sysselsätts i olika 
verksamheter i Stockholm jämfört med övriga regioner. I figuren nedan har 
branschgrupperna rangordnats efter andelen av de anställda som har högskoleutbildning 
i Stockholmsregionen 1999 (Figur 7).  
 

Det visar sig att i inte mindre än 15 av 26 branschgrupper med arbetsställen i 
Stockholmsregionen har mer än var fjärde anställd en kortare eller längre 
högskoleutbildning, i de andra storstadsregionerna gäller det bara tio branschgrupper 
och i övriga delar av Sverige endast åtta. Det bör noteras att även i verksamheter med 
liten andel högutbildad personal är denna andel genomgående högre i Stockholm än i 
andra regioner. Skånes och Västra Götalands profiler är påfallande lika varandra. I 
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knappt hälften av alla branschgrupper nämligen 12 stycken, är andelen högutbildade i 
Göteborgs- och Skåneregionen mindre än 75 procent av nivån i Stockholm, i två 
branschgrupper mindre än hälften. En förhållandevis jämn utbildningsnivå finns inom 
branschgrupper som databehandling, TV-kultur, bibliotek-arkiv samt FoU. 
 
 
Figur 7. Andel med högskoleutbildning i 26 branscher. Stockholmsregionen jämfört med 
två andra storstadsregioner, 1999. Procent.  
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I hela 18 av 26 branschgrupper är andelen högutbildade i Övriga Sverige lägre än 75 
procent av nivån i Stockholm, i tre branschgrupper t o m mindre än hälften (Figur 8). 
Utjämningen mellan Övriga Mälardalen och Stockholmsregionen har ännu inte gått så 
mycket längre – där har 15 branschgrupper mindre än 75 procent av Stockholmsnivån 
vad gäller högutbildad personal, och tre branschgrupper har mindre än 50 procent av 
Stockholmsnivån. Det gäller el-tele- och möbelindustri samt transporter. Utjämningen 
har även här gått längst inom bl a databehandling, TV-radio-kultur samt FoU. 
 
 
Figur 8. Andel med högskoleutbildning i 26 branscher. Stockholmsregionen jämfört med 
Övriga Mälardalen och Övriga Sverige, 1999. Procent. 
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Även inom Stockholms län varierar dagbefolkningens utbildningsnivå och med en 
tydlig geografisk fördelning mellan regionens centrala delar och förortskommunerna 
(Figur 9). I praktiskt taget alla branscher ligger andelen sysselsatta med högskole-
utbildning upp emot tio procentenheter högre i regionens kärna (Stockholm, Solna, 
Sundbyberg) än i ytterkommunerna. Inom ett tiotal av alla 26 branschgrupper (inom 
transporter och partihandel) är det sydkommunerna som har den klart lägsta andelen 
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högskoleutbildade, medan norrkommunerna har den klart lägsta utbildningsnivån i 
Stockholmregionen inom fem branschgrupper (inom maskin- och el-teleindustri). 
 
Figur 9. Andel av dagbefolkningen som har högskoleutbildning fördelat efter bransch 
och tre delregioner, 1999. Procent.  
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Man kan sammanfattningsvis uttrycka detta som att i ett 15-tal branschgrupper har 
Stockholmsföretagen en helt annan möjlighet att bedriva kvalificerat lednings- och 
utvecklingsarbete med utbildad personal än vad som är möjligt i de flesta andra regioner 
i Sverige. Det finns dock inte ett generellt svar på frågan om de relativt stora 
skillnaderna i utbildningsnivå mellan Stockholmsregionen och andra regioner är på väg 
att utjämnas. Under senare delen av 1990-talet minskade skillnaderna i andelen 
högskoleutbildade i ett femtontal branscher, medan gapet bestod eller ökade i ett tiotal.  
 

Inom många branschgrupper är företag med forsknings- och utvecklingsenheter 
koncentrerade till Stockholm. Andelen anställda med forskarutbildning kan ses som en 
indikator på detta (Figur 10). I figuren ingår endast de 19 branschgrupper som har 
mellan en och femtio forskarutbildade per 1000 sysselsatta i Stockholmsregionen.  Av 
dessa är andelen med forskarutbildning högre i 10 branschgrupper i Stockholm än i 
någon annan region i Sverige. I Övriga Sverige har samtliga branschgrupper utom en – 



 21

det gäller datortillverkning - lägre, oftast mycket lägre andel forskarutbildade. Den 
renodlade FoU-sektorn – som inte redovisas i diagrammet - har dock lägre andel 
forskarutbildade anställda i Stockholm (210 per 1 000 anställda) än i både Övriga 
Mälardalen och Västra Götaland (300 respektive 250 per 1000 anställda i branschen). 
 
Figur 10. Andel med forskarutbildning i vissa branschgrupper 1999.  
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Personal med hög utbildningsnivå 
 

Vi har redan konstaterat att inom nästan alla branschgrupper är personalens formella 
utbildningsnivå vid arbetsställen i Stockholms län högre än i andra regioner. I 
Stockholm är andelen anställda med endast grundskoleutbildning mindre än 20 procent, 
medan denna andel i andra regioner ligger över 25 procent. På motsvarande sätt ligger 
andelen med gymnasieutbildning som högsta utbildning under 50 procent i Stockholm, 
att jämföra med närmare 55 procent i många andra regioner.  
 

Den största skillnaden i andelar med högskoleutbildning ligger dock inom det 
humanistiska och samhällsvetenskapliga området. Drygt 17 procent av de sysselsatta i 
Stockholm har en sådan inriktning, jämfört med mindre än tio procent i andra regioner. 
Man kan påstå att Stockholmsregionens näringsliv har betydligt bättre tillgång till 
arbetskraft som är allmänbildad och kunnig om samhället än vad som gäller i andra 
regioner (Tabell 1). 
 

Andelen med en längre teknisk-naturvetenskaplig högskoleutbildning är också högre i 
Stockholm. Däremot är andelen forskarutbildade med teknisk inriktning lägre i 
Stockholm än i Mälardalen i övrigt och ungefär lika hög som i Västra Götaland. Detta 
speglar den starkare ställningen för tillverkningsindustrin  utanför Stockholm.  
 
Tabell 1. Andel med högsta utbildning och inriktning 1999. Procent av alla syssel- 
satta i näringslivet i respektive region. 
 

Utbildning

Grundskola 18,50 25,54 26,20 26,73 27,46 
Gymnasium 49,83 54,37 53,38 53,09 57,42 
Tekn natur 2 4,72 4,85 5,13 3,93 4,58 
Human samh 2 8,74 4,26 5,17 5,45 3,98 
Övriga 2 1,76 1,51 1,19 1,69 1,09 
Tekn natur 3 4,27 2,56 2,98 2,49 1,60 
Human samh 3 9,19 3,83 4,18 4,71 2,87 
Övriga 3 1,00 0,91 0,62 0,83 0,45 
Tekn natur forskare 0,49 0,89 0,50 0,34 0,13 
Human samh forskare 0,30 0,39 0,05 0,08 0,04 
Övriga forskare 0,14 0,44 0,06 0,12 0,03 
Övriga 1,05 0,46 0,53 0,53 0,35 

Övriga 
Sverige

Stockholms 
län

Övriga 
Mälardalen

Västra 
Götalands 

län

Skåne län

 
 
 
I Stockholmsregionen har antalet sysselsatta ökat inom alla utbildningskategorier 
mellan 1995 och 1999 (Tabell 2). Minst har ökningen varit av antalet sysselsatta med 
enbart grundskola. Denna kategori har emellertid minskat i alla andra regioner. De 
grupper som ökade mest relativt sett i Stockholm är humanister och samhällsvetare med 
kort högskola, gruppen övriga med lång högskoleutbildning samt forskare med teknisk-
naturvetenskaplig inriktning. Alla dessa grupper ökade med inte mindre än 30 procent 
under de fem sista åren på 1990-talet. Utvecklingen har gått i samma riktning i andra 
regiontyper också, men i en långsammare takt. Undantaget är här Göteborgsregionen, 
som redovisar en stor ökning av antalet sysselsatta övriga med lång högskola samt 
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tekniska forskare. Den sistnämnda kategorin ökade också starkt i Övriga Sverige, men 
från en mycket låg nivå i utgångsläget. 

 
Tabell 2. Förändring av antalet sysselsatta efter utbildning och inriktning 1995-99 
i procent. 
 

Utbildning

Grundskola 2 -11 -9 -9 -12
Gymnasium 9 4 7 7 4
Tekn natur 2 16 8 15 10 8
Human samh 2 31 18 19 23 21
Övriga 2 14 8 8 6 6
Tekn natur 3 19 8 20 24 17
Human samh 3 21 9 13 17 13
Övriga 3 28 7 32 18 21
Tekn natur forskare 29 15 32 12 32
Human samh forskare 13 11 18 -21 20
Övriga forskare 20 10 37 34 15
Övriga -8 -22 -25 -26 -31

Övriga 
Sverige

Stockholms 
län

Övriga 
Mälardalen

Västra 
Götalands 

län

Skåne 
län

 

 
Strukturomvandlingen i regionerna 
 

I Stockholm liksom i övriga regioner skedde en kraftig omfördelning av den totala 
sysselsättningen mot branschen andra företagstjänster (Tabell 3). I Stockholm var 
tillväxten i denna sektor särskilt stark. Övriga branschgrupper som redan är 
jämförelsevis stora i Stockholm och som ökade sin andel var stöd till transporttjänster, 
hotell, restaurang, detaljhandel, TV, radio, kultur, samt transporter. Här skedde med 
andra ord en tilltagande specialisering. Databehandling var den bransch som ökade sin 
sysselsättning mest under perioden i Stockholmsregionen (Bilaga 2, tabell B10). 
Eftersom det var en relativt liten bransch vid mitten av 1990-talet gav det dock inte så 
stor effekt på den totala omfördelningen av sysselsatta.  
 

Sammanlagt 17 branschgrupper minskade sin andel av hela arbetsmarknaden i 
Stockholm. Det skedde därmed en minskande specialisering på områden som är 
förhållandevis stora i Stockholmsregionen, grafisk industri, intresseorganisationer samt 
post-tele. I absoluta tal minskade sysselsättningen dock endast i åtta branscher (Bilaga 
2, tabell B10). 
 

I Övriga Mälardalen skedde omfördelningen till förmån för en rad branschgrupper som: 
Andra företagstjänster, kemi, läkemedel, hotell, restaurang, FoU, partihandel, data-
behandling, metallindustri, transporter och datortillverkning. Följande branschgrupper 
minskade där sin andel av arbetsmarknaden relativt mycket: post-tele, grafisk, el, 
teleindustri, maskinindustri, jordbruk, livsmedelsindustri. 
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Tabell 3. Sysselsättningens omfördelning mellan branschgrupper inom respektive region 
1995-99.  Procentenheter. 
 

Branschgrupp

Jordbruk, livsmedelsindustri -0,32 -1,08 -0,51 -1,02 -0,64 
Textil, träindustri -0,14 -0,07 -0,68 -0,29 -0,48 
Grafisk -0,47 -0,26 -0,20 -0,41 -0,18 
Kemi, läkemedel -0,17 0,54 -0,40 -0,70 0,07 
Metallindustri -0,21 0,19 -0,10 -0,21 0,09 
Maskinindustri -0,36 -0,80 -0,57 -0,17 -0,24 
Datortillverkning -0,25 0,16 0,11 -0,02 -0,03 
El, teleindustri -0,10 -0,74 -0,02 0,73 0,63 
Transportmedelsindustri -0,20 0,02 0,63 -0,29 -0,08 
Möbel m.m. -0,02 0,11 0,21 -0,12 -0,07 
Byggnadsindustri -0,80 0,01 -0,65 0,16 -0,79 
Partihandel -0,14 0,29 0,17 -0,02 -0,03 
Detaljhandel 0,19 -0,02 -0,04 0,16 -0,07 
Hotell, restaurang 0,24 0,42 0,21 0,54 0,29 
Transporter 0,04 0,18 0,01 0,42 0,15 
Stöd till transporttjänster 0,30 0,09 0,14 0,19 0,26 
Post, tele -0,83 -0,22 -0,67 -0,54 -0,66 
Finanstjänster -0,18 -0,11 -0,29 -0,06 -0,10 
Fastighetstjänster -0,43 0,07 -0,05 -0,32 -0,18 
Databehandling 0,07 0,23 0,09 0,00 0,12 
FoU 0,26 0,34 0,56 0,46 0,08 
Andra företagstjänster 3,95 0,58 2,21 1,52 1,90 
Intresseorganisationer -0,51 -0,02 -0,20 -0,16 -0,12 
TV, radio, kultur 0,07 0,10 0,11 0,10 0,04 
Bibliotek, arkiv -0,03 -0,04 -0,05 -0,10 -0,03 
Sportanläggningar 0,05 0,04 -0,01 0,13 0,07 

Övriga 
Sverige

Stockholms 
län

Övriga 
Mälardalen

Västra 
Götalands län

Skåne län

 
 
 
Intressant är att konstatera att utvecklingen i Övriga Mälardalen till en del återspeglar 
expansion inom Stockholmsregionen. Åtta branschgrupper som ökar sin sysselsättnings-
andel i Stockholmsregionen ökar också sin andel av arbetsmarknaden i Övriga Mälar-
dalen. I andra regioner i Sverige ser man inte samma parallellitet med expansionen i 
Stockholmsregionen (Figur 11). Samtidigt ökar lika många branschgrupper i Övriga 
Mälardalen sina andelar av den regionala arbetsmarknaden, trots att de går tillbaka 
relativt sett i Stockholmsregionen. Det finns således indikationer på en integrations-
process inom Mälardalen, som innebär dels att de östra och västra delarna expanderar 
gemensamt inom vissa branscher, dels att vissa branschgrupper förflyttar tyngdpunkten 
i sin lokalisering inom regionen.    
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Figur 11. Antal branschgrupper där utvecklingen av sysselsättningsandelen i regionerna 
går i samma riktning eller divergerar mot Stockholmsregionen.  
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Konkurrensen om den högutbildade arbetskraften 
 

Stockholmsregionen, liksom de övriga två storstadsregionerna, kom under de fyra åren 
mellan 1995 och 1999 att öka sin andel av den sysselsatta arbetskraften med lång 
högskoleutbildning. Det skedde på bekostnad av andra regioner i landet, som inte kunde 
konkurrera lika framgångsrikt om denna högrörliga grupp på arbetsmarknaden. 
Omfördelningen mellan branschgrupper var betydligt större än mellan regioner. Den 
stora tillväxtbranschen i alla delar av landet var som vi tidigare sett företagstjänster, som 
sysselsatte mer än 3 procent fler av landets långtidsutbildade 1999 än 1995. Andra 
vinnarbranscher i konkurrensen om de långtidsutbildade var transporter – det gäller 
generellt i alla regioner – och el-teleindustrin, men enbart i Stockholmsregionen och 
Skåne. De flesta industribranscher och de flesta regioner har annars förlorat sina andelar 
av den långtidsutbildade personalen i landet. 
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Tabell 4. Omfördelning mellan regioner och branschgrupper av hela landets arbetskraft 
med lång högskoleutbildning 1995-99. Procentenheter. 
 

Branschgrupp Riket 
totalt

Jordbruk, livsmedelsindustri 0,008 -0,010 -0,013 -0,058 -0,075 -0,147 
Textil, träindustri -0,043 -0,001 -0,079 -0,011 -0,068 -0,202 
Grafisk -0,132 -0,010 -0,006 -0,022 -0,051 -0,221 
Kemi, läkemedel -0,291 0,087 -0,372 -0,365 0,012 -0,929 
Metallindustri -0,063 0,010 0,017 0,058 0,098 0,121 
Maskinindustri -0,158 -0,126 -0,116 0,085 -0,075 -0,391 
Datortillverkning -0,256 -0,019 0,132 -0,004 -0,004 -0,152 
El, teleindustri 0,058 -0,278 -0,002 0,230 0,293 0,302 
Transportmedelsindustri 0,046 0,029 -0,016 -0,067 -0,041 -0,049 
Möbel m.m. 0,017 0,007 0,041 0,003 0,042 0,110 
Byggnadsindustri -0,138 -0,012 -0,066 0,062 -0,099 -0,253 
Partihandel -0,098 -0,045 -0,084 -0,079 -0,108 -0,414 
Detaljhandel 0,109 -0,001 0,015 0,050 -0,014 0,160 
Hotell, restaurang 0,019 -0,014 0,003 0,007 -0,009 0,006 
Transporter 0,042 0,016 0,089 0,039 0,039 0,225 
Stöd till transporttjänster 0,039 0,000 -0,053 -0,030 -0,057 -0,101 
Post, tele -0,179 -0,033 -0,124 -0,091 -0,165 -0,592 
Finanstjänster 0,195 -0,022 -0,120 0,062 -0,014 0,101 
Fastighetstjänster -0,041 -0,007 0,016 -0,001 -0,020 -0,054 
Databehandling -0,087 0,008 -0,026 -0,070 0,038 -0,137 
FoU 0,165 -0,112 0,465 0,222 0,118 0,858 
Andra företagstjänster 2,265 0,013 0,520 0,188 0,155 3,140 
Intresseorganisationer -0,336 -0,060 -0,081 -0,041 -0,250 -0,768 
TV, radio, kultur -0,035 -0,016 -0,055 -0,001 -0,108 -0,215 
Bibliotek, arkiv -0,060 -0,048 -0,066 -0,096 -0,127 -0,397 
Sportanläggningar 0,012 0,004 0,000 0,003 -0,020 -0,001 
Näringslivet 1,057 -0,641 0,021 0,072 -0,509 0,000 

Övriga 
Sverige

Stockholms 
län

Övriga 
Mälardalen

Västra 
Götalands 

län

Skåne 
län

 

 
Det finns flera branschgrupper där Stockholmsregionens företag skapade mer än hälften 
av alla de nya arbetstillfällen som kräver lång högskola och som tillkom i landet mellan 
1995 och 1999. Det gäller finanstjänster (77 procent av de nya jobben skapades i 
Stockholmsregionen), stöd till transporttjänster (73), partihandel (68), TV, radio, kultur 
(65), andra företagstjänster (57), hotell, restaurang (50) samt el, teleindustri (49). 

 
Var skapas tillväxten i ekonomin? 
 

Nästan 40 procent av den nationella ekonomiska tillväxten, mätt med sammanräknade 
förvärvsinkomster från privat sektor, mellan 1995 och 1999 genererades i Stockholms 
län. Därav svarade högskoleutbildade för mer än hälften (Figur 12 och Tabell 5).  
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Figur 12. Tillväxten av sammanräknad förvärvsinkomst i Sverige 1995-99 fördelad efter 
regionala utbildningsgrupper. Procent. 
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Tabell 5. Tillväxten av sammanräknad förvärvsinkomst i Sverige 1995-99 fördelad efter 
regioner och utbildningsgrupper. Procent. 
 

Region

Stockholms län 3,0 15,4 8,0 11,7 38,1
Övriga Mälardalen 0,3 3,7 1,1 1,2 6,3
Västra Götalands län 1,2 9,4 3,1 3,4 17,1
Skåne län 0,8 6,3 1,9 2,3 11,3
Övriga Sverige 0,8 18,0 4,7 3,7 27,2

Riket totalt 6,1 52,8 18,8 22,3 100,0

TotaltGrundskola Gymnasium Kort högskole-
utbildning

Lång 
högskole-
utbildning

 

 
Hög betalningsvilja för utbildad arbetskraft 
 

I Stockholmsregionen är näringslivets betalningsförmåga för varje arbetskraftssegment 
genomsnittligt mellan ca 5 procent (grundskola), ca 10 procent (gymnasium) och ca 20 
procent (längre högskoleutbildningar) över andra regioner i landet (Figur 13). De övriga 
två storstadsregionerna ligger något närmare Stockholmsregionens nivå än övriga 
regioner. Spännvidden är särskilt stor mellan Stockholmsregionen och Övriga Mälar-
dalen. En tekniker – naturvetare med mer än 3 års högskoleutbildning tjänade igenom-
snitt 60 000 kr mer om året på ett arbete inom Stockholmsregionen än på ett arbete 
någonstans i andra delar av Mälardalen (Tabell 6). För humanister – samhällsvetare med 
lika lång utbildning var motsvarande skillnad beroende på arbetsplatsens lokalisering 
inom Mälardalen över 110 000 kr.  
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Figur 13. Genomsnittlig förvärvsinkomst i Stockholmsregionens näringsliv 
per utbildningsgrupp relativt övriga regioner, 1999. Procent. 
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Tabell 6. Genomsnittlig förvärvsinkomst 1 000-tal kr i utbildningsgrupper  
1999. Dagbefolkning. 
 

Utbildning

Grundskola 185 177 180 179 175
Gymnasium 221 195 200 196 192
Tekn natur 2 283 247 254 263 250
Human samh 2 252 202 225 212 204
Övriga 2 266 203 224 217 211
Tekn natur 3 404 344 356 348 354
Human samh 3 383 271 306 301 274
Övriga 3 332 253 301 290 286
Tekn natur forskare 420 355 381 375 401
Human samh forskare 420 328 337 298 318
Övriga forskare 455 388 513 397 363
Övriga 212 153 174 158 136

Totalt 246 203 210 205 196

Stockholms 
län

Övriga 
Mälardalen

Västra 
Götalands 

län

Övriga 
Sverige

Skåne 
län
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Kön och inkomst 
 

Inkomstskillnaderna mellan män och kvinnor skiljer sig mellan regioner och 
utbildningar. För arbetskraft i Stockholmsregionen med högst grundskola eller 
gymnasium, är männens förvärvsinkomster 27 respektive 33 procent högre än 
kvinnornas. I andra regioner var inkomstskillnaderna betydligt större, ända upp emot 40 
procent (Tabell 7). En förklaring till detta kan vara att i regioner med större inslag av 
industrier än Stockholmsregionen, ger dessa relativt sett väl avlönade arbeten åt 
grundskole- och gymnasieutbildade män. I Stockholm arbetar en större andel av 
männen med sådan relativt kort utbildning i samma tjänsteyrken som kvinnorna.  
 

När det gäller arbetskraft med högre utbildning är förhållandet det motsatta, d.v.s. i de 
flesta fallen är männens inkomster i förhållande till kvinnornas betydligt högre i 
Stockholmsregionen än i andra regioner. Bland de möjliga förklaringarna till detta är, att 
jämfört med andra regioner anställs en större andel av den högutbildade arbetskraften i 
Stockholm för ledande positioner i företagen. På sådana välavlönade chefspositioner 
dominerar fortfarande manlig arbetskraft.  
 
Tabell 7. Inkomstdifferens i procent mellan män och kvinnor efter utbildning 
1999. Hela näringslivet. 

Högsta utbildning

Grundskola 27 35 37 40 40
Gymnasium 33 39 38 39 41
Tekn natur 2 57 56 47 55 52
Human samh 2 46 43 51 46 49
Övriga 2 46 7 28 27 23
Tekn natur 3 49 55 44 49 49
Human samh 3 69 50 57 59 53
Övriga 3 48 29 37 38 40
Tekn natur forskare 36 33 35 36 38
Human samh forskare 46 18 37 26 27
Övriga forskare 44 44 42 36 52

Övriga 51 34 30 39 35

Övriga 
Sverige

Övriga 
Mälardalen

Stockholms 
län

Västra 
Götalands 

län

Skåne 
län

 

 
Inkomster i branschgrupper och regioner 
 

Vardera av de 26 branschgrupper som analyseras utmärks av att den omfattar företag 
och verksamheter som producerar relativt likartade uppsättningar av varor och tjänster. 
Kvaliteten på dessa varor och tjänster kan dock variera mellan arbetsställen och därmed 
deras värde på marknaden. Man kan därför inte förutsätta att insatserna av 
produktionsfaktorer ser likadan ut vid alla arbetsställen inom en och samma 
branschgrupp, inte heller att ersättningen till dessa produktionsfaktorer är densamma. 
Till detta kommer att priset på vissa produktionsfaktorer varierar mellan olika platser. 
Det är därför knappast förvånande att ersättningen till produktionsfaktorn arbete – som 
vi mäter i form av sammanräknad inkomst av tjänst och näringsverksamhet per 
sysselsatt – varierar mellan regioner inom en och samma branschgrupp. Vi skall i det 
följande analysera variationen i inkomst per sysselsatt inom olika branschtyper mellan 
dels Stockholmsregionen, dels andra regioner i landet. Syftet med denna analys är att 
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exemplifiera på vilka områden det kan finnas en konkurrens mellan regionerna om vissa 
segment av arbetskraften. 
 

Jämfört med t ex den närbelägna Övriga Mälardalen var Stockholmsregionens 
genomsnittliga förvärvsinkomster drygt 20 procent högre (Bilaga 2, tabell B2). För 
sysselsatta med mer än tre års högskoleutbildning är förtjänsterna drygt 25 procent 
högre i Stockholm än i andra delar av Mälardalen. Inkomsterna per sysselsatta är mer än 
40 procent högre inom branschgrupper som finansiella tjänster, jordbruk-
livsmedelsindustri, intresseorganisationer och datortillverkning (Tabell 8). För 
sysselsatta med lång högskoleutbildning ligger Stockholmsregionens genomsnittsin-
komster 60 procent högre i branschgrupper som finanstjänster, livsmedelsindustri, post-
tele samt transporter. Endast i en branschgrupp är förvärvsinkomsterna genomsnittligt 
högre i Övriga  Mälardalen nämligen kemi-läkemedel. Där är inkomstnivån högre i alla 
utbildningskategorier. 
 

Den genomsnittliga förvärvsinkomsten för samtliga sysselsatta i Stockholmsregionen är 
17 procent högre än i Göteborgsregionen och Västra Götaland. Jämfört med Västra 
Götaland ligger Stockholmsregionens genomsnittliga förvärvsinkomst mer än 30 procent 
högre inom branschgrupper som finansiella tjänster, jordbruk och livsmedelsindustri, in-
tresseorganisationer och el-teleindustrin (Bilaga 2, Tabell B4). För sysselsatta med lång 
högskola ligger Stockholmsregionens genomsnittsinkomster 30 procent högre i 
branschgrupper som finanstjänster, intresseorganisationer, post och tele. Endast i några 
få branschgrupper är förvärvsinkomsterna för personer med lång högskola genom-
snittligt högre i Västra Götaland – kemi och läkemedel, transportmedelsindustri, FoU, 
stöd till transporttjänster. 
 

Jämfört med Skåne ligger Stockholmsregionens genomsnittliga förvärvsinkomster totalt 
sett ca 20 procent högre, och mer än 40  procent högre inom branschgrupper som 
finansiella tjänster och intresseorganisationer (Bilaga 2, tabell B3). För sysselsatta med 
lång högskola ligger Stockholmsregionens genomsnittsinkomster också 40 procent 
högre i samma verksamheter, d.v.s. finanstjänster, intresseorganisationer och post-tele. 
Endast i några få branschgrupper är förvärvsinkomsterna för personer med lång 
högskola ungefär lika höga i Skåne – kemi och läkemedel, transportmedelsindustri, 
FoU, stöd till transporttjänster. 
 

I Stockholmsregionen är inkomsterna totalt sett för de sysselsatta i näringslivet  i 
genomsnitt hela 25 procent högre än i regionen Övriga Sverige. De är mer än 30  
procent högre inom branschgrupper som el-tele, partihandel och fastighetstjänster 
(Bilaga 2, tabell B4). För sysselsatta med lång högskola ligger Stockholmsregionens 
genomsnittsinkomster mer än 25 procent högre i 12 av 26 branscher. Endast i några få 
branschgrupper är förvärvsinkomsterna för personer med lång högskola ungefär lika 
höga i Övriga Sverige: transportmedelsindustri och stöd till transporttjänster. 
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Tabell 8. Genomsnittlig förvärvsinkomst i Stockholmsregionen jämfört med Övriga 
Mälardalen 1999. Branschgrupper och utbildningsgrupper. Procent. 

Branschgrupper

Finanstjänster 29 27 40 68 52
Jordbruk, livsmedelsindustri 37 34 48 68 44
Intresseorganisationer 41 36 42 37 44
Datortillverkning 24 33 14 26 41
El, teleindustri 9 19 17 18 36
Post, tele 39 16 37 64 32
Partihandel 12 20 25 21 28
Fastighetstjänster 17 19 17 26 27
TV, radio, kultur 34 29 28 12 23
Maskinindustri 14 16 11 10 21
Databehandling 21 27 25 13 21
Grafisk 12 13 21 22 19
Andra företagstjänster 14 12 8 20 19
Hotell, restaurang 9 19 20 25 17
Transporter 1 12 56 68 17
FoU 14 26 28 15 15
Detaljhandel 2 11 8 15 11
Transportmedelsindustri -1 11 1 3 7
Sportanläggningar 7 7 2 19 7
Byggnadsindustri 2 5 5 11 6
Bibliotek, arkiv 6 4 8 2 5
Stöd till transporttjänster -1 1 10 5 4
Textil, träindustri -1 0 0 29 4
Möbel m.m. -11 2 -11 25 4
Metallindustri -2 -3 -6 16 0
Kemi, läkemedel -7 -4 -8 -6 -6

TotaltGrundskola Gymnasium Kort 
högskole-
utbildning

Lång 
högskole-
utbildning

 
 

Ett mått på hur företagen och regionerna utvecklas ekonomiskt är hur arbetskraftens 
förvärvsinkomster utvecklas över tiden. I Stockholmsregionen utvecklades de samman-
lagda förvärvsinkomsterna något bättre än i de två andra storstadsregionerna under 
1990-talets senare hälft (Tabell 9).  Jämfört med Övriga Mälardalen och Övriga Sverige 
var skillnaden i tillväxt ännu större. I Stockholmsregionen är det i första hand 
arbetskraft med högskoleutbildning som genererar den höga tillväxttakten, medan 
arbetskraft med högst grundskoleutbildning visar en lägre tillväxttakt än motsvarande 
arbetskraft i andra regioner. 
 
Tabell 9. Utveckling av genomsnittlig förvärvsinkomst 1995-1999 fördelat efter 
utbildningsgrupper. Procent. 

Region Grund-
skola

Gymnasium Kort 
högskole-
utbildning

Lång högskole-
utbildning inkl 

forskning

Totalt

Stockholms län 14,3 18,8 19,8 21,5 20,5 
Övriga Mälardalen 16,2 17,1 16,1 18,1 17,8 
Västra Götalands län 17,4 17,4 17,3 19,4 19,1 
Skåne 17,9 18,0 17,0 18,0 19,3 
Övriga Sverige 16,6 16,9 15,9 17,1 17,8  
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Om man studerar samma mått på ekonomisk tillväxt inom branscher, visar det sig att 
särskilt tele- och kommunikationssektorerna utvecklats bättre i Stockholmsregionen än i 
övriga delar av Mälardalen (Tabell 10). Samtidigt har dock flera traditionella industri-
branscher utvecklats sämre i Stockholmsregionen (Tabell 10. Dessa skillnader kan ses 
som indikationer på variationen i fråga om komparativa fördelar för lokalisering av 
olika ekonomiska verksamheter inom regionen Mälardalen.   
 
Tabell 10. Differens i utveckling av förvärvsinkomst per sysselsatt mellan  
Stockholmsregionen och Mälardalen för vissa branschgrupper, 1995-1999. 
Procentenheter. 
 

Branschgrupp

Fastighetstjänster -2.5
Jordbruk, livsmedelsindustri -3.1
Textil, träindustri -3.6
Bibliotek, arkiv -6.1
Kemi, läkemedel -10.9
El, teleindustri 17,4
Finanstjänster 15,5
Post, tele 13,2
Möbel m.m. 6,1
Transportmedelsindustri 4,5
Transporter 2,9
Partihandel 2,5
FoU 2,3
Maskinindustri 2,3

Negativ 
differens

Positiv 
differens

 

 
Tilltagande segmentering 
 

Skillnaderna i förvärvsinkomst mellan hög- och lågutbildade ökade i Stockholms-
regionen i 19 av 26 branscher, var oförändrad i sex branschgrupper och minskade i två 
branschgrupper (Figur 14). Särskilt stora är skillnaderna beroende av utbildning inom 
finanstjänster, livsmedelsindustri, datortillverkning, textil-träindustri, post-tele, andra 
företagstjänster och metallindustri. 
 

I dessa sju branschgrupper är de högutbildades – d.v.s. med mer än 3 års högskola - 
inkomster mer än dubbelt så stora som de med enbart grundskola. Skillnaderna i 
genomsnittlig förvärvsinkomst mellan högutbildade och lågutbildade är minst inom TV-
radio-kultur, sportanläggningar, bibliotek, arkiv, grafisk industri, databehandling och 
intresseorganisationer. I dessa verksamheter är de långtidsutbildades förvärvsinkomster 
”endast” mellan 25 och 60 procent högre än de kortutbildades. 
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Figur 14. Förhållandet för genomsnittlig förvärvsinkomst mellan sysselsatta med lång 
högskoleutbildning och grundskoleutbildning per branschgrupp i Stockholmsregionen, 
1995 och 1999. 
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Stockholmsregionens ökande divergens mellan de långtids- och korttidsutbildades 
inkomster inom många branschgrupper är unik för Sverige, även om liknande 
nivåskillnader registreras i de andra storstadsregionerna. I fem branschgrupper i Västra 
Götaland – jämfört med de sju i Stockholmsregionen - har de högutbildade dubbelt så 
höga inkomster som de enbart grundskoleutbildade (Figur 15). I Övriga Sverige, 
emellertid, finns det bara två branschgrupper som uppvisar så stora inkomstklyftor 
(Figur 16).  
 

Man kan påstå att marknaden för arbete i Stockholmsregionen och i viss utsträckning i 
de andra storstadsregionerna fungerar på ett friare sätt än i andra regioner. Matchningen 
mellan utbud och efterfrågan på arbetskraft ger därmed upphov till större skillnader i 
vad företagen behöver betala för utbildning av olika längd. 
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Figur 15. Förhållandet för genomsnittlig förvärvsinkomst mellan sysselsatta med lång 
högskoleutbildning och grundskoleutbildning per branschgrupp i Västra Götaland, 1995 
och 1999. 
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Figur 16. Förhållandet för genomsnittlig förvärvsinkomst mellan sysselsatta med lång 
högskoleutbildning och grundskoleutbildning per branschgrupp i Övriga Sverige, 1995 
och 1999. 
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Snabbare anpassning vid strukturomvandling 
 

Strukturomvandlingen av näringslivet i en region återspeglar sig i stora bruttoströmmar 
av arbetskraft mellan branscher (Johansson & Persson 2000). Dessa bruttoströmmar går 
till såväl växande som krympande branscher. En mindre del av rekryteringen till en 
branschgrupp består av nyutexaminerade från skolsystemet.  
 

Anpassningen på arbetsmarknaden i form av årlig rekrytering till branschgrupper var i 
slutet av 1990-talet genomsnittligt högre i Stockholmsregionen än i andra regioner, 
särskilt mycket när det gäller lägre utbildade (Tabell 11). Nyrekrytering till 
branschgrupp innebär att personen registrerats som sysselsatt i den aktuella branschen 
1999, men inte 1998. Personerna kan ha varit både sysselsatta och ej sysselsatta 1998. 
Av hundra sysselsatta på Stockholmsregionens arbetsmarknad med högst grundskola 
hade inte mindre än 24 personer börjat arbeta i den aktuella branschen sedan året innan. 
I övriga regioner gäller det 17 av hundra. För gymnasieutbildade är motsvarande tal 22 
nya i Stockholm, mot 18 i andra regioner. Den årliga rekryteringen av 
tekniker/naturvetare med lång högskoleutbildning utgjorde dock mindre än 20 av de 
hundra sysselsatta teknikerna i Stockholmsregionen liksom i Övriga Mälardalen, men 
22-23 i Skåne och Göteborgsregionen. Detta kan tyda på en viss brist i utbudet på sådan 
arbetskraft i Stockholm.  

 
Tabell 11. Nyrekryterade till arbete eller till ny branschgrupp 1999 jämfört 
med 1998, fördelat efter utbildning och region. Procent. 

Högsta utbildning Stockholms 
län

Övriga 
Mälardalen

Västra 
Götalands 

län

Skåne 
län

Övriga 
Sverige

Grundskola 24,3 16,8 17,4 16,6 16,6 

Gymnasium 21,9 18,5 18,5 19,2 18,2 

Kort teknisk högskoleutbildning 24,8 21,8 20,1 19,4 18,2 

Kort övrig högskoleutbildning 28,1 26,9 25,4 25,7 24,8 
Lång teknisk högskoleutbildning 19,1 18,8 21,3 22,7 16,3 
Lång övrig högskoleutbildning 21,6 18,6 20,6 20,3 19,1  
 
Totalt sett gick nästan 30 procent av hela landets nyrekrytering till branschgrupper med 
arbetsställen i Stockholms län detta år. Det motsvarar i stort regionens andel av rikets 
arbetsmarknad. När det gäller rekryteringen av forskarutbildade och vissa långtids-
utbildade svarar stockholmsföretagen emellertid för närmare hälften av hela landets 
rekrytering (Tabell 12). Den flexibilitet och förnyelse som hög nyrekryteringsfrekvens 
till olika branscher innebär, är mycket betydelsefull för hela regionens ekonomiska 
prestationsförmåga.  
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Tabell 12. Antal rekryterade till arbete/ny branschgrupp 1999 
jämfört med 1998, i Stockholms län, fördelat efter utbildning 
och kön.  
 

Högsta utbildning Män Kvinnor

Grundskola 15 479 10 896 26 375 25%
Gymnasium 35 628 28 514 64 142 26%
Tekn natur 2 5 423 1 436 6 859 30%
Human samh 6 485 8 498 14 983 41%
Övriga 2 870 1 461 2 331 34%
Tekn natur 3 3 596 1 165 4 761 40%
Human samh 3 5 567 5 773 11 340 49%
Övriga 3 802 719 1 521 39%
Tekn natur forskare 449 124 573 31%
Human samh forskare 228 94 322 53%
Övriga forskare 199 107 306 44%
Övriga 900 476 1376 46%

Totalt 75 626 59 263 134 889 29%

Andel av 
rekryterade i 

riket

Båda 
könen

 
 
Beroende på branschgrupp och region varierade detta år rekryteringsfrekvensen från 
mellan knappt 10 procent av antalet sysselsatta till närmare 40 procent (Tabell 13). 
Förändringen per år av det totala antalet sysselsatta varierade under senare delen av 
1990-talet i de flesta branschgrupper i Stockholmsregionen inom ett intervall ±5 
procent, några upp emot 10 procent. Som antyds av Figur 17 är det ett svagt positivt 
samband mellan sysselsättningsutveckling och rekryteringsfrekvens. Det sambandet är 
svagare i Stockholmsregionen än i andra undersökta regioner. Vi registrerar t ex en lika 
hög nyrekryteringsfrekvens på ca 25 procent per år både i branschgrupper som ökat sin 
sysselsättning med fyra procent per år och bland dem som minskat sin sysselsättning 
med någon procent. Det tycks – enligt diagrammet - i Stockholmsregionen finnas en 
”basal” årlig rekryteringsfrekvens på mellan 15 och 25 procent av det totala antalet 
sysselsatta i branschen, mer eller mindre oberoende av branschens tillväxt eller 
tillbakagång i fråga om total sysselsättning.    
 

Under det aktuella året expanderade, som vi tidigare visat, särskilt verksamheter som 
databehandling, andra företagstjänster, hotell-restaurang, sportanläggningar och FoU i 
de flesta regioner i Sverige. Det medverkade också till en relativt hög 
nyrekryteringsfrekvens – mellan 30 och ända upp till 45 procent av de sysselsatta i 
dessa branschgrupper år 1999 hade rekryterats till branschen under föregående år 
(Tabell 13).  
 

I alla regioner är andelen med högskoleutbildning högre  bland de nyrekryterade än 
bland de redan sysselsatta. Det handlar om en eller ett par procentenheters skillnad 
(Figur 18). 
 

Oavsett om en branschgrupp går tillbaka eller expanderar, har nyrekryteringen en 
betydelse för produktionens förnyelse. Ett femtontal branschgrupper har i Stockholm 
större årlig rekrytering än de flesta andra regioner (Tabell 13). Särskilt hög är 
rekryteringen i Stockholm till företagstjänster, maskinindustri och grafisk industri. 
Relativt låg rekrytering detta år var det inom teleindustri, TV, radio, kultur samt FoU. 
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Tabell 13. Andel nyrekryterade av antal sysselsatta inom resp. bransch och region, 
1999. Procent. 
 

Branschgrupper

Databehandling 39,6 43,1 45,0 32,7 47,5

Andra företagstjänster 33,6 25,6 27,9 27,9 29,6

Hotell, restaurang 32,4 34,8 34,2 34,3 34,5 

Sportanläggningar 29,4 23,5 21,0 28,5 26,5

FoU 28,9 20,4 45,8 44,2 24,6

Bibliotek, arkiv 26,3 16,7 15,6 13,4 13,8

Möbel m.m. 26,2 23,4 18,4 16,8 19,7

Fastighetstjänster 25,9 27,6 26,9 24,0 24,2

Datortillverkning 25,6 49,8 44,6 27,2 29,8

Detaljhandel 25,1 19,4 20,3 20,0 18,1

TV, radio, kultur 23,6 32,6 25,1 25,3 26,3

Jordbruk, livsmedelsindustri 23,5 17,3 17,7 15,0 15,5

Stöd till transporttjänster 21,9 18,9 16,3 17,3 23,9

Partihandel 20,1 21,0 19,2 19,8 20,5

Grafisk 19,9 14,4 16,0 15,2 13,9

Intresseorganisationer 19,8 22,9 19,5 19,6 19,9

Maskinindustri 18,5 13,5 13,6 12,5 11,7

Transporter 18,0 17,2 15,8 15,8 15,3

Textil, träindustri 16,9 13,9 15,8 13,3 11,4

Byggnadsindustri 16,2 16,6 15,8 14,4 15,7

Metallindustri 15,9 8,5 19,0 17,3 14,0

El, teleindustri 15,9 24,7 18,3 17,3 17,3

Post, tele 15,5 13,7 16,1 16,7 13,9

Finanstjänster 15,0 16,2 10,9 16,9 13,2

Kemi, läkemedel 14,6 12,7 10,8 10,5 15,1

Transportmedelsindustri 13,1 10,0 8,5 14,9 10,2

Stockholms 
län

Övriga 
Mälardalen

Västra 
Götalands 

län

Övriga 
Sverige

Skåne 
län
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Figur 17. Genomsnittlig årlig sysselsättningsutveckling för 26 branscher mellan 1995 och 
1998, samt nyrekrytering i procent, 1999,  i Stockholms län.  
Index 100 = oförändrad sysselsättningsutveckling. 
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Figur 18. Andel sysselsatta i näringslivet med högskoleutbildning, 1999, samt andel  
nyrekryterade med högskoleutbildning 1999 jämfört med 1998. 
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Bilaga 1 
Statistiken som redovisas i rapporten omfattar följande poster: 
 
Sysselsatta: 
Förvärvsarbetande efter arbetsställets belägenhet (dagbefolkning) 16- år i riket 1995 och 
1999 
 
Regioner: 
! Stockholms län 
! Övriga Mälardalen omfattar Södermanlands, Uppsala och Västmanlands län 
! Västra Götalands län 
! Skåne län 
! Övriga Sverige omfattar Sverige utom Stockholms, Uppsala, Södermanlands,  

Skånes, Västra Götalands och Västmanlands län. 
 
Delregioner i Stockholms län: 
! Centrala Stockholms län omfattar Stockholms, Solna och Sundbybergs kommuner 
! Södra Stockholms län omfattar Värmdö, Huddinge, Botkyrka, Salem, Haninge,  

Tyresö, Nykvarn, Södertälje, Nacka och Nynäshamns kommuner 
! Norra Stockholms län omfattar Upplands Väsby, Vallentuna, Österåker, Järfälla,  

Ekerö, Upplands-Bro, Täby, Danderyd, Sollentuna, Lidingö, Vaxholm, Norrtälje  
och Sigtuna kommun 

 
Branschgrupper:  
I rapporten redovisas 26 branschgrupper. De omfattar huvuddelen av Näringslivet och 
en mindre del av Offentlig sektor. I nedanstående tabell anges de branscher som ingår i 
studien, antalet förvärvsarbetande per bransch i riket och hur många förvärvsarbetande 
med anknytning till offentlig sektor som ingår i varje bransch. Dessutom anges i 
kodform på 2-siffernivå branschens SNI-kod, som baseras på EU:s näringsgrensstan-
dard NACE Rev 1. 
 

128 177 2 284
01
15
16

95 444 30
17
18
20
21

Antal förvärvs-
arbetande

därav inom 
Offentlig 

sektor

Branschgrupp                                                                        
Indelning enligt SNI 92

Jordbruk, livsmedelsindustri
Jordbruk, jakt och service i anslutning härtill
Livsmedels- och dryckesvaruframställning
Tobaksvarutillverkning

Massa-, pappers- och pappersvarutillverkning

Textil, träindustri
Textilvarutillverkning
Tillverkning av kläder; pälsberedning
Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler
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forts
55 551 43

22.1
22.2

36 028 -
24
Metallindustri 116 417 6
27
28
Maskinindustri 97 122 27
29

4 432 -
30
El, teleindustri 70 822 5
31
32

96 519 1 242
34
35
Möbel m.m. 29 688 16
36

216 845 20 053
45
Partihandel 194 320 10
51
Detaljhandel 283 570 13
50
52

97 442 2 287
55
Transporter 128 077 10 401
60
61
62

53 836 5 473
63
Post, tele 72 648 5
64
Finanstjänster 83 981 1 118
65
66

67
63 038 6 379

70
8 361 733

72.3
32 232 14 628

73
273 678 19 699

74

därav inom 
Offentlig 

sektor

Branschgrupp                                                                        
Indelning enligt SNI 92

Detaljhandel utom med motorfordon; reparation av hushålls- och 
personliga artiklar

Handel med och service av motorfordon; detaljhandel med 

Förlagsverksamhet och grafisk produktion

Antal förvärvs-
arbetande

Förlagsverksamhet
Grafisk produktion

Kemi, läkemedel
Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter

Stål- och metallframställning
Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater

Tillverkning av maskiner som ej ingår i annan underavdelning
Datortillverkning

Tillverkning av kontorsmaskiner och datorer

Tillverkning av andra elektriska maskiner och artiklar
Tillverkning av teleprodukter

Transportmedelsindustri
Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar
Tillverkning av andra transportmedel

Tillverkning av möbler; annan tillverkning
Byggnadsindustri

Byggverksamhet

Parti- och agenturhandel utom med motorfordon

Hotell, restaurang
Hotell- och restaurangverksamhet

Landtransport; transport i rörsystem
Sjötransport
Lufttransport

Stöd till transporttjänster
Stödtjänster till transport; resebyråverksamhet

Post- och telekommunikationer

Stödtjänster till finansiell verksamhet
Fastighetstjänster

Finansförmedling utom försäkring och pensionsfonds-verksamhet
Försäkring och pensionsfondsverksamhet utom obligatorisk 
socialförsäkring

Forskning och utveckling

Fastighetsverksamhet
Databehandling

Databehandling

Forskning och utveckling
Andra företagstjänster

Andra företagstjänster
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forts
57 618 485

91
91.1

91.2 Intressebevakning inom arbetstagarorganisationer

91.3
TV, radio, kultur 35 408 3 381
92.1 Film- och videoverksamhet
92.2 Radio- och TV-programverksamhet
92.3 Övrig kulturell verksamhet och underhållningsverksamhet
92.5 Museiverksamhet och kulturminnesvård
Bibliotek, arkiv 8 594 8 339
92.5 Biblioteks- och arkivverksamhet
Sportanläggningar
92.6 Drift av sportanläggningar 12 262 5 885

Branschgrupp                                                                        
Indelning enligt SNI 92

Antal förvärvs-
arbetande

därav inom 
Offentlig 

sektor

Intresseorganisationer
Intressebevakning; religiös verksamhet
Intressebevakning inom bransch-, arbetsgivar- och 
yrkesorganisationer

g
intresseorganisationer

 
 
Högsta utbildning: 
Grundskola  motsvarar  grundskola  
Gymnasium  motsvarar  gymnasium 
Tekn natur 2  motsvarar  Högskola < 3 år, teknisk/naturvetenskaplig  
Human samh 2  motsvarar Högskola < 3 år, humanistisk/samhällsvetenskaplig  
Övriga 2  motsvarar  Högskola < 3 år, övriga  
Tekn natur 3  motsvarar  Högskola ≥ 3 år, teknisk/naturvetenskaplig  
Human samh 3  motsvarar  Högskola ≥ 3 år, humanistisk/samhällsvetenskaplig  
Övriga 3   motsvarar  Högskola ≥ 3 år, övriga  
Tekn natur forskare  motsvarar  Forskarutbildning, teknisk/naturvetenskaplig   
Human sam forskare  motsvarar  Forskarutbildning, humanistisk/samhällsvetenskaplig  
Övriga forskare  motsvarar  Forskarutbildning, övriga   
 
 
Sammanräknad förvärvsinkomst 1995 och 1999: 
Varje grupps (med avseende på kön, ålder, branschgrupp och utbildning) medelvärde av 
deras sammanlagda kontanta bruttolön och inkomst av näringsverksamhet. Inkomstmåt-
tet kan ses som branschens värdering av produktionsfaktorn arbete och av humankapi-
talet, d.v.s. arbetskraft med olika kompetensnivåer. 
 
 
Nyrekrytering till branschgrupp: 
Antal sysselsatta i branschgrupperna 1999 men inte 1998. Personerna kan ha varit både 
sysselsatta och ej sysselsatta 1998. 
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Bilaga 2 
 
Tabell B1. Genomsnittlig förvärvsinkomst för sysselsatta efter högsta utbildning 
1995. Kr i löpande penningvärde. 
 

Region Grundskola Gymnasium Kort 
högskole-
utbildning

Lång 
högskole-
utbildning 

Totalt

Stockholms län 163 315 185 695 219 948 319 241 204 457
Övriga Mälardalen 152 181 166 689 191 811 259 330 172 573
Västra Götalands län 152 899 170 620 202 632 276 076 176 280
Skåne län 151 211 165 891 197 434 269 187 172 168
Övriga Sverige 149 564 164 016 195 310 259 577 166 334

 
 
 
 
 
Tabell B2. Genomsnittlig förvärvsinkomst för sysselsatta efter högsta utbildning 
1999. Kr i löpande penningvärde. 
 

Region Grundskola Gymnasium Kort 
högskole-
utbildning

Lång 
högskole-
utbildning 

Totalt

Stockholms län 186 721 220 631 263 530 387 892 246 280
Övriga Mälardalen 176 796 195 141 222 766 306 215 203 317
Västra Götalands län 179 532 200 327 237 654 329 571 209 908
Skåne län 178 240 195 748 231 065 317 710 205 344
Övriga Sverige 174 383 191 751 226 348 303 961 196 001

 
 
 
 
 
Tabell B3. Utveckling av genomsnittlig förvärvsinkomst för sysselsatta efter  
högsta utbildning 1995-99. Procent. 
 

Region Grundskola Gymnasium Kort 
högskole-
utbildning

Lång 
högskole-
utbildning 

Totalt

Stockholms län 14,3 18,8 19,8 21,5 20,5 
Övriga Mälardalen 16,2 17,1 16,1 18,1 17,8 
Västra Götalands län 17,4 17,4 17,3 19,4 19,1 
Skåne län 17,9 18,0 17,0 18,0 19,3 
Övriga Sverige 16,6 16,9 15,9 17,1 17,8 

 
 



 45

Tabell B4. Genomsnittlig förvärvsinkomst i Stockholmsregionen jämfört med Västra 
Götalands län, 1999, fördelade efter bransch- och utbildningsgrupper. Procent. 
 

Branschgrupper

Intresseorganisationer 29 30 35 40 39
Finanstjänster 25 20 26 47 39
El, teleindustri 13 24 14 8 35

Jordbruk, livsmedelsindustri 25 22 27 29 31

Post, tele 35 11 37 38 27

Partihandel 11 16 20 21 22

Maskinindustri 14 13 8 10 19

Databehandling 28 21 17 24 19

Grafisk 7 15 10 21 17

Fastighetstjänster 12 12 8 12 16

Andra företagstjänster 7 10 6 19 14

TV, radio, kultur 20 15 14 6 14
Hotell, restaurang 9 14 14 21 13

Transporter 1 8 20 7 10

Bibliotek, arkiv 4 8 16 7 10

Metallindustri 4 5 5 29 9

Detaljhandel 4 8 -2 13 8

Textil, träindustri 6 4 2 16 7

Byggnadsindustri 3 6 7 16 7

Sportanläggningar 7 6 -8 15 5

Transportmedelsindustri -6 5 -7 -2 0

FoU -1 13 2 -2 0
Datortillverkning 13 17 9 15 -2

Kemi, läkemedel -6 -8 -10 -7 -2

Stöd till transporttjänster -8 -2 -6 -1 -3

Möbel m.m. -20 -12 -20 12 -9

Lång  högskole-
utbildning inkl 

forskning  

TotaltGrundskola Gymnasium Kort högskole-
utbildning 
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Tabell B5. Genomsnittlig förvärvsinkomst i Stockholmsregionen jämfört med Skåne län 
1999, fördelade efter bransch- och utbildningsgrupper. Procent. 
 

Branschgrupper

Intresseorganisationer 34 33 34 41 42
Finanstjänster 23 20 35 58 42
Post, tele 31 12 29 47 28
El, teleindustri 16 23 17 9 26
Fastighetstjänster 18 17 20 25 24
Databehandling 20 32 14 23 24
Partihandel 12 18 21 21 23
TV, radio, kultur 26 20 27 15 21
Jordbruk, livsmedelsindustri 11 15 18 18 19
Andra företagstjänster 11 14 11 21 19
Grafisk 12 16 11 20 18
Hotell, restaurang 10 17 17 33 15
Bibliotek, arkiv 7 12 21 9 13
Transportmedelsindustri 0 13 0 0 13
Maskinindustri 10 9 0 4 11
Detaljhandel 2 11 4 25 10
Datortillverkning 2 9 25 3 9
Transporter -3 6 12 37 9
Kemi, läkemedel 2 2 -5 2 8
Sportanläggningar 7 9 -7 6 8
Metallindustri 5 3 -5 20 4
FoU 1 13 -2 0 4
Byggnadsindustri -1 3 3 10 3
Textil, träindustri -1 -1 -2 14 2
Stöd till transporttjänster -8 -2 3 4 -1
Möbel m.m. -16 -7 -26 -14 -8

TotaltGrundskola Gymnasium Kort högskole-
utbildning 

Lång högskole-
utbildning inkl. 

forskning  
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Tabell B6. Genomsnittlig förvärvsinkomst i Stockholmsregionen jämfört med Övriga 
Sverige, 1999, fördelade efter bransch- och utbildningsgrupper. Procent. 
 

Branschgrupper

Finanstjänster 27 21 29 65 47
Jordbruk, livsmedelsindustri 34 32 41 62 43
Intresseorganisationer 33 34 34 37 42
El, teleindustri 14 25 19 20 41
Partihandel 16 24 28 36 33
Fastighetstjänster 22 23 19 33 31
Andra företagstjänster 16 19 11 29 29
Grafisk 19 23 22 31 28
Post, tele 38 13 25 31 27
Datortillverkning 20 16 15 22 27
Maskinindustri 17 17 8 11 23
TV, radio, kultur 32 21 23 11 21
Databehandling 25 27 20 21 21
Hotell, restaurang 10 18 18 31 17
Transporter 1 9 30 36 14
Kemi, läkemedel 0 4 -4 6 13
Detaljhandel 5 13 4 28 13
Bibliotek, arkiv 9 9 13 6 13
FoU 19 16 14 4 11
Sportanläggningar 8 10 0 18 9
Byggnadsindustri 4 7 6 20 8
Transportmedelsindustri 0 9 -1 1 8
Stöd till transporttjänster 4 5 5 0 7
Metallindustri 2 2 2 25 5
Möbel m.m. -10 -4 -13 8 0
Textil, träindustri -5 -5 -6 7 -2

TotaltGrundskola Gymnasium Kort 
högskole-
utbildning 

Lång  högskole-
utbildning inkl. 

forskning  
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Tabell B7. Differens i utvecklingen av genomsnittsinkomst per sysselsatt 
1995-99 mellan Stockholmsregionen och fyra andra regioner. Procentenheter. 
 

Branschgrupper

Jordbruk, livsmedelsindustri -3,1 -4,8 -3,0 -0,5
Textil, träindustri -3,6 -8,1 -6,6 -6,9
Grafisk -0,2 1,1 2,0 2,5
Kemi, läkemedel -10,9 -4,9 -2,0 -1,1
Metallindustri 1,2 -2,4 -6,2 0,5
Maskinindustri 2,3 -0,8 -8,0 -0,4
Datortillverkning -06 -40,6 -30,4 -16,1
El, teleindustri 17,4 8,2 1,6 3,4
Transportmedelsindustri 4,5 5,0 5,2 3,3
Möbel m.m. 6,1 2,3 0,9 4,9
Byggnadsindustri -0,8 -1,4 -5,1 -1,1
Partihandel 2,5 3,8 2,9 3,3
Detaljhandel -0,4 -1,4 -1,9 -2,2
Hotell, restaurang 1,4 2,4 5,2 3,2
Transporter 2,9 -0,7 -0,7 1,4
Stöd till transporttjänster 1,2 -1,3 2,4 3,1
Post, tele 13,2 11,9 11,0 8,3
Finanstjänster 15,5 11,7 11,7 13,4
Fastighetstjänster -2,5 -3,2 -1,7 -0,1
Databehandling -2,1 -0,2 19,9 3,0
FoU 2,3 -9,3 -8,6 -2,0
Andra företagstjänster 1,3 1,1 4,6 6,1
Intresseorganisationer 1,5 0,5 1,7 -0,3
TV, radio, kultur 0,3 -0,5 1,6 -0,1
Bibliotek, arkiv -6,1 0,1 4,8 2,3
Sportanläggningar -2,0 0,7 0,2 -0,9

Övriga 
Mälardalen

Västra 
Götalands 

län

Skåne 
län

Övriga 
Sverige
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Tabell B8. Andel sysselsatta med högskoleutbildning i tre  
delregioner i Stockholms län, 1995. 
 

Branschgrupper

Transporter 18 6 19
Byggnadsindustri 12 6 10
Möbel m.m. 13 17 17
Metallindustri 16 11 9
Hotell, restaurang 12 10 10
Jordbruk, livsmedelsindustri 19 9 9
Textil, träindustri 20 9 9
Detaljhandel 17 10 11
Sportanläggningar 17 8 15
Post, tele 25 27 7
Fastighetstjänster 26 12 15
Stöd till transporttjänster 22 21 21
Transportmedelsindustri 12 26 13
Maskinindustri 32 27 17
Grafisk 33 15 20
Partihandel 31 20 30
Finanstjänster 38 22 28
El, teleindustri 53 42 25
Kemi, läkemedel 52 39 34
Datortillverkning 40 22 55
Intresseorganisationer 44 35 42
Andra företagstjänster 43 29 36
TV, radio, kultur 46 39 37
Databehandling 43 26 52
Bibliotek, arkiv 64 46 58
FoU 77 59 70

Stockholm 
Centrum

Stockholm 
Syd

Stockholm 
Norr
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Tabell B9. Andel sysselsatta med högskoleutbildning i tre  
delregioner i Stockholms län, 1999. 
 

Branschgrupper

Transporter 20 8 22
Byggnadsindustri 13 6 8
Möbel m.m. 23 10 15
Metallindustri 16 11 10
Hotell, restaurang 12 11 11
Jordbruk, livsmedelsindustri 22 13 10
Textil, träindustri 16 10 12
Detaljhandel 18 12 12
Sportanläggningar 20 11 17
Post, tele 29 24 9
Fastighetstjänster 30 14 20
Stöd till transporttjänster 26 14 21
Transportmedelsindustri 14 29 13
Maskinindustri 32 32 20
Grafisk 37 19 22
Partihandel 32 21 30
Finanstjänster 45 27 30
El, teleindustri 54 47 28
Kemi, läkemedel 53 33 34
Datortillverkning 30 34 34
Intresseorganisationer 49 40 48
Andra företagstjänster 45 33 39
TV, radio, kultur 49 40 39
Databehandling 40 38 33
Bibliotek, arkiv 64 58 67
FoU 78 66 69

Stockholm 
Centrum

Stockholm 
Syd

Stockholm 
Norr
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Tabell B10. Utvecklingen av antal sysselsatta i 26 branschgrupper 1995-99. Procent. 
 

Branschgrupper

Jordbruk, livsmedelsindustri -3 -17 -5 -6 -10
Textil, träindustri -9 -3 -10 -5 -7
Grafisk -4 -9 -7 -9 -8
Kemi, läkemedel 2 32 -18 -18 9
Metallindustri -9 3 1 -2 1
Maskinindustri -15 -13 -8 -1 -4
Datortillverkning -65 47 51 -20 -16
El, teleindustri 8 -19 2 80 19
Transportmedelsindustri -1 1 10 -13 -2
Möbel m.m. 3 18 15 -7 -4
Byggnadsindustri 0 1 -3 5 -8
Partihandel 10 6 6 3 -1
Detaljhandel 13 1 4 5 -1
Hotell, restaurang 16 14 10 22 8
Transporter 12 5 4 12 2
Stöd till transporttjänster 23 11 9 12 17
Post, tele -8 -7 -17 -13 -19
Finanstjänster 8 -4 -7 1 -5
Fastighetstjänster -4 3 2 -8 -7
Databehandling 26 114 60 2 94
FoU 29 10 69 53 26
Andra företagstjänster 43 8 32 21 26
Intresseorganisationer -5 0 -6 -4 -5
TV, radio, kultur 14 14 13 13 4
Bibliotek, arkiv 2 -7 -10 -18 -7
Sportanläggningar 27 9 3 36 12

Övriga 
Sverige

Övriga 
Mälardalen

Stockholms 
län

Västra 
Götalands 

län

Skåne 
län
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Tabell B11. Differens i förvärvsinkomst per sysselsatt mellan Stockholms- 
regionen och fyra andra regioner, 26 branscher, 1999. Procentenheter. 
 

Branschgrupper

Jordbruk, livsmedelsindustri -3,1 -4,8 -3,0 -0,5
Textil, träindustri -3,6 -8,1 -6,6 -6,9
Grafisk -0,2 1,1 2,0 2,5
Kemi, läkemedel -10,9 -4,9 -2,0 -1,1
Metallindustri 1,2 -2,4 -6,2 0,5
Maskinindustri 2,3 -0,8 -8,0 -0,4
Datortillverkning -0,6 -40,6 -30,4 -16,1
El, teleindustri 17,4 8,2 1,6 3,4
Transportmedelsindustri 4,5 5,0 5,2 3,3
Möbel m.m. 6,1 2,3 0,9 4,9
Byggnadsindustri -0,8 -1,4 -5,1 -1,1
Partihandel 2,5 3,8 2,9 3,3
Detaljhandel -0,4 -1,4 -1,9 -2,2
Hotell, restaurang 1,4 2,4 5,2 3,2
Transporter 2,9 -0,7 -0,7 1,4
Stöd till transporttjänster 1,2 -1,3 2,4 3,1
Post, tele 13,2 11,9 11,0 8,3
Finanstjänster 15,5 11,7 11,7 13,4
Fastighetstjänster -2,5 -3,2 -1,7 -0,1
Databehandling -2,1 -0,2 19,9 3,0
FoU 2,3 -9,3 -8,6 -2,0
Andra företagstjänster 1,3 1,1 4,6 6,1
Intresseorganisationer 1,5 0,5 1,7 -0,3
TV, radio, kultur 0,3 -0,5 1,6 -0,1
Bibliotek, arkiv -6,1 0,1 4,8 2,3
Sportanläggningar -2,0 0,7 0,2 -0,9

Övriga 
Sverige

Övriga 
Mälardalen

Västra 
Götalands 

län

Skåne 
län
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