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Med medel från Europeiska socialfonden har Regionplane- och trafi kkon-
toret tillsammans med Läns-styrelsen i Stockholms län och Kommunför-
bundet Stockholms län tagit fram en branschanalys för Stockholms län, som 
behandlar strukturomvandling och kompetensförsörjning.

Syftet med studien är att få ökad kunskap om vilka branscher i Stock-
holms län som står inför stora omstruktureringar och att med denna kun-
skap kunna arbeta för att förebygga strukturproblem och främja tillväxt i 
regionen. Frågor som studien ger ett underlag att besvara är; Vilka grupper 
löper risk att förlora sina arbeten på grund av bristande kompetens? Vilka 
branscher och yrkesgrupper har störst behov av kompetensutveckling? 
Vilka branscher hotas och vilka utgör potentiella tillväxtområden? Analysen 
består av en historisk analys av strukturomvandlingen i Stockholmsregio-
nen och prognoser för strukturomvandlingen fram till 2020. Den ska ligga 
till grund för kommande utlysningar av medel inom socialfonden och för 
de prioriteringar av ansökningar som strukturfondspartnerskapet ska göra 
under programperioden 2007–2013.

Projektledare på RTK har varit Cecilia Lindahl. Styrgrupp för projektet 
har utgjorts av Börje Wredén, RTK; Anna Larsson och Joakim Wallenklint, 
Länsstyrelsen; Anne-Marie Johansson Hernander, KSL samt Elisabeth 
Ramel, ESF-rådet. 

Stockholm i september 2008

Regionplane- och  Länsstyrelsen Kommunförbundet
trafi kkontoret Stockholms län Stockholms län

Sven-Inge Nylund Kjell Haglund Lennart Dahlberg
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Sammanfattning 

Slutsatser om kompetensförsörjning
Huvudsyftet med den branschanalys som presenteras i denna rapport har varit att ge 
ökad kunskap om vilka branscher i Stockholms län som står inför stora omstruktu-
reringar och i vilka branscher det fi nns stora behov av att uppgradera de anställdas 
utbildning. Denna kunskap ska användas i insatser som förebygger strukturproblem 
och främjar strukturomvandling och ekonomisk tillväxt i regionen. Analysen och 
prognosen ska ligga till grund för kommande utlysningar av medel inom socialfonden 
och för de prioriteringar av ansökningar som strukturfondspartnerskapet ska göra 
under programperioden 2007–2013. 

Analysen och prognosen har lett till slutsatsen att det för följande åtta huvudbran-
scher fi nns speciella skäl att gå in med kompetenshöjande insatser på företags- och 
verksamhetsnivå: 
• Företagstjänster 
• Utbildning
• Hälso- och sjukvård, omsorg
• Allmän administration
• Parti- o detaljhandel
• Kultur, renhållning m.m.
• Förlag, grafi sk industri
• Hotell och restaurang 

Dessa branscher återfi nns såväl inom det privata näringslivet som i offentlig sektor. 
De karaktäriseras i stort av hög specialisering1 i Stockholms län, av snabb historisk 
tillväxt och en fortsatt stark tillväxt. Prognosen förutsätter att tillgången på välutbil-
dad arbetskraft inte hindrar den potentiella tillväxten. Inom de identifi erade bran-
scherna sker en stor omvandling av personalens sammansättning, där efterfrågan på 
kortutbildade minskar och efterfrågan ökar på arbetskraft med yrkesförberedande 
gymnasial eller längre eftergymnasial utbildning. Vidare berör den minskade efter-
frågan på kortutbildade till stor del personer yngre än 55 år. Det är ett starkt motiv för 
att prioritera insatser i dessa branscher. 

Kompetenshöjande insatser via aktörer som t.ex. ESF-rådet bör i första hand 
handla om insatser för att uppgradera utbildningsnivån bland de kortutbildade för 
att möta efterfrågan på personal med en utbildningsnivå motsvarande 3-årig gymna-
sieutbildning med lämplig yrkesinriktning. 

För vissa av de åtta huvudbranscherna bedöms den minskade efterfrågan på 
kortutbildade beröra betydligt fl er personer jämfört med den ökade efterfrågan på 
personer med gymnasieutbildning (Allmän administration, Utbildning, Hälso- och 
sjukvård, omsorg, samt Förlag, grafi sk industri). I dessa fall fordras att en uppgra-
dering av utbildningsnivån också tar sikte på byte av bransch. 

1 Regioners specialisering mäts med kvoten mellan branschens andel av 
regionens sysselsättning och motsvarande andel i riket. Om kvoten är 
större än ett är regionen specialiserad i denna bransch.
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För andra huvudbranscher bedöms den ökade efterfrågan på personer med gymnasie-
utbildning vara lika stor eller större än den minskade efterfrågan på kortutbildade 
(Företagstjänster, Kultur m.m., Hotell o restaurang, Parti- detaljhandel). I dessa 
fall fi nns möjligheten att en uppgradering av utbildningsnivån kan anpassas till jobb i 
samma bransch, vilket kan antas underlätta matchningsprocessen.

De åtta huvudbranscherna är dominerande i Stockholms län och svarar tillsam-
mans för omkring två tredjedelar av länets totala sysselsättning. I de fl esta fall hand-
lar det om stora och heterogena branscher. 

I prognoserna för sysselsättningens utveckling framöver är det av metodmässiga 
skäl nödvändigt att arbeta på denna förhållandevis grova branschnivå. Men som 
vägledning för relevanta kompetenshöjande insatser är det angeläget att försöka när-
mare precisera vilka speciella branscher det handlar om. Alla delbranscher inom res-
pektive huvudbransch har inte utvecklats åt samma håll, och kan inte heller förväntas 
göra det framöver. Det fi nns skäl att anta att de strukturförändringar som ägt rum 
inom respektive bransch de senaste 10, 15 åren i huvudsak också kommer att prägla 
utvecklingen framöver. Några exempel på insatser för preciserade delbranscher redo-
visas i det följande.

Inom Parti- och detaljhandel fi nns anledning att speciellt uppmärksamma insat-
ser för kortutbildade inom Varuhus och stormarknadshandel. Denna delbransch 
kräver allt mindre kortutbildad personal i takt med att tekniska förändringar (t.ex. 
självscanning) införs. Dessa förändringar påverkar framförallt den yrkesgrupp som 
domineras av kvinnor, kassapersonal. Den delbransch där efterfrågan på personal 
antas växa är Handel med specialiserat sortiment, d.v.s. specialbutiker. I denna mer 
kontaktintensiva delbransch kan ny teknik inte på samma sätt ersätta arbetskraft, 
samtidigt som efterfrågan är starkare kopplad till regionens inkomstökning. 

Inom Hotell och restaurang kan insatser för de kortutbildade framförallt ta sikte 
på den efterfrågan på utbildad personal som genereras inom Restaurangbranschen. 
Av liknande skäl som för specialbutiker, d.v.s. att det handlar om småskalig och 
personalintensiv verksamhet, förväntas arbetskraftsefterfrågan öka relativt mer än 
genomsnittet för huvudbranschen. Hotell och restaurang är i växande grad viktiga 
delar av en besöksnäring som verkar på en global marknad. Därför bör en allmän 
uppgradering av utbildningen till motsvarande 3-årig gymnasienivå innehålla inslag 
av språkutbildning.

Förlag och grafi sk industri är exempel på en bransch där den minskade efterfrå-
gan på kortutbildade är betydligt större än den ökade efterfrågan på gymnasieutbil-
dade. Inom denna huvudbransch är det främst inom Tryckeriverksamhet som det 
fi nns skäl att anta en fortsatt minskning av kortutbildad personal. Ett viktigt skäl för 
detta antagande är att den tekniska utvecklingen (IKT) förväntas minska behovet av 
kortutbildade, på liknande grunder som inom Varuhus och stormarknadshandel. 

Den detaljerade branschanalysen indikerar vidare att delbranscher som Film-
video, TV, teater inom huvudbranschen Kultur m.m., och IT inom huvudbranschen 
Företagstjänster kommer att växa snabbt framöver. Utbildningar som underlättar 
anställningar i jobb med dessa inriktningar bör således kunna prioriteras. Inom 
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 Företagstjänster bör Uthyrningsbranschen och Konsultbranschen kunna vara före-
mål för förstudier för att mera i detalj klarlägga vilka utbildningsbehov som föreligger. 

Prognoser och förutsättningar 
Prognoser för regionens sysselsättning, med speciell uppmärksamhet på bransch-
utvecklingen, genomförs dels på kort sikt, 3–5 år, dels på längre sikt fram till år 2020. 
Prognoserna genomförs med stöd av rAps regionala modell för Stockholms län. 

För prognoser gäller att utfallet till stor del bestäms av vilka antaganden och 
beräkningsförutsättningar som används, i detta fall för befolkningsutveckling (t.ex. 
in- och utvandring) och ekonomisk utveckling (t.ex. produktivitet och exportutveck-
ling per bransch). 

Här används samma förutsättningar för befolkningsutvecklingen som i den se-
naste prognosen från Regionplane- och trafi kkontoret. Prognosen för branschernas 
utveckling utgår bland annat från Konjunkturinstitutets (KI) bedömning av utveck-
lingen på nationell nivå; på kort sikt används också uppgifter på länsnivå från den 
s.k. Stockholmsbarometern. Prognosen fram till år 2010 avser ett s.k. Noll-alternativ, 
en basprognos. 

För perioden 2010–2020 kompletteras Noll-alternativets framtidsbild med två 
alternativ, Hög respektive Låg. Dessa alternativ, som avser spegla möjliga avvikelser 
från Noll-alternativet, är infl uerade av KI:s alternativa scenarier för den nationella 
ekonomiska utvecklingen på längre sikt. Dessa två alternativ kan karaktäriseras 
som ”God Anpassning” (Hög) respektive ”Dålig anpassning” (Låg) till den framtida 
globaliseringen. 

Det torde inte råda någon tvekan om att den ekonomiska utvecklingen till år 2020 
kommer att påverkas av olika former av klimatpolitiska åtgärder på nationell och 
internationell nivå. Ett problem är dock att det idag fi nns relativt lite information om 
hur klimatpolitiken kan komma att utformas framöver, och det fi nns inte några rele-
vanta nationella scenarier att utgå från som underlag för klimatpolitiska scenarier för 
Stockholmsregionen.     

Prognosen till år 2010 pekar på en fortsatt tillväxt av total sysselsättning i Stock-
holms län, för perioden 2006–2010 en ökning med totalt 48 000. Huvuddelen av 
alla branscher växer, men med relativt stor variation. I stort är tillväxten koncen-
trerad till de branscher som varit snabbväxande sedan drygt ett decennium och där 
Stockholmsregionen har en hög specialiseringsgrad.  För samtliga branscher sker en 
fortsatt omvandling av personalens sammansättning med avseende på kompetens 
och utbildning. Kompetensnivå och utbildningsbakgrund är inte synonymer, men ge-
nerellt gäller det för Stockholmsregionens arbetsmarknad att efterfrågan i allt högre 
grad avser välutbildad arbetskraft. 

I prognosen beräknas en kraftigt minskad sysselsättning för kortutbildade och en 
kraftigt ökad sysselsättning för personer med yrkesförberedande gymnasial utbild-
ning och eftergymnasial utbildning. I prognosen förutsätts att efterfrågan och utbud 
av arbetskraft i olika utbildningsgrupper balanserar totalt för länet. Vad prognosen 
dock inte tar hänsyn till, och inte kan ta hänsyn till, är de speciella matchningspro-
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blem som uppstår i specifi ka verksamheter och företag. För branscher som står inför 
en stor omvandling i ett kompetens- och utbildningsperspektiv kan det fi nnas skäl att 
stödja matchningen mellan efterfrågan och utbud genom kompetenshöjande insatser 
på företags- och verksamhetsnivå.

På den längre sikten fram till år 2020 förändras strukturomvandlingens mönster 
endast marginellt, fast sysselsättningen totalt ökar långsammare än under perioden 
2006–2010. För perioden 2010–2015 beräknas i Noll-alternativet sysselsättningen 
totalt öka med drygt 14 000, och mellan 2015 och 2020 med knappt 22 000. Syssel-
sättningen per utbildningsgrupp förändras enligt samma mönster som till år 2010. 

De båda alternativa prognoserna för perioden 2010–2020 innebär inte heller 
att strukturomvandlingens mönster förändras mer än marginellt. Alternativ Hög 
innebär att sysselsättningen ökar med ytterligare knappt 6 000 mellan 2010 och 
2015, och med ytterligare 10 000 mellan 2015 och 2020. I jämförelse med Noll-
 alternativet innebär fördelningen på utbildningsgrupper för perioden 2010–2015 att 
de kortutbildade minskar något mindre, och att gruppen med längre eftergymnasial 
utbildning ökar något mer. Alternativ Låg innebär att sysselsättningen totalt mins-
kar under perioden 2010–2020. I jämförelse med Noll-alternativet beräknas detta 
alternativ innebära totalt 24 000 färre sysselsatta år 2015 och nästan 48 000 färre 
sysselsatta år 2020. I alternativ Låg ökar sysselsättningen endast för grupperna med 
gymnasieutbildning respektive längre eftergymnasial utbildning.

Strukturomvandlingens drivkrafter
Strukturomvandling är en långsiktig förändring av ekonomins fördelning på olika 
branscher och verksamheter. Tidsaspekten är viktig, då konjunkturvariationer äger 
rum parallellt med långsiktiga förändringar. För att utesluta övergående förändringar 
bör begreppet strukturomvandling därför reserveras för förändringar över en längre 
tidsperiod. 

Tillväxt och omvandling är två sidor av samma mynt. Vad som kan produceras 
bestäms av tillgången på produktionsfaktorer och den tekniska nivån. Vad som 
faktiskt produceras styrs av efterfrågan. Ekonomisk tillväxt och strukturomvand-
ling går hand i hand eftersom produktionskapacitet och tekniska framsteg inte ökar 
likformigt för alla branscher, och efterfrågan inte heller ökar likformigt vid stigande 
inkomst.  

Orsaken till skillnader i ekonomisk struktur och strukturomvandling handlar i 
grunden om konkurrensfördelar, om komparativa fördelar. Fördelarna kan bestå av 
bättre teknologi, rikligare tillgång på de produktionsfaktorer som används inten-
sivt i produktionen i fråga, eller lägre styckkostnader som följer av en större samlad 
produktionsvolym. Fördelarna är föränderliga och centrala drivkrafter för struktur-
omvandlingen. För mycket länge sedan låg tyngdpunkten för Sveriges komparativa 
fördelar i produktion som var intensiv i användningen av råvaror och outbildad 
arbetskraft. Idag kan man säga att Sveriges komparativa fördelar avser såväl råvaru-
baserade branscher (i synnerhet skogsindustrin) som humankapitalintensiva och 
högteknologiska branscher, t.ex. läkemedelsindustrin. 



   Branschanalys för  Stockholms län  11

I Stockholmsregionen, med en stor del av Sveriges FoU-verksamhet, en hög andel 
mycket välutbildad arbetskraft och ett mycket stort humankapital visavi andra 
regioner i landet, skulle vi kunna förvänta oss en specialisering på humankapitalin-
tensiva och högteknologiska branscher. Denna bild stämmer, men bara delvis. Länets 
tillverkningsindustri är – i sysselsättningstermer – specialiserad på humankapital-
intensiva branscher, såsom läkemedelsindustri, elektroteknisk industri och instru-
mentvaruindustri. Men i produktionstermer är länets näringsliv inte specialiserat i 
någon av industribranscherna. 

Förklaringen är i korthet följande. Stockholmsregionen är som växande storstads-
region attraktiv för de kontaktintensiva och innovativa verksamheter och funktioner 
som kan utnyttja de fördelar som följer av regionens täthet, stora och differentierade 
arbetsmarknad och högutbildade arbetskraft. Med detta följer även en stark konkur-
rens om begränsade 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 lägen, och så småningom 
även från regionen. Sedan lång tid har det därför ägt rum en rumslig funktionsupp-
delning inom industrin, där varuproduktionen lämnar regionens centrala delar, och 
så småningom även regionen. 

Kvar i regionens centrala lägen är kontaktintensiva och innovativa verksamheter, 
i korthet huvudkontoren, d.v.s. företagens ledningsfunktioner och staber. Verksam-
heter av denna typ fl yttar även in till Stockholm. Dessa är alla exempel på kontakt-
intensiva och innovativa verksamheter. Och, de är alla exempel på produktion av 
tjänster. 

Kvalifi cerad och högt specialiserad tjänsteproduktion förutsätter en stor och 
differentierad arbetsmarknad för att ge den tillgång på kvalifi cerad arbetskraft som 
krävs. Den förutsätter likaså en stor hemmamarknad. Det gäller såväl specialiserade 
företagstjänster (t.ex. inom affärsjuridik) som smala nischer inom hushållstjänster 
och sällanköpshandel (t.ex. specialantikvariat). Stockholmsregionens skalfördelar i 
dessa avseenden innebär också att regionen kan tillgodose den efterfrågan på sådana 
specialiserade tjänster som genereras från andra regioner.

Strukturomvandling i olika tidsperspektiv
Ett femtioårigt perspektiv
Den specialisering som vi ser i Stockholms län idag fanns i stora drag redan för 50 
år sedan. På en grov branschnivå var regionen i början av 1950-talet specialiserad 
i handel, transporter och kommunikationer, bank och försäkring, företagstjänster, 
fastighetsförvaltning och privata tjänster. Över hälften av de sysselsatta i näringslivet 
arbetade i dessa specialiserade branscher. Tillverkningsindustrin svarade för knappt 
en tredjedel av näringslivets sysselsättning i länet, jämfört med nära hälften i riket. 
Regionens tillverkningsindustri för 50 år sedan var specialiserad i Kemisk-teknisk 
industri (det som har utvecklats till den nuvarande Läkemedelsindustrin med Astra-
Zeneca som det största företaget) Elektroteknisk industri (det som nu utvecklats till 
Elektro- och teleproduktindustrin med Ericsson i spetsen) och Grafi sk industri.  
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Strukturomvandlingen i ett 50-årigt perspektiv har varit genomgripande. I riket har 
de största förändringarna varit att andelen sysselsatta inom areella näringar och 
tillverkningsindustri minskat kraftigt, och att andelen inom offentlig sektor ökat 
kraftigt. I länet har andelen inom tillverkningsindustrin krympt än kraftigare, medan 
tillväxten inom tjänstesektorn framförallt handlat om expanderade privata tjänster. 
Denna expansion gäller i synnerhet Företagstjänster. Dess andel har på drygt 50 
år ökat från knappt 3 procent till en fjärdedel av näringslivets totala sysselsättning. 
Inom tillverkningsindustrin har Stockholmsregionens specialisering i stort sett mins-
kat för alla industribranscher. 

Branscher, yrken, utbildning 
Ett lands komparativa fördelar i olika branscher brukar mätas med den s.k. specia-
liseringskvoten, som är kvoten mellan landets produktion och landets förbrukning 
av de varor/tjänster som produceras inom branschen. Om specialiseringskvoten är 
större än ett betyder det att exporten är större än importen för denna bransch. 

Enligt 2003 års data är Sverige specialiserat i bl.a. de kunskapsintensiva indu-
stribranscherna Läkemedel (AstraZeneca), Elektro-teleprodukter (Ericsson), och 
Instru mentvaruindustrin (SAAB AB). Andra industribranscher med hög speciali-
sering är Pappersindustrin, Stål & metallverk, Metallvaror, Maskinindustri och 
Transportmedelsindustri. Specialiseringskvoten är större än ett även för kunskaps-
intensiva tjänstebranscher som Telekom (Telia Sonera) och Bank och försäkring 
(fi nans- och mäklarhus) samt fl era tjänstebranscher som tillsammans bildar delar av 
besöks näringen. Av olika skäl är dock den internationella tjänstehandeln fortfarande 
förhållandevis liten, och det är svårt att på denna grund bedöma Sveriges kompara-
tiva för- och nackdelar i olika tjänstebranscher.

Tio år tidigare, 1993, var näringslivet i Stockholms län specialiserat inom de tre 
kunskapsintensiva industribranscherna Läkemedel, Elektro-teleprodukter och 
Instru mentvaruindustri. Länet var även specialiserat i Telekom, Företagstjänster, 
Bank och försäkring, och besöksnäringar. Mönstret år 1993 var tydligt. På bransch-
nivå fanns Stockholmsregionens specialisering i kunskapsintensiva, kontaktintensiva 
och innovativa branscher.

Länets strukturomvandling mellan 1993 och 2006 följer, i stort, huvuddragen 
i den omvandling som ägt rum sedan 1950-talet. Bland de tre kunskapsintensiva 
industribranscherna har sysselsättningen ökat måttligt inom Läkemedel och Instru-
mentvaruindustri, medan den minskat inom Elektro-teleprodukter. Inom de fl esta 
övriga industribranscher har antalet sysselsatta fortsatt att minska. Alltså, i de delar 
Stockholmsregionen för 50 år sedan hade en tydlig specialisering inom tillverknings-
industrin har regionen successivt tappat dessa fördelar, både när det gäller kunskaps-
intensiv industri och övrig industri. Länets sysselsättningstillväxt under perioden 
1993–2006 har framför allt handlat om branschen Företagstjänster, som i genom-
snitt vuxit med 7 000 personer per år. 

Vad som framgår allt tydligare är att Stockholmsregionens specialisering fi nns i 
kunskapsintensiva, kontaktintensiva och innovativa verksamheter och funktioner, 
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snarare än branscher. Stockholmsregionens lägesfördelar för sådana funktioner 
handlar om regionens storlek, branschbredd och tillgänglighet.  Kunskapsintensiva, 
kontaktintensiva och innovativa verksamheter drar nytta av de agglomerativa 
fördelar som uppstår när arbetsställena koncentreras till de centrala delarna av en 
storstadsregion. 

Genom att lokalisera arbetsställen geografi skt nära varandra kan företagen dra 
nytta av en gemensam pool av specialiserad arbetskraft, ge underlag för ett utbud av 
specialiserade underleverantörer samt skapa förutsättningar för att bilda informella 
och formella nätverk mellan specialister i vilka kunskaper sprids. Dessa tre faktorer 
bidrar till högre produktivitet för arbetsställen i regionens centrala delar, jämfört 
med arbetsställen i mer perifera lägen. Detta gör att betalningsviljan för centrala 
 lägen är hög vilket driver upp markpriserna i regionens centrala delar. De arbets-
ställen som är ytkrävande och inte är kontaktintensiva trängs ut i regionens perifera 
delar, och senare även ut från regionen. 

I Stockholmsregionen är detta mönster tydligt. T.ex. fi nns arbetsställen inom kun-
skapsintensiv forskningsbaserad företagsservice och fi nans- och mäklarhus samlade 
i Stockholms city, medan de stora produktionsanläggningarna inom läkemedelsindu-
strin och Transportmedelsindustrin och Instrumentvaruindustrin är koncentrerade 
till Södertälje och Järfälla i regionens mer perifera delar. 

Som ett uttryck för länets specialisering ställs högre krav på arbetskraftens utbild-
ning jämfört med riket. Inom t.ex. tillverkningsindustrin är efterfrågan i länet mer 
inriktad på yrkesområdena Ledningsarbete, Arbete som kräver teoretisk specialist-
kompetens och Arbete som kräver kortare högskoleutbildning, och mindre inriktad 
på yrkesområden med kortare utbildning, t.ex. Hantverksarbete inom byggverk-
samhet och tillverkning och Process- maskinoperatörsarbete, transportarbete. 

Som ett annat uttryck för länets specialisering ställs stora krav på personalens 
förmåga att hantera sociala relationer och vara kommunikativ. De verksamheter som 
är specialiserade och växande karaktäriseras av att vara mer kontaktintensiva än de 
som krymper. 

Inom vissa verksamheter ställs höga krav på såväl hög utbildningsnivå som social 
kompetens och kommunikationsförmåga. Exempel på sådana verksamheter åter-
fi nns i branschen Företagstjänster, och inom yrkesområdet Ledningsarbete. Men 
kraven på social kompetens och kommunikationsförmåga fi nns också inom verksam-
heter med lägre utbildningskrav. Exempel på sådana verksamheter fi nns t.ex. inom 
branscher som Hotell och restaurang och Detaljhandel, och inom yrkesområdet 
Service- omsorgs- och försäljningsarbete. 

Schematiskt kan länets specialisering på kunskapsintensiva, kontaktintensiva och 
innovativa verksamheter illustreras med en indelning av yrkesområden i tre katego-
rier: 
 Kunskapsyrken (Ledningsarbete, Arbete som kräver teoretisk specialistkompe-

tens och Arbete som   kräver kortare högskoleutbildning ) 
 Kontaktintensiva yrken (Service- omsorgs- och försäljningsarbete, Kontors- och 

kundservicearbete ) 
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 Varuhanteringsyrken (Hantverksarbete inom byggverksamhet och tillverkning 
och Process- maskinoperatörsarbete, transportarbete, Arbete utan krav på sär-
skild yrkesutbildning). 

Fördelningen i länet år 2006 var: Kunskapsyrken 54 procent, Kontaktintensiva yrken 
29 procent, Varuhanteringsyrken 17 procent.

Genus, omvandling, jämställdhet 
I ett genusperspektiv är den största strukturella förändringen sedan 1950-talet att 
andelen kvinnor har ökat från något mer än en tredjedel till runt hälften, som andel 
av alla yrkesarbetande i Stockholms län. Det kan dock förefalla som om fördelningen 
på näringsgrenar inte förändrats lika mycket bland kvinnor som bland män. Andelen 
inom industri har visserligen minskat kraftigt också bland kvinnor, och andelen inom 
offentlig sektor har ökat avsevärt, mer bland kvinnor än bland män. Men, såväl 1950 
som drygt 50 år senare fi nns hälften av alla förvärvsarbetande kvinnor i länet inom 
privat tjänstesektor. 

Den grova näringsgrensnivån ger dock en skev bild, eftersom den döljer de stora 
förändringar som ägt rum inom privat tjänstesektor2. För kvinnor handlar det om 
en kraftigt minskad andel sysselsatta inom detaljhandel, och även inom hotell och 
restaurang, och en ännu kraftigare ökning av andelen inom företagstjänster. Inom 
företagstjänster har andelen kvinnor ökat snabbare än andelen män, i ett drygt fem-
tioårigt perspektiv. 

På den kortare sikten, 1993 till 2006, har andelen kvinnor av länets totala sys-
selsättning minskat från närapå hälften till knappt 49 procent. Men förändringen 
har inte varit linjär. Åren 1993–2000 minskade sysselsättningen inom Skola, Vård, 
Omsorg med närmare 11 000, nästan uteslutande kvinnor. Samtidigt växte Företags-
tjänster med drygt 11 000 – per år – i samband med den s.k. IT-bubblan. Ökningen 
fördelades på kvinnor och män i proportion 40, 60. Därefter har Företagstjänster 
vuxit långsammare, medan sysselsättningen inom Skola, Vård, Omsorg har vuxit 
relativt mycket, varav huvuddelen kvinnor. 

Under perioden 1993–2006 har gruppen lågutbildade (kortare än 3-årigt gymna-
sium) minskat betydligt mer bland kvinnor än bland män. Bortsett från denna grupp 
har andelen kvinnor av de sysselsatta ökat, främst i gruppen med längre högskoleut-
bildning. Kvinnor har i snabbare takt än männen lämnat de krympande branscherna 
och de lågutbildade jobben. Strukturomvandlingen i Stockholmsregionen innebär att 
efterfrågan alltmer riktas mot välutbildad arbetskraft, samtidigt som den kvinnliga 
arbetskraften tenderar att i något högre grad än män kunna möta denna efterfrågan. 
Detta är också huvudskälet till varför andelen kvinnor av den totala sysselsättningen i 
länet beräknas öka i prognoserna.

Av de sysselsatta kvinnorna i länet år 2006 hade 47 procent högskoleutbildning 
och 30 procent lång högskoleutbildning; motsvarande andelar för män var 41 och 26 

2 Det kan också nämnas att bland kvinnor inom Privata tjänster år 1950 
var en ansenlig del verksamma inom kategorin ”Husligt arbete”.
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procent. Att kvinnor har en genomsnittligt högre utbildning än män återspeglas dock 
inte i fördelningen på yrkesområden. Bland kvinnor är andelen med Kunskapsyrken 
52 procent, jämfört med 56 procent bland män. Orsaken till att förhållandet blir 
omkastat är att Ledningsarbete ingår bland Kunskapsyrken, och att andelen med 
ledningsarbete bland kvinnor uppgår till knappt hälften, 4,6 procent, av motsva-
rande andel för män, 9,8 procent. Annorlunda uttryckt svarar kvinnor för nästan 50 
procent av allt yrkesarbete i länet, men endast för 32 procent av det yrkesarbete som 
klassas som Ledningsarbete, d.v.s. ledande befattningar. I ett jämställdhetsperspek-
tiv är detta bekymmersamt. 

De senaste fem årens utveckling har inneburit att andelen kvinnor i ledande be-
fattningar har ökat, och ökat snabbare än inom andra yrkesområden. Men kvinnor-
nas andel i Ledningsarbete ligger ännu långt under hälften, d.v.s. under kvinnornas 
andel av den totala sysselsättningen inom alla yrkesområden sammantagna.  

Jämställdhet kan defi nieras och mätas på mer än ett sätt. Med avseende på jäm-
ställdhet i fråga om ledningsarbete är ett rimligt mål att andelen kvinnor i ledande 
befattningar är lika stor som andelen kvinnor i verksamheten. En jämförelse mellan 
olika sektorer i länet (privata bolag, landsting, statliga sektorer o.s.v.) visar att de 
statliga sektorerna har kommit närmast detta mål. Den sektor som ligger längst från 
målet, även i jämförelse med riket, är Kommunalt ägda företag och organisationer i 
Stockholms län. Det är också den enda sektor som inte har närmat sig målet under de 
senaste fem åren. 

Arbete för funktionshindrade 
I Stockholms län beräknas ca 160 000 personer i åldern 16–64 år ha någon form av 
funktionshinder. Dessa motsvarar ca 13 procent av befolkningen. Andelen funktions-
hindrade i befolkningen har sedan början av 2000-talet minskat i såväl Stockholms 
län som riket. Alltsedan år 1996 är denna andel lägre i Stockholms län  jämfört med 
riket. 

Drygt hälften av de personer som uppger att de har något funktionshinder be-
dömer att deras arbetsförmåga är nedsatt. Rörelsehinder är det absolut vanligaste 
funktionshindret, följt av astma/allergi eller annan överkänslighet. Tillsammans 
svarar dessa för ungefär hälften av samtliga funktionshinder som angetts. Psykiskt 
funktionshinder blir mer vanligt förekommande. År 1996 uppgav ca 5 procent av de 
funktionshindrade att de hade ett psykiskt funktionshinder. Idag är motsvarande 
andel nästan 10 procent.

Den generella bilden är att de funktionshindrade i länet i högre grad är sysselsatta 
i länets specialiserade och växande branscher, jämfört med alla sysselsatta i länet. 
Omvänt är de funktionshindrade i lägre grad sysselsatta i krympande branscher. 
Detta mönster är särskilt tydligt inom tillverkningsindustrin. Strukturomvandlingen 
i Stockholms län har i denna mening varit gynnsam för de funktionshindrade. 

Branschanalysen och prognosen visar att strukturomvandlingen i Stockholms län 
går mot en arbetsmarknad som ställer allt högre krav på förmåga till socialt samspel 
(hög kontaktintensitet) och hög kunskapsnivå och innovationsförmåga. 
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Slutsatsen är att den förändring av de funktionshindrades situation på arbetsmark-
naden som strukturomvandlingen i Stockholms län ger upphov till främst berör de 
psykiskt funktionshindrade, särskilt de personer som har nedsatt förmåga till socialt 
samspel och nedsatt kommunikativ förmåga. Många av dessa personer är intellek-
tuellt välrustade och har stora möjligheter att med stöd av riktade insatser kunna 
integreras på arbetsmarknaden. Länets arbetsmarknad är mer gynnsam för sådana 
insatser än arbetsmarknaden i riket.
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Summary 

Conclusions concerning the skills supply
The main aim of the sector analysis presented in this report has been to gain a 
deeper understanding of which sectors are facing extensive restructuring in Stock-
holm County and in which sectors improvements to employee education are greatly 
needed. The knowledge gained will be applied in implementing measures aimed 
at preventing structural problems and promoting structural change and economic 
growth in the region. The analysis undertaken and forecasts made will form the basis 
for future grant applications in the context of the Social Fund and for prioritising the 
applications that the Structural Funds Partnership will submit during the 2007–2013 
programme period. 

On the basis of the analysis and forecasts, it has become clear that particular com-
mitment to measures aimed at improving skills are required in the following eight 
main sectors at company and industry level: 
• Company services 
• Education
• Healthcare
• General administration
• Wholesale and retail
• Culture, cleaning services etc
• Publishing, graphics industry
• Hospitality 

Undertakings operating in these sectors are found both in the private and the public 
sphere. In general, they are characterised by high degree of specialisation1 in Stock-
holm County, by rapid growth historically and by strong, ongoing growth. The fore-
cast assumes that potential growth is not confi ned by the availability of well-educated 
labour. Within the identifi ed sectors, signifi cant change is taking place in terms of 
the composition of the workforce, with demand falling for people with lower levels of 
education and demand increasing for labour with vocational upper-secondary educa-
tion or longer post-upper secondary education. The reduced demand for people with 
low levels of education also largely affects those under 55. This is a good reason to 
prioritise measures in these sectors. 

Measures aimed at improving skills through bodies such as the ESF Council 
should primarily focus on improving the level of education amongst those with low 
levels so as to address the demand for staff educated to an equivalent of 3 years’ up-
per-secondary education with an appropriate vocational orientation. 

For some of the eight main sectors, the reduced demand for those with low levels 
of education is considered to affect signifi cantly more people than the increased de-

1 A region’s specialisation is measured as the ratio of the region’s 
 employment accounted for by the sector and the corresponding 
national percentage. If the ratio is greater than one then the region 
specialises in this sector.
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mand for people with upper-secondary education (General administration, Educa-
tion, Healthcare and Publishing, graphics industry). In these cases, an improvement 
in the education level also needs to target sector transfer. 

For the other main sectors, the increased demand for people with upper-second-
ary education is regarded to be just as big or bigger than the reduced demand for 
the less well educated (Company services, Culture etc, Hospitality, Wholesale and 
Retail). In these cases it is possible that an improvement in the education level can be 
adapted to jobs in the same sector, which can be assumed to facilitate the matching 
process.

The eight main sectors are dominant in Stockholm County and together account 
for approximately two thirds of the County’s total employment. In most cases, the 
sectors are large and heterogeneous. 

For forecasting future trends in employment it is necessary to work at this relative-
ly broad sector level for methodological reasons. But to pinpoint relevant measures 
to improve skills it is important to try to specify which particular sectors are involved 
more closely. All the subsectors within each main sector have not developed along 
the same lines and cannot be expected to do so in the future either. There is reason to 
assume that the structural changes that have taken place within each sector over the 
last 10 to 15 years will generally continue to characterise trends in the future. Exam-
ples of measures aimed at specifi c subsectors are outlined below.

Within the Wholesale and Retail sector, particularly focused measures aimed at 
those with low levels of education are required in the Department Store subsector. 
This subsector needs increasingly fewer staff with low education levels given the tech-
nical changes that are being introduced (e.g. self-scanning systems). These changes 
primarily affect shop assistants as an occupational group which is dominated by 
women. The subsector where the demand for staff is expected to grow is Retail in spe-
cialised stores, i.e. specialist shops. In this sector, which is more contact-intensive, 
new technology cannot replace labour in the same way. At the same time, demand is 
stronger as a result of increases in the region’s income. 

Within the Hospitality sector, measures aimed at those with low levels of educa-
tion can primarily address the demand for educated staff which is generated in the 
Restaurant subsector. For reasons similar to those set out for specialist shops, i.e. 
operations are small-scale and staff-intensive, the increase in demand for staff is 
expected to be high relative to the average for the main sector. Increasingly, hotels 
and restaurants in the hospitality sector constitute important parts of a tourism in-
dustry which operates in a global market. A general improvement in education to the 
equivalent of 3 years’ upper-secondary education should therefore include elements 
of foreign language tuition.

The Publishing and graphics industry sector is an example of a sector where the 
reduced demand for people with low levels of education is considerably greater than 
the increased demand for those with secondary education. Within this main sector, 
it is primarily within the Printing subsector that a continued reduction in less well 
educated staff can be assumed. One of the main reasons behind this assumption is 
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that technical developments (ICT) are expected to reduce the need for those with low 
levels of education, along similar lines as in the Department store subsector. 

Detailed sector analysis also shows that the Film/video, TV and Theatre subsec-
tors within the main sector of Culture etc, and the IT subsector within Company 
Services are set to grow quickly in the future. Education that facilitates employment 
in these fi elds should therefore be prioritised. Within Company Services, studies 
should be carried out to examine the Renting Sector and the Consulting Sector so as 
to allow further clarifi cation of the educational needs that exist here. 

Forecasts and assumptions 
Forecasts for the region’s employment, with particular focus on sector trends, are 
carried out for the short-term, over 3 to 5 years and the long-term until 2020. The 
forecasts are carried out using the rAps regional model for Stockholm County. 

The result of the forecasts is largely infl uenced by the assumptions underpinning 
the calculations, in this case concerning population growth (e.g. inward and outward 
migration) and economic growth (e.g. productivity and export growth per sector). 

Here, the same assumptions are used as those in the latest forecast from the Offi ce 
of Regional Planning and Urban Transportation. The forecast for sector growth is 
based, amongst other things, on the National Institute of Economic Research’s (KI) 
assessment of growth at national level; for short-term forecasting, data at County lev-
el from Stockholm’s so-called Barometers is also used. The forecast to 2010 involves 
a so-called zero alternative, or baseline forecast where no measures take place. 

For the period 2010–2020, the picture of the future provided by the zero alterna-
tive is complemented by two other alternatives, or High and Low scenarios.  These 
alternatives, which aim to depict possible deviations from the zero alternative, are 
infl uenced by the KI’s alternative scenarios for national economic growth in the 
long-term. They can be characterised as scenarios in which there is ‘Good Adaptation’ 
(High) and ‘Poor Adaptation’ (Low) to future globalisation. 

There is little doubt that economic growth to 2020 will be affected by different 
types of climate policy measures adopted at national and international level. A prob-
lem lies in the fact however that there is little information available today as to how 
climate policy may be shaped in the future and no relevant national scenarios exist on 
which to base climate policy scenarios for the Stockholm region.     

The forecast to 2010 points to continued growth in total employment for Stock-
holm County, with an increase totalling 48,000 from 2006–2010. The core part of all 
sectors is growing, but with relatively large variations across the board. By and large, 
growth is concentrated in those sectors which have undergone rapid growth for over 
a decade and in which the region of Stockholm has a high degree of specialisation.  All 
sectors are experiencing continued change in the composition of the workforce with 
regard to skills and education. Although the terms skills level and educational back-
ground are not synonymous with each other, it can generally be said that demand is 
increasingly for well-educated staff in the labour market in the Stockholm region. 
In the forecast, signifi cantly reduced employment for those with low levels of educa-
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tion is anticipated and signifi cantly increased employment for people with vocational 
upper-secondary education and post-upper secondary education. In the forecast it 
is assumed that the demand and supply of labour in the different educational groups 
balances overall for the County. However, the forecast does not take into account, 
nor is it possible to do so, the particular matching problems which prevail in specifi c 
industries and companies.  For sectors facing extensive changes in terms of skills and 
education, the matching of demand and supply needs to be supported through meas-
ures at company and industry level aimed at improving skills.

In the longer term to 2020, patterns of structural change are only marginally 
different with permanent employment overall increasing more slowly than during 
2006–2010. Between 2010 and 2015, the zero alternative scenario expects employ-
ment overall to increase by just over 14,000, and by just under 22,000 between 2015 
and 2020. Employment per educational group is set to follow the same change pat-
terns to 2010. 

The two alternative forecasts for the period 2010–2020 also involve only marginal 
differences in the pattern of structural change. The High scenario predicts that em-
ployment will increase by a further 6,000 between 2010 and 2015, and by a further 
10,000 between 2015 and 2020. In contrast to the Zero alternative, the breakdown of 
educational groups for the period 2010–2015 predicts that the number of people with 
low levels of education will fall to a lesser degree and that the group with longer post-
upper secondary education will rise to a greater degree. The Low scenario predicts 
that employment overall will fall during the period 2010–2020. In contrast to the 
Zero alternative, this alternative anticipates a total of 24,000 fewer employed people 
in 2015 and nearly 48,000 fewer employed people in 2020. In the Low scenario, em-
ployment increases only for those groups with upper-secondary education and longer 
post-upper secondary education.

Forces driving structural change
Structural change is a long-term shift in an economy’s distribution over different 
sectors and industries. The element of time is important as variations in the economic 
cycle take place in parallel to long-term shifts. In order to exclude temporary changes, 
the term ’structural change’ should therefore be reserved for shifts over a longer 
period of time. 

Growth and change are two side of the same coin. What can be produced is deter-
mined by the availability of production factors and the level of technology. What is 
actually produced is governed by demand. Economic growth and structural change 
go hand in hand as production capacity and technical progress do no increase in a 
uniform manner for all sectors, nor does demand increase in a uniform manner as 
incomes rise.  

Differences in economic structure and structural change essentially come down 
to competitive and comparative advantages. Advantages may come about due to 
better technology, more plentiful access to those production factors that are used 
intensively in the production in question, or lower unit costs resulting from a larger 
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production volume overall. Such advantages are variable and form the central driving 
forces behind structural change. Many years ago, the key to Sweden’s competitive 
advantages lay in production which was intensive in the use of raw materials and 
uneducated labour. Today, it can be said that Sweden’s comparative advantages lie in 
both raw material-based sectors (particularly forestry) and human capital-intensive 
and high-tech sectors such as the pharmaceuticals industry. 

In the Stockholm region, which accounts for a large part of Sweden’s R&D activi-
ties, has a high percentage of very well-educated labour and signifi cant human capital 
compared to other regions in Sweden, specialisation in those sectors which are 
high-tech and human capital-intensive should be expected. This is indeed the situ-
ation, but only in part.  In employment terms, the County’s manufacturing industry 
specialises in human capital-intensive sectors such as the pharmaceuticals industry, 
electrical engineering and the instrument industry. But in terms of production, the 
County’s economy does not specialise in any industrial sector. 

In brief, this is why: As a growing, metropolitan region, the Stockholm region 
is attractive to contact-intensive and innovative industries and functions that can 
exploit the advantages arising from the density of the region, a large and differenti-
ated labour market and a well-educated labour force. This also brings with it strong 
competition for limited market resources, and thus causes high and rising market 
prices. The result is that those industries that cannot afford these high market prices 
are pushed out of the region’s central locations, and gradually from the region too. 
Thus, the use of land has become distributed along industrial lines for many years 
with manufacturing leaving the central locations and gradually also the region. 

Contact-intensive and innovative industries are left in the central locations, in 
other words head offi ces containing company management functions and staff. 
 Operations of this type are also moving into Stockholm. These are all examples of 
contact-intensive and innovative industries. And, they are all examples of service 
providers. 

The skilled provision of services in highly specialised fi elds requires a large and 
differentiated labour market to provide the skilled labour force that is required. It 
also requires a large domestic market. This is true for specialised company services 
(e.g. in the fi eld of commercial law) and narrow niches within household services and 
retail of specialist goods (e.g. specialist second-hand bookshop). The advantages of 
scale enjoyed by the Stockholm region in these respects also mean that the region 
can satisfy the demand for such specialised services which is generated from other 
regions.       

Structural change over time

A fi fty year perspective
The specialisation that we see in Stockholm County today was already generally 
in place fi fty years ago. In terms of broad sectors, the region specialised in trade, 
transport and communications, banking and insurance, company services, property 
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management and private services at the beginning of the 1950s. Over half of those 
employed in trade and industry worked in these specialised sectors. Manufacturing 
industry accounted for just under a third of employment in the County economy, 
compared to almost a half in the country as a whole. 

Fifty years ago, the region’s manufacturing industry specialised in the Chemical/
technical industry (which has developed into today’s Pharmaceuticals industry with 
AstraZeneca as the largest company), the Electrical engineering industry (which has 
developed into the Electronics and communication industry with Ericsson at the top) 
and the Graphics industry.  

Structural change over the last fi fty years has been sweeping. Across the country 
as a whole, the major changes have been the sharp fall in the proportion of people 
employed in the agricultural and manufacturing industries and the sharp rise in 
the proportion employed in the public sector. In Stockholm County, the proportion 
employed in manufacturing has shrunk even further whilst growth in the service 
sector has primarily been associated with expanding private services. This expansion 
particularly applies to Company services. The percentage of the total employment 
accounted for by Company services has risen from just under 3 percent to one quarter 
in just over fi fty years. Within the manufacturing industry, the region’s specialisation 
has mostly fallen in all industrial sectors. 

Sectors, occupations, education 
The comparative advantages enjoyed by a country in the different sectors are  usually 
measured using the ‘specialisation ratio’. This is the ratio between the country’s 
production and the country’s consumption of the goods/services which are produced 
in the sector.  If the specialisation ratio is greater than one it means that exports are 
greater than imports for this sector. 

According to data for 2003, Sweden’s specialist areas include the knowledge-
 intensive industrial sectors of pharmaceuticals (AstraZeneca), Electronics and 
communications industry (Ericsson) and the Instruments industry (SAAB AB). 
Other industrial sectors in which Sweden has a high level of specialisation include the 
Paper industry, Steel and metal works, Metal goods, Mechanical engineering and the 
Transport industry. The specialisation ratio is also greater than one for knowledge-
intensive service sectors such as Telecommunications (Telia Sonera), Banking and 
Insurance (fi nance and brokerage fi rms) and several service sectors that together 
form parts of the tourism industry. However, for various reasons, international trade 
in services remains relatively small and it is hard therefore to judge Sweden’s com-
parative advantages and disadvantages in different service sectors.

Ten years earlier in 1993, businesses in Stockholm County specialised in the three 
knowledge-intensive sectors of Pharmaceuticals, Electronics and communications 
and the Instruments industry. The County also specialised in Telecoms, Company 
Services, Banking and Insurance and the tourism industries. In 1993, the pattern was 
clear. At sector level, companies in the Stockholm region specialised in the knowl-
edge-intensive, contact-intensive and innovative sectors.
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Structural change in the County between 1993 and 2006 largely continued those 
trends which had been taking place 1950s. Amongst the three knowledge-intensive 
sectors, employment rose moderately within Pharmaceuticals and the Instruments 
industry, whilst falling within Electronics and communications.  Within most of the 
other sectors, the number of people employed continued to fall. Thus, in those areas 
in which the Stockholm region had a clear specialisation in the manufacturing in-
dustry fi fty years ago, the region has gradually lost these advantages, both in relation 
to knowledge-intensive industries and other industries. Employment growth in the 
County between 1993 and 2006 has primarily been in the Company services sector, 
which grew by an average of 7,000 people per year. 

It is becoming increasingly clear that the region’s specialisation lies in knowledge-
intensive, contact-intensive and innovative industries and functions, rather than 
sectors. The region’s locational advantages for such functions are it’s size, wide range 
of sectors and accessibility. Knowledge-intensive, contact-intensive and innovative 
industries exploit the agglomerative advantages that come about when places of work 
are concentrated in the central areas of a metropolitan region. 

By locating workplaces near to one another in geographical terms, companies can 
take advantage of a common pool of specialised labour, provide a basis for a range 
of specialised sub-contractors and create the foundations for informal and formal 
networks between specialists in which knowledge is spread. These three factors con-
tribute to higher productivity for workplaces in the region’s central areas, compared 
with workplaces in more peripheral locations. This makes the willingness to pay for 
central locations high, driving up market prices in the region’s central areas. Those 
workplaces which are not sought-after and are not contact-intensive are pushed out 
into the region’s peripheral areas and subsequently from the region altogether. 

In the Stockholm region, this pattern is clear. For example, workplaces within 
knowledge-intensive research-based company services and fi nance and brokerage 
fi rms are clustered in Stockholm City, while the large production facilities in the 
pharmaceuticals and transport industries and the instruments industry are concen-
trated in Södertälje and Järfälla, on the region’s periphery. 

The County’s specialisation manifests itself in a higher demand for educated 
labour compared with the country as a whole. Within the manufacturing industry, for 
example, demand in the County is more focused on the occupational areas of Manage-
ment, Professions that require theoretical specialist skills and Professions that 
require shorter university education and less focused on occupational areas with 
shorter education such as Manual occupations in construction and manufacturing, 
Process machinery operating jobs and Transport occupations. 

The specialisation in the County also manifests itself in the large demand for staff 
with the ability to manage social relations and be communicative. Industries that are 
specialised and growing are characterised as being more contact-intensive than those 
that are shrinking. 

Within certain industries there is high demand for those with a high level of educa-
tion, social skills and an ability to communicate. Examples of such operations can be 
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found in the Company services sector and in the occupational area of Management. 
But the need for social skills and communication abilities are also found in operations 
which have lower educational demands. Examples of such industries can be found for 
example in sectors such as Hospitality and Retail and within the occupational area of 
Service, care and sales. 

The County’s specialisation in knowledge-intensive, contact-intensive and innova-
tive industries can be illustrated by breaking down the occupational areas into three 
categories: 
 Knowledge-based professions (Management, Professions that require theoretical 

specialist skills and Professions that require shorter university education). 
 Contact-intensive professions (Service, Care and Sales, Offi ce and Customer 

 Service) 
 Professions involving goods handling (Manual professions in construction and 

manufacturing and Process machinery operating jobs, Transport occupations, 
Jobs requiring no particular occupational training). 

Distribution over the three categories in the County in 2006 was as follows: Know-
ledge-based professions 54 percent, contact-intensive professions 29 percent, goods 
handling professions 17 percent.

Gender, change, equality 
In terms of gender, the largest structural change that has taken place since the 1950s 
is the rise in proportion of women amongst those gainfully employed in Stockholm 
County from just over a third to around a half. It may however appear as if the distri-
bution across branches of the economy has not changed as much amongst women 
as it has amongst men. Admittedly, the proportion employed within industry has 
also fallen sharply amongst women and the proportion within the public sector has 
increased considerably, more amongst women than amongst men. But, both in 1950 
and some 50 years later, half of all working women in the County are in the private 
services sector. 

However, this broad sector approach gives a distorted picture as it conceals the 
signifi cant changes that have taken place within the private services sector 2. For 
women, there has been a sharp fall in the proportion employed in retail and also 
within hospitality, and an even sharper increase in the proportion in company serv-
ices. Within the company services sector, the proportion of women has risen more 
quickly than the proportion of men, over the fi fty year period. 

In the shorter term from 1993 to 2006, the proportion of women in the County’s 
total employment fi gures fell from almost half to just under 49%. But this change has 
not been linear in nature. Between 1993 and 2000, employment within the Schools 
and Care Services sector fell by nearly 11,000, almost all of which were women. At the 

2 It can also be said that amongst women within the Private  services 
sector in 1950, a considerable proportion were working in the 
 ‘Domestic work’ category. 
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same time, Company services grew by just over 11,000 – per annum – in conjunction 
with the so-called IT bubble. This increase was distributed between women and men 
in a ratio of 40:60. Then the Company services sector grew more slowly, whilst em-
ployment in the Schools and Care Services sector grew very much in relative terms, 
with the majority of this growth being accounted for by women. 

Between 1993 and 2006, the group with limited education (shorter than 3 years’ 
upper-secondary education) reduced considerably more for women than for men. 
Apart from this group, the proportion of women in the workforce increased, mainly 
in the group with longer university level education. Women have left the shrinking 
sectors and jobs requiring low levels of education at a quicker rate than men. Struc-
tural change in the Stockholm region means that demand is increasingly focused on 
well-educated labour. The female labour force tends to be able to satisfy this demand 
to a somewhat higher degree than men. This is also the main reason why the propor-
tion of women in the total workforce in the County is expected to rise in the forecasts.

Of the women employed in the County in 2006, 47 percent had a university edu-
cation and 30 percent a long university education; the corresponding percentages 
for men were 41 percent and 26 percent. The fact that women, on average, have a 
higher level of education than men, is not however refl ected in the breakdown across 
occupational areas. Amongst women, the proportion working in knowledge-based 
professions is 52 percent compared to 56 percent amongst men. The reason that the 
percentages become inverted in this respect is that Management is one of the know-
ledge-based professions. The proportion of women working in management roles 
amounts to just under half that of men, 4.6 percent compared to 9.8 percent. In other 
words, women account for nearly 50 percent of the workforce in the County, but only 
for 32 percent of the professions classed as Management, i.e. leading roles. In terms 
of equality, this is cause for concern. 

Developments over the last fi ve years have meant that the proportion of women in 
leading roles has increased and increased more quickly than within other occupation-
al areas. However, the proportion of women in management positions still lies way 
below 50 percent i.e. below the proportion of women in the total workforce across all 
occupational areas overall.  

Equality can be defi ned and measured in more than one way. With regard to 
equality in relation to management roles, a reasonable goal may be for the propor-
tion of women in leading positions to be the same as the proportion of women in the 
workforce. A comparison between different sectors in the County (private companies, 
County council, public sector etc.) shows that the public sector has come closest 
to achieving this goal. The sector furthest away from achieving this goal, including 
compared to the country overall, is Municipally owned companies and organisations 
in Stockholm County. This is also the only sector which has not made any progress 
towards achieving this goal over the last fi ve years. 
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Employment for the disabled 
It is estimated that approximately 160 000 people between the ages of 16 and 64 have 
some form of disability in Stockholm County. This is equivalent to around 13 percent 
of the population. The percentage of disabled people in the population has fallen both 
in Stockholm County and the country overall since 2000. Since 1996, the proportion 
in Stockholm County has been lower than in the country overall. 

Of those who have registered some form of disability, a good half deem their 
capacity for work to be impaired. Disabilities affecting motor skills are the most com-
mon by far, followed by asthma/allergies and other hypersensitivities. Collectively, 
these account for approximately half of all disabilities reported. Mental disabilities 
are becoming more common. In 1996, approximately 5 percent of those with disabili-
ties reported that they had a mental disability. Today, the corresponding proportion 
is nearly 10 percent.

The general picture is that the disabled in the County are employed to a greater 
degree in the County’s specialised and growing sectors compared to the workforce 
overall in the County. Conversely, the disabled are employed to a lower degree in the 
shrinking sectors. This pattern is particularly marked in the manufacturing industry. 
Structural change in Stockholm County has been favourable for the disabled in this 
sense. 

The sector analysis and forecasts show that structural change in Stockholm Coun-
ty makes for a labour market which places higher and higher demands on abilities 
for social interaction (high contact-intensity), high knowledge levels and innovative 
capacities. 

The conclusion is that the change in the situation for the disabled in the labour 
market brought about by structural change in Stockholm County primarily affects 
the mentally disabled, particularly those who have impaired abilities when it comes 
to social interaction and impaired communication skills. Many of these people are 
well-equipped in intellectual terms and have great potential to be integrated into the 
labour market with the aid of targeted measures. The labour market in Stockholm 
County is more favourable for such measures than the labour market in the country 
overall.
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Inledning

Innovationer, tekniska framsteg, ekonomisk tillväxt och strukturomvandling är 
begrepp som alla speglar grunderna för välståndsutveckling från ett samhällsekono-
miskt perspektiv. På ett övergripande plan är strukturomvandlingens innebörd att 
produktionsfaktorer fl yttas från verksamheter som är mindre attraktiva på markna-
den (relativt höga produktionskostnader och svag efterfrågan) till verksamheter som 
är mer attraktiva (relativt låga produktionskostnader och stark efterfrågan). 

På arbetsmarknaden kommer strukturomvandlingen till uttryck i en ökad efter-
frågan på arbetskraft för företag inom attraktiva verksamheter, och en minskad 
efterfrågan på arbetskraft för företag inom mindre attraktiva verksamheter. Över-
fl yttningen av arbetskraft från stagnerande till växande verksamheter kompliceras 
dock, av två huvudskäl. Det första skälet är trivialt; det tar tid och resurser att matcha 
arbets sökande och lediga jobb. Det andra skälet är mindre trivialt; de arbetssökande 
har inte rätt utbildning eller kompetens för de lediga jobben. 

Om inte det andra problemet hanteras på ett bra sätt riskerar arbetsmarknaden att 
utvecklas i riktning mot både växande löneskillnader och växande arbetslöshet. En 
sådan ökad utveckling innebär inte bara en minskad välfärd för drabbade individer. 
Forskningen ger en samstämmig bild att de spänningar i samhället som följer med 
ökad ojämlikhet också har negativa effekter på tillväxten3. Det är därför av många 
skäl angeläget att analysera sambanden mellan strukturomvandling och kompetens-
försörjning och försöka göra framtidsbedömningar.

Syftet med denna studie är att få ökad kunskap om vilka branscher i Stockholms 
län som står inför stora omstruktureringar och att med denna kunskap kunna arbeta 
för att förebygga strukturproblem och främja tillväxt i regionen. Analysen ska ligga 
till grund för kommande utlysningar av medel inom socialfonden och för de priorite-
ringar av ansökningar som strukturfondspartnerskapet ska göra under programpe-
rioden 2007–2013.

Rapporten är indelad i fem huvudkapitel. Närmast följer ett kapitel som betraktar 
strukturomvandlingen i Stockholmsregionen i ett längre historiskt perspektiv, samt 
presenterar en övergripande förklaringsmodell för att förstå denna omvandling. 

Därefter följer ett längre kapitel som analyserar utvecklingen på bransch-, yrkes- 
och utbildningsnivå sedan början av 1990-talet. De funktionshindrades situation på 
länets arbetsmarknad diskuteras i ett efterföljande kapitel. 

De avslutande två kapitlen ger framtidsbedömningar och prognoser för utveck-
lingen på kort och längre sikt. I det sista kapitlet ägnas speciell uppmärksamhet åt 
frågan om kompetensförsörjning och behov av speciella insatser. 

3 Temple, J (1999), ”The New Growth Evidence”, Journal of Economic 
Literature 37, 112–156.
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Strukturomvandlingens 
 drivkrafter 

 Strukturomvandling – långsiktig förändring av ekonomins fördelning på olika 
branscher och verksamheter, drivs av konkurrensfördelar, komparativa fördelar

 Strukturomvandlingen i Stockholmsregionen har förstärkt den specialisering som 
fanns redan på 1950-talet

 Kraftig expansion inom privat tjänstesektor; Företagstjänster har på drygt 50 år 
ökat från 3 procent till en fjärdedel av näringslivets totala sysselsättning 

 Stockholmsregionens komparativa fördelar: Kunskapsintensiva, kontaktintensiva 
och innovativa verksamheter som kan utnyttja regionens täthet, stora och diffe-
rentierade arbetsmarknad och högutbildade arbetskraft

I historiens backspegel 
Låt oss börja med att försöka precisera vad strukturomvandling egentligen innebär. 
En första defi nition kan formuleras på detta sätt: Strukturomvandling är en föränd-
ring av ekonomins fördelning på olika näringsgrenar, med avseende på produktion 
och/eller sysselsatta. Defi nitionen är grundläggande, men av fl era skäl otillräcklig. 
Ett skäl är att större eller mindre förändringar av ekonomins fördelning på olika 
näringsgrenar sker hela tiden, utan att dessa alltid är ett uttryck för strukturomvand-
ling. Ett exempel är byggindustrins andel av produktion och sysselsättning, en andel 
som varierar med byggkonjunkturen.

För att utesluta mer övergående förändringar bör begreppet strukturomvandling 
därför reserveras för förändringar över en längre tidsperiod. Hur lång tidsperioden 
måste vara är en fråga som inte gärna kan besvaras i generella termer. Ett lite udda 
men belysande exempel är den svenska järnmalmsproduktionen, som sedan fl era år 
stimuleras av en kraftigt ökad världsproduktion av stål. Denna är i hög grad betingad 
av en utdragen byggkonjunktur i Kina4. Exemplet klargör att även faktorer av kon-
junkturellt slag kan orsaka mer än tillfälliga förändringar av näringslivets struktur.

Som utgångspunkt för en diskussion om strukturomvandlingens  bakomliggande 
faktorer ska vi här tillämpa ett mycket långt historiskt perspektiv – mer än 50 år. 
Därmed blir det defi nitivt möjligt att observera strukturella, till skillnad från tem-
porära, förändringar. Vidare är det längre tidsperspektivet intressant för att belysa 
hur näringslivets struktur i Stockholmsregionen avviker från rikets. Underlaget för 
historiska data hämtas i första hand från en mycket omfattande utredning, Stor-
Stockholms ekonomiska struktur5. Denna utredning baseras huvudsakligen på 
uppgifter från 1951 års företagsräkning, bland annat uppgifter om sysselsatta och 
bruttoproduktion (omsättning) på detaljerad näringsgrensnivå i Stor-Stockholm6 

4 Från mitten av 1980-talet till mitten av 1990-talet ökade världspro-
duktionen av stål med knappt 10 procent. De följande tio åren ökade 
världsproduktionen med mer än 50 procent, varav Kina svarade för 
inte mindre än två tredjedelar. Enligt aktuella prognoser beräknas 
ökningen bli lika stor de kommande tio åren. Källa: International Iron 
and Steel Institute, IISI.

5 ”Stor-Stockholms ekonomiska struktur – utredning verkställd av 
Företagsekonomiska Forskningsinstitutet vid Handelshögskolan i 
Stockholm”, Stadskollegiets Utlåtanden och Memorial, Bihang nr 62, 
Stockholm 1957.

6 Stor-Stockholm defi nieras här som Stockholms län exklusive Söder-
tälje, Nykvarn, Nynäshamn, Sigtuna, Upplands-Bro, Norrtälje.
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och riket. Dessa uppgifter kommer att jämföras med SCB:s data för sysselsättning 
och bruttoproduktion för år 20037. 

Dessa data avser branscher och branschaggregat inom näringslivet, med undan-
tag för areella näringar. Statliga och kommunala verksamheter ingår inte, eftersom 
historiska data för dessa verksamheter endast fi nns för Stockholms stad. Men, med 
tanke på den offentliga sektorns expansion är det angeläget att komplettera med data 
där offentlig verksamhet ingår. Underlag för detta hämtas från Folkräkningen 1950, 
en datakälla som innehåller uppgifter per län för alla näringsgrenar, men på en mer 
aggregerad nivå. 

Den strukturomvandling som ägt rum under drygt 50 år kommer därför inled-
ningsvis att belysas med uppgifter på aggregerad näringsgrensnivå för Stockholm län 
och riket, se Figur 1. Här redovisas sysselsättningen fördelad på endast fyra aggregat; 
Areella näringar, Industri (inklusive byggverksamhet), Privata tjänster, samt Offent-
liga tjänster. 

Figur 1. Sysselsatta fördelade på näringsgrenar i  riket och Stockholms län (AB) 1950 och 2003. 

Källa: Folkräkningen år 1950 (Statistisk Årsbok 1955), SCB

7 År 2003 väljs eftersom det är det senaste år för vilket det fi nns en 
konsistent fördelning på län av den nationella input-output tabellen, 
d.v.s. säkerställda uppgifter om länens produktion på detaljerad 
näringsgrensnivå.
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Först kan några stora förändringar (andelar som förändras mer än 20 procenten-
heter) utpekas, separat för män och kvinnor. För män i riket handlar det om den 
krympande andelen sysselsatta inom jord- och skogsbruk, från 25 procent år 1950 till 
tre procent år 2003. För kvinnor i riket är den största förändringen att andelen inom 
offentlig sektor ökar från 23 procent år 1950 till 53 procent år 2003. Men, för år 1950 
kan fi nnas skäl att tro att antalet/andelen kvinnor verksamma i jordbruket var större 
än vad statistiken anger8.

För män i Stockholms län halveras andelen inom industri, från 46 procent till 23 
procent, medan andelen inom privata tjänster ökar från 33 procent till 55 procent. 
För kvinnor i länet är förändringarna inte lika stora; andelen inom industri minskar 
med, och andelen inom offentlig sektor ökar med, 13 procentenheter. Såväl 1950 som 
drygt 50 år senare fi nns hälften av alla förvärvsarbetande kvinnor i länet inom privat 
tjänstsektor.

På denna mycket aggregerade näringsgrensnivå är det givetvis så att en mycket 
stor del av den faktiska strukturomvandlingen äger rum inom respektive aggregat9. 
Detta kommer att belysas nedan, när vi ser på omvandlingen inom näringslivet. Men, 
går det redan från den grova bild som framträder i Figur 1 att säga något om struktur-
omvandlingen har varit större eller mindre i länet jämfört med riket? 

Ett sätt att belysa denna fråga är att summera andelsförändringarna. I Stockholms 
län beräknas sysselsättningen totalt uppgå till knappt 540 000 år 1950 och drygt 
950 000 år 2003, en ökning med i genomsnitt knappt 1,1 procent per år. Sysselsätt-
ningens förändrade fördelning mellan näringsgrensaggregaten innebär att Areella 
näringar och Industrin minskat med fyra respektive 21 procentenheter, tillsam-
mans minus 25 procentenheter. De näringsgrenar som ökat sina andelar är Privata 
tjänster, Offentliga tjänster och Ospecifi cerad näringsgren; dessa har ökat med 13, 
11, respektive en procentenhet, tillsammans plus 25 procentenheter. Alltså, på denna 
grova näringsgrensnivå har 25 procent av de sysselsatta i Stockholms län omfördelats 
mellan de fyra näringsgrensaggregaten. 

På motsvarande sätt framgår att omfördelningen av rikets sysselsättning har varit 
35 procent, d.v.s. betydligt större än i länet. Detta förklaras helt och hållet av den 
kraftigt minskade sysselsättningen inom de areella näringarna i riket. Omfördelning-
en i riket har varit större för både män och kvinnor; för män 32 procent i riket jämfört 
med 28 procent i länet, för kvinnor 31 procent i riket jämfört med 14 procent i länet.

En annan fråga som man kan ställa är om skillnaderna mellan länets och rikets 
struktur ökat eller minskat? För att belysa denna fråga kan man, på motsvarande sätt 
som ovan, summera skillnaderna mellan rikets och länets andelar. Denna struk-
turskillnad har minskat något, från 20 procent år 1950 till 17 procent år 2003, med 

8 Enligt uppgift räknas år 1950 ”hustrur till jordbrukare…till den för-
värvsarbetande befolkningen i de fall då de ägnat större delen av sin 
arbetstid (vår kursiv) åt jordbruksarbete. År 1945 räknades däremot 
denna kategori som husmödrar, d.v.s. som ej förvärvsarbetande.” 

9 Det kan nämnas att aggregatet Privata tjänster, kvinnor, år 1950 till 
en relativt stor del består av förvärvsarbete inom kategorin ”Husligt 
arbete” (16 procent i Stockholms län, 25 procent i riket).
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avseende på total sysselsättning. Att strukturskillnaden minskat sammanhänger 
enbart med de areella näringarnas tillbakagång i riket. Exkluderas dessa näringar 
har strukturskillnaden i själva verket ökat – från 12 procent år 1950 till 17 procent 
år 2003. För män har skillnaden ökat från tio procent till 17 procent, för kvinnor har 
skillnaden ökat från sju procent till 16 procent. 

För att sammanfatta, på aggregerad näringsgrensnivå framgår att de senaste 50 
åren har inneburit ökade strukturskillnader mellan Stockholm och övriga riket; om-
vandlingen från industri till privata tjänster har gått betydligt snabbare i länet. 

Vi ska nu på en mer detaljerad näringsgrensnivå se vad denna omvandling innebu-
rit för industri- och tjänstesektorerna, d.v.s. näringslivet, exklusive areella näringar. 
För Stockholmsregionen används data för Stor-Stockholm för år 1951 och länsuppgif-
ter för år 2003. Omvandlingen kan dock ses som representativ för hela länet. Av den 
totala sysselsättningen i näringslivet i Stockholms län, enligt folkräkningens uppgif-
ter år 1950, svarade Stor-Stockholm för mer än 95 procent. 

I Tabell 1 och Tabell 2 redovisas sysselsättningens fördelning med en indelning av 
industri och tjänster på 18 näringsgrenar. Tabellerna innehåller även aggregerade 
uppgifter för Tillverkningsindustri, Handel och Privata (hushålls-)tjänster. Låt oss 
först se på omvandlingen inom tillverkningsindustrin. År 1951 svarade tillverknings-
industrin för knappt en tredjedel av näringslivets totala sysselsättning i länet, jämfört 
med ca 46 procent i riket. Redan för 50 år sedan spelade alltså tillverkningsindustrin 
en mindre roll för näringslivets sysselsättning, jämfört med riket. 

Det kan dock observeras att tre industribranscher – Kemisk-teknisk, Elektro-
teknisk och Grafi sk industri – hade högre sysselsättningsandelar i länet än i riket. 
Sammantaget var andelen för dessa tre branscher dubbelt så hög som i riket, d.v.s. 
länets näringsliv hade en tydlig specialisering i dessa branscher. År 2003 har andelen 
sysselsatta i länets tillverkningsindustri halverats jämfört med 1951, medan andelen 
har minskat med en tredjedel i riket. Fortfarande har länet något högre andelar än 
riket för Elektroteknisk och Grafi sk industri, men man kan inte längre se någon tydlig 
specialisering i någon av industribranscherna.
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Tabell 1. Sysselsatta fördelade på näringsgrenar i Stor-Stockholm och riket år 1951. 

Stor-Stockholm Riket 
totalt 
(procent)

män 
(procent)

kvinnor 
(procent)

totalt 
(procent)

Tillverkningsindustri 34.5 27.2 32.1 45.7
Livsmedelsindustri 3.6 4.6 3.9 5.0
Textilindustri 1.2 6.3 2.9 7.2
Kemisk-teknisk industri 1.9 1.9 1.9 1.8
Verkstadsindustri 7.1 1.5 5.2 7.6
Elektroteknisk industri 6.1 4.3 5.5 2.4
Grafi sk industri 5.3 4.8 5.1 2.3
Övrig industri 7.8 3.2 6.2 18.2
El, gas och vatten 1.5 0.7 1.3 1.2

Byggindustri 16.7 1.4 11.6 11.6
Handel 23.6 43.1 30.1 24.7

Partihandel 11.1 8.1 10.1 5.5
Detaljhandel 11.1 23.9 15.4 16.0
Hotell och restaurang 1.4 11.1 4.7 3.1

Transporter & kommunikationer 13.1 7.1 11.1 10.0
Bank och försäkring 2.8 8.9 4.8 1.9
Övriga företagstjänster 3.1 2.1 2.8 1.2
Fastighetsförvaltning 1.6 1.5 1.6 1.0
Privata tjänster 4.6 8.7 5.9 4.0

Rekreation och kultur 1.3 1.3 1.3 0.7
Övriga privata tjänster 3.3 7.4 4.6 3.2

Totalt 100.0 100.0 100.0 100.0
274 039 136 161 410 200 2 089 630

Källa: Stor-Stockholms ekonomiska struktur 

Tabell 2. Sysselsatta fördelade på näringsgrenar i Stockholms län och riket år 2003. 

Stockholms län Riket
män 
(procent)

kvinnor 
(procent)

totalt 
(procent)

män 
(procent)

kvinnor 
(procent)

totalt 
(procent)

Tillverkningsindustri 17.3 13.0 15.6 33.7 22.6 29.9
Livsmedelsindustri 1.7 1.5 1.6 2.5 2.8 2.6
Textilindustri 0.1 0.2 0.1 0.4 0.7 0.5
Kemisk-teknisk industri 1.8 2.9 2.2 2.5 3.0 2.7
Verkstadsindustri 6.0 2.6 4.7 14.5 6.6 11.8
Elektroteknisk industri 3.0 1.8 2.5 2.4 1.8 2.2
Grafi sk industri 2.1 2.5 2.3 1.7 2.1 1.8
Övrig industri 1.8 1.0 1.5 8.5 4.8 7.2
El, gas och vatten 0.8 0.6 0.7 1.2 0.8 1.1

Byggindustri 11.2 2.0 7.7 13.0 2.1 9.3
Handel 22.6 29.3 25.2 19.4 32.2 23.8

Partihandel 10.2 8.3 9.5 7.9 6.5 7.5
Detaljhandel 8.6 14.9 11.0 8.7 19.0 12.3
Hotell och restaurang 3.8 6.1 4.7 2.7 6.7 4.1

Transporter & kommunikationer 12.9 9.5 11.6 11.2 7.8 10.0
Bank och försäkring 5.1 9.7 6.9 2.3 5.6 3.4
Övriga företagstjänster 23.7 25.9 24.5 14.8 19.5 16.4
Fastighetsförvaltning 2.7 2.5 2.6 2.4 2.6 2.5
Privata tjänster 4.5 8.1 5.9 3.2 7.7 4.7

Rekreation och kultur 4.0 6.2 4.9 2.8 5.0 3.5
Övriga privata tjänster 0.5 1.9 1.0 0.4 2.7 1.2

Totalt 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
399 677 248 703 648 380 1 669 219 868 941 2 538 160

Källa: SCB, rAps-RIS
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Den mest anmärkningsvärda förändringen både i Stockholms län och riket är den 
ökade sysselsättningsandelen för Företagstjänster, en ökning med nästan 22 pro-
centenheter i länet och 13 procentenheter i riket. Bland övriga näringsgrenar med 
påtagliga andelsförändringar kan vi notera handelssektorns minskade andel i länet; i 
första hand handlar det om att detaljhandelns roll för länets sysselsättning minskat i 
betydelse under perioden.

Totalt svarar aggregatet Privata tjänster (som huvudsakligen avser hushållstjäns-
ter) för knappt sex procent av näringslivets sysselsättning i länet år 1951 och andelen 
är densamma år 2003; i riket ökar andelen något men från en lägre nivå. Omvandling-
en inom Privata tjänster är dock värd att notera, där andelen för tjänster inriktade mot 
rekreation och kultur i länet ökar lika mycket som andelen för övriga privata tjänster 
minskar. Samma typ av omvandling äger även rum i riket, om än något svagare.

Sannolikt beror den minskade andelen för övriga privata tjänster till stor del på att 
tjänster av detta slag överfl yttats från näringslivet till den expanderande offentliga 
sektorn, som inte redovisas i tabellen.   

Med dessa uppgifter på en mer detaljerad näringsgrensnivå kan vi återvända till 
frågan om strukturomvandlingen har varit större i länet jämfört med riket, och om de 
strukturella skillnaderna mellan länet och riket har ökat eller minskat. För länet visar 
andelsförändringarna mellan 1951 och 2003 att nästan 30 procent av sysselsättning-
en har omfördelats mellan de 18 näringsgrenar som här defi nierar näringslivet. 
I riket är siffran nästan lika hög, d.v.s. strukturomvandlingen har varit lika omfat-
tande som i länet10. Uppdelat på kön har strukturomvandlingen i länet varit mer 
omfattande för kvinnor, en omfördelning på 36 procent, jämfört med 29 procent för 
män. Till viss del är det samma näringar som ökar och minskar i länet och riket, och 
strukturskillnaden inom näringslivet mellan länet och riket har minskat något, från 
drygt 20 procent år 1951 till 18 procent år 2003. 

Strukturomvandlingen av Stockholmsregionens näringsliv har tenderat att ge en 
något mer likartad fördelning för män och kvinnor. År 1951 var strukturskillnaden 
nästan 39 procent; år 2003 drygt 28 procent. För både män och kvinnor minskar 
andelen kraftigt inom tillverkningsindustrin och ökar än kraftigare inom företags-
tjänster; för kvinnor i länet handlar det därutöver om en mycket kraftig minskning av 
andelen sysselsatta inom handelssektorn, främst inom detaljhandel, men även inom 
hotell och restaurang.

Så här långt har vi beskrivit den historiska strukturomvandlingen i termer av 
sysselsättningens fördelning på näringsgrenar. För branscher inom tillverknings-
industrin kan denna bild kompletteras med uppgifter om bruttoproduktion (om-
sättning)11. I Figur 2 redovisas hur omsättning per sysselsatt har förändrats i länet 
jämfört med riket. 

10 Förändringen i riket påverkas till viss del (marginellt) av att Stock-
holms läns andel av rikets sysselsättning ökar under perioden.  

11 För övriga branscher inom näringslivet kan uppgifter om omsättning 
inte redovisas, antingen p.g.a sekretess (att det saknas uppgifter för 
år 1951), eller p.g.a ändrade beräkningsprinciper (vilket gäller för 
parti- och detaljhandel).  
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Det framgår att fl ertalet industribranscher i länet har haft en långsammare tillväxt 
av produktion per sysselsatt, ”arbetsproduktivitet”, än riket. För t.ex.  elektroteknisk 
och verkstadsindustri var år 1951 produktivitetsnivån 6 procent respektive 40 pro-
cent högre i länet, och i båda fallen har förändringen gått långsammare än i riket. Vi 
kommer nedan att diskutera vilka faktorer som ligger bakom detta mönster. Redan 
här kan dock sägas att det generellt för tillverkningsindustrin har skett en rumslig 
funktionsuppdelning, där varuproduktionen fl yttats ut från länet, medan olika typer 
av ledningsfunktioner stannat kvar och även fl yttat in till länet. 

Figur 2. Omsättning per sysselsatt för tillverkningsindustri i Stockholmsregionen, nivå år 1951 och 
förändring 1951–2003. Index Riket=100. 

Källa: Stor-Stockholms ekonomiska struktur, SCB. 

Den kemisk-tekniska industrin avviker, såtillvida att arbetsproduktiviteten ökat 
betydligt snabbare än i riket. Bakgrunden är att denna bransch i länet alltmer kommit 
att domineras av läkemedelsindustrin, att denna bransch generellt har högre produk-
tionsvärde per sysselsatt än övrig kemisk industri, och att läkemedelsindustrin blivit 
alltmer koncentrerad till Stockholmsregionen.

En förklaringsmodell i fl era steg
Den strukturomvandling som beskrivits i föregående avsnitt kan inte förklaras med 
några få faktorer. Sysselsättningens fördelning på näringar hänger samman med pro-
duktion och ”produktivitet” (produktion per sysselsatt), sysselsättningens regionala 
fördelning hänger samman med den rumsliga funktionsuppdelningen inom respek-
tive näring, o.s.v. 

För att bygga upp en bild av strukturomvandlingens bakomliggande faktorer ska 
vi gå stegvis och börja på elementär nivå. Först, tillväxt och strukturomvandling är 
två sidor av samma mynt. Vad som kan produceras bestäms av tillgången på produk-
tionsfaktorer (arbete och kapital) och den tekniska nivån. Vad som (i en marknads-
ekonomi) faktiskt produceras styrs av efterfrågan. Att ekonomisk tillväxt och 
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strukturomvandling går hand i hand följer av att produktionskapacitet och tekniska 
framsteg inte ökar likformigt för alla branscher, och att efterfrågan inte heller ökar 
likformigt vid stigande inkomst.  

Tillväxt och strukturomvandling
Med hjälp av några standardverktyg från nationalekonomins mikroteori ska vi för-
söka ge en intuitiv förståelse av sammanhangen, Figur 3 nedan12. Vi antar tills vidare 
en sluten ekonomi, d.v.s. ingen utrikeshandel, där endast två varor produceras, A och 
B, där den ena varan är arbetsintensiv och den andra kapitalintensiv. Hur mycket 
som kan produceras bestäms av tillgången på produktionsfaktorer och den tekniska 
nivån, som illustreras av produktionsmöjlighetskurvan R0-R0. Kurvans lutning anger 
de relativa varupriserna, som i sin tur återspeglar de relativa priserna på produktions-
faktorer vid varierande grad av arbets- respektive kapitalintensiv produktion. Vad 
som produceras bestäms av efterfrågan, som i sin tur bestäms av inkomsten och de 
relativa varupriserna. Efterfrågan illustreras av en preferenskurva.  I punkten a0 över-
ensstämmer utbud med efterfrågan och denna jämvikt bestämmer produktionens 
fördelning mellan vara A och vara B. 

Figur 3. Ekonomisk tillväxt och strukturomvandling i en sluten ekonomi

I fi guren illustreras tre typfall för ekonomisk tillväxt och strukturomvandling. I det 
första fallet (i) antas att kapacitetstillväxten är helt likformig, d.v.s. alla produktions-
faktorer ökar proportionellt och de tekniska framstegen fördelas lika mellan bran-
scherna. Detta återges i fi guren av att produktionsmöjlighetskurvan R0-R0 förskjuts 
utåt till R1-R1. De relativa varupriserna blir oförändrade. Vidare antas att efterfrågans 
inkomstelasticitet, som uttrycker hur mycket efterfrågan på respektive vara ökar vid 
en procents inkomstökning, är lika med ett för båda varorna. Vid oförändrade rela-
tivpriser ökar efterfrågan på de båda varorna därmed i samma proportion. Det nya 

12  Framställningen bygger på Lundberg, L, Internationell handel och 
industristruktur, Liber, 1982.
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jämviktsläget a1 innebär ekonomisk tillväxt utan strukturomvandling; produktionens 
fördelning mellan vara A och B är oförändrad.

I det andra fallet (ii) antas att kapacitetstillväxten är helt likformig, men att efter-
frågans inkomstelasticitet för vara B är större än ett, medan den är mindre än ett för 
vara A. Vid ekonomisk tillväxt och ökad inkomst ökar därför efterfrågan på vara B 
snabbare än på vara A. Det nya jämviktsläget a1 innebär att produktionen anpassas 
i motsvarande grad, d.v.s. att det sker en omfördelning mot ökad andel av vara B i 
produktionen.

Vi kan här ge ett exempel, med ledning av den strukturomvandling som beskrivits 
ovan. I tabell 1 kunde vi se att Livsmedelsindustrins andel i riket minskat kraftigt 
medan andelen för tjänster av typen Rekreation och kultur ökat kraftigt. Exemplet 
kan, något tillrättalagt, sägas spegla hur ekonomisk tillväxt och ökade inkomster 
medfört en omfördelning, mot ökad andel för varor/tjänster med hög inkomstelasti-
citet (rekreation och kultur) och minskad andel för varor med låg inkomstelasticitet 
(livsmedel). 

I det tredje fallet (iii) antas att efterfrågans inkomstelasticitet är densamma 
för vara A och B, medan kapacitetstillväxten är olikformig. Om vi låter A vara den 
arbetsintensiva varan och B den kapitalintensiva, antas att kapital (i vid bemärkelse) 
växer snabbare än arbete och att även de tekniska framstegen är större avseende 
produktion av vara B. Den olikformiga kapacitetstillväxten medför att relativpriserna 
förändras; vara B sjunker i pris relativt vara A till följd av produktionsfaktorernas 
ojämna tillväxt. Även i detta fall kommer man att få en tendens till förändrad närings-
struktur. Men här uppstår effekten p.g.a. den substitution i konsumtionen som 
uppkommer genom att relativpriserna förändras. 

Med ledning av tabell 1 kan vi även för detta fall ge ett exempel – något mer tillrät-
talagt, skall medges. Exemplet hämtas från omvandlingen inom Stockholmsregio-
nens tillverkningsindustri. År 1951 var textilindustrin drygt 50 procent större än den 
kemisk-tekniska industrin, uttryckt i antal sysselsatta. År 2003 är relationen helt 
omkastad; den kemisk-tekniska industrin är mer än 20 gånger större än textilindu-
strin. Textilindustrin kan ses som en arbetsintensiv industri, med en hög andel låg-
utbildade. Som nämndes ovan är läkemedelsindustrin numera den helt dominerande 
delen av den kemisk-tekniska industrin i länet. Läkemedelsindustrin kan ses som 
kapitalintensiv industri i bemärkelsen intensiv i användningen av FoU- och Human-
kapital, med en hög andel högutbildade.  

I viss bemärkelse är detta ett exempel på en överfl yttning av produktion till en 
verksamhet där länet utvecklat en relativt riklig tillgång på produktionsfaktorer 
(FoU- och Humankapital), från en verksamhet där länet har förhållandevis sämre 
förutsättningar (billig lågutbildad arbetskraft).   
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Utrikeshandel och strukturomvandling
Den modell som presenterats ovan kan förklara en hel del av strukturomvandlingen, 
men viktiga förklaringsfaktorer saknas. Inte minst saknas en beskrivning av den 
betydelse utrikeshandeln har för strukturomvandlingen. Så här långt har det för varje 
bransch förutsatts att inhemsk produktion = inhemsk förbrukning, en förutsättning 
som är speciellt illa lämpad för att beskriva svensk ekonomi.  

Exemplen textil- och läkemedelsindustri är belysande. Att textilindustrin krympt 
beror i huvudsak på att den inhemska produktionen ersatts med import, inte på att 
förbrukningen av textilvaror skulle ha minskat. I början av 1950-talet svarade impor-
ten för drygt 40 procent av Sveriges totala förbrukning av textilvaror13. År 2003 har 
importens andel av förbrukningen mer än fördubblats, till 91 procent. 

Att läkemedelsindustrin expanderat kraftigt beror i huvudsak på en exportledd 
produktionsökning, inte på att den inhemska förbrukningen har ökat i motsvarande 
grad. För kemiska produkter totalt var i början av 1950-talet importen två och en halv 
gånger större än exporten; år 2003 är i stället exporten 33 procent större än impor-
ten, för läkemedel är exporten nästan tre gånger större än importen14.  

I och med att utrikeshandeln har införts i förklaringsmodellen gäller inte längre 
(den orealistiska) förutsättningen att inhemsk efterfrågan (förbrukning) skall 
balansera inhemsk produktion. Annorlunda uttryckt, kvoten mellan produktion 
och förbrukning behöver inte vara lika med ett.  Om denna kvot, den s.k. specialise-
ringskvoten, är större än ett betyder det att exporten är större än importen, d.v.s. en 
nettoexport. Omvänt, om kvoten är mindre än ett är importen större än exporten, 
d.v.s. branschen har en nettoimport. Sveriges specialiseringskvot för branscher inom 
tillverkningsindustrin redovisas i Figur 4. 

De tre branscher som har den högsta specialiseringskvoten är alla baserade på 
skogsråvara. Övriga branscher med en kvot större än ett är läkemedelsindustri, olika 
delar av verkstadsindustrin, samt ytterligare några råvarubaserade branscher. De 
branscher som har den lägsta specialiseringskvoten, d.v.s. den största nettoimporten 
relativt förbrukningen, är textilindustri och industri för kontorsmaskiner och datorer.

Förklaringen till det mönster som framträder i Figur 4 har redan berörts i före-
gående avsnitt. Med en koncis formulering hämtad från Gustavsson och Kokko15 
säger teorin att Sverige är specialiserad ”på sådana produkter som kan tillverkas 
relativt billigt i förhållande till omvärlden, vare sig konkurrensfördelarna består av 
bättre teknologi, rikligare tillgång på de produktionsfaktorer som används intensivt 
i produktionen av varorna i fråga, eller lägre styckkostnader som följer av en större 
samlad produktionsvolym.”

13 År 1952 var andelen 42 procent. Källa: Statistisk Årsbok för Sverige 
1955.

14 Källa: Statistisk Årsbok för Sverige 1955 och SCB:s utrikeshandels-
statistik

15 Gustavsson, P. och A. Kokko, ”Sveriges konkurrensfördelar för export 
och multinationell produktion”, Bilaga 6 till Långtidsutredningen 
2003, Stockholm 2003. SOU 2003:45 http://www.regeringen.se/ 
content/1/c4/15/91/7e34132c.pdf
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Figur 4. Sveriges specialiseringskvot 2003. 

Källa: SCB 

Dessa konkurrensfördelar är föränderliga och därmed centrala drivkrafter för 
strukturomvandlingen. I ett mycket långt historiskt perspektiv, under industrialise-
ringsprocessens första del (d.v.s. under senare delen av 1800-talet) låg tyngdpunkten 
för Sveriges komparativa fördelar i produktion som var intensiv i användningen av 
råvaror och outbildad arbetskraft. Omkring andra världskriget hade de komparativa 
fördelarna förskjutits mot råvaru- och realkapitalintensiva branscher. Under 1900-
talets andra hälft har det skett ytterligare en förskjutning, mot produktion intensiv i 
användning av fysiskt kapital och humankapital (högutbildad arbetskraft). 

Av den bild som redovisas i Figur 4 framgår att Sveriges komparativa fördelar idag 
avser såväl råvarubaserade branscher (i synnerhet skogsindustrin) som humanka-
pitalintensiva och högteknologiska branscher, t.ex. läkemedelsindustrin. Det tillhör 
bilden att fl era råvarubaserade branscher numera också kan karaktäriseras som 
högteknologiska och FoU-intensiva, t.ex. pappers- och pappersvaruindustrin.    

Strukturomvandling på regional nivå
Slutligen ska vi diskutera de faktorer som bestämmer strukturomvandlingen på 
regional nivå, speciellt med avseende på Stockholmsregionen. De faktorer som disku-
terats hittills är generella faktorer för att förstå strukturomvandlingen på nationell 
nivå. Frågan är hur relevanta dessa faktorer är för att förstå strukturomvandlingen i 
Stockholmsregionen?

Först kan vi konstatera att Sveriges komparativa fördelar, som de kommer till ut-
tryck i specialiseringskvoten, i första hand berör tillverkningsindustrin. Den inter-
nationella tjänstehandeln är av olika skäl fortfarande förhållandevis liten och det är 
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svårt att bedöma Sveriges komparativa för- och nackdelar i olika tjänstebranscher. 
Detta är naturligtvis av betydelse för Stockholmsregionen där tjänstebranscherna 
redan för 50 år sedan svarade för 60 procent av sysselsättningen, en andel som idag 
är över 80 procent. 

Om vi begränsar oss till tillverkningsindustrin skulle vi kunna tänka oss att samma 
faktorer som bestämmer industristrukturen på nationell nivå också blir avgörande på 
regional nivå. Det vill säga, de regioner som är rikt utrustade med de produktionsfak-
torer som är avgörande för Sveriges komparativa fördelar kan också förväntas vara 
specialiserade på motsvarande industribranscher. I Stockholmsregionen, med en 
stor del av Sveriges FoU-verksamhet, med en hög andel mycket välutbildad arbets-
kraft och med ett, sammanfattningsvis, mycket stort humankapital visavi andra 
regioner i landet, skulle vi därmed förvänta oss en specialisering på humankapitalin-
tensiva och högteknologiska branscher.

Denna bild stämmer, men bara delvis. Den stämmer såtillvida att länets tillverk-
ningsindustri – i sysselsättningstermer – är specialiserad på humankapitalintensiva 
branscher, såsom läkemedelsindustri, elektroteknisk industri och instrumentvaru-
industri. Mer om detta i nästa kapitel. Men, vi har tidigare konstaterat (Tabell 1 och 
Tabell 2) att strukturomvandlingen av länets näringsliv sedan 1950-talet inneburit 
att man inte längre kan se någon tydlig specialisering i någon av  industribranscherna. 
Vidare har vi sett, i Figur 2, att produktionen per sysselsatt för fl ertalet av alla 
industri branscher ökat långsammare än i riket.

Förklaringen till detta mönster är i korthet följande. Som växande storstadsregion 
är Stockholmsregionen attraktiv för kontaktintensiva och innovativa verksamheter 
och funktioner som kan utnyttja de agglomerationsfördelar som följer av regionens 
täthet, stora och differentierade arbetsmarknad och högutbildade arbetskraft. Med 
detta följer även en stark konkurrens om begränsade 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 
lägen, och så småningom även från Stockholmsregionen.

Sådana verksamheter fi nns inom fl era branscher, bland annat gäller det varu-
produktionen inom tillverkningsindustrin. Sedan lång tid har det därför ägt rum en 
rumslig funktionsuppdelning inom tillverkningsindustrin, där själva varuproduktio-
nen lämnar regionens centrala delar, och så småningom även regionen. De funktio-
ner inom tillverkningsindustrin som blir kvar i regionens centrala lägen är kontakt-
intensiva och innovativa verksamheter, i korthet huvudkontoren, d.v.s. företagens 
ledningsfunktioner och staber. 

Det är inte bara fråga om att huvudkontoren blir kvar i Stockholm, utan också att 
huvudkontor i växande grad etableras i Stockholm. Sedan 1971 har andelen av de 100 
största företagen i Sverige med huvudkontor eller svenskt huvudkontor i Stockholm 
ökat från 60 procent till 71 procent; sedan 1950 har Stockholms andel av börsnote-
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rade bolags huvudkontor inom tillverkningsindustrin ökat från knappt 30 procent till 
närmare 60 procent16. 

Hur denna rumsliga funktionsuppdelning framträder för länets tillverknings-
industri illustreras av Figur 5. Där visas hur andelen sysselsatta med Kunskapsyrken 
(Ledningsarbete och arbete som kräver teoretisk specialistkompetens) respektive 
Varuhanteringsyrken (Hantverksarbete, Industriarbete och arbete utan krav på sär-
skild yrkesutbildning) varierar mellan tre zoner i länet, defi nierade efter centralitet: 
Kärnan (Stockholm, Solna och Sundbyberg), respektive Inre och Yttre förortskom-
muner17. 

Ett belysande exempel på denna rumsliga funktionsuppdelning är pappers- och 
pappersvaruindustrin. Denna typ av råvarubaserad produktion är udda i regionens 
näringsliv, likväl sysselsätter branschen idag ca 2 000 personer i länet. Största 
arbetsställe är Hallsta pappersbruk i Norrtälje, med ca 1 000 anställda, tidigare ett 
av Europas största tidningspappersbruk. Men, medan Holmen Paper AB i nuläget 
planerar att minska verksamheten i Norrtälje, en neddragning som berör ca 300 
anställda, har Holmen-koncernen sedan en tid fl yttat sitt huvudkontor till Strand-
vägen i Stockholm. Andra företag i branschen, utan tidigare varuproduktion i länet, 
har likaledes fl yttat sina huvudkontor till regionens centrala delar: Billerud till Solna, 
SCA till Stureplan.

Figur 5. Andel sysselsatta med Kunskaps- respektive Varuhanteringsyrken inom tillverknings-
industrin år 2006 för tre zoner i Stockholms län. 

Källa: SCB. 

16 Källa: Tom Petersson, ”Huvudkontorens lokalisering. Stockholm som 
makt- och beslutscentrum för svenskt och internationellt näringsliv”, 
kapitel 4 i Håkan Lindgren & Tom Petersson (red.) Tillväxt & tradition, 
Perspektiv på Stockholms moderna ekonomiska historia, Stockholmia 
Förlag, 2008.

17 Inre förortskommuner: Järfälla, Sollentuna, Danderyd, Täby, Lidingö, 
Nacka, Tyresö, Huddinge; Yttre förortskommuner: Ekerö, Upplands-
Bro, Sigtuna, Upplands Väsby, Vallentuna, Österåker, Vaxholm, 
Norrtälje, Värmdö, Haninge, Nynäshamn, Botkyrka, Salem, Södertälje, 
Nykvarn.
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Förutsättningarna för industriföretagen att geografi skt avskilja varuproduktionen 
från olika typer av lednings- och stabsfunktioner har på ett mycket genomgripande 
sätt påverkats av informations- och kommunikationsteknologins (IKT) genombrott. 
Framför allt har IKT inneburit avsevärt lägre kostnader för att samla in, lagra och 
överföra information. Dessa kostnader är idag i mycket liten grad avhängiga geogra-
fi ska avstånd.  

Som en konsekvens har den rumsliga funktionsuppdelningen accelererat under 
senare decennier och sker numera i global skala. Lokaliseringen av olika verksam-
heter bestäms förvisso av regioners komparativa fördelar. Men vad som är kompa-
rativa fördelar avgörs huvudsakligen av vilka funktioner verksamheten avser, inte 
vilken bransch den tillhör. 

Sammanfattningsvis kan vi rekapitulera vad som framfördes ovan: Stockholms-
regionens komparativa fördelar avser i första hand de kontaktintensiva och innova-
tiva verksamheter och funktioner som kan utnyttja de agglomerationsfördelar som 
följer av regionens täthet, stora och differentierade arbetsmarknad och högutbildade 
arbetskraft. Därtill kan läggas de lägesfördelar som följer av regionens tillgänglighet, 
interregionalt och internationellt. 

Huvudkontor, FoU och övriga stabs- och ledningsfunktioner är alla exempel på 
kontaktintensiva och innovativa verksamheter. Och, oavsett om dessa funktioner är 
delar av företag inom tillverkningsindustrin eller inte är de alla exempel på produk-
tion av tjänster. 

Kvalifi cerad och högt specialiserad tjänsteproduktion förutsätter en stor och 
differentierad arbetsmarknad för att ge den tillgång på kvalifi cerad arbetskraft som 
krävs. Den förutsätter likaså en stor hemmamarknad18. Det gäller såväl specialiserade 
företagstjänster (t.ex. inom affärsjuridik) som smala nischer inom hushållstjänster 
och sällanköpshandel (t.ex. specialantikvariat). Stockholmsregionens skalfördelar i 
dessa avseenden innebär också att regionen kan tillgodose den efterfrågan på sådana 
specialiserade tjänster som genereras från andra regioner.

För den tillverkningsindustri som är utsatt för internationell konkurrens har 
Stockholmsregionen inte några tydliga komparativa fördelar, i själva varuproduk-
tionen. Detta gäller i princip för all varuproduktion, d.v.s. även varuproduktion 
inom de högteknologiska och humankapitalintensiva delarna inom industrin, t.ex. 
läkemedels- och instrumentvaruindustrin. Undantaget, när Stockholmsregionen 
har komparativa fördelar, är de fall där varuproduktionen har en tydlig innovativ 
karaktär, exempelvis vid introduktion på marknaden av nya produkter i tidiga skeden 
av produktcykeln. 

18 För en utförlig behandling av dessa frågor, se ”Regioner, handel och 
tillväxt – Marknadskunskap för Stockholmsregionen”, Rapport 6, Regi-
onplane- och trafi kkontoret, 1998.
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Stockholmsregionen i den globala ekonomin
Den ökade globaliseringen av ekonomin ökar takten i strukturomvandlingen och 
förutsättningarna för länders och regioners ekonomiska tillväxt. För svenska regio-
ner innebär den ökade globaliseringen ett hårdare konkurrenstryck från två håll. 
Från USA har konkurrensen kommit från en extremt kunskapsdriven tillväxt inom 
informationsteknologin med Silicon Valley som draglok. Stora universitet har varit 
delaktiga i utvecklingen på ett aktivt sätt. Lagar, regler och attityder har främjat kun-
skapsproduktion, rörlighet av arbetskraft och kapital. 

Från låglöneländer hårdnar konkurrensen i mogna branscher som tillverkar 
standardiserade varor och tjänster som inte kräver ”face-to-face” kontakter  mellan 
till exempel säljare och köpare och inte är känsliga för transportkostnader. Låga 
lönekostnader i kombination med låga transportkostnader innebär en viss omför-
delning av standardiserad arbetsintensiv produktion från regioner med relativt höga 
lönekostnader till regioner med relativt låga lönekostnader. 

Hur långt denna omfördelning går beror bland annat på högkostnadsregionernas 
förmåga att via teknisk utveckling och innovationer hitta nya konkurrenskraftiga 
produkter. En annan faktor av betydelse är elasticiteten i utbudet av lågutbildad 
arbetskraft i låglöneländerna. När tillgången på lågutbildad arbetskraft i låglöne-
regionerna börjar bli begränsad stiger lönerna och kostnadsfördelarna minskar. Det 
fi nns indikationer på att knappheten på lågutbildad arbetskraft i en del baltiska stater 
har blivit påtaglig med ökade kostnader och en viss återfl ytt av produktion till Sverige 
som följd.

Från regioner i bland annat Indien och Ryssland fi nns tendenser till konkurrens 
i branscher som tidigare ansetts fredade från global konkurrens i Sverige. Det gäller 
framförallt IT-industrin. Det är inte bara lönekostnaderna som är lägre i de indiska 
och ryska regionerna. Där är även utbildningsnivån hög och tekniska utvecklingen 
snabb. Då de regioner det handlar om är folkrika innebär detta att ett mycket stort 
antal välutbildade personer i utlandet deltar i den globala konkurrensen om kvalifi ce-
rade IT-jobb. 

Motdraget för högkostnadsregioner kan vara en tillväxt i den samlade kunskaps-
stocken och en utväxling av denna i innovationer (nya produkter, processer och 
organisationsformer) vara. Teorin om kunskapsdriven tillväxt framhåller länders och 
regioners förmåga att öka kunskapsstocken och omvandla kunskaperna till nya varor 
och tjänster som besparar resurser hos producenter och/eller höjer produktiviteten 
hos användarna. 

Teorin om kunskapsdriven tillväxt19 betonar storstädernas roll som centrala noder 
i specialiserade globala innovationssystem. Teorin framhåller att storstäders miljö 
främjar innovativa processer eftersom regioners storlek, täthet, tillgänglighet och 
branschbredd främjar de processer där kunskaper och information utväxlas och 

19 I skriften Innovativa verksamheter i storstäder, framställd av WSP 
Analys & Strategi på uppdrag av RTK 2007, ges en utförlig behandling 
av teorin om kunskapsdriven tillväxt.
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omvandlas till innovationer. Följande faktorer framhålls som drivkrafter bakom 
kunskapsdriven tillväxt i storstäder:
 Kapital per sysselsatt
 Andel sysselsatta av befolkningen
 Kunskapsstockens storlek
 Upptäcktsgraden av innovationer
 Graden av kunskapsöverspill
 Regionens storlek

Forskningen i skärningspunkten mellan ekonomisk tillväxt och geografi  visar att den 
tekniska utvecklingen, främst inom IKT-sektorn, har möjliggjort en över tiden alltmer 
långtgående funktionsuppdelning mellan olika stadsregioner och mellan stadsregio-
ner och dess omgivande landsbygd. Empirisk och teoretisk forskning om sambandet 
mellan länders ekonomiska tillväxt och strukturomvandling visar att regioners stor-
lek, kunskapsstock och diversifi ering vid en viss tidpunkt på längre sikt har en positiv 
inverkan på tillväxten av befolkning, sysselsättning, produktivitet och inkomster. 

Orsaken till denna varaktiga storstadskoncentration är att kunskapsstockens storlek 
ökar graden av kunskapsöverspill mellan människor och att detta leder till kontinuerlig 
tillväxt i upptäcktsgraden av innovationer. Enligt teorin om kunskapsdriven tillväxt 
är det innovationer som är strukturomvandlingens källa. Särskilt stor betydelse har 
de innovationer som på ett grundläggande sätt ändrar teknologin för produktion och 
kommunikation. Förbränningsmotorn, järnvägarna och nu den elektroniskt baserade 
teknologin för informationshantering och kommunikation är några exempel. 

Enligt teorin om kunskapsdriven tillväxt är det utbudet av högutbildad arbets-
kraft, dess geografi ska koncentration och FoU-intensitet som långsiktigt banar vägen 
för framtida innovationer. Ur dessa innovationer uppstår nya branscher och nya 
yrken som inte fi nns idag. 

Forskningen har identifi erat fyra roller som storstäderna spelar i de processer som 
leder till strukturomvandling och ekonomisk tillväxt inte bara i storstäderna utan 
även nationellt20: de ger en stor lokal marknad och skalfördelar i produktionen, de 
erbjuder en tät och diversifi erad miljö som främjar kunskapsutbyte, de skapar goda 
förutsättningar för kreativitet och innovationsprocesser samt ger invånarna konsum-
tionsfördelar. 

Det budskap som forskningen om kunskapsdriven tillväxt ger är att utbudet av 
högutbildad arbetskraft och dess geografi ska koncentration är en viktig förutsätt-
ning för skapandet av de grundläggande innovationer som på lång sikt både driver 
strukturomvandlingen och i sin förlängning den ekonomiska tillväxten. Därför är in-
satser som görs i Stockholmsregionen för att successivt höja utbudet av högutbildad 
arbetskraft och främja innovationsprocesser av stor betydelse inte bara för regionens 
strukturomvandling och tillväxt utan för hela Sveriges.

20 I rapporten Ekonomisk tillväxt – en kunskapsöversikt, NUTEK B 2006:5, 
genomförd av Inregia AB (nuvarande WSP Analys & Strategi) görs 
en genomgång av teori och empiri om storstädernas betydelse för 
ekonomisk tillväxt.
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Branscher, yrken, utbildning

 Stockholmsregionen är specialiserad i kunskapsintensiva, kontaktintensiva och 
innovativa verksamheter och funktioner, snarare än branscher

 Krav på hög utbildning för kunskapsyrken och krav på social kompetens och kom-
munikationsförmåga för kontaktintensiva yrken, ofta sammanfaller kraven

 Kvinnor bättre anpassade till strukturomvandlingen: Lämnar krympande bran-
scher och lågutbildade jobb i snabbare takt än männen

 Kvinnor högre utbildade än män – men färre kvinnor i ledande befattningar
 Ledningsarbete mest jämställt i statlig sektor, minst i kommunalt ägda företag och 

organisationer

Strukturomvandlingen på branschnivå
Strukturomvandlingen på branschnivå analyseras i tre dimensioner. Den första 
dimensionen är branschernas sysselsättningstillväxt i länet mellan 1993 och 2006 
med utgångspunkt i dess regionala specialisering 1993. Den andra dimensionen är 
strukturomvandlingen ur ett genusperspektiv. Den tredje handlar om omvandlingen 
på arbetsställenivå. 

Specialisering och tillväxt
På nationell nivå mäts specialiseringen för olika branscher med kvoten mellan pro-
duktion och inhemsk förbrukning, den s.k. specialiseringskvoten (se Figur 4 ovan). 
För branscher med en kvot större än ett, d.v.s. produktionen är större än den in-
hemska förbrukningen, gäller att exporten är större än importen, vilket indikerar att 
landet har komparativa fördelar i denna produktion.  

På regional nivå kan vi inte använda samma typ av specialiseringsmått. I stället 
mäter vi specialiseringsgraden för en bransch med dess andel av regionens syssel-
sättning, jämfört med motsvarande andel på nationell nivå. Om andelen är större 
i regionen än i riket kan man säga att regionen är specialiserad i denna bransch. 
Genom att för olika branscher jämföra den nationella specialiseringskvoten med den 
regionala specialiseringsgraden kan man se i vilken utsträckning regionen ligger i fas 
med nationens specialisering. 

I Figur 6 visas specialiseringen i riket 2003 och i Stockholms län 1993. Flertalet 
av de branscher som är specialiserade på nationell nivå (d.v.s. en specialiseringskvot 
större än ett) var även specialiserade i Stockholms län (d.v.s. kvoten mellan bran-
schens andel av länets sysselsättning och motsvarande andel i riket var större än ett). 
Länets näringsliv var alltså väl positionerat 1993. Det var framförallt mogna bran-
scher i industrin som hade en låg specialisering i länet.  

Stockholms län har under lång tid haft rollen som nationellt centrum för bran-
scher och verksamheter som är kunskapsintensiva, kontaktintensiva och innovativa. 
Regionens storlek, täthet och diversifi ering har gett näring åt nya branscher som 
är involverade i dynamisk konkurrens där kunskaper, ”face-to-face” kontakter och 
innovationer är viktiga för företagens utveckling. Exempel på sådana branscher, som 
har en hög specialisering både i riket och i Stockholms län, är läkemedelsindustrin 
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(bl.a. AstraZeneca), Elektro- och teleindustrin (Ericsson) och Instrumentvaruindu-
strin, som är starkt sammankopplad med läkemedelsindustrin. 
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Figur 6. Specialisering i riket 2003 och i Stockholms län 1993.

I det övre högra fältet i Figur 6 har de branscher som var specialiserade både i riket och 
i Stockholms län grupperats i ett antal policyrelevanta aggregat. En sådan gruppering 
visar att rikets och länets höga specialisering sammanfaller inom aggregaten kunskaps-
intensiv industri, kunskapsintensiva tjänster, besöksnäringen och lokala tjänster. 

I det nedre vänstra fältet fi nns de branscher som var lågt specialiserade i riket 
samtidigt som länet hade en låg specialisering, d.v.s. branscher med en lägre andel av 
länets sysselsättning än motsvarande andel i riket. De fl esta branscherna är arbets-
intensiva industribranscher. Det nedre högra fältet visar de branscher som på riks-
nivå hade en hög specialisering samtidigt som specialiseringen var låg i Stockholms 
län. Sverige, men inte länet hade komparativa fördelar i dessa branscher. Dessa 
branscher kan delas upp i två delgrupper. Den ena gruppen utgörs av Transport-
medelsindustrin, som på regional nivå har komparativa fördelar främst i Västra 
 Sverige. Den andra gruppen består av de råvarubaserade branscherna Pappersindu-
stri, Stål & metallvaruindustri, Metallvaror samt Maskinindustri. 

Slutligen, i det övre vänstra fältet i Figur 6 fi nns de branscher där regionen 
uppvisar en hög specialisering samtidigt som dessa branscher på nationell nivå inte 
uppvisar några komparativa fördelar. Det rör sig om branscher som i stor utsträck-
ning är verksamma på den inhemska marknaden. Fem av sju är tjänstebranscher 
vilket framhäver länets  komparativa fördelar i tjänsteproduktionen. Kombinationen 
av Stockholmsregionens stora regionala marknad, företagsinterna och företagsex-
terna skalfördelar och regionens tillgänglighet till och från andra regioner i Sverige är 
faktorer som bidrar till att länet hade komparativa fördelar i dessa branscher.
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Figur 6 kan sammanfattas med att det var de kunskapsintensiva, kontaktintensiva 
och innovativa branscherna som hade en hög specialisering i Stockholms län år 1993. 
Däremot, branscher som hade mindre inslag av processer där nya kunskaper utvecklas 
och sprids genom täta ”face-to-face” kontakter och där innovationer har mindre fram-
trädande roll, hade en låg specialisering i länet och en låg specialiseringskvot i riket.

Sambandet mellan länets specialisering år 1993 och strukturomvandlingen mellan 
1993 och 2006 visas i Figur 7. Den horisontella axeln visar specialiseringsgraden år 
1993, där den högra delen visar branscher med hög och den vänstra de med låg spe-
cialisering. Den vertikala axeln visar branschernas sysselsättningsförändring mellan 
1993 och 2006; den övre delen visar branscher med ökat antal och den nedre de med 
minskat antal sysselsatta. 

Figur 7. Branschernas specialisering år 1993 och årlig förändring av antal sysselsatta i Stockholms 
län, 1993–2006. 

Figur 7 visar att sysselsättningen ökat i många, men inte alla, branscher som länet 
var specialiserad i  år 1993. För den ena gruppen, branscher i fi gurens övre högra del, 
har sysselsättningen ökat; för den andra gruppen, branscher i fi gurens nedre högra 
del, har sysselsättningen minskat. Den första gruppen kan delas upp i de undergrup-
per som används i Figur 6. Länet har haft sysselsättningstillväxt i  kunskapsintensiva 
tjänster, besöksnäringen, lokala (kommersiella) tjänster, utbildning, offentlig 
administration samt två branscher inom kunskapsintensiv industri, läkemedels- och 
instrumentvaruindustri. Dessa två branscher är nära sammankopplade med varan-
dra och till länets universitetssjukhus. 

I tjänstesektorn har tillväxten varit snabb i de specialiserade branscherna Före-
tagstjänster, Bank och försäkring samt ett antal kreativa branscher som ingår ”Ren-
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hållning, kultur och sport”. Denna inrymmer ett brett spektrum av delbranscher. 
Bland de fem snabbast växande återfi nns tre som kan rubriceras som kreativ upple-
velsebaserad produktion: Radio och TV, Konstnärlig, litterär och artistisk verksam-
het, samt Film och videoproduktion. De två övriga snabbväxande delbranscherna är 
Kroppsvård och Hårvård. 

Företagstjänster, Bank och försäkring samt kreativ upplevelsebaserad produktion 
är alla exempel på kontaktintensiva, kunskapsintensiva och innovativa verksamhe-
ter. Länets storlek, diversifi erade näringsliv och tillgänglighet utgör en god tillväxt-
miljö för dessa branscher. De två övriga branscherna, Kroppsvård och Hårvård, är 
kontaktintensiva verksamheter som växer med den efterfrågan som bestäms av en 
snabb tillväxt av länets befolkning och inkomster, och att dessa tjänster har en hög 
inkomstelasticitet. 

Länet har också behållit sin roll som centrum för offentlig administration, en spe-
cialiserad bransch som har ökat antalet sysselsatta mellan 1993 och 2006. Även inom 
utbildningsområdet har antalet sysselsatta ökat. Fyra specialiserade och växande 
branscher speglar länets komparativa fördelar i besöksnäringen: Hotell och restau-
rang, Övriga landtransporter, Resebyråer och Rederier. Totalt har sysselsättningen i 
dessa fyra branscher ökat med 1 700 personer per år mellan 1993 och 2006.

Allt som allt visar Figur 7 att länets komparativa fördelar fi nns inom kunskapsinten-
siva, kontaktintensiva och innovativa branscher. Inom industrin rör det sig främst om 
de två branscher som är kopplade till produktion av läkemedel och instrumentvaror. I 
tjänstesektorn har länet komparativa fördelar i Företagstjänster, Bank och försäkring, 
kreativ upplevelsebaserad produktion, Utbildning samt Offentlig administration. 

Vid sidan av dessa branscher är länet både specialiserat och har vuxit i sysselsatta i 
ett antal branscher som är beroende av stor och växande lokal och regional marknad. 
Parti- och detaljhandeln är en sådan bransch, och där främst inom de delbranscher 
som utgörs av butikshandel. Hårvård och Kroppsvård (som ingår i Renhållning, 
kultur och sport) och lokalvård (som ingår i Företagstjänster) är ytterligare två bran-
scher som vuxit snabbt i länet, i huvudsak till följd av en snabbt växande lokal och 
regional marknad. 

De branscher som länet var specialiserad i, och där antalet sysselsatta minskat 
mellan 1993 och 2006 visas i den nedre högra delen av Figur 7. För dessa  branscher 
är det snarare den tekniska utvecklingen än en minskad efterfrågan som varit 
avgörande. Tillverkning av kontorsmaskiner och datorer är en mogen bransch där 
produktionen har fl yttat ut till låglöneländer. Minskningen inom Elektro- och tele 
och Telekom speglar den omstrukturering som ägt rum inom framförallt Ericsson 
och Telia Sonera. I övriga specialiserade och krympande branscher i länet (Förlag, 
Grafi sk industri, Post och budbil, Järnvägsföretag och Flygbolag) har den tekniska 
utvecklingen, framförallt genom Internet, medfört att information kan överföras 
utan mellanhänder. Inom Förlag och grafi sk industri tillkommer att nya och billigare 
teknologier för framställning av tryckta medier har minskat personalbehovet. Totalt 
har sysselsättningen i dessa sju branscher minskat med i genomsnitt ca 1 200 per år 
under perioden 1993–2006.
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I den nedre vänstra delen av Figur 7 fi nns de branscher som länet inte var specialise-
rad i 1993 och som har minskat antalet sysselsatta mellan 1993 och 2006. Dessa är 
Hälso- och sjukvård i offentlig regi samt branscher inom arbetsintensiv tillverknings-
industri. Totalt minskade antalet sysselsatta i dessa branscher med i genomsnitt ca 
500 personer per år. 

I den övre vänstra delen av Figur 7 återfi nns de branscher som hade låg speciali-
sering i länet och en ökad sysselsättning mellan 1993 och 2006. Dessa branscher kan 
delas in i två grupper. Det handlar dels om kunskapsintensiv industri (Transportme-
del och Maskinindustri), dels branscher som vuxit till följd av att befolkningen vuxit 
(Övrig tillverkningsindustri, Byggindustri, Jordbruk (småskaliga växtodlingar) och 
Bilserviceverkstäder). 

I Figur 8 ges en samlad bild av de olika branschgruppernas vikt för den totala 
sysselsättningen i länet och riket21. De branscher som var specialiserade år 1993 och 
vuxit mellan åren 1993 och 2006 svarade för omkring 60 procent av länets syssel-
sättning år 1993, och omkring 70 procent år 2006. Läggs därtill branscher som vuxit 
i länet, men som länet inte var specialiserad i år 1993, blir andelen sysselsatta i länets 
växande branscher runt 80 procent år 2006. Motsvarande andel år 2006 för växande 
branscher i riket är drygt 60 procent. Detta visar tydligt Stockholmsregionens gynn-
samma branschstruktur. 

Figur 8. Andelen sysselsatta 1993, 2001 och 2006 i branscher med hög respektive låg specialisering 
i länet år 1993 och ökad respektive minskad sysselsättning 1993–2006. 

21 Ett antal mindre branscher ingår inte bland de grupper av branscher 
som analyseras, varför andelarna inte summerar till 100 procent.
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Genusperspektiv
Analysen ovan visar att Stockholms län har ett välpositionerat näringsliv där de 
specialiserade och växande branscherna kännetecknas av att de är kontaktintensiva, 
kunskapsintensiva och innovativa. I detta avsnitt analyseras vad denna strukturom-
vandling i länet har inneburit för män och kvinnor. 

På aggregerad nivå svarade kvinnorna för närapå hälften av länets totala syssel-
sättning år 1993, medan andelen år 2006 låg på en lägre nivå, 48,6 procent (Figur 9 ). 
Den minskade andelen förklaras helt av att gruppen lågutbildade (kortare än 3-årigt 
gymnasium) minskat betydligt mer bland kvinnor än bland män. Bortsett från denna 
utbildningsgrupp har andelen kvinnor av de sysselsatta ökat, främst i gruppen med 
längre högskoleutbildning.

Lång högskole

Kort högskole

Gymnasium

Ingen utb
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Figur 9. Andelen kvinnor och män av sysselsatt dagbefolkning 1993–2006, fördelade på fyra 
utbildningsnivåer.

Låt oss därefter se på utvecklingen för de specialiserade branscherna i Stockholms-
regionen. 

För dessa specialiserade branscher i länet visas i Figur 10 andelen kvinnor i väx-
ande respektive krympande branscher. Det framgår tydligt att andelen kvinnor är 
högre i de växande branscherna. Omvänt är således andelen män högre i de krym-
pande branscherna. I termer av hur män och kvinnor är fördelade på växande respek-
tive krympande branscher tenderar därför strukturomvandlingen i länet att ha varit 
mer gynnsam för kvinnor än för män. Bakgrunden är att länets specialiserade och 
växande branscher efterfrågar högutbildad arbetskraft i större utsträckning än icke 
specialiserade och krympande branscher, samtidigt som kvinnorna i länet är något 
mera högutbildade än männen.
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Figur 10. Andelen kvinnor i specialiserade växande respektive krympande branscher i Stockholms 
län 1993, 2001 och 2006.

Om vi därefter ser på sysselsättningens tillväxt bland kvinnor och män i växande och 
krympande branscher framgår följande (Figur 11). Först, i de branscher som var spe-
cialiserade i Stockholms län och växande mellan 1993 och 2006 var tillväxten högre 
för män jämfört med kvinnor. Sedan, i krympande branscher minskade sysselsätt-
ningen för kvinnor snabbare än för män. 

Figur 11. Årlig sysselsättningstillväxt 1993–2006 för män och kvinnor i specialiserade växande 
respektive krympande branscher i Stockholms län. Ovägda genomsnitt.
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Av de växande och specialiserade branscherna år 2006 var andelen kvinnor högst i 
utbildning (73 procent), läkemedel (56 procent), Offentlig administration (56 pro-
cent) Renhållning, kultur och sport (54 procent) samt Bank och fi nans (52 procent). 
I de krympande branscherna som år 1993 var specialiserade i länet var andelen män 
mellan 60 och 75 procent. 
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Alltså, i de växande branscherna, där andelen kvinnor var relativt hög år 1993, har 
kvinnornas sysselsättning ökat något långsammare än männens. I de krympande 
branscherna, där andelen kvinnor var relativt låg år 1993, har kvinnornas syssel-
sättning minskat något snabbare än männens. Sammantaget har detta medfört att 
kvinnornas sysselsättning 1993–2006 ökat något långsammare än männens, vilket 
vi redan kunde se i Figur 9. Det är dock viktigt att lägga märke till det mönster som 
ligger bakom denna utveckling: Att kvinnor i snabbare takt än männen lämnat de 
krympande branscherna och de lågutbildade jobben. 

Tillväxt och dynamik på arbetsställenivå
Så här långt har analysen enbart handlat om utvecklingen på branschnivå. Bran-
scherna har grupperats efter specialiseringsgrad, och om de är växande eller krym-
pande. Hur länets totala sysselsättning förändras kan uttryckas som ett netto mellan 
förändringen i växande respektive krympande branscher. Vilka branscher som är 
vad bestäms givetvis av vilken branschnivå som studeras. Inom en växande bransch 
fi nns delbranscher som krymper och vice versa. Hur branschen utvecklas totalt är 
ett netto mellan sysselsättningens förändring i växande respektive och krympande 
delbranscher. (En sådan analys av strukturomvandlingen på detaljerad branschnivå 
redovisas i slutet av rapporten.)

Men, i grunden bestäms sysselsättningens förändring på arbetsställenivå, d.v.s. 
nettot mellan arbetsställen med ökad respektive minskad sysselsättning. En ökning 
kan ske såväl vid befi ntliga arbetsställen som genom tillkomst av nya arbetsställen; 
en minskning kan ske såväl vid befi ntliga arbetsställen som genom att arbetsställen 
läggs ned. En fråga av speciellt intresse handlar om de nya arbetsställenas betydelse, 
inte minst deras betydelse inom de specialiserade och växande branscherna i länet. 

I Figur 12 har de nya arbetsställenas andel av befi ntliga företag plottats för år 1993 
och 2006. På den horisontella axeln anges de nya arbetsställena som andel av antalet 
befi ntliga arbetsställen. På den vertikala axeln anges sysselsättningen i nya arbets-
ställen som andel av total sysselsättning för växande arbetsställen, d.v.s. arbetsstäl-
len med ökad sysselsättning.     

Figur 12. Nya arbetsställen som andel av befi ntliga arbetsställen och sysselsatta i nya arbetsställen 
som andel av total sysselsättning vid växande arbetsställen, 48 branscher i Stockholms län 1993 
och 2006.
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I medianbranschen22 år 1993 utgjorde de nya arbetsställena drygt 12 procent av 
befi ntliga arbetsställen, och svarade för drygt 8 procent av sysselsättningen för alla 
växande arbetsställen. I påfallande många branscher svarade de nya arbetsställena 
för en betydligt större andel av sysselsättningen i växande arbetsställen än vad som 
motsvarades av deras andel av antalet arbetsställen (d.v.s. branscher som i Figur 12 
ligger över 45-graderslinjen). Detta förhållande får ses mot bakgrund av den djupa 
lågkonjunkturen och att relativt få befi ntliga arbetsställen växte i antal sysselsatta år 
1993.     

Huvuddelen av de arbetsställen som växte år 1993 fanns, inte oväntat, inom länets 
växande och specialiserade branscher (d.v.s. den övre högra delen i Figur 7). För 
dessa branscher svarade de nya arbetsställena också för en större dynamik: i median-
branschen utgjorde de nya arbetsställena ca 19 procent av befi ntliga arbetsställen, 
och svarade för 11 procent av sysselsättningen i växande arbetsställen.  

År 2006 var den genomsnittliga förnyelsegraden för alla branscher ungefär 
densamma, vad gäller de nya arbetsställenas andel av befi ntliga arbetsställen. För 
medianbranschen utgjorde de knappt 13 procent, jämfört med 12 procent år 1993. 
Deras roll för sysselsättningen är dock avgjort mindre; knappt 4 procent jämfört med 
drygt 8 procent år 1993. Att de nya arbetsställenas roll för sysselsättningen har mins-
kat förklaras av att konjunkturläget är helt annorlunda. År 2006 svarar de växande 
arbets ställena för mer än hälften av all sysselsättning, jämfört med en tredjedel år 
1993.  

Den större dynamiken inom länets specialiserade och växande branscher gäller 
även år 2006. För dessa branscher var medianvärdet 18 procent avseende de nya 
arbetsställenas andel av befi ntliga arbetsställen (19 procent år 1993), och 7 procent 
avseende deras andel av sysselsättningen för växande arbetsställen (11 procent år 
1993). De specialiserade och växande branschernas större dynamik kan också beskri-
vas med följande jämförelsetal. År 1993 svarade dessa branscher för knappt hälften 
och år 2006 för 70 procent av alla nya arbetsställen; år 1993 svarade de för 53 procent 
och år 2006 för 60 procent av sysselsättningen vid alla växande arbetsställen. 

Länets specialiserade branscher avser arbetsställen som vi tidigare 
har kunnat karaktärisera som kontaktintensiva, kunskapsintensiva och 
innovativa verksamheter. Vi har också kunnat se att strukturomvandlingen 
de senaste tio, femton åren inneburit att kvinnor i snabbare takt än männen lämnat 
de krympande branscherna och de lågutbildade jobben. I nästa avsnitt ska struktur-
omvandlingen på kompetens- och yrkesnivå analyseras mer i detalj.

22 Vi använder medianen som genomsnittsmått p.g.a extremvärden för 
några mycket små branscher. Dessa branscher redovisas inte i fi guren.
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Strukturomvandlingen i ett utbildnings- och 
 yrkesperspektiv

Yrkesområden och kvalifi kationsnivåer
I detta avsnitt analyseras strukturomvandlingen  i ett utbildnings- och yrkesperspek-
tiv. Yrkesperspektivet redovisas utifrån statistik enligt standard för svensk yrkes-
klassifi cering (SSYK). Den klassifi cerar personer efter dels typ av arbete, d.v.s. den 
uppsättning uppgifter och göromål som utförs eller skall utföras av en person, dels de 
kvalifi kationer som normalt krävs för att utföra detta arbete. 

SSYK innehåller fyra nivåer; Yrkesområde, Huvudgrupper, Yrkesgrupper och Un-
dergrupper. Datamaterialet för analysen i detta avsnitt baserar sig på 113 yrkesgrup-
per. Men resultaten redovisas huvudsakligen på 10 yrkesområden, dels för att ge en 
bättre överblick, dels för att yrkesområden är tydligt kopplade till kvalifi kationskrav. 

Tabell 3. Yrkesområden och kvalifi kationsnivåer enligt SSYK.

Yrkesområde Kvalifi kationsnivåer

1 Ledningsarbete –

2 Arbete som kräver teoretisk specialistkom-
petens

Normalt krävs en längre högskoleutbildning 
(3-4 år eller mer) och en akademisk examen

3 Arbete som kräver kortare högskoleutbild-
ning

Normalt krävs gymnasieskola med påbygg-
nad eller en kortare högskoleutbildning 
(högst 3 år)

4 Kontors- och kundservicearbete Normalt krävs gymnasiekompetens

5 Service- omsorgs- och försäljningsarbete Normalt krävs gymnasiekompetens

6 Arbete inom jordbruk, trädgård, skogsbruk 
och fi ske

Normalt krävs gymnasiekompetens

7 Hantverksarbete inom byggverks. och 
tillverkning

Normalt krävs gymnasiekompetens

8 Process- och maskinoperatörsarb., trans-
portarb. m.m.

Normalt krävs gymnasiekompetens

9 Arbete utan krav på särskild yrkesutbild-
ning

Normalt inga krav på utbildning

0 Militärt arbete –

Utbildnings- och yrkesstruktur i Stockholm
Sedan decennier tillbaka har ett stort utbildningsskifte ägt rum i Sverige och i 
Stockholm som innebär att andelen lågutbildade minskat kraftigt medan andelen 
högutbildade ökat. Drivkraften till detta utbildningsskifte kan ses som ett växelspel 
mellan efterfrågan och utbud. Strukturomvandlingen inom näringslivet medför en 
ökad efterfrågan på välutbildad arbetskraft och en lägre efterfrågan på kortutbildad 
arbetskraft. Samtidigt har den genomsnittliga utbildningsnivån ökat genom utbild-
ningssatsningar som lett till att en allt högre andel går vidare till högskolestudier. 
Tillsammans innebär detta att den genomsnittliga utbildningsnivån bland den syssel-
satta befolkningen tenderar att stiga över tiden. Detta utbildningsskifte förstärks av 
att äldre med i genomsnitt lägre utbildningsnivå lämnar arbetskraften och ersätts av 
yngre med i genomsnitt högre utbildningsnivå. 

Idag utgör de med lång högskoleutbildning en nästan lika hög andel av arbets-
kraften i Stockholms län som de som inte fullgjort 3-årigt gymnasium. I Stockholms-
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regionen är det tydligt att utbildningsskiftet från låg- till högutbildade varit extra 
stark för kvinnorna. Idag är en högre andel av kvinnorna högutbildade och en lägre 
andel lågutbildade, jämfört med männen.

Figur 13. Sysselsatta per utbildningsnivå som andel av total sysselsatt dagbefolkning i riket och 
Stockholms län 1993 och 2006. Procent.
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På motsvarande sätt anger yrkesstrukturen andelen sysselsatta fördelade på olika 
yrken. Genom att beräkna kvoten mellan länets och rikets andel för respektive yrke 
får vi en yrkeskvot som talar om hur vanligt förekommande yrket är i länet jämfört 
med riket.   

Till de yrken som uppvisar höga yrkeskvoter hör bl a Samhälls- och språkvetare, 
Jurister, Dataspecialister. Dessa är exempel på yrken som är två gånger vanligare 
i länet jämfört med riket. De minst vanliga yrkena i Stockholms län är i många fall 
varuhanteringsyrken inom tillverkningsindustrin, t.ex. Maskinoperatörer och 
Processoperatörer.  Yrken med höga yrkeskvoter ställer ofta krav på lång högsko-
leutbildning, medan yrken med låga yrkeskvoter generellt ställer krav på kortare 
utbildning, t.ex. gymnasieutbildning.  

Tabell 4. De 10 yrkena med högst respektive lägst yrkeskvot i Stockholms län år 2006, antal 
och andel av total sysselsättning i länet.

Rank Yrke Yrkes-
kvot

Antal 
syss  
2006

Andel 
(procent) 
av syss

1 Chefstjänstemän i intresseorganisationer 2,43 659 0,07

2 Matematiker och statistiker 2,38 981 0,11

3 Samhälls- och språkvetare 2,30 3 017 0,33

4 Fotomodeller m.fl . 2,26 42 0,00

5 Administratörer i intresseorganisationer 2,20 3 878 0,42

6 Resevärdar m.fl . 2,18 3 133 0,34

7 Jurister 2,05 7 318 0,79

8 Journalister, konstnärer, skådespelare m.fl . 1,97 16 885 1,82

9 Dataspecialister 1,95 36 880 3,98

10 Företagsekonomer, marknadsförare och personaltjänstemän 1,88 39 626 4,28

… … …

104 Lantmästare, skogsmästare m.fl . 0,23 143 0,02

105 Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift 0,20 160 0,02

106 Gruv- och bergarbetare, stenhuggare 0,20 130 0,01

107 Maskinoperatörer, metall- och mineralbehandling 0,16 1 949 0,21

108 Processoperatörer, trä- och pappersindustri 0,16 756 0,08

109 Maskinoperatörer, gummi- och plastindustri 0,12 394 0,04

110 Fiskare och jägare 0,10 9 0,00

111 Skogsbrukare 0,08 74 0,01

112 Processoperatörer vid stål- och metallverk 0,04 141 0,02

113 Maskinoperatörer, trävaruindustri 0,04 123 0,01

Källa: SCB

Anm: Yrkeskvoten beräknas som andelen sysselsatta i yrket i Stockholms län, dividerat med motsvarande 
andel i riket.

Det vore önskvärt att på samma sätt som för utbildningen se hur yrkesstrukturen 
förändrats sedan 1993. Den yrkesstatistik som fi nns tillgänglig har dock inga uppgif-
ter före år 2001. 
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Strukturomvandlingen – utbildnings- och yrkeskrav
Strukturomvandlingen på branschnivå och dess samband med länets specialisering 
har behandlats ovan, se bland annat redovisningen i Figur 7. I detta avsnitt komplet-
teras den föregående analysen med en bild av de förändringar av länets utbildnings- 
och yrkesstruktur som åtföljt strukturomvandlingen på branschnivå. 

Analysen genomförs med den tidigare indelningen av branscher i två huvudgrup-
per, d.v.s. branscher som uppvisar hög respektive låg specialisering i länet. För res-
pektive grupp särredovisas branscher som vuxit respektive krympt i antal sysselsatta 
under perioden 1993–2006. 

Utbildningskraven belyses av den förvärvsarbetande dagbefolkningens utbild-
ningsnivå som redovisas i fyra grupper (lång högskoleutbildning, kort högskoleut-
bildning, 3-årig gymnasieutbildning och kortare är 3-årigt gymnasium). Förändring-
ar i utbildningsstrukturen avser samma period som förändringen på branschnivå, 
d.v.s. perioden 1993–2006. 

Yrkeskraven redovisas enligt SSYK på 1-siffernivå, s.k. Yrkesområden. Som nämn-
des ovan kan förändringar i yrkesstrukturen endast redovisas för femårsperioden 
2001–2006. För denna kortare period redovisas därför hur yrkesområdets andel 
av sysselsättningen i aktuella branscher har förändrats. Några små yrkesområden 
är marginella i sammanhanget, t.ex. Militärt arbete och Jordbruksarbete, och ingår 
därför inte i redovisningen. 

Utbildnings- och yrkeskrav inom branscher med hög 
 specialisering
Av de 19 branscher som 1993 hade en hög specialisering i Stockholms län har 12 
branscher varit växande i antal sysselsatta mellan 1993 och 2006. Hit hör bl.a. 
Företagstjänster, Utbildning, Parti- och detaljhandel, Hotell och restaurang, samt 
industribranscherna Läkemedels- och Instrumentvaruindustri. Dessa branscher kan 
generellt karaktäriseras som kunskapsintensiva, kontaktintensiva eller innovativa. 
I  Figur 14 redovisas hur olika utbildningsgrupper och yrkesområden har utvecklats 
inom dessa branscher. 
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Figur 14. Utveckling av utbildningsgrupper och yrkesområden inom specialiserade och växande 
branscher.

Källa: SCB

I fi gurens vänstra del, Utbildningsgrupper, har horisontellt de fyra utbildnings-
grupperna indelats i två kategorier, Hög respektive Låg andel sysselsatta vid startåret 
1993. Vertikalt visar den övre delen att utbildningsgruppen har vuxit och den nedre 
delen att den har minskat. För respektive utbildningsgrupp anges inom parentes årlig 
sysselsättningsförändring mellan 1993 och 2006. 

Inom de specialiserade och växande branscherna hade nästan hälften av de syssel-
satta Kortare än 3-årigt gymnasium som högsta utbildning år 1993. Sedan dess har 
antalet kortutbildade minskat med 15 000 personer. Netto, bör tilläggas. För bland 
de kortutbildade har antalet kvinnor minskat med 18 000, medan antalet män har 
ökat med 3 000. 

De tre övriga utbildningsgrupperna har alla vuxit i antal sysselsatta, sammantaget 
med 215 000 mellan 1993 och 2006. Den största ökningen har skett för gruppen med 
minst 3-årig eftergymnasial utbildning, som vuxit med ca 105 000. I alla tre grup-
perna har antalet kvinnor vuxit snabbast. 

I fi gurens högra del, Yrkesområden, har yrkesområdena horisontellt gruppe-
rats i Hög respektive Låg andel 2001, för yrkesområden vars andel av sysselsättning-
en inom dessa branscher är högre respektive lägre än medianvärdet23. Den vertikala 
axeln visar om andelen sysselsatta inom yrkesområdet har ökat eller minskat mellan 
2001 och 2006. 

Den övre högra delen av fi guren återger yrkesområden med hög och ökad andel 
sysselsatta. Dessa yrkesområden är Arbete som kräver teoretisk specialistkompe-
tens, Arbete som kräver kortare högskoleutbildning eller motsvarande kunskaper 

23 Det yrkesområde som utgör medianen har klassifi cerats som Hög 
andel 2001, om andelen är högre än genomsnittet för samtliga yrkes-
områden inom branschgruppen, och vice versa. 
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samt Service- omsorgs- och försäljningsarbete. De två första är förenade med de 
höga utbildningskrav som kännetecknar många av de branscher som uppvisar hög 
specialisering och sysselsättningstillväxt. Service- omsorgs- och försäljningsarbete 
kan sägas vara ett yrkesområde med stor kontaktintensitet vilket kännetecknar fl era 
av de övriga branscherna som är specialiserade och växande. 

Den övre vänstra delen återger yrkesområden med ökad andel, från en låg nivå 
år 2001. Här återfi nns Ledningsarbete och Arbete utan krav på särskild yrkesut-
bildning,  yrkesområden med helt olika utbildningskrav. Att andelen ökar för det 
senare yrkesområdet speglar den efterfrågan på servicefunktioner (Städare, Köks- 
och restaurangbiträden, vaktmästare m.fl .) som följer med de växande branscherna 
Företagstjänster24, Hotell och restaurang, samt Parti- och detaljhandel.

Figurens nedre del återger yrkesområden med minskade andelar av sysselsättning-
en inom aktuella branscher, och här återfi nns Kontors- och kundservicearbete. Att 
detta yrkesområde minskar kan förklaras av den tekniska utveckling (främst IKT) som 
har medfört att många arbeten har automatiserats och därmed rationaliserats bort.

Låt oss därefter övergå till de branscher som var specialiserade i länet år 1993, 
men minskat i antal sysselsatta mellan 1993 och 2006. Till dessa branscher hör bl.a. 
Tillverkning av kontorsmaskiner och datorer, Elektro- och tele, Förlag och grafi sk 
och Telekom. Gemensamt för dessa branscher är att sysselsättningen minskat till 
följd av den tekniska utvecklingen snarare än av en minskad efterfrågan. I vissa fall 
har branschen mognat och tillverkningen fl yttat till andra regioner, i andra fall har 
den tekniska utvecklingen av framförallt Internet medfört att behovet av mellanhän-
der har minskat. 

För dessa branscher redovisas i  Figur 15 hur sysselsättningsförändringen fördelar 
sig på utbildningsgrupper och yrkesområden. Först, vad gäller utbildningsgrup-
per har sysselsättningen minskat för alla utbildningsgrupper med undantag för 
gruppen Minst 3-årig eftergymnasial utbildning. Denna grupp har ökat med drygt 
4 000 under perioden, varav huvuddelen kvinnor. De kortutbildade i gruppen Kor-
tare än 3-årigt gymnasium har minskat mest, med nästan 18 000 under perioden, 
varav huvuddelen kvinnor.  

Sedan, vad gäller yrkesområden har antalet sysselsatta minskat i de fl esta, men 
i olika takt. Det har medfört att andelen har ökat för fyra områden:  Ledningsarbete, 
Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens, Kontors- och kundservicearbete, 
samt Service, omsorgs- och försäljningsarbete. De två första yrkesområdena ställer 
höga utbildningskrav medan Kontors- och kundservicearbete, Service, omsorgs- 
och försäljningsarbete är yrkesområden som kan sägas vara kontaktintensiva. Till 
yrkesområden som minskat andelsmässigt hör bl.a. Hantverksarbete inom bygg-
verksamhet och tillverkning, Process och maskinoperatörsarbete, transportarbete 
m.m. och Arbete utan krav på särskild yrkesutbildning. Kännetecknande för dessa 
yrkesområden är att de normalt ställer krav på högst gymnasieutbildning. 

24 Tjänster inom dessa yrkesområden erbjuds dessutom i ökad omfatt-
ning av företag verksamma inom Företagstjänster
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Figur 15. Utveckling av utbildningsgrupper och yrkesområden 
inom specialiserade och krympande branscher.

Men vi kan se att även för gruppen Arbete som kräver kortare högskoleutbildning 
eller motsvarande kunskaper har andelen minskat. Bakgrunden är att inom fl era 
branscher har kravprofi len skärpts, från kort till lång högskoleutbildning. Vidare 
har de med kort högskoleutbildning svarat för en mycket stor del av sysselsättningen 
inom fl era av dessa branscher som krympt i antal sysselsatta under perioden, bl.a. 
Telekom och Flygbolag.  

Utbildnings- och yrkeskrav inom branscher med låg specialisering
Av de tolv branscher som var lågt specialiserade i Stockholm län år 1993 har något 
fl er än hälften vuxit i antal sysselsatta. Det handlar dels om branscher som vuxit i 
samband med länets befolkningsökning, bl a Byggindustri och Bilserviceverkstäder, 
dels om branscher inom kunskapsintensiv industri, Transportmedels- och Maskinin-
dustri. För dessa lågt specialiserade men växande branscher redovisas i  hur syssel-
sättningsförändringen fördelar sig på utbildningsgrupper och yrkesområden. 

Inom dessa branscher har sysselsättningen ökat i samtliga utbildningsgrup-
per under perioden 1993–2006. Den största ökningen avser gruppen med 3-årig 
gymnasieutbildning, som vuxit med 10 000 under perioden, medan gruppen Minst 
3-årig eftergymnasial utbildning ökat med 5 000, och de två övriga grupperna med 
2–2 500. 

Gruppen med högst utbildning svarar således för ca en fjärdedel av den totala 
ökningen.  Detta är en låg andel i jämförelse med vad som tidigare redovisats för de 
växande specialiserade branscherna, där de högst utbildade svarade för mer än 
hälften av den totala ökningen av antalet sysselsatta. För att förstå denna skillnad i 
tillväxtens fördelning på utbildningsgrupper måste vi se hur tillväxten fördelas på de 
branscher som är aktuella. 
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Tillväxten av antal sysselsatta 1993–2006 domineras av en bransch, byggindustrin, 
som svarar för närmare två tredjedelar av den totala ökningen inom branscher med 
låg specialisering. Länets byggindustri producerar i huvudsak för den regionala 
marknad som vuxit med befolkningsökningen, om än med konjunkturella variatio-
ner. Byggindustrins sysselsättning domineras helt av personer med högst gymnasie-
utbildning. Detsamma gäller även för en annan bransch, bilserviceverkstäder, som 
vuxit med den regionala marknaden och där sysselsättningen domineras av kort-  eller 
högst gymnasieutbildade.  

Å andra sidan återfi nns bland dessa i länet lågt specialiserade branscher även 
delar av den kunskapsintensiva industrin: transportmedels- och maskinindustri. 
I dessa båda branscher verksamma på den globala marknaden är ökningen av antalet 
sysselsatta relativt liten. Den stora skillnaden jämfört med byggindustrin är att den 
ökade sysselsättningen så gott som uteslutande avser personer med längre eftergym-
nasial utbildning. Sammantaget innebär detta att de lågt specialiserade men växande 
branscherna i länet egentligen borde delas upp i två kategorier – branscher verksam-
ma på regional respektive global marknad. 

En sådan uppdelning skulle också bidra till att förstå varför kvinnor svarar för 
knappt 13 procent av den totala ökningen, då fördelningen på utbildningsgrup-
per och branscher är helt olika bland män och kvinnor. Närmare 70 procent av den 
ökade sysselsättningen för kvinnor utgörs av personer med längre eftergymnasial 
utbildning, medan motsvarande andel för män uppgår till knappt 20 procent. Detta 
återspeglar att kvinnorna i högre grad än männen är verksamma i de kunskapsinten-
siva och globalt verksamma branscherna. 

Figur 16. Utveckling av utbildningsgrupper och yrkesområden 
inom lågt specialiserade och  växande branscher.

Speciellt för dessa branscher kompliceras en jämförelse av utvecklingen för yrkes-
områden och utbildningsgrupper av att jämförelsen avser perioder av olika längd. 
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För den kortare perioden 2001–2006 fördelas tillväxten på branscher annorlunda, 
där exempelvis transportmedelsindustrin svarar för en betydligt större del än för 
perioden 1993–2006.  

Till yrkesområden med ökade sysselsättningsandelar hör exempelvis Arbete som 
kräver teoretisk specialistkompetens och Arbete som kräver kortare högskoleut-
bildning eller motsvarande kunskaper, i båda fallen yrkesområden som ställer höga 
utbildningskrav. Ett annat yrkesområde med ökad andel är Service, omsorgs- och 
försäljningsarbete, vilket kan sägas vara ett yrkesområde med hög kontaktintensitet. 
Slutligen, för de branscher som är lågt specialiserade i länet och som krympt i antal 
sysselsatta redovisas i  hur sysselsättningsförändringen fördelas på utbildningsgrup-
per och yrkesområden. 

Dessa lågt specialiserade och krympande branscher består av två helt skilda verk-
samheter. Å ena sidan ingår ett antal industribranscher som kan karaktäriseras som 
arbets- eller kapitalintensiv produktion: Livsmedel, Metallvaror, Gummi- och plast, 
Jord och stenvaror, samt Papper och pappersvaror. Å andra sidan ingår även Hälso- 
och sjukvård, omsorg. I detta fall är det egentligen tveksamt att använda kriteriet 
specialiseringsgrad, eftersom denna verksamhet i huvudsak styrs av politiska och 
demografi ska faktorer.   

För industribranscherna är dock specialiseringsgraden ett i högsta grad relevant 
mått. En låg specialiseringsgrad speglar att länet inte har några komparativa fördelar 
för denna produktion. Som vi har diskuterat ovan är länets komparativa fördelar 
knutna till de funktioner inom industrin som uttrycker kontaktintensiva och innova-
tiva verksamheter (huvudkontor, FoU och övriga stabs- och ledningsfunktioner). 
 

Figur 17. Utveckling av utbildningsgrupper och yrkesområden 
inom lågt specialiserade och krympande branscher.
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Sysselsättningens förändring för olika utbildningsgrupper ger stöd för denna 
uppfattning: Sysselsättningen har ökat relativt kraftigt för de med Minst 3-årig 
eftergymnasial utbildning samt 3-årigt gymnasium, medan den minskat än krafti-
gare främst för gruppen Kortare än 3-årigt gymnasium men även för gruppen kort 
eftergymnasial utbildning. Bilden behöver dock förtydligas i några avseenden. Först, 
branschen Hälso- och sjukvård samt omsorg svarar för en mångdubbelt större syssel-
sättning än industribranscherna sammantagna. Sedan, inom Hälso- och sjukvård 
ökar gruppen med lång eftergymnasial utbildning delvis till följd av att sjuksköters-
kors utbildning har klassats om från kort- till lång eftergymnasial utbildning, vilket 
helt förklarar att gruppen med kort eftergymnasial utbildning minskar. 

Inom industribranscherna ökar alla grupper med lägst 3-årigt gymnasium, och 
omstruktureringen från varu- till kunskapshantering är tydlig: Gruppen med lång 
eftergymnasial utbildning utgjorde år 1993 ca 20 procent av alla med lägst 3-årigt 
gymnasium men svarar för ca 40 procent av den ökade sysselsättningen. 

Att dessa lågt specialiserade och krympande branscher består av två helt skilda 
typer av verksamheter speglas också i könsfördelningen. Hälso- och sjukvård samt 
omsorg domineras helt av kvinnor, med en andel av branschens sysselsättning som 
var 85 procent år 1993 och 80 procent år 2006. Kvinnornas andel av sysselsättningen 
i de aktuella industribranscherna är betydligt lägre. Men andelen har ökat från 30 
procent år 1993 till 35 procent år 2006. Minskningen av kortutbildade är visserligen 
större bland kvinnor, men ökningen av gruppen med lång eftergymnasial utbildning 
är också större bland kvinnor.  

Förändringen av yrkesområden stämmer väl överens med förändringen av 
utbildningsgrupper. Yrkesområden med ökade andelar är Ledningsarbete, Arbete 
som kräver teoretisk specialistkompetens samt Service-, omsorgs- och försäljnings-
arbete. Dessa kännetecknas av att de ställer höga utbildningskrav, eller att de är 
kontaktintensiva yrkesområden. De minskade andelarna för de yrkesområden som 
representerar olika typer av varuhantering tyder på att dessa funktioner kan hålla på 
att fasas ut från Stockholmsområdet.

Yrkesstrukturen inom industrin 
Idag svarar tillverkningsindustrin för 19 procent av den totala sysselsättningen i 
riket och knappt 10 procent av länets totala sysselsättning. Vi har tidigare förklarat 
varför industrisektorn är förhållandevis liten i länet: De komparativa fördelarna fi nns 
främst i de innovativa, kunskaps- och kontaktintensiva funktionerna inom industrin; 
däremot har länet inga tydliga komparativa fördelar i själva varuproduktionen. Ge-
nom en jämförelse av yrkesstrukturen inom länets industri med den i riket ges i Figur 
18 en samlad bild av fördelningen på dessa olika typer av funktioner och verksam-
heter. 
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Figur 18. Andel sysselsatta per yrkesområde inom industrin i Stockholms län respektive riket år 2006.

Källa: SCB

Stockholmsregionens specialisering på kunskapshanterande verksamheter framgår 
tydligt av att Ledningsarbete tillsammans med de två yrkesområden som kräver 
längre eller kortare högskoleutbildning svarar för mer än hälften (54 procent) av 
länets industrisysselsättning, jämfört med mindre än en tredjedel i riket. 

De kontaktintensiva verksamheterna representeras av Service-, omsorgs och 
försäljningsarbete, samt av Kontors- och kundservicearbete. Tillsammans med de 
kunskapshanterande yrkena svarar dessa för mer än 60 procent av länets industri-
sysselsättning, jämfört med 40 procent i riket. De varuhanterande verksamheterna 
svarar alltså för mindre än 40 procent av länets industrisysselsättning, medan de 
svarar för 60 procent av industrisysselsättningen i riket.   

Yrkesstruktur, genus och jämställdhet
Stockholmsregionens specialisering på kunskapshanterande verksamheter gäller i 
lika hög grad inom tjänstesektorerna som inom tillverkningsindustrin. Detta belyses 
av Figur 19 som ger en översikt av hur länets sysselsättning fördelas på samma tre 
grupper av yrkesområden som ovan: Kunskapsyrken defi nierade som Ledningsar-
bete och de två yrkesområden som kräver längre eller kortare högskoleutbildning; 
Kontaktintensiva yrken, defi nierade som Service-, omsorgs och försäljningsarbete, 
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samt Kontors- och kundservicearbete; Varuhanteringsyrken, defi nierade som övriga 
yrkesområden i Figur 181. För dessa tre grupper av yrkesområden återger fi guren 
 yrkesstrukturen 2001 och 2006, med en fördelning på män och kvinnor i två ålders-
kategorier, yngre respektive äldre än 40 år. 
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Figur 19. Antal sysselsatta män och kvinnor i två åldersgrupper fördelade på Kunskapsyrken, Kon-
taktintensiva yrken och Varuhanteringsyrken i Stockholms län 2001 och 2006.

Källa: SCB

Kunskapsyrkenas andel av länets totala sysselsättning är 54 procent, d.v.s. samma 
andel som inom industrin. Kunskapsyrken och kontaktintensiva yrken utgör totalt 83 
procent av länets sysselsättning, d.v.s. de varuhanterande yrkena svarar för mindre 
än en femtedel. 

Medan kunskapsyrkena har en förhållandevis jämn könsfördelning gäller det om-
vända för kontaktintensiva yrken, som domineras av kvinnor, och varuhanterings-
yrken, som i än högre grad domineras av män. På denna aggregerade nivå har det 
under femårsperioden inte skett några större förändringar av yrkesstrukturen. Vad 
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som ändå kan noteras är att dominansen av kvinnor inom kontaktintensiva yrken 
har försvagats något, medan dominansen av män inom varuhanteringsyrken har för-
stärkts något. Som vi har påpekat tidigare handlar denna förändring om att kvinnor i 
högre grad än män går till sysselsättning inom kunskapsintensiva verksamheter. 
Andelen kvinnor i den grupp av tre yrkesområden som defi nieras som kunskapsyrken 
ökar från runt 47 procent år 2001 till 48 procent år 2006, något snabbare i ålderskate-
gorin under 40 år.  Andelen kvinnor ökar inom alla tre ingående yrkesområden, även 
Ledningsarbete2. Inom detta yrkesområde är dock andelen kvinnor avsevärt lägre, 
29 procent år 2001 och 32 procent år 2006. Inom åldersgruppen yngre än 40 år ökar 
andelen från 33 procent till 35 procent, inom åldersgruppen äldre än 40 år från 28 
procent till 31 procent.  

I ett jämställdhetsperspektiv bör det observeras att de senaste fem årens utveck-
ling inneburit att kvinnornas representation i ledande befattningar har ökat, och 
faktiskt ökat snabbare än inom andra yrkesområden. Samtidigt kan man konstatera 
att kvinnornas andel i Ledningsarbete ännu ligger långt under hälften, d.v.s. under 
kvinnornas andel av sysselsättningen inom alla yrkesområden sammantagna. Frågan 
hur kvinnorna är representerade i yrkesarbetets ledande funktioner är därför viktig 
att undersöka närmare. Hur varierar kvinnors representation mellan olika  sektorer? 
Mellan privat och offentlig sektor? Mellan stat och kommun? I förhållande till riket? 
För att belysa dessa frågor presenteras först en bild som i absoluta tal beskriver 
antalet män och kvinnor i ledande befattningar inom olika sektorer i länet och riket 
år 2006, Tabell 5. 

Det framgår att huvuddelen av de sysselsatta inom yrkesområdet Ledningsarbete 
är verksamma inom Aktiebolag, ej offentligt ägda. Detta återspeglar främst sektorns 
storlek, men även att andelen inom sektorn som är sysselsatta med ledningsarbete är 
större än inom andra sektorer.

Tabell 5. Antal sysselsatta inom yrkesområdet Ledningsarbete per sektor och kön år 2006

Stockholms län Riket

Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt

Aktiebolag ej offentligt ägda 12 666 35 293 47 959 33 809 126 096 159 905

Kommunalt ägda företag och org.

254 523 777 973 3 112 4 085

Landsting 126 85 211 1 509 1 317 2 826

Primärkommunal förvaltning 3 248 1 608 4 856 18 007 10 605 28 612

Statlig förvaltning 1 123 1 482 2 605 2 560 4 209 6 769

Statliga affärsverk 28 81 109 57 194 251

Statligt ägda företag och org.

895 1 509 2 404 2 041 4 588 6 629

Övriga företag, ej offentligt ägda 314 824 1 138 806 2 241 3 047

Övriga offentliga institutioner 11 21 32 28 68 96

Övriga organisationer 1 585 1 613 3 198 4 124 5 373 9 497

Totalt 20 250 43 039 63 289 63 914 157 803 221 717

Källa: SCB
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Sedan visas i Tabell 6 hur andelen kvinnor bland de sysselsatta med Ledningsarbete 
varierar mellan sektorer för år 2001 och 2006, i Stockholms län och riket. 

Tabell 6. Andel kvinnor av sysselsatta inom yrkesområdet Ledningsarbete per sektor i 
Stockholms län och riket år 2001 och år 2006. Procent.

2001 2006

Stockholms län Riket Stockholms län Riket

Aktiebolag ej offentligt ägda 24 19 26 21

Kommunalt ägda företag och org. 27 21 33 24

Landsting 54 48 60 53

Primärkommunal förvaltning 65 59 67 63

Statlig förvaltning 38 32 43 38

Statliga affärsverk 13 20 26 23

Statligt ägda företag och org. 34 29 37 31

Övriga företag, ej offentligt ägda 30 27 28 26

Övriga offentliga institutioner 36 32 34 29

Övriga organisationer 43 36 50 43

Totalt 29 26 32 29

Källa: SCB

Som framgår av Tabell 6 varierar andelen kvinnor i ledningsarbete kraftigt, från ca en 
fjärdedel inom aktiebolagen till runt två tredjedelar i primärkommunal förvaltning. 
En jämförelse med riket visar att andelen kvinnor i Stockholms län är högre än i riket 
i alla sektorer båda åren, med undantag för statliga affärsverk år 2001. 

De statliga affärsverken i länet är också den sektor som, enligt dessa uppgifter, 
uppvisar den snabbaste ökningen av antalet kvinnor – en dubblering från 13 till 26 pro-
cent. För fl ertalet övriga sektorer ökar andelen runt genomsnittet på 3 procentenheter, 
men det fi nns även några sektorer där andelen sjunker. För de två sektorerna med lägst 
respektive högst andel kvinnor i Ledningsarbete, aktiebolag respektive primärkommu-
nal förvaltning, ökar andelen i länet med 2 procentenheter, d.v.s. under genomsnittet.

I ett jämställdhetsperspektiv kanske den låga andelen kvinnor inom de privata 
aktiebolagen, och den höga inom primärkommunal förvaltning, kan förefalla vara ett 
uttryck för hur långt jämställdheten har kommit i respektive sektor, i fråga om kvin-
nors representation inom ledande befattningar. En sådan tolkning är dock tveksam, 
av följande skäl.  

Andelen kvinnor av total sysselsättning i länet ligger omkring, och i vart fall inte 
avsevärt under, 50 procent. Det kan ändå fi nnas starka skäl att uppmärksamma och 
verka för åtgärder som bidrar till en jämnare könsfördelning mellan branscher och 
sektorer. Men, för att mer specifi kt belysa hur jämställt Ledningsarbetet är inom 
olika sektorer måste man rimligen ta hänsyn till den faktiska andelen kvinnor inom 
övriga befattningar i respektive sektor. 

I  Figur 20 och Figur 21 redovisas den aktuella bilden för Stockholm län och riket. 
I fi gurerna har en 45-graderslinje lagts in. Den kan sägas vara mållinjen ur jämställd-
hetssynpunkt, eftersom den anger att andelen kvinnor i ledande befattningar är 
precis lika stor som andelen kvinnor totalt i sektorn.
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Figur 20. Andel kvinnor per sektor, totalt och i ledande befattning, i Stockholms län år 2006.

Källa: SCB
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Figur 21. Andel kvinnor per sektor, totalt och i ledande befattning, i Riket år 2006.

Källa: SCB

Huvudintrycket är att alla sektorer ligger avsevärt under mållinjen, d.v.s. kvinnor är 
underrepresenterade i alla sektorer, i länet och i än högre grad i riket. I t.ex. primär-
kommunal förvaltning i länet, med 67 procent kvinnor på de ledande befattningarna, 
är avståndet till mållinjen 10 procentenheter. 
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De sektorer som i denna mening har kommit närmast mållinjen är Statlig förvaltning, 
Statliga affärsverk och Statligt ägda företag och organisationer.  För dessa sektorer är 
skillnaden mindre än 10 procentenheter mellan andel kvinnor i ledande befattning 
och andel kvinnor totalt i sektorn. 

Den sektor som ligger längst från mållinjen, även i jämförelse med riket, är 
Kommunalt ägda företag och organisationer i Stockholms län: Kvinnor innehar 65 
procent av alla befattningar, men knappt 33 procent av de ledande befattningarna. 
I denna sektor har man med andra ord kommit endast halvvägs till mållinjen. Det är 
också den enda sektor som inte har närmat sig mållinjen under de senaste fem åren. 

Sammanfattande kommentarer
Den strukturomvandling av branscher, utbildningsgrupper och yrkesområden som 
beskrivits kan relateras till de faktorer som långsiktigt driver strukturomvandlingen. 
Ur policysynpunkt är det nödvändigt att göra detta eftersom den framtida struktur-
omvandlingen i hög grad kommer påverkas av utvecklingen av strukturomvandling-
ens drivkrafter.

I det föregående kapitlet identifi eras fyra huvudfaktorer som långsiktigt driver 
strukturomvandlingen av branscher, utbildningsgrupper och yrkesområden. Det 
handlar om förändringar i teknologin som påverkar produktiviteten, förändringar i 
efterfrågan som är relaterade till ökade inkomster, påverkan genom utrikeshandel 
och regioners funktion i den nationella och globala ekonomin. 

Analysen av strukturomvandlingen de senaste 50 åren visar att Stockholmsregio-
nens funktion i den nationella ekonomin har varit stabil över tiden. Regionen har 
genom sin storlek, tillgänglighet och branschbredd haft funktionen som nationellt 
administrativt och politiskt centrum samt centrum för kommersiella verksamheter 
som är kunskapsintensiva, kontaktintensiva och innovativa. Stockholmsregionen 
har under lång tid varit specialiserad på verksamheter i skärningspunkten mellan 
kunskap, kreativitet, kultur och kommunikation. En spegling av denna specialisering 
är att Stockholmsregionen inom alla branscher har haft komparativa fördelar i de 
verksamheter som handlar om ledning, marknadsföring och innovationer. Detta har 
skapat en regional marknad för företag som sysslar med kunskapsintensiv forsk-
ningsbaserad företagsservice. De mest kvalifi cerade kunderna till dessa företag har 
länge funnits i Stockholmsregionen och utbudet av denna kvalifi cerade företagsser-
vice har i sin tur lockat lednings- marknadsförings- och innovationsenheter i ett stort 
antal företag och branscher att lokalisera sig till Stockholmsregionen.

Detta växelspel mellan utbud och efterfrågan på kunskapsintensiv företagsservice 
har inneburit att en mycket stor andel av de företag som erbjuder och efterfrågar 
sådana tjänster har lokaliserats till Stockholmsregionen. Detta speglas i statistiken 
av att tillväxten av antalet sysselsatta i den bransch i vilken de företag som erbjuder 
kunskapsintensiv företagsservice ingår, företagsservicefi rmor, har en hög specialise-
ring och stor sysselsättningstillväxt. Under den period som denna analys omfattar, 
1993–2006, har antalet sysselsatta i denna bransch ökat med i genomsnitt 7 000 per 
år. 
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Stockholmsregionens attraktivitet har över tiden varit stabil när det gäller funktionen 
som nationellt centrum för politik och administration samt kommersiella verksam-
heter som är kunskapsintensiva, kontaktintensiva och innovativa. Vidare, i skär-
ningspunkten mellan teknisk utveckling som gjort resandet snabbare och billigare, 
politiska förändringar som främjar rörlighet mellan länder och inkomstökningar för 
stora konsumentgrupper globalt sett har efterfrågan på besöksrelaterade tjänster 
ökat mycket snabbt, särskilt under de senaste tio till femton åren. Stockholmsregio-
nen har kvaliteter i sitt utbud av besöksrelaterade tjänster som har kunnat möta den 
snabba efterfrågökningen. Denna del av strukturomvandlingen återspeglas i en stor 
ökning av antalet sysselsatta i branscher som hotell och restaurang, landtransporter 
med fl era. 

Expansionen inom företagstjänster, besöksnäringen och andra branscher har ska-
pat underlag för en snabb befolkningstillväxt. Denna har i sin tur medfört en kraftig 
ökning av sysselsatta inom bl.a. de sektorer som arbetar med att hantera införsel 
och försäljning av varor på den regionala marknaden i länet. I statistiken kan detta 
avläsas i att antalet sysselsatta i parti- och detaljhandeln har haft en stor ökning av 
antalet sysselsatta under den period som analysen omfattar.

I  Figur 14 till Figur 17 refl ekteras strukturomvandlingen av att Stockholmsregio-
nen har haft en hög specialisering och stor tillväxt i både utbud och efterfrågan på 
arbetskraft som har en lång akademisk utbildning och med yrken av ledningskarak-
tär eller som innebär teoretisk specialistkompetens.  

Men det har framgått att det inom växande branscher också efterfrågas arbets-
kraft med relativt kort utbildning, och även utan krav på särskild yrkesutbildning. 
I de växande och specialiserade branscherna handlar det om olika typer av service-
jobb som följer med de växande branscherna. I de växande men lågt specialiserade 
branscherna handlar det ofta om produktion för en växande regional marknad, t.ex. 
inom byggindustri och bilserviceverkstäder, där huvuddelen av arbetsuppgifterna 
inte ställer några krav på längre utbildning. Detta indikerar att även i branscher som 
växer fi nns det ett relativt stort behov av personal med kortare utbildning. 

I de branscher som krymper i antal sysselsatta sker en strukturomvandling på 
utbildnings- och yrkesnivå som däremot innebär att framförallt de kortutbildade 
minskar i antal. I de specialiserade branscher som konkurrerar på en global marknad 
minskar behovet av kortutbildad personal på två vägar. Den ena är att den kortut-
bildade personalen minskar via tillämpning av ny teknik för att hålla uppe produk-
tivitetstillväxten. Den andra är att de varuproducerande funktionerna fl yttas ut från 
regionen. 

Men strukturomvandlingen innebär också att andra dimensioner i arbetskrafts-
efterfrågan blir viktiga, utöver kraven på lämplig utbildningsbakgrund. De växande 
branscherna är mera kontaktintensiva än de krympande branscherna. Med kon-
taktintensiv avses här att det i yrkesutövningen ställs krav på förmåga att hantera 
spontana och interaktiva sociala kontakter. Yrkesområdet Service-, omsorgs- och 
försäljningsarbete är ett exempel på detta, ett yrkesområde som andelsmässigt av 
sysselsättningen ökar även inom krympande branscher.
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Arbete för funktionshindrade

 Tretton procent av länets befolkning uppger någon form av funktionshinder, hälf-
ten att arbetsförmågan är nedsatt

 Rörelsehinder är vanligast, därnäst överkänslighet. Växande andel uppger 
 psykiska funktionshinder

 De funktionshindrade är i högre grad sysselsatta inom specialiserade och växande 
branscher jämfört med alla sysselsatta i länet

 Behov av riktade insatser för personer med psykiska funktionshinder på arbets-
marknad med ökande krav på social kompetens och kommunikativ förmåga

Defi nitioner och data
Den historiska analysen visar att de branscher som är specialiserade och växande i 
Stockholms län är kontaktintensiva, kunskapsintensiva och innovativa. Analysen visar 
även att dynamiken på arbetsställenivå är större i de specialiserade och växande bran-
scherna i länet än de krympande branscherna. På yrkesnivå är det lednings arbete, yr-
ken som kräver specialistkompetens samt service, omsorgs- och försäljningsarbete som 
växer snabbt. En relevant frågeställning är hur den strukturomvandling som speglas i 
den historiska analysen har påverkat de funktionshindrades deltagande i arbetslivet. 

I en tilläggsundersökning i SCB:s arbetskraftsundersökning (AKU) fi nns uppgifter 
om funktionshindrades situation på arbetsmarknaden på nationell nivå. Uppgifterna 
fi nns för vartannat år mellan 1996 och 2006.25 Där så är möjligt är uppgifter särredo-
visade för Stockholms län. Eftersom undersökningen är urvalsbaserad är det inte möj-
ligt att redovisa all information som fi nns på nationell nivå för Stockholmsregionen.26 

I detta kapitel redovisas inledningsvis de funktionshindrades situation på arbets-
marknaden i Stockholms län sedan andra hälften av 1990-talet och jämförelser 
görs med övriga Sverige. Även de funktionshindrades fördelning på branscher och 
yrkesområden belyses. Därefter, med denna genomgång som grund, görs en kvali-
tativ bedömning av hur den framtida strukturomvandlingen kan tänkas påverka de 
funktionshindrades arbetsmarknad. 

Defi nitionen av funktionshinder baserar sig på FN:s standardregler där begreppet 
”funktionsnedsättning” innefattar ett stort antal olika funktionshinder. Människor 
kan ha funktionsnedsättningar på grund av fysiska eller intellektuella skador eller 
sjukdomar, syn- eller hörselskador eller sjukdomar, medicinska tillstånd eller mental-
sjukdomar. Sådana skador, tillstånd eller sjukdomar kan vara av bestående eller 
övergående natur. 

25 Denna undersökning, ”Funktionshindrades situation på arbetsmark-
naden” genomförs av SCB vartannat år sedan 1996 som en tilläggsun-
dersökning till AKU. Ett urval på ca 30 000 personer som ingår i AKU 
får svara på frågan om de har något funktionshinder enligt en given 
defi nition. För de personer som svarar ja på denna fråga ställs ett an-
tal följdfrågor. Med denna metodik blir målgruppen med funktions-
hinder tillräckligt stor för att slutsatser kan sägas varar generella för 
hela populationen på nationell nivå. Statistiken bygger helt och hållet 
på den enskildes utsaga och bedömning. 

26 Exempelvis innebär det att funktionshindrades sysselsättning fördelat 
på branschaggregat inte går att redovisa fördelat på kön för Stock-
holmsregionen.
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Funktionshindrade på arbetsmarknaden i Stockholms län
I Stockholms län beräknas ca 161 000 personer i åldern 16–64 år ha någon form av 
funktionshinder, med den defi nition som anges ovan. Dessa motsvarar ca 13 procent 
av befolkningen. Andelen funktionshindrade i befolkningen har sedan början av 
2000-talet minskat för såväl Stockholms län som hela landet. Stockholms län har 
alltsedan år 1996 uppvisat en lägre andel funktionshindrade (ca 3 procentenheter) 
jämfört med riksgenomsnittet.

Drygt hälften av de personer som uppger att de har något funktionshinder be-
dömer att deras arbetsförmåga är nedsatt. Rörelsehinder är det absolut vanligaste 
funktionshindret, följt av astma/allergi eller annan överkänslighet. Tillsammans 
svarar dessa för ungefär hälften av samtliga funktionshinder bland de funktions-
hindrade. Psykiskt funktionshinder blir mer vanligt förekommande. År 1996 uppgav 
ca 5 procent av de funktionshindrade att de hade ett psykiskt funktionshinder. Idag 
är motsvarande andel nästan 10 procent.

Fem av tio sysselsatta funktionshindrade uppger att deras arbetsförmåga är ned-
satt. En högre andel av de sysselsatta funktionshindrade kvinnorna (54 procent) än 
männen (46 procent) uppger att deras arbetsförmåga är nedsatt. 

Figur 22. Andel funktionshindrade av befolkningen 16–64 år.

Källa: Specialbearbetning av AKU, SCB

Arbetskraftsdeltagandet, d.v.s. andelen i arbetskraften av den totala befolkningen, 
bland de funktionshindrade är betydligt lägre än för befolkningen totalt. År 2006 
ingick 69 procent av de funktionshindrade i Stockholms län i arbetskraften jämfört 
med nästan 81 procent för befolkningen totalt. Arbetskraftsdeltagandet bland de 
funktionshindrade i Stockholms län har pendlat från låga 62 procent 1996 till drygt 
73 procent under 2000 och 2002 för att därefter falla något medan motsvarande 
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andel för den totala befolkningen i Stockholms län har legat relativt konstant kring 
81 procent under hela perioden. De funktionshindrade i Stockholms län uppvisar ett 
något högre arbetskraftsdeltagande än riksgenomsnittet för samtliga år. 

Arbetslösheten är något högre bland de funktionshindrade jämfört med befolk-
ningen. År 2006 var knappt 6 procent av de funktionshindrade som ingick i arbets-
kraften arbetslösa i Stockholms län. För hela befolkningen var motsvarande andel 
drygt 4 procent. Generellt över åren har de funktionshindrade haft en något högre 
arbetslöshetsnivå jämfört med den övriga befolkningen.

Figur 23. De funktionshindrade (16–64 år) i Stockholms län 2006. 

Källa: Specialbearbetning av AKU, SCB

Sysselsättningen fördelad på branscher
I Figur 24 redovisas hur de sysselsatta med funktionshinder fördelar sig på ett antal 
branschaggregat i Stockholm jämfört med den totala sysselsättningens fördelning. 
Fastighetsbolag, uthyrnings- företagsservicefi rmor är det branschaggregat som 
sysselsätter fl est funktionshindrade följt av Hälso- och sjukvård, Utbildningsväsen-
det och Parti- och detaljhandel. Tillsammans svarade dessa fyra branschaggregat för 
närmare 60 procent av sysselsättningen för de funktionshindrade under 2006. Den 
historiska analysen visar att dessa branscher är både specialiserade och växande i 
Stockholms län. 
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Figur 24. Andel sysselsatta i Stockholms län fördelat på branschaggregat år 2006.

Källa: Specialbearbetning av AKU, SCB

Branschaggregaten Hälso- och sjukvård samt Utbildningsväsendet uppvisar en över-
representation av sysselsatta med funktionshinder medan andelen sysselsatta med 
funktionshinder är lägre inom Fastighetsbolag, uthyrnings- företagsservicefi rmor 
och Parti- och detaljhandel. Detta sysselsättningsmönster är tydligt för hela perioden.

I Figur 25 jämförs andelen sysselsatta med funktionshinder i Stockholms län för 
ett antal branschaggregat med motsvarande andel i riket. Därigenom utkristalliseras 
ett antal branschaggregat där de funktionshindrade är över- respektive underre-
presenterade i länet jämfört med riket. Av fi guren framgår att Stockholmsregionen 
uppvisar en kraftig överrepresentation av sysselsatta med funktionshinder inom 
Kreditinstitut och försäkringsbolag samt Fastighetsbolag, uthyrnings- företagsser-
vicefi rmor. Det är mer än 2,5 gånger så vanligt att funktionshindrade är sysselsatta 
inom Kreditinstitut och försäkringsbolag i länet jämfört med riket. Samtidigt är 
Tillverkningsindustrin i Stockholmsregionen underrepresenterad beträffande sys-
selsatta med funktionshinder. Den bild av över- respektive underrepresentation av 
sysselsatta med funktionshinder inom olika branschaggregat i Stockholmsregionen 
jämfört med riket som ges för år 2006 i Figur 25 gäller för hela den studerade perio-
den sedan andra halvan av 1990-talet.
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Figur 25. Över- respektive underrepresentation av sysselsatta med funktionshinder inom bransch-
aggregat i Stockholms län jämfört med riket år 2006.

Källa: Specialbearbetning av AKU, SCB

Anm: Över- respektive underrepresentation för branschaggregatet b i Stockholm beräknas som Sb=Ab/Lb, där 
Ab är andelen sysselsatta i branschaggregat b i Stockholms län och Lb är andelen sysselsatta i branschaggregat 
b i hela landet. Ett index motsvarande 1,0 innebär att branschaggregatet sysselsätter en lika stor andel i länet 
som i riket. 

Sysselsättningen fördelad på yrkesområden
I detta avsnitt redovisas hur de sysselsatta med funktionshinder i Stockholms län 
fördelar sig över yrkesområden och jämförelser görs med samtliga sysselsatta i 
Stockholms län samt med samtliga sysselsatta med funktionshinder i riket. I Figur 
26 jämförs andelen sysselsatta per yrkesområde för funktionshindrade med samtliga 
sysselsatta inom Stockholms län för år 2006. Fördelningen av sysselsatta mellan 
yrkesområden är ungefär densamma för funktionshindrade som för den sysselsatta 
befolkningen totalt sett. En lägre andel av de funktionshindrade är dock sysselsatta 
inom yrkesområdena Ledningsarbete och Arbete som kräver teoretisk specialist-
kompetens jämfört med hela den sysselsatta befolkningen i Stockholms län. 

Bland de funktionshindrade har andelen sysselsatta inom yrkesområdena Arbete 
som kräver teoretisk specialistkompetens och Arbete som kräver kortare högskole-
utbildning eller motsvarande kunskaper ökat sedan andra halvan av 1990-talet. 
Inom övriga yrkesområden har andelen legat still eller sjunkit något.

Jämförs de funktionshindrades sysselsättning fördelat på yrkesområde i Stock-
holms län med den genomsnittliga fördelningen i riket är det tydligt att yrkesområde-
na Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens och Arbete som kräver kortare 
högskoleutbildning eller motsvarande kunskaper sysselsätter en betydligt högre 
andel av de funktionshindrade i Stockholms län medan Arbete utan krav på särskild 
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utbildning sysselsätter en lägre andel än i riket. De yrkesområden som är vanligt 
förekommande inom jordbruk, skogsbruk och fi ske eller inom tillverkningsindustrin 
är av naturliga skäl underrepresenterade bland de sysselsatta med funktionshinder i 
Stockholms län jämfört med riket.

Figur 26. Sysselsättning i Stockholms län fördelat på yrkesområde år 2006.

Källa: Specialbearbetning av AKU, SCB
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Figur 27. Sysselsatta med funktionshinder i Stockholms län och riket fördelat på yrkesområden år 
2006.

Källa: Specialbearbetning av AKU, SCB

Den framtida arbetsmarknaden för funktionshindrade
Strukturomvandlingen i Stockholms län tenderar att ha varit gynnsam för de funk-
tionshindrade. Den generella bilden är att i de branscher som är specialiserade och 
växande i Stockholms län var 2006 en högre andel av de funktionshindrade i länet 
sysselsatta jämfört med alla sysselsatta i länet. I icke specialiserade och krympande 
branscher var en lägre andel av de funktionshindrade i länet sysselsatta 2006 jämfört 
med alla sysselsatta i länet. Detta mönster är särskilt tydligt inom tillverkningsindu-
strin.

I två specialiserade tillväxtbranscher var dock andelen av de funktionshindrade 
lägre än andelen av alla sysselsatta: Fastighetsbolag, uthyrnings- och företags-
servicefi rmor och Parti- och detaljhandeln. I dessa specialiserade tillväxtbranscher 
förefaller det således fi nnas en potential för insatser som främjar en ökad andel 
funktionshindrade.

Bland yrkesområdena var 2006 en högre andel av de funktionshindrade i länet 
sysselsatta i det växande yrkesområdet Service- omsorg och försäljningsarbete. 
Däremot var en lägre andel av de funktionshindrade sysselsatta i tillväxtyrkena 
Lednings arbete och Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens. 
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Sammanfattningsvis är det inom två branscher (Fastighetsbolag, uthyrnings- och 
företagsservicefi rmor och Parti- och detaljhandeln) och två yrkesområden (Led-
ningsarbete och Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens) som länet har en 
specialisering och tillväxt, men där en lägre andel av de funktionshindrade är syssel-
satta jämfört med alla sysselsatta i länet. 

Analysen visar att strukturomvandlingen i Stockholms län går mot en arbetsmark-
nad som ställer allt högre krav på förmåga till socialt samspel (hög kontaktintensitet) 
och hög kunskapsnivå och innovationsförmåga. I Figur 28 illustreras schematiskt 
den långsiktiga omvandlingen, från branscher och yrken där fl ertalet hade relativt få 
kontakter i sitt vardagliga arbete med krav på hög social kompetens och god förmåga 
att läsa av osynliga sociala koder, till branscher och yrken där motsatsen gäller. 
Denna omvandling gäller både för branscher och yrken med låga krav på formell 
utbildning och branscher och yrken med höga krav på formell utbildning. Samtidigt 
innebär strukturomvandlingen i länet att allt högre krav ställs på formell utbildning 
samt ledningskompetens. 

Denna strukturomvandling påverkar möjligheterna på arbetsmarknaden för de fy-
siskt funktionshindrade mest genom att kraven på geografi sk rörlighet i arbetet ökar. 
Det fi nns skäl som talar för att kraven på ökad inlärningsförmåga och social kompe-
tens inverkar i högre utsträckning på de psykiskt funktionshindrades möjligheter på 
arbetsmarknaden. Andelen psykiskt funktionshindrade av alla funktionshindrade 
har fördubblats mellan 1996 och 2006, från fem till tio procent. 

Det ska framhållas att denna analys fokuserar på hur förändringen av bransch-
strukturen påverkar möjligheterna för personer med olika typer av funktionshinder 
att få jobb i framtiden. I botten fi nns de funktionshinder som inte påverkas nämnvärt 
av strukturomvandlingen. Personer som till exempel hade astma för 50 år sedan var i 
högre grad än idag hänvisade till industrijobb än dagens astmatiker. Dagens astmati-
ker är i dag i högre utsträckning än för 50 år sedan hänvisade till jobb i kontorsmiljö. 
Förändringen från jobb i smutsig industrimiljö bland kemikalier till jobb i dammiga 
kontor och bland parfymer är relativt neutral. Däremot har kraven på ständig inlär-
ning och ett stort antal sociala kontakter ökat jämfört med situationen för 50 år sedan. 

Historiskt läge

Låg Hög

Kontaktintensitet

Nuläge Nuläge

Hög

Låg

Kunskaps- och
innovationsintensitet

Figur 28. Schematisk bild av hur strukturomvandlingen går mot kontakt- och kunskapsintensiva 
verksamheter.
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Den utvidgade AKU-undersökningen om de funktionshindrades arbetsmarknads-
situation återger respondenternas subjektiva bedömning av arbetsförmågan. Detta 
öppnar för möjligheten att betrakta psykiska funktionshinder i vid bemärkelse 
som en delvis endogen faktor, d.v.s. att andelen funktionshindrade påverkas av de 
förändrade krav på till exempel geografi sk rörlighet, social kompetens och inlärnings-
förmåga som följer av strukturomvandlingen. Om så är fallet fi nns det skäl att anta att 
andelen i arbetskraften som i framtiden kommer att ange att de har funktionshinder 
kommer att öka i takt med strukturomvandlingen.

Av det skälet fi nns det därför ett stort behov av att identifi era olika typer av insat-
ser som kan inverka positivt på de funktionshindrades möjligheter att få jobb på en 
framtida arbetsmarknad där främst kraven på social kompetens (interaktionsför-
måga) och formell utbildning ökar.

I Figur 29 görs ett försök att identifi era fyra typer av insatser beroende på vilken 
kombination av social kompetens och formell kunskapsnivå som individerna har.  

Arbetsterapi

Låg Hög

Interaktionsförmåga

Utbildning Friktionsdämpande
insatser

Hög

Låg

Kunskapsnivå

Interaktionshöjande
insatser

Figur 29. Schematisk bild av olika insatsområden för funktionshindrade.

Längst upp till höger fi nns de personer som har hög interaktionsförmåga och hög 
formell kunskapsnivå. De personer som i denna grupp behöver stödinsatser är de 
som har olika fysiska funktionshinder, till exempel astma eller rörelsehinder. De 
insatser som behöver göras är traditionella men kan behöva komplettas med frik-
tionsdämpande insatser, t.ex. bidrag till och anpassning av transporter, hjälpmedel 
och anpassning av arbetsmiljön. 

Längst upp till vänster fi nns personer som har hög interaktionsförmåga och låg 
utbildningsnivå. Denna grupp är främst i behov av insatser som höjer utbildningsni-
vån, t.ex. att hantera bokningssystem i hotellbranschen.

Längst ner till vänster fi nns de personer som har det svårast på arbetsmarknaden, 
låg interaktionsförmåga och låg utbildningsnivå. För de som inte kan göras anställ-
ningsbara genom höjning av utbildningsnivån eller interaktionsförmågan i de övriga 
insatsområdena bör traditionella insatser inom arbetsterapi och daglig verksamhet 
erbjudas. 
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Den grupp av psykiskt funktionshindrade som har störst möjlighet att med vissa 
interaktionshöjande insatser göras anställningsbara är de som har hög kunskapsnivå 
och låg interaktionsförmåga. De fi nns längst ner till höger i fi guren. Dessa personer 
har i många fall diagnoser i övre delen av autismspektrat. Med riktade insatser kan 
deras intellektuella kapacitet och inlärningsförmåga tas till vara. 
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Prognoser 

 En prognos till år 2010, tre alternativa prognoser (Bas, Hög och Låg) 2010–2020. 
Förutsättningar: RTK:s befolkningsprognos, antaganden baserade på Stockholms-
barometern och Konjunkturinstitutets bedömningar

 Perioden 2006–2010 ökar sysselsättningen med 48 000, koncentration till bran-
scher som har varit snabbväxande. Kraftigt minskad sysselsättning för kortutbil-
dade, kraftigt ökad sysselsättning för personer med yrkesförberedande gymnasial 
och längre eftergymnasial utbildning. 

 Andelen kvinnor av länets sysselsättning fortsätter att öka
 I Bas ökar sysselsättningen med 14 000 2010–2015, och med knappt 22 000 

2015–2020. I alternativ Hög ökar sysselsättningen med ytterligare 6 000 respek-
tive 10 000. I alternativ Låg minskar sysselsättningen: Jämfört med Bas 24 000 
färre sysselsatta år 2015 och nästan 48 000 färre sysselsatta år 2020

 Strukturomvandlingens mönster förändras marginellt till år 2020. I alternativ Låg 
ökar endast grupperna med yrkesförberedande gymnasial och längre eftergymna-
sial utbildning

Förutsättningar
Prognoser för regionens sysselsättning, med speciell uppmärksamhet på bransch-
utvecklingen, genomförs dels på kort sikt, 3–5 år, dels på längre sikt fram till år 
2020 med redovisning även för år 2015. Prognoserna genomförs med den regionala 
modellen i rAps för region Stockholms län. Förutom ett Noll-alternativ, som tjänar 
som basprognos, tas även fram ett låg- och ett högalternativ. Nedan redovisas först 
förutsättningarna för respektive prognosarbete; resultaten för samtliga alternativ 
presenteras därefter i ett separat avsnitt.

Befolkningsutvecklingen på både kort och lång sikt baseras i samtliga fall på den 
senast publicerade prognosen från Regionplane- och trafi kkontoret27, som avser ut-
vecklingen 2007–2016. I modellberäkningarna används således samma antaganden 
om antalet födda, döda, in- och utrikes in- och utfl yttade som i RTK:s prognos. För 
åren 2017–2020 görs en enkel framskrivning av dessa antaganden.

Vad gäller den ekonomiska utvecklingen i Noll-alternativet ligger det nära till 
hands att utgå från KI:s antaganden (Konjunkturinstitutet). Vad som kan tala mot 
detta är att den historiska branschutvecklingen i Stockholms län inte ger anledning 
att bedöma en sådan utveckling som den mest sannolika. 

Här ger den s.k. Stockholmsbarometern, som beskrivs nedan, ett kompletterande 
underlag för bedömningen av utvecklingen på kort sikt. För låg- och högalternativen 
görs en ned- respektive uppjustering av de parametervärden som KI använder, för att 
spegla möjliga avvikelser från Noll-alternativets utveckling.

Även om Stockholmsregionens ekonomiska struktur och utveckling i många av-
seenden avviker från övriga riket har dock sysselsättningen utvecklats på ett relativt 
likartat sätt de senaste 20 åren, som framgår av Figur 30. 

27 Befolkningsprognos 2007 för perioden 2007–2016, Statistik om Stock-
holms län och region 6:2007, RTK Dec 2007.
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Figur 30. Procentuell förändring av antalet sysselsatta jämfört med samma kvartal föregående år, 
1988 Kv 1 – 2008 Kv 1, Stockholms län (AB) och Övriga riket. 

Källa: SCB, AKU.

Sysselsättningsutvecklingen tyder på att Stockholmsregionen ibland ligger lite före 
och ibland något efter övriga riket i konjunkturcykeln. I stort tenderar utvecklingen 
att vara likartad, men under vissa perioder har det varit betydande skillnader i till-
växttakt. 

I genomsnitt för hela 20-årsperioden 1988 Kv1 – 2008 Kv1 har sysselsättningen 
i Stockholms län ökat med 0,5 procent per år, jämfört med 0,1 i övriga riket. Denna 
förhållandevis svaga utveckling präglas i hög grad av den djupa recessionen några år 
in på nittiotalet. 

Den senaste 10-årsperioden har sysselsättningen ökat betydligt snabbare, 1,5 pro-
cent per år i Stockholms län, jämfört med 1,2 procent i övriga riket. 

På kort sikt
Bedömningarna av branschernas utveckling på kort sikt utgår dels från KI:s bedöm-
ning av utvecklingen på nationell nivå, dels från de specifi ka uppgifter på länsnivå 
som hämtats från den s.k. Stockholmsbarometern28. I denna undersökning redovisas 
konfi densindikatorer som ger företagens bedömningar om orderstock, produktion, 
försäljning, sysselsättning m.m. Vi ska här redovisa hur företagen i olika branscher 
bedömer att sysselsättningen kommer att utvecklas den närmaste tiden, se Figur 31. 
I fi guren fi nns även företagens uppgifter om utfallet av sysselsättningens förändring 
från föregående kvartal.

28 Stockholmsbarometern tas fram av Konjunkturinstitutet på uppdrag 
av Stockholms Handelskammare. Materialet bygger på den rikstäck-
ande Konjunkturbarometern från vilken svaren för Stockholms län har 
brutits ut och bearbetats.
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På den vertikala axeln anges värdet på konfi densindikatorn, som varierar mellan plus 
100 och minus 100. Denna skala sammanhänger med företagens svar på frågan om 
sysselsättningen förväntas öka, vara oförändrad eller minska. De tidsserier som är 
inlagda i fi guren anger differensen mellan de som svarat ”ökar” respektive ”minskar”. 
Om t.ex. fördelningen av svaren i en bransch är sådan att 10 svarat ”ökar”, 50 svarat 
”oförändrad”, och 40 svarat ”minskar” blir differensen, nettotalet, 10 minus 40, d.v.s. 
–30.  

Först kan vi notera att den aktuella konfi densindikatorn, 1:a kvartalet 2008, är 
positiv för samtliga branscher, d.v.s. det är genomgående fl er företag som svarat att 
sysselsättningen förväntas öka än företag som svarat att sysselsättningen förväntas 
minska. 

Nettotalen varierar dock avsevärt mellan branscherna. För tillverkningsindustrin 
är det aktuella nettotalet endast +15, medan de aktuella nettotalen för Byggindu-
stri, Datakonsulter och dataservice, och Uppdragsverksamhet alla ligger omkring 
+60.  Vidare, för dessa tre branscher har både förväntad och faktisk utveckling gått 
i riktning mot allt mer positiva nettotal de senaste fyra, fem åren. Att tillverknings-
industrin mer genomgående uppvisar negativa nettotal (fl er som förväntar att sys-
selsättningen minskar än att den ökar) kan huvudsakligen förklaras av att tillverk-
ningsindustrin är mer konkurrensutsatt och har en snabbare produktivitetstillväxt 
än tjänstenäringarna.

Stockholmsbarometern avser egentligen bedömningar på mycket kort sikt, för de 
närmaste kvartalen. Vi väljer dock att för prognoser på tre års sikt kombinera Stock-
holmsbarometern med KI:s bedömningar. KI:s kortsiktiga bedömning, för åren 2008 
och 2009, hämtas från senaste Konjunkturläget, mars 2008. KI:s bedömningar på 
längre sikt, hämtas från KI:s Svensk ekonomi 2010–2015, mars 2008. 
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Figur 31. Sysselsättning för branscher i Stockholms län, förväntad utveckling och utfall 2000 Kv1 
– 2008 Kv 1. Källa: Stockholms Handelskammare, Stockholmsbarometern 1:a kvartalet 2008.
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På längre sikt
För Noll-alternativet (Basprognosen) använder vi i huvudsak beräkningsför-
utsättningar som baseras på KI:s bedömningar på nationell nivå om utvecklingen 
av export, investeringar och produktivitet för perioden 2010-2015. För låg- och 
hög alternativen, som skall spegla möjliga avvikelser från Noll-alternativet, utgår vi 
från samma förutsättningar som i ett tidigare uppdrag åt Regionplane- och trafi k-
kontoret angående ”grundantaganden” för ny regional utvecklingsplan. I detta arbete 
utgick alternativen Hög och Låg från KI:s scenarier för den nationella ekonomiska 
utvecklingen fram till år 2015, enligt tidigare underlag från år 200629. Dessa två 
scenarier kan karaktäriseras som ”God Anpassning” (Hög) respektive ”Dålig anpass-
ning” (Låg) till den framtida globaliseringen30. 

De beräkningsförutsättningar angående branschernas export, investeringar, pro-
duktivitet mm som ges av dessa KI-scenarier kalibrerades därefter för att modellbe-
räkningen31 skulle generera en utveckling totalt för riket som överensstämmer med 
KI:s antaganden, avseende såväl enskilda sektorers utveckling som utvecklingen för 
försörjningsbalansens komponenter32. 

Till skillnad från vad som var fallet i det tidigare arbetet med ”Grundantaganden” 
använder vi här en gemensam befolkningsprognos, enligt ovan. Vidare tillämpas 
alternativen Hög och Låg för perioden 2010–2020; på kort sikt till år 2010 är endast 
Noll-alternativet relevant.

Resultat

Total sysselsättning
Prognosresultaten för respektive alternativ för total sysselsättning (förvärvsarbetan-
de dagbefolkning) visas i Figur 32. Där visas även KI:s prognos för sysselsättningen i 
riket, samt befolkningsutvecklingen enligt RTK:s prognos.

29 En sammanfattande försörjningsbalans för respektive scenario är 
hämtad från data på KI:s hemsida (2006-09-03). Kompletterande 
information har hämtats från två specialrapporter; ”Produktivitet och 
löner till 2015” respektive ”Lönebildningsrapport 2005”, båda från 
2005 (fi nns på KI:s hemsida).

30 Några huvudsakliga skillnader mellan scenarierna är en högre produk-
tivitet i Hög, produktivitetstillväxten i Låg faller tillbaka mot den 
utveckling som rådde under 1980-talet; arbetslösheten i Hög år 2015 
stannar vid 4,7 procent år 2015, jämfört med 7,0 procent i Låg. Den 
högre arbetslösheten är en följd av att den försämrade konkurrens-
förmågan leder till att alltfl er företag slås ut och alltför få nya tillkom-
mer. Medan antalet sysselsatta ökar med drygt 0,3 procent per år i 
Hög, är ökningen knappt 0,1 procent per år i Låg. 

31 I detta fall genomfördes beräkningarna med en fl erregional modell 
för alla regioner i riket.

32 Kalibreringen innebar också en regional anpassning av parametrarna, 
för att bibehålla eventuella specialiseringsmönster och tillgodose att 
investeringskvoten (Investeringar/Bruttoproduktion) ligger inom ett 
förutbestämt rimligt intervall.
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Figur 32. Prognoser för årlig förändring av befolkning och sysselsättning i Stockholms län 
2006–2020, samt prognos för sysselsättning i riket 2006–2015 enligt KI.

Utvecklingen på kort sikt, fram till år 2010, visar att sysselsättningen i Stockholmsre-
gionen generellt förväntas öka något snabbare än i riket, vilket överensstämmer med 
aktuella konjunkturbedömningar enligt KI och Stockholmsbarometern. För perioden 
efter 2010 beräknas i Noll-alternativet en årlig ökning med ca 0,3 procent, medan sys-
selsättningen i riket (till år 2015) förändras endast marginellt. Man kan säga att skill-
naden mellan Stockholmsregionen och riket, en differens på 0,3 procentenheter i årlig 
sysselsättningsökning, ligger i linje med mönstret de senaste decennierna (se Figur 30).

Alternativ Hög innebär en ökning med ca 0,4 procent per år 2010–2020, medan 
alternativ Låg innebär att sysselsättningen minskar med ca 0,1 procent per år under 
samma period. För hela prognosperioden 2006–2020 ökar sysselsättningen med ett 
årligt genomsnitt på drygt 0,7 procent i Noll-alternativet (Bas), drygt 0,8 procent i 
Hög, och knappt 0,5 procent i Låg. 

Förvärvsgrad
Befolkningsprognosen innebär en ökning med totalt ca 1 procent per år för hela perio-
den 2006–2020, varav befolkningen 20–64 år beräknas öka med knappt 0,9 procent 
per år. Modellberäkningarna förutsätter att nettoinpendlingen till länet ökar med 
ca 10 000 mellan år 2006 och 2020. Sammantaget innebär detta att den sysselsatta 
nattbefolkningen ökar något långsammare än den sysselsatta dagbefolkningen. För-
värvsgraden, den sysselsatta befolkningen i procent av befolkningen i yrkesverksam 
ålder, beräknas därför sjunka något. I Figur 33 visas utvecklingen över tiden för de 
olika prognosalternativen33.

33 Observera att förvärvsgraden av praktiska skäl här defi nieras som kvo-
ten mellan sysselsatt nattbefolkning 16-w år och befolkning 20–64 år.
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Figur 33. Förvärvsgrad, total förvärvsarbetande nattbefolkning i procent av befolkningen 20–64 
år. 

Efter ett maximum på drygt 81 procent år 2008, beräknas förvärvsgraden sjunka till 
år 2020, för Noll-alternativet och Hög i nivå med eller något högre än vad den var år 
1993. I alternativ Låg beräknas den sjunka till drygt 72 procent år 2020.

Kvinnors sysselsättning
Vi har tidigare sett att kvinnorna svarade för närapå hälften av den totala sysselsätt-
ningen i Stockholms län år 1993, medan andelen år 2006 låg på en lägre nivå, 48,6 
procent. Den minskade andelen förklaras helt av att gruppen lågutbildade (kortare än 
3-årigt gymnasium) minskat betydligt mer bland kvinnor än bland män. Bortsett från 
denna utbildningsgrupp har andelen kvinnor av de sysselsatta ökat, främst i gruppen 
med längre högskoleutbildning. 

Strukturomvandlingen i Stockholmsregionen är gynnsam för kvinnor, såtillvida 
att efterfrågan alltmer riktas mot välutbildad arbetskraft, samtidigt som den kvinn-
liga arbetskraften tenderar att i något högre grad än män kunna möta denna efterfrå-
gan34. Detta förhållande bedöms även komma att prägla utvecklingen framöver. 

Av Figur 34 framgår att fram till år 2020 beräknas andelen kvinnor av den totala 
sysselsättningen i Stockholms län närma sig hälften, d.v.s. samma nivå som år 1993. 
Den stora skillnaden är att 1993 var det de lågutbildade som i hög grad bidrog till sys-
selsättningen bland kvinnor, medan det är de välutbildade kvinnorna som bidrar till 
en högre andel år 2020.   

34 T.ex., andelen av arbetskraften i Stockholms län med längre högskole-
utbildning var år 2005 ca 30 procent bland kvinnor, jämfört med drygt 
25 procent bland män.  

procent

50

55

60

65

70

75

80

85

90

1993 1996 1999 2002 2005 2008 2011 2014 2017 2020

Statistik Bas Hög Låg



88  Branschanalys för  Stockholms län

Figur 34. Andelen kvinnor och män av sysselsatt dagbefolkning 2006–2020, fördelade på fyra 
utbildningsnivåer. Noll-alternativet (Bas).

Utvecklingen av kvinnors andel av total sysselsättning i alternativen Hög och Låg är 
likartad, se Figur 35. 

Figur 35. Andelen kvinnor av sysselsatt dagbefolkning 1993–2006, och 2006–2020 enligt tre 
 prognosalternativ.

Det framgår att andelen kvinnor ökar något snabbare i alternativ Låg och något lång-
sammare i alternativ Hög. Bakgrunden till dessa skillnader jämfört med Noll-alterna-
tivet är följande. I alternativ Hög växer efterfrågan snabbare på sådana utbildnings-
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grupper (teknik och naturvetenskap) där kvinnors arbetskraftsutbud är förhållande 
lägre. Det omvända gäller i alternativ Låg, där efterfrågan på specifi ka utbildnings-
grupper i högre grad överensstämmer med kvinnors arbetskraftsutbud, enligt de för-
utsättningar som modellberäkningarna utgår från. Enligt dessa förutsättningar antas 
nuvarande skillnader mellan män och kvinnor bestå, vad gäller studieinriktningen på 
olika utbildningslinjer och -program.

Orsaken till att de olika alternativen ger upphov till denna variation för olika 
utbildnings-grupper är främst att branschutvecklingen varierar mellan de olika 
alternativen. T.ex., i alternativ Låg sker i jämförelse med Noll-alternativet en viss om-
fördelning till tjänsteproducerade branscher med förhållandevis hög andel kvinnor 
sysselsatta. Hur sysselsättningen beräknas öka och minska per bransch i Noll-alter-
nativet redovisas i nästa avsnitt. 

Bransch, branschgrupp och utbildningsnivå
Först ska vi rekapitulera förutsättningarna för respektive bransch, i termer av storlek, 
specialiseringsgrad och tillväxtmönster. Som komplement till Figur 7 på sidan 37 redo-
visas i Figur 36 antal sysselsatta samt andelen kvinnor av branschens sysselsättning år 
2006. 

Specialisering 1993 <1, 
positiv tillväxt 1993–2006

Specialisering 1993>1, 
positiv tillväxt 1993–2006

Antal sys 
2006

Andel kv 2006 
(procent)

Antal sys 
2006

Andel kv 2006 
(procent)

Byggind 52900 9 Företagstjänster 169500 40

Transportmedelsind 11400 16 Parti- o detaljhandel 134400 45

Livsmedelsind 9100 35 Allm administration 120500 55

Maskinindustri 7300 23 Utbildning 96600 74

Bilserviceverkst 4900 8 Banker och försäkr 45700 52

Summa 85700 14 Hotell o restaurang 33400 49

Kultur, sport m.m. 31900 54

Övriga landtransporter 26300 13

Intresseorganisationer 24200 59

Resebyråer, speditörer 16400 43

Läkemedelsind 10200 56

Instrumentvaruind 6600 30

Summa 715600 50

Specialisering 1993 <1, 
negativ tillväxt 1993–2006

Specialisering 1993 >1, 
negativ tillväxt 1993–2006

Antal sys 
2006

Andel kv 2006
(procent)

Antal sys 
2006

Andel kv 2006
(procent)

Hälso- o sjukv, omsorg 87300 80 Fastigheter 17100 38

Förlag, grafi sk ind 14500 44

Annan elektro- och tele 12900 26

Post- o budbil 11300 34

Telekom 10100 35

Summa 66000 36

Figur 36. Antal sysselsatta och andel kvinnor 2006 per bransch, gruppering efter specialiserings-
grad 1993 och tillväxt 1993–2006 (+/–).
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Vi redovisar ett urval på 23 branscher som tillsammans svarar för knappt 955 000 
sysselsatta år 2006, vilket motsvarar 96 procent av länets totala sysselsättning. De 
branscher som exkluderas är sådana som vardera har mindre än 5 000 sysselsatta år 
2006 och som bedöms vara av mindre intresse. Vidare görs en sammanslagning av 
privat och offentlig verksamhet i fråga om branscherna Utbildning respektive Hälso- 
och sjukvård, omsorg. 

Vi har tidigare sagt att strukturomvandlingen tenderar att vara gynnsam för kvin-
nor, och detta får också stöd av uppgifterna i fi guren. Exempelvis utgör kvinnorna 
hälften av totalt antal sysselsatta i branscher som Stockholmsregionen är specialise-
rad på, den övre högra delen i fi guren.  

Av den nedre vänstra delen i fi guren framgår att branschen ”Hälso- och sjukvård, 
omsorg” har en mycket hög andel kvinnor och att antalet sysselsatta i dessa verk-
samheter har minskat över perioden 1993–2006. Men, för denna typ av verksamhet, 
liksom för branschen ”utbildning”, är det tveksamt att använda begreppet specialise-
ringsgrad och att låta framtidsbedömningar färgas av hur sysselsättningen utvecklats 
historiskt. Skälet är i korthet att dessa verksamheter till stor del styrs av politiska 
och demografi ska faktorer. Att kvinnorna svarar för hälften av sysselsättningen i de 
branscher som Stockholmsregionen är specialiserad på, och som vuxit under perio-
den 1993–2006, betyder också att kvinnornas sysselsättning i något högre grad än 
männens överensstämmer med regionens specialisering. Dessa branscher (i den övre 
högra delen av fi guren) svarar för 77 procent av kvinnornas totala sysselsättning och 
73 procent männens totala sysselsättning. 

Prognosens resultat för branschernas sysselsättning fram till år 2010 redovisas i 
Figur 37. 
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Specialisering 1993 <1, 
positiv tillväxt 1993–2006

Specialisering 1993>1, 
positiv tillväxt 1993–2006

Antal sys 
2006

Tillväxt per 
år 2006–2010

Antal sys 
2006

Tillväxt per 
år 2006–2010

Byggind 52900 1240 Företagstjänster 169500 3440

Transportmedelsind 11400 –100 Parti- o detaljhandel 134400 1780

Livsmedelsind 9100 60 Allm administration 120500 980

Maskinindustri 7300 0 Utbildning 96600 1380

Bilserviceverkst 4900 230 Banker och försäkr 45700 440

Summa 85700 1430 Hotell o restaurang 33400 550

Kultur, sport m.m. 31900 450

Övriga landtransporter 26300 220

Intresseorganisationer 24200 390

Resebyråer, speditörer 16400 160

Läkemedelsind 10200 70

Instrumentvaruind 6600 50

Summa 715600 9910

Specialisering 1993 <1, 
negativ tillväxt 1993–2006

Specialisering 1993 >1, 
negativ tillväxt 1993–2006

Antal sys 
2006

Tillväxt per 
år 2006–2010

Antal sys 
2006

Tillväxt per 
år 2006–2010

Hälso- o sjukv, omsorg 87300 890 Fastigheter 17100 300

Förlag, grafi sk ind 14500 –100

Annan elektro- och tele 12900 –130

Post- o budbil 11300 110

Telekom 10100 100

Summa 66000 280

Figur 37. Antal sysselsatta 2006 och årlig tillväxt 2006–2010.

I stort kan man säga att prognosen innebär att senare års tillväxtmönster bedöms 
gälla även framöver. De branscher som ökar mest i antal sysselsatta – Företagstjäns-
ter, Parti- och detaljhandel, samt Utbildning – är också de branscher som ökade 
mest under perioden 1993–2006. Några avvikelser jämfört med föregående period 
är, exempelvis, att sysselsättningen minskar inom Transportmedelsindustrin och att 
några branscher som Stockholmsregionen är specialiserad på växer enligt prognosen 
medan de minskade under perioden 1993–2006, t.ex. Telekom och Fastighetsförvalt-
ning.  

Givet denna prognos kan man fråga sig hur branschutvecklingen gynnar männens 
respektive kvinnornas sysselsättning? Om vi endast utgår från 2006 års könsfördel-
ning i respektive bransch (se Figur 36) och antar att dessa andelar vore oförändrade, 
skulle utvecklingen bli något mer gynnsam för män än för kvinnor. Under ett sådant 
antagande, om oförändrad könsfördelning inom respektive bransch, skulle männen 
svara för drygt 53 procent och kvinnorna för knappt 47 procent av den totala syssel-
sättningsökningen. 

Men, som vi redan har sett innebär prognosen att andelen kvinnor av den totala 
syssel sättningen ökar, vilket betyder att andelen kvinnor beräknas öka i fl ertalet 



92  Branschanalys för  Stockholms län

branscher. Den huvudsakliga orsaken är att det beräknas äga rum en fortsatt om-
vandling inom respektive bransch, som innebär att lågutbildad arbetskraft ersätts 
med mer välutbildad. Denna omvandling gynnar generellt kvinnor, som tenderar 
vara mer välutbildade än männen. Vad denna omvandling inneburit historiskt kan 
illustreras med sysselsättningens förändring för olika kategorier av arbetskraft, grup-
perade efter utbildningsbakgrund, se Figur 3835. 

Figur 38. Årlig förändring 1993-2006 per bransch, sysselsatta totalt samt sysselsatta med låg (kor-
tare än 3-årigt gymnasium) respektive hög utbildning (minst 3-årig eftergymnasial utbildning). 

Källa:SCB

35 Observera att denna redovisning använder en mer detaljerad bransch-
indelning (61 branscher). Det innebär bl a  en uppdelning av branschen 
Företagstjänster, med särredovisning av Datakonsulter och  dataservice. 
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I fi gurens övre del kan vi notera att för de snabbast växande branscherna 1993–2006, 
d.v.s. Företagstjänster, Data, Utbildning, och Vård och omsorg, svarar de lågutbilda-
de för en marginell del av den totala ökningen. Vi kan även notera att antalet lågutbil-
dade minskar i huvuddelen av alla branscher där sysselsättningen ökar.

I fi gurens nedre del kan vi å andra sidan notera att de högutbildade svarar för en 
stor del av den totala ökningen i ett fl ertal branscher, och att de högutbildade svarar 
för endast en marginell del av minskningen för branscher med minskad sysselsätt-
ning. 

Gruppen lågutbildade, med kortare utbildning än 3-årigt gymnasium, har gene-
rellt en högre genomsnittsålder än övriga grupper och minskar i arbetskraften i och 
med att infl ödet av yngre personer som regel har minst 3-årig gymnasieutbildning. 
Denna s.k. kohort-effekt gör att man kanske skulle vänta sig att minskningen av låg-
utbildade är större i branscher där de lågutbildade i utgångsläget till stor del består av 
äldre personer.

Det visar sig dock inte fi nnas något samband mellan andelen äldre av de lågut-
bildade i branschen och förändringen36 av andelen lågutbildade av de sysselsatta i 
branschen, se Figur 39. 

Figur 39. Andel äldre än 55 år av lågutbildade sysselsatta år 1993 och förändring av andelen 
 lågutbildade (alla åldrar) av branschens sysselsättning 1993–2006. 

Källa: SCB 

36 Observera att andelsförändringen anger differensen (procentenheter) 
mellan andelen för start- och slutår.
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Även om man tar hänsyn till storleken på gruppen lågutbildade i branschen går det 
inte att fi nna något stöd för hypotesen om en kohort-effekt på branschnivå. Slut-
satsen blir att minskningen av gruppen lågutbildade varierar mellan branscher i 
huvudsak till följd av att kraven på personalens utbildningsbakgrund varierar mellan 
branscher.  

I Figur 40, Figur 41 och Figur 42 redovisas prognosen för branschernas sysselsätt-
ning för tre utbildningsgrupper; låg (kortare än 3-årigt gymnasium), 3-årigt gym-
nasium, samt minst 3-årig eftergymnasial utbildning. Tillsammans svarar dessa tre 
utbildningsgrupper för ca 85 procent av länets sysselsättning år 2006. (Den minsta 
gruppen, kortare eftergymnasial utbildning, har utelämnats.) 

På motsvarande sätt som i Figur 37 redovisas sysselsättningen år 2006 och för-
ändringen fram till år 2010. Därutöver anges även hur stor del av sysselsättningen år 
2006 som fi nns i en viss ålderskategori samt antalet kvinnor i denna ålderskategori. 

Specialisering 1993 <1, 
positiv tillväxt 1993–2006

Specialisering 1993>1, 
positiv tillväxt 1993–2006

Antal 
2006

<55 år kv <55 
år

Diff 
10–06

Antal 
2006

<55 år kv <55 
år

Diff 
10–06

Byggind 32900 25700 1400 –100 Företagstj 39800 31500 13000 –3750

Transp.ind 4700 3700 500 –760 Parti- o det. 51700 41200 16700 –4280

Livsm.ind 4600 3600 1000 –430 Allm adm. 36000 21300 12500 –4450

Mask.ind 2600 1800 300 –360 Utbildning 20000 14700 11800 –2950

Bilserv. 3600 3000 200 30 Bank o förs. 9900 6600 4200 –1220

Summa 48400 37800 3400 –1620 Hot. o rest. 16300 14700 6200 –1140

Kultur m.m. 10300 7800 3800 –990

Övr. landtr. 500 400 0 –60

Intresseorg. 6700 3900 2300 –640

Reseb.,sped. 6100 4800 1600 –580

Läkem.ind 3100 2600 1400 –410

Instr.varuind 1900 1400 500 –250

Summa 202300 150900 74000 –20720

Specialisering 1993 <1, 
negativ tillväxt 1993–2006

Specialisering 1993 >1, 
negativ tillväxt 1993–2006

Antal 
2006

<55 år kv <55 
år

Diff 
10–06

Antal 
2006

<55 år kv <55 
år

Diff 
10–06

Hälso, sjv 23300 17000 14000 –2950 Fastigheter 7400 4800 1500 –420

Förlag, graf. 4700 3300 1100 –760

Elektro,teleind 2300 1700 600 –480

Post- o budbil 5000 3600 1200 –420

Telekom 2900 2200 800 –330

Summa 22300 15600 5200 –2410

Figur 40. Antal sysselsatta med låg utbildning 2006, därav yngre än 55 år och kvinnor yngre än 
55 år, samt sysselsättningens förändring mellan 2006 och 2010. 
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Specialisering 1993 <1, 
positiv tillväxt 1993–2006

Specialisering 1993>1, 
positiv tillväxt 1993–2006

Antal 
2006

>55 år kv >55 
år

Diff 
10–06

Antal 
2006

>55 år kv >55 
år

Diff 
10–06

Byggind 13200 2500 100 3350 Företagstj 38000 5400 1600 3480

Transp.ind 2700 600 100 50 Parti- o det. 43200 4100 1200 5840

Livsm.ind 2400 200 100 320 Allm adm. 18600 2100 2100 1730

Mask.ind 1700 500 100 30 Utbildning 11700 1400 800 960

Bilserv. 1300 200 0 410 Bank o förs. 12300 1800 1000 710

Summa 21300 4000 400 4160 Hot. o rest. 11700 400 200 2250

Kultur m.m. 9600 1500 600 1330

Övr. landtr. 400 1100 0 50

Intresseorg. 4600 800 700 520

Reseb.,sped. 5600 600 200 670

Läkem.ind 1900 200 100 110

Instr.varuind 1500 400 100 60

Summa 159100 19800 8600 17700

Specialisering 1993 <1, 
negativ tillväxt 1993–2006

Specialisering 1993 >1, 
negativ tillväxt 1993–2006

Antal 
2006

>55 år kv >55 
år

Diff 
10–06

Antal 
2006

>55 år kv >55 
år

Diff 
10–06

Hälso, sjv 12600 1900 900 1490 Fastigheter 4000 1200 300 530

Förlag, graf. 3300 500 200 100

Elektro,teleind 2100 500 100 –180

Post- o budbil 3500 500 200 490

Telekom 2300 300 100 130

Summa 15200 3000 900 1070

Figur 41. Antal sysselsatta med 3-årig gymnasieutbildning 2006, därav äldre än 55 år och kvinnor 
äldre än 55 år, samt sysselsättningens förändring mellan 2006 och 2010. 
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Specialisering 1993 <1, 
positiv tillväxt 1993–2006

Specialisering 1993>1, 
positiv tillväxt 1993–2006

Antal 
2006

>55 år kv >55 
år

Diff 
10–06

Antal 
2006

>55 år kv >55 
år

Diff 
10–06

Byggind 3000 500 100 900 Företagstj 60800 9100 2400 10900

Transp.ind 2500 200 0 300 Parti- o det. 19000 2100 700 3500

Livsm.ind 1300 200 0 200 Allm adm. 44200 7300 3600 5600

Mask.ind 2000 300 0 300 Utbildning 44500 12100 8300 6600

Bilserv. 100 0 0 0 Bank o förs. 16400 2000 600 1900

Summa 8900 1200 100 1700 Hot. o rest. 2200 200 100 400

Kultur m.m. 6600 2400 1300 1000

Övr. landtr. 300 100 0 0

Intresseorg. 8200 2100 900 1300

Reseb.,sped. 2300 400 100 400

Läkem.ind 3600 400 200 500

Instr.varuind 2100 300 0 300

Summa 210200 38500 18200 32400

Specialisering 1993 <1, 
negativ tillväxt 1993–2006

Specialisering 1993 >1, 
negativ tillväxt 1993–2006

Antal 
2006

>55 år kv >55 
år

Diff 
10–06

Antal 
2006

>55 år kv >55 
år

Diff 
10–06

Hälso, sjv 34800 9700 6800 4800 Fastigheter 3400 800 200 800

Förlag, graf. 3500 700 300 300

Elektro,teleind 6000 600 100 300

Post- o budbil 1200 300 100 200

Telekom 2900 300 0 400

Summa 15200 2700 700 2000

Figur 42. Antal sysselsatta med minst 3 års eftergymnasial utbildning 2006, därav äldre än 55 år 
och kvinnor äldre än 55 år, samt sysselsättningens förändring mellan 2006 och 2010.

För gruppen lågutbildade, som genomgående minskar i alla branscher, anges 
ålderskategorin yngre än 55 år. Detta indikerar i vilken omfattning den minskade 
sysselsättningen kan komma att beröra personer som i normalfallet inte slutar för-
värvsarbeta av åldersskäl. För de två andra utbildningsgrupperna, som genomgående 
växer i alla branscher, anges i stället ålderskategorin äldre än 55 år. Detta indikerar i 
vilken omfattning den prognoserade ökningen kan innebära att behovet av att rekry-
tera personal inom branschen underskattas. 

För detta urval på 23 branscher kan prognosens resultat för sysselsättningens för-
ändring per utbildningsgrupp sammanfattas enligt följande: Gruppen med mindre 
än 3års gymnasieutbildning minskar totalt med närmare 28 000 under perioden 
2006–2010. Antalsmässigt sker de största minskningarna i de branscher där syssel-
sättningen totalt beräknas öka mest, t.ex. Företagstjänster, Parti- och detaljhandel 
och Utbildning. 

För gruppen med 3-årig gymnasieutbildning, som med ett undantag ökar i alla 
branscher, ökar antalet sysselsatta mest i de snabbväxande branscherna Parti- och 
detaljhandel och Företagstjänster. Stora ökningar av utbildningsgruppen sker även i 
Byggindustri och Hotell och restaurang. Totalt för alla 23 branscherna ökar anta-
let sysselsatta inom denna utbildningsgrupp med knappt 25 000 under perioden 



   Branschanalys för  Stockholms län  97

2006–2010. Ökningen avser uteslutande personer med yrkesförberedande gymna-
sieutbildning. 

För gruppen med minst 3-årig eftergymnasial utbildning, som ökar i alla bran-
scher, ökar antalet sysselsatta mest i de snabbväxande branscherna Företagstjänster, 
Utbildning, Allmän administration, Hälso- o sjukvård samt omsorg, och Parti- och 
detaljhandel. Generellt kan man säga att de stora ökningarna för denna utbildnings-
grupp äger rum inom de branscher som Stockholmsregionen är specialiserad på, 
som har vuxit 1993–2006, och som enligt prognosen väntas svara för en stor del av 
sysselsättningens ökning framöver. Dessa branscher svarar för ca 80 procent av hela 
sysselsättningsökningen inom denna utbildningsgrupp, som totalt för alla 23 bran-
scher uppgår till närmare 41 000. 

Den utbildningsgrupp som inte redovisas per bransch, kortare än 3-årig efter-
gymnasial utbildning, som med ett undantag ökar i alla branscher, ökar antalet 
sysselsatta under perioden 2006–2020 med totalt drygt 12 000 i de utvalda 23 
branscherna.

Strukturomvandlingen på längre sikt
Strukturomvandlingens mönster förändras marginellt på den längre sikten fram till 
år 2020, om än sysselsättningen ökar långsammare än under perioden 2006–2010, 
då den totala ökningen beräknas uppgå till 48 000. För perioden 2010–2015 beräk-
nas sysselsättningen totalt öka med drygt 14 000, och mellan 2015 och 2020 med 
knappt 22 000. 

Sysselsättningen per utbildningsgrupp förändras enligt samma mönster som till 
år 2010. Under perioden 2010–2015 beräknas gruppen med mindre än 3års gym-
nasieutbildning minska totalt med närmare 38 000, gruppen med 3-årig gymnasie-
utbildning ökar med drygt 13 000, gruppen med kortare än 3-årig eftergymnasial 
utbildning ökar med drygt 1 000 medan gruppen med minst 3-årig eftergymnasial 
utbildning ökar med drygt 37 000. 

Mellan år 2015 och 2020 minskar de kortutbildade med cirka 25 000, d.v.s. något 
långsammare jämfört med perioden 2010–2015, antalet i gruppen med lång efter-
gymnasial utbildning ökar lika mycket, 37 000, medan de båda övriga utbildnings-
grupperna ökar något långsammare. 

Med undantag för instrumentvaruindustri innebär förändringarna per bransch 
2010–2020 en fortsatt minskad sysselsättning för alla branscher inom tillverknings-
industrin, varav huvuddelen avser kortutbildade. Förutom en relativt kraftig ökning 
av Byggindustrins sysselsättning, en ökning med 600 till 700 per år, ökar sysselsätt-
ningen inom det stora fl ertalet tjänstebranscher. De största ökningarna beräknas för 
Företagstjänster med 1 200 till 1 400 per år, Utbildning med ca 600 per år, Allmän 
administration samt Kultur m.m. med 300 till 400 per år. Liksom för tillverknings-
industrin minskar de kortutbildade inom alla tjänstebranscher, med störst minsk-
ning inom de snabbast växande branscherna.

De båda alternativa prognoserna för perioden 2010–2020 innebär inte heller att 
strukturomvandlingens mönster förändras mer än marginellt. 
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Alternativ Hög innebär att sysselsättningen ökar med ytterligare knappt 6 000 
mellan 2010 och 2015, och med ytterligare 10 000 mellan 2015 och 2020. I jäm-
förelse med Noll-alternativet innebär fördelningen på utbildningsgrupper för 
perioden 2010–2015 att de kortutbildade minskar med drygt 36 000, jämfört med 
närmare 38 000, och att gruppen med längre eftergymnasial utbildning ökar med 
40 000 jämfört med drygt 37 000. 

Fördelningen per bransch innebär att sysselsättningen inom tillverkningsindu-
strin minskar något långsammare, vilket även gäller för de kortutbildade. Byggindu-
strins sysselsättning beräknas bli i stort sett densamma som i Noll-alternativet, vilket 
ska ses mot bakgrund av att Alternativ Hög förutsätter samma befolkningstillväxt 
som i Noll-alternativet. Den bransch som beräknas växa avsevärt mer är Företags-
tjänster. För perioden 2010–2015 beräknas sysselsättningen öka med ytterligare 
4 500, och för perioden 2015–2020 med ytterligare närmare 9 000, jämfört med 
Noll-aternativet.

Alternativ Låg innebär att sysselsättningen totalt minskar under perioden 
2010–2020. I jämförelse med Noll-alternativet beräknas detta alternativ innebära 
totalt 24 000 färre sysselsatta år 2015 och nästan 48 000 färre sysselsatta år 2020. 
Huvuddelen av denna skillnad jämfört med Noll-alternativet beräknas uppstå i ut-
vecklingen för tjänstebranscherna. För perioden 2010–2015 beräknas fl era av dessa 
branscher att minska i antal sysselsatta, och de branscher som växer gör det betydligt 
långsammare än i Noll-alternativet.  För perioden 2015–2020 minskar sysselsätt-
ningen mer eller mindre i alla branscher, med undantag för Byggindustrin. 

Fördelningen på utbildningsgrupper i Alternativ Låg innebär att för perioden 
2010–2015 ökar totalt gruppen med 3-årig gymnasieutbildning och gruppen med 
minst 3-årig eftergymnasial utbildning, medan de båda övriga grupperna minskar. 
För perioden 2015–2020 är det endast gruppen med längre eftergymnasial utbild-
ning som ökar, totalt med drygt 20 000, d.v.s. 17 000 färre än i Noll-alternativet. 
Denna ökning beräknas uteslutande äga rum inom tjänstebranscherna; inom alla 
industribranscher minskar gruppen med längre eftergymnasial utbildning, mest 
påtagligt inom kunskapsintensiv industri.   
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Insatser för kompetensförsörjning

 I prognosen balanseras efterfrågan och utbud i olika utbildningsgrupper, men 
utan hänsyn till matchningsproblem i specifi ka verksamheter och företag 

 För branscher med stor omvandling i ett kompetens- och utbildningsperspektiv 
fi nns skäl för stödjande insatser på företags- och verksamhetsnivå

 Insatser speciellt motiverade i åtta branscher med stort omvandlingstryck och hög 
andel kortutbildade yngre än 55 år

 Aktörer som t.ex. ESF-rådet bör rikta insatser till kortutbildade för uppgradering 
till motsvarande 3-årig gymnasieutbildning med lämplig yrkesinriktning 

 Branscher där insatser för kortutbildade bör uppmärksammas är bl a Varuhus och 
stormarknadshandel, Restaurangbranschen, Tryckeriverksamhet 

Åtta branscher
Prognoserna pekar på en fortsatt tillväxt av total sysselsättning i Stockholms län, om 
än med något lägre tillväxttakt efter 2010.  I Noll-alternativet ökar sysselsättningen 
i huvuddelen av alla branscher, men med relativt stor variation. I stort pekar prog-
nosen på att tillväxten är koncentrerad till de branscher som varit snabbväxande 
sedan drygt ett decennium och som är branscher där Stockholmsregionen har en hög 
specialiseringsgrad.  För samtliga branscher sker dock en omvandling av personalens 
sammansättning med avseende på kompetens och utbildning. Kompetensnivå och 
utbildningsbakgrund är inte synonymer, men generellt gäller det för Stockholmsre-
gionens näringsliv och arbetsmarknad att arbetskraftsefterfrågan i allt högre grad 
avser välutbildad arbetskraft. 

I prognosen beräknas en kraftigt minskad sysselsättning för lågutbildade och en 
kraftigt ökad sysselsättning för personer med gymnasial och eftergymnasial utbild-
ning. I prognosen förutsätts att efterfrågan och utbud av arbetskraft i olika utbild-
ningsgrupper balanserar totalt för länet. Vad prognosen dock inte tar hänsyn till, och 
inte kan ta hänsyn till, är de speciella matchningsproblem som uppstår i specifi ka 
verksamheter och företag.  För branscher som står inför en stor omvandling i ett 
kompetens- och utbildningsperspektiv kan det fi nnas skäl att underlätta matchning-
en mellan efterfrågan och utbud genom kompetenshöjande insatser på företags- och 
verksamhetsnivå. Med ledning av de resultat som redovisats i föregående avsnitt kan 
ett antal branscher identifi eras där sådana insatser kan vara speciellt motiverade. I 
Figur 43 presenteras åtta branscher som står inför en stor omvandling av persona-
lens sammansättning m.a.p. utbildningsbakgrund.

För dessa åtta branscher beräknas omvandlingstrycket förstärkas genom att beräk-
nat behov av tillskott på utbildad personal (gymnasial och längre eftergymnasial utbild-
ning) beaktar en relativt stor potentiell åldersrelaterad avgång av utbildad personal. För 
dessa branscher gäller samtidigt att en relativt stor del av den lågutbildade personalen 
är yngre än 55 år.  De branscher som identifi erats återfi nns såväl inom det privata 
näringslivet som i offentlig sektor. De karaktäriseras av hög specialisering i Stockholms 
län, av snabb historisk tillväxt och fortsatt stark tillväxt enligt prognosen. Prognosen 
förutsätter att tillgången på välutbildad arbetskraft inte hindrar den poten tiella tillväx-
ten i dessa branscher. Det är ett starkt motiv för att prioritera insatser i dessa branscher.
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Figur 43. Beräknat behov av tillskott av utbildad personal och beräknad minskning av lågutbildad 
personal 200–2010. (Procentuell andel yngre än 55 år av lågutbildade år 2006, därav procentuell 
andel kvinnor).

Fokus på låg- och gymnasieutbildade
Det beräknade behovet av tillskott på utbildad personal avser således både personer 
med gymnasial utbildning och personer med längre eftergymnasial utbildning. I båda 
fallen är det i första hand en uppgift för det reguljära utbildningsväsendet att sörja 
för tillgången på arbetskraft med lämplig utbildningsbakgrund. Vidare, vad gäller det 
stora behovet av arbetskraft med längre eftergymnasial utbildning är det svårt att se 
att några andra aktörer alls skulle kunna tillgodose detta behov.  

För aktörer som t.ex. ESF-rådet är målgruppen främst redan anställda personer, 
och personer i arbetskraften. De relevanta insatserna är relativt korta, för en stegvis 
uppgradering av utbildningen. Här kan det vara rimligt att prioritera den grupp som 
enligt analysen kommer att vara utsatt för stora omställningskrav som en konsekvens 
av strukturomvandlingen, d.v.s. den grupp består av personer med en utbildningsni-
vå som är lägre än 3-årigt gymnasium. En stegvis uppgradering av utbildningsnivån 
för denna grupp innebär att en nivå motsvarande 3-årig gymnasieutbildning är den 
målnivå som bör eftersträvas. 

Det fi nns därför skäl att närmare undersöka i vilka av de åtta branscherna som 
efterfrågan på kortutbildade minskar kraftigt och i vilka branscher efterfrågan på 
personer med 3-årig gymnasieutbildning ökar kraftigt. I Tabell 7 belyses dessa 
frågor. Branscherna har indelats i 3 kategorier efter nettot mellan ökad efterfrågan 
på gymnasieutbildade och minskad efterfrågan på kortutbildade. Detta netto anger 
förutsättningarna för att matchningen kan ske inom samma bransch, vilket kan antas 
underlätta matchningsprocessen.  
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Förlag, grafisk industri (70 procent, 33 procent)

Kultur, renhållning m.m. (76 procent, 49 procent)

Hotell och restaurang 
(90 procent, 42 procent)

Utbildning (74 procent, 
80 procent)

Hälso- och sjukvård, omsorg
(73 procent, 82 procent)

Företagstjänster 
(79 procent, 41 procent)

Parti- och detaljhandel 
(80 procent, 41 procent)

Allm administration 
(59 procent, 59 procent)
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Tabell 7. Prognoserad förändring av efterfrågan på arbetskraft per 
utbildningsgrupp 2006–2010.

Bransch Kategori < 3årigt gymn 3 år gymn > 3år högskola

Allmän administration (1) –4450 1730 5600

Utbildning (1) –2950 960 6600

Hälso- och sjukvård, omsorg (1) –2950 1490 4800

Förlag, grafi sk (1) –760 100 300

Företagstjänster (2) –3750 3480 10900

Kultur mm (3) –990 1330 1000

Hotell o restaurang (3) –1140 2250 400

Parti- detaljhandel (3) –4280 5850 3500

För branscher i kategori (1) beräknas minskningen av antalet lågutbildade bli större, 
eller betydligt större, än ökningen av antalet med 3-årigt gymnasium. I dessa bran-
scher, Allmän administration, Utbildning, Hälso- och sjukvård samt omsorg och 
Förlag, grafi sk är sannolikheten relativt liten för att en uppgradering av utbildningen 
till 3-årigt gymnasium kan ge ett jobb i samma bransch. För Hälso- och sjukvård 
samt omsorg är visserligen relationen mellan ökad efterfrågan på gymnasieutbildade 
(1490) och minskad efterfrågan på lågutbildade (2950) relativt fördelaktig (1/2). Det 
är dock svårt att bedöma vilken typ och omfattning av uppgraderad utbildning som 
krävs för att möta den ökade efterfrågan i denna bransch. Förutsättningarna kan an-
tas variera mellan verksamheter inom omsorg respektive inom hälso- och sjukvård. 

För branscher i kategori (2) beräknas antalet lågutbildade minska ungefär lika 
mycket som antalet med 3-årigt gymnasium ökar. I denna kategori ingår Företags-
tjänster. Denna bransch är heterogen, som kommer att framgå av nästa avsnitt, och 
det är inte givet att den minskade efterfrågan på lågutbildade äger rum inom samma 
delar av branschen som där efterfrågan på gymnasieutbildade ökar. Om vi bortser 
från detta förefaller det fi nnas goda möjligheter att uppgradera utbildningen för ett 
jobb i samma bransch. 

I branscherna Kultur m.m., Hotell och restaurang samt Parti- och detaljhandel 
beräknas ökningen av antalet med 3-årigt gymnasium bli större, eller avsevärt större, 
än minskningen av antalet kortutbildade. I dessa fall bör det rimligen fi nnas goda 
möjligheter att uppgradera utbildningen för ett jobb i samma bransch.

Sammantaget visar analysen att i alla de åtta identifi erade branscherna fi nns ett 
stort antal sysselsatta yngre än 55 år med en lägre utbildningsnivå än 3-årigt gym-
nasium, som inte kommer att efterfrågas framöver. Behovet av att uppgradera den 
gruppens utbildning till minst motsvarande 3-årigt gymnasium är stort och bör passa 
in i ESF-rådets verksamhet. Förutsättningarna för att en uppgradering av utbildning-
en kan ge ett jobb inom samma bransch varierar dock mellan de åtta branscherna. 
För att få mer detaljerad bild av vilka delar inom respektive bransch som växer och 
krymper ska vi med ett antal exempel belysa utvecklingen på den lägsta branschnivå 
som fi nns redovisad i SCB:s statistik.
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Strukturomvandling på detaljerad branschnivå

Från stormarknad till specialiserad butikshandel
I Parti- och detaljhandeln är det i Butikshandel som den största sysselsättnings-
tillväxten har ägt rum mellan 1993–2006. Antalet sysselsatta ökade med omkring 
15 500 och den årliga procentuella tillväxten var 2,5 procent jämfört med 1,6 procent 
för hela branschen. Av hela sysselsättningstillväxten i branschen svarade Butikshan-
del för drygt 60 procent (Tabell 8).

Tabell 8. Strukturomvandlingen i Parti- och detaljhandeln 1993–2006

1993 2001 2006 Förändring 
1993–2006

Föränd-
ring per år 
1993–2006
(procent)

Andel av  
förändring
(procent)

Handel med fordon 4378 5074 5511 1133 1.8 4.5

Rep o service med fordon 3590 4214 4904 1314 2.4 5.2

Agenturhandel 3329 3497 4158 829 1.7 3.3

Partihandel 55901 59968 59457 3556 0.5 14.0

Butikshandel 40612 51565 56153 15541 2.5 61.1

Övrigt 6042 7871 9088 3046 3.2 12.0

Totalt 113852 132189 139271 25419 1.6 100.0

Inom butikshandeln äger en strukturomvandling rum, från Varuhus och stormark-
nadshandel till Handel med specialiserat sortiment (Tabell 9). Stormarknader (t.ex. 
ICA Maxi och Coop Forum) har haft en långsammare sysselsättningstillväxt mellan 
1993 och 2006 än specialiserade butiker som optiker, sko- och klädbutiker. Den 
årliga sysselsättningstillväxten i stormarknaderna var 1,1 procent jämfört med 4,8 
procent för den specialiserade och småskaliga butikshandeln. År 1993 sysselsatte 
varuhus och stormarknader fl er personer än specialiserad butikshandel, år 2006 var 
förhållandet det omvända. 

Tabell 9. Strukturomvandlingen i Butikshandeln 1993-2006

1993 2001 2006 Förändring 
1993–2006

Föränd-
ring per år 
1993–2006
(procent)

Andel av  
förändring
(procent)

Varuhus- och stormark-
nadshandel

15867 17696 18228 2361 1.1 15.2

Handel med specialiserat 
sortiment

11984 18022 22108 10124 4.8 65.1

Övrig butikshandel 12761 15847 15817 3056 1.7 19.7

Totalt butikshandel 40612 51565 56153 15541 2.5 100.0

Det är både en högre inkomstelasticitet för varor som t.ex. kläder, glasögon och 
klockor än för livsmedel, och teknisk utveckling, som till exempel självscanning, som 
driver denna strukturomvandling inom butikshandeln. Det fi nns skäl att anta att 
dessa faktorer fortsätter att driva på strukturomvandlingen i parti- och detaljhandeln 
även för prognosperioden.  
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Det betyder att en utsatt grupp anställda återfi nns i varuhus och stormarknader. 
En uppgradering av deras utbildning skulle kunna innehålla specialiserad produkt-
utbildning och interaktiv säljträning, förutom en höjning av den allmänna utbild-
ningsnivån. T.ex., en övergång från kassatjänst i en stormarknad till säljare i en 
skobutik innebär ökade krav på specialistkunskaper, både om produkter och också 
om aktiv försäljning. 

Ökad efterfrågan på IT-kompetens 
I branschen Företagstjänster har den största sysselsättningstillväxten ägt rum i del-
branschen Data- och företagskonsulter (Tabell 10). Mellan 1993 och 2006 ökade an-
talet med drygt 51 000 och med nästan 14 procent per år, jämfört med drygt 5 procent 
för hela branschen. I relativa tal växte Uthyrning av personal snabbast, nästan 20 
procent per år. I en delbransch minskade antalet sysselsatta, Uthyrning av bostäder 
och maskiner.

Tabell 10. Strukturomvandlingen i Företagstjänster 1993–2006

1993 2001 2006 Förändring 
1993–2006

Föränd-
ring per år 
1993–2006
(procent)

Andel av  
förändring
(procent)

Data- och företagskon-
sulter

12148 27758 63555 51407 13.6 55.3

Uthyrning av bostäder, 
maskiner mm

21300 17966 20887 –413 –0.2 –0.4

Uthyrning av personal 1472 2918 15393 13921 19.8 15.0

Övriga 63691 104329 91756 28065 2.8 30.2

Totalt 98611 152971 191591 92980 5.2 100.0

Även för Företagstjänster kan man se att strukturomvandlingen drivs av efterfrågans 
inkomstelasticitet och teknisk utveckling i produktionen. Företagens och  hushållen 
inköp av datatjänster ökar i relativa tal snabbare än inkomsterna. Detta ökar efter-
frågan på data- och företagskonsulter i snabbare takt än för andra varor och tjäns-
ter. Samtidigt används den nya tekniken för att minska personalbehovet och höja 
produktiviteten. Uthyrning av bostäder och maskiner är exempel på en bransch där 
IT-tjänster för bokning etc. har minskat personalbehovet. Att IT-tekniken alltmer 
slår igenom i alla branscher ställer ökade krav på IT-kunskap hos anställda i fl ertalet 
branscher. En uppgradering av personalens IT-kompetens bör därför vara en priori-
terad åtgärd i alla stödinsatser. 

Ökad efterfrågan på personal inom småskalig 
 restaurangbransch 
I Tabell 11 visas strukturomvandlingen inom branschen Hotell och restaurang. 
Under perioden 1993 till 2006 har antalet sysselsatta ökat mest i delbranschen Res-
taurang, en ökning med drygt 7 800 personer. Detta motsvarar en årlig procentuell 
tillväxt med 3,4 procent jämfört med 3,0 procent för hela branschen. Av hela sys-
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selsättningstillväxten i branschen svarade delbranschen Restaurang för nästan tre 
fjärdedelar.  

Tabell 11. Strukturomvandlingen i Hotell och restaurang 1993–2006

1993 2001 2006 Förändring 
1993–2006

Föränd-
ring per år 
1993–2006
(procent)

Andel av  
förändring
(procent)

Hotell 6387 8117 8355 1968 2.1 18.2

Restaurang 14468 19205 22278 7810 3.4 72.2

Camping 63 124 169 106 7.9 1.0

Catering 1966 3299 2895 929 3.0 8.6

Totalt 22884 30745 33697 10813 3.0 100.0

Hela branschen Hotell och restaurang har vuxit till följd av att länets befolkning och 
inkomster har ökat, att konsumtionen av dessa tjänster är inkomstelastisk, och att 
tjänsterna i ökande grad exporteras, som en viktig del av den s.k. besöksnäringen. 
Delbranschen Hotell producerar i högre grad än restaurangbranschen på export, d.v.s. 
tjänsterna konsumeras i högre grad av besökare från andra regioner och utlandet. 

En annan skillnad är att arbetsställen inom Hotellbranschen är genomsnittligt 
större än inom restaurangbranschen; arbetsställen mindre än 10 anställda utgör ca 
hälften av länets arbetsställen inom hotellbranschen, jämfört med mer än 90 procent 
inom restaurangbranschen. I genomsnitt för länet år 2006 sysselsätter ett arbetsstäl-
le inom restaurangbranschen 4 personer, jämfört med 20 personer inom hotellbran-
schen. Detta återspeglar att hotellbranschen i regel bedrivs i större skala. Sannolikt 
innebär det även större möjligheter att utnyttja den tekniska utvecklingen (IKT) för 
ökad produktivitet. 

Att restaurangbranschen ofta kan bedrivas småskaligt och att den är förhållandevis 
mer arbetsintensiv belyser varför den svarat för huvuddelen av sysselsättningsökning-
en inom Hotell och restaurang37. Det är troligt att dessa faktorer kommer att gälla även 
för prognosperioden. En ökad efterfrågan på bland annat kockar och serveringsper-
sonal gör att en uppgradering av lågutbildad personal bör kunna leda till anställning i 
Restaurangbranschen. På grund av att länet alltmer integreras i den globala ekonomin, 
med många utländska besökare som följd, bör en allmän uppgradering av utbildningen 
till motsvarande 3-årig gymnasienivå innehålla inslag av språkutbildning. 

Krympande tryckeriverksamhet
I branschen Förlag och grafi sk industri har den tekniska utvecklingen dels med-
fört att produktiviteten har ökat, dels att efterfrågan har minskat. Detta har främst 
berört delbranschen Tryckeriverksamhet som svarar för hela sysselsättningsminsk-
ningen, nästan 3 300 mellan 1993 och 2006, vilket motsvarar minus 4,3 procent per 
år  (Tabell 12). Det fi nns skäl att anta att en fortsatt teknisk utveckling kommer att 

37 Mellan 1993 och 2006 ökade hotellbranschens antal arbetsställen med 
ett nettotillskott på knappt 90, jämfört med ett nettotillskott på drygt 
1100 arbetsställen inom restaurangbranschen. 
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minska efterfrågan på tryckeritjänster även framöver, inte minst beroende på genom-
slaget av Internet. Det gör att sysselsatta inom tryckeriverksamhet hör till dem som 
kan vara i stort behov av uppgradering av sin utbildning.

Tabell 12. Strukturomvandlingen i Förlag 1993–2006

1993 2001 2006 Förändring 
1993–2006

Föränd-
ring per år 
1993–2006

(procent)

Andel av  
förändring

(procent)

Tryckeriverksamhet 7489 5518 4201 –3288 –4.3 110.3

Övrig förlag grafi sk industri 10040 10448 10346 306 0.2 –10.3

Totalt 17529 15966 14547 –2982 –1.4 100.0

Kultur m.m. – en heterogen och växande bransch
Branschen Kultur m.m. består av fl era helt olika delbranscher vilket gör det svårt att 
ge branschen ett passande namn. I Tabell 13 har branschen delats upp i sex del-
branscher. Vid startåret för analysen, 1993, var delbranschen Intressebevakning 
den största med knappt 18 000 sysselsatta. Därefter kom delbranschen Film, video, 
 teater, nöjen m.m. med nära 12 000 sysselsatta. Dessa två delbranscher var de i sär-
klass största. Bland delbranscherna har det ägt rum en strukturomvandling mellan 
1993 och 2006. Den största branschen, Intressebevakning, har haft den långsam-
maste sysselsättningstillväxten; Renhållning är en annan delbransch som vuxit lång-
samt i antal sysselsatta. Den minsta delbranschen, Hår-, hud- och kroppsvård har 
i relativa tal vuxit snabbast (7 procent per år), medan Film, video, TV, teater, nöjen 
mm har vuxit mest i antal sysselsatta (drygt 7 300) och svarat för nästan 38 procent 
av den totala tillväxten mellan 1993 och 2006.  

Tabell 13. Strukturomvandlingen i Kultur m.m. 1993–2006

1993 2001 2006 Förändring 
1993–2006

Föränd-
ring per år 
1993–2006
(procent)

Andel av  
förändring
(procent)

Renhållning 2153 2070 2252 99 0.3 0.5

Intressebevakning 17967 17119 18141 174 0.1 0.9

Film, video, TV, teater, 
nöjen mm

11803 15877 19114 7311 3.8 37.6

Folkbildning, museer mm 3980 6113 7242 3262 4.7 16.8

Sport 5302 7556 9373 4071 4.5 21.0

Hår-, hud- och kroppsvård 2673 4205 6413 3740 7.0 19.3

Övrigt 1354 1861 2122 768 3.5 4.0

Totalt 45232 54801 64657 19425 2.8 100.0

Strukturomvandlingen inom Kultur m.m. drivs av en växande regional marknad i 
kombination med hög personalintensitet i tjänsteproduktionen. Ökad befolkning, 
ökade inkomster och inkomstelastisk efterfrågan har medfört en snabb ökning av 
efterfrågan på sport- och kulturaktiviteter samt personlig vård. På utbudssidan är 
denna produktion personalintensiv och möjligheterna att ersätta arbetskraft med 
kapital är liten, varför efterfrågan slår igenom i ökad efterfrågan på arbetskraft. 



Beställ från
Regionplane- och trafi kkontoret
Box 4414, 102 69 Stockholm
Tel 08-737 44 92   Fax 08-737 25 66
e-post: rtk@rtk.sll.se   www.rtk.sll.se

Regionplane- och trafi kkontorets rapporter
På www.rtk.sll.se/publikationer fi nns förteckning över samtliga RTK:s publikationer från år 1997.

Rapporter
2000:3 Vatten i Stockholmsregionen
2000:4 Social atlas över Stockholmsregionen
2000:5 Storstadspolitik i debatt och handling
2000:6 Bostad? Underlag för regionplan 2000
2000:7 Framtidens skärgård
2000:8 Energiförsörjningen 2000–2030
2001:1 Stockholmsregionens roll för Sveriges 

tillväxt
2001:2 Storstadskonkurrens i norra Europa
2001:3 Blåstrukturen i Stockholmsregionen
2001:4 Upplevelsevärden
2001:5 Kvinnorna, näringslivet och framtiden
2001:6 Informationssystem för regionala

grönområden
2002:1 Mälardalen – en region?
2002:2 Trafi kpolitik i Nordamerika och Asien
2002:3 Fler till högre utbildning
2003:1 Flera kärnor
2003:2 Stockholmsregionens samspel med sin nära 

omgivning
2003:3 Destination Stockholm
2003:4 Trafi kpolitik – samspelet mellan stat och 

region
2003:5 Hållbar utveckling för forskningen?
2004:1 Yrkesutbildning i Stockholmsregionen
2004:2 Stockholmsregionen och EU-utvidgningen
2005:1 Kunskapsregioner i konkurrens – regional 

samverkan för framgång
2005:2 Infrastrukturplanering i Stockholms-

regionen
2006:1 Företagens FoU i Stockholm 

– Mälarregionen
2006:2 Transportsystemets fi nansiering
2006:3 Samverkan i Stockholmsregionen
2006:4 Räcker arbetskraften?
2007:1 Planering för minskad boendesegregation
2007:2 Stockholmsmigranterna kring 

millennieskiftet
2007:3  Eftervalsundersundersökning 2006
2007:4  Från Hörjel till Cederschiöld
2007:5 Begrepp inom regional utvecklling
2007:6 Stationsstruktur i ABC-stråket
2007:8 Ansvarskommittén och storstaden
2007:9 Universitet och högskolor i Stockholms län

– nuläge och trender
2007:10 Vision, mål och strategier före regional 

utveckling. Program för regional utveck-
lingsplan (RUFS2010)

2007:11 Social Interaction in the Virtual Stockholm 
Region

2007:12 Vi ses på internet. (Endast digital rapport 
på vår hemsida)

2007:13 Stockholmsregionen i ett europeiskt per-
spektiv

2007:14 Stockholmsregionens hamnstruktur – 
underlag till ett regionalt förhållningssätt

2007:15 Transeuropeiska transportnätverk (TEN-T) i 
Stockholm-Mälarregionen

2007:16 Vision, objectives and strategies for the 
regional development of Stockholm. 
Programme for a new Regional Develop-
ment Plan (RUFS 2010)

2008:1  Kultur i regional utvecklingsplanering
2008:2 Folkhälsa i regional utvecklingsplanering
2008:3 Näringsliv, logistik och terminaler 

Stockholms län
2008:4 Storstadsnära landsbygd i regional 

utvecklingsplanering
2008:5 Invånarnas värderingar i Stockholm-Mälar-

regionen
2008:6 Öppnare storstäder

Program och förslag
2000:1 Stockholmsregionens framtid 

En långsiktig strategi
2000:2 En region för framtiden
2000:3 Regionplan 2000 
2000:4 Trafi ken i regionplan 2000
2000:5 Ekonomisk tillväxt, förnyelse och 

integration
2000:6 Kompetensutveckling och FoU
2000:7 Östersjöperspektivet
2001:1 RUFS Regional utvecklingsplan för 

Stockholms-regionen 
2001:2 RUFS Samrådsredogörelse
2002:1 Regional utvecklingsplan 2001 för 

Stockholms-regionen. Synpunkter på 
utställningsförslag

2002:2 Regional utvecklingsplan 2001 för 
Stockholms-regionen. Antagen regionplan

2003:1 Lägesrapport 2003 om förnyelse, integra-
tion och kompetens i Stockholmsregionen

2003:2 Insatser för förnyelse och integration i 
Stockholmsregionen – 2003

2003:3 Insatser för kompetens och FoU i 
Stockholmsregionen – 2003

2003:4 Regional Development Plan 2001 for the 
Stockholm Region

2004:1 Genomförande av RUFS 2001
2004:2 Aktualitetsprövningen av RUFS
2006:1 Aktualitetsrapport – Aktualitetsprövning 

av RUFS 2001


