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Förord

Rapporten beskriver arbetsplatsernas lokalisering i Stockholmsregionen idag
och hur lokaliseringsmönstret har förändrats under de senaste 35 åren. Från
1970 till 2005 har sysselsättningen ökat med cirka 25 procent i Stockholms
län som helhet. Sysselsättningen i innerstaden har minskat med några få
procent, medan sysselsättningen i förortskommunerna har ökat med 70–80
procent. Strukturomvandlingen inom ekonomin har inneburit en övergång
från varuproduktion till tjänsteproduktion och ett allt större kunskapsinnehåll i varor och tjänster.
Rapporten redovisar hur sysselsättningen i Stockholms län fördelas på
zoner, sektorer, kärnor och stråk. En redovisning som har bäring på både
gällande regionala utvecklingsplan RUFS 2001 och den nya som är under
arbete (RUFS 2010). Båda förutsätter att regionen ska bli mer flerkärnig
genom att sju yttre regionala stadskärnor utvecklas förutom den centrala
regionkärnan fram till 2030. Rapporten utvecklar kunskap som ger underlag
i arbetet med den nya regionala utvecklingsplanen, RUFS 2010.
Projektledare inom Regionplane- och trafikkontoret har varit Ragnar von
Malmborg (till september 2007) och Göran Johnson (från september 2007).
Stockholm i maj 2009

Sven-Inge Nylund
Regionplanedirektör
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Sammanfattning

Rapporten redovisar hur sysselsättningen i Stockholms län fördelas på zoner (avstånd
från centrum), sektorer (utbyggnadsriktningar), kärnor och stråk. Syftet är att beskriva dels de långsiktiga förändringarna i lokaliseringsmönstret, dels nuläget, representerat av år 2005. En inledande genomgång av de långsiktiga tendenserna visar att
 under såväl 1970-talet som 1980-talet ökade sysselsättningen i länet med omkring
100 000 personer
 1990-talet inleddes med en nedgång med knappt 100 000, följd av en uppgång i
samma storleksordning.
 under de första åren av 2000-talet har sysselsättningen i stort sett varit oförändrad
och legat på i genomsnitt något över 970 000 personer, d.v.s. ungefär samma nivå
som 1990. Sedan 1990 har med andra ord ingen märkbar ökning av länets sysselsättning ägt rum.
Förändringarna i sysselsättningen och dess fördelning på regiondelar 1970–2005 kan
sammanfattas på följande sätt:
Den långsiktiga ökningen i sysselsättningen under de två inledande decennierna
återspeglas i samtliga zoner och samtliga sektorer. Ökningen var störst i områdena
utanför innerstaden. Även den snabba nedgången i sysselsättningen under första
hälften av 1990-talet går igen i samtliga regiondelar. Åren mellan 1990 och 2005
innebar ett måttligt nettotillskott för länet som helhet men en påtaglig omfördelning
inom länet: innerstaden minskade kraftigt medan ytterstaden ökade lika mycket som
inre och yttre förortskommuner sammantaget.
Från 1970 till 2005 har sysselsättningen ökat med cirka 25 procent i länet som
helhet och i ytterstaden. Innerstaden har minskat med några få procent, medan de
inre och yttre förortskommunernas uppgång ligger i intervallet 70–80 procent. Av
sektorerna har Norr ökat snabbast, med omkring 75 procent. Övriga sektorer i norra
regionhalvan ligger också över 50 procent, medan Sydväst och Sydost ligger i intervallet 30–40 procent. Sydost är den sektor som i relativa tal haft den långsammaste
ökningen av de sex sektorerna.
Strukturomvandlingen inom ekonomin har kännetecknats av en långsiktig övergång från varuproduktion till tjänsteproduktion och ett allt större kunskapsinnehåll i
varor och tjänster. Under expansionsperioden 1970–90 ökar de regionala tjänsterna
främst i innerstaden och ytterstaden. Samtidigt är nedgången i antalet industrisysselsatta störst i dessa regiondelar. Offentlig sektor expanderar i första hand i de inre
och yttre förortskommunerna. Under nedgångsfasen 1990–94 svarar den privata
tjänstesektorn för ungefär hälften av det sammanlagda bortfallet av arbetstillfällen.
I förortskommunerna slår framför allt neddragningarna i offentlig sektor hårt på
sysselsättningen. Av samma storleksordning är minskningen i de lokala tjänsterna.
Expansionen 1994–2005 inom de regionala och nationella tjänsterna har framför allt
gynnat ytterstaden.
Uppgången i kunskapsintensiva tjänster låg framför allt inom sektorerna Sydväst
och Nordväst och något mindre i Norr. Mer än hälften av den offentliga sektorns
tillväxt utanför innerstaden ägde rum i sektorerna Sydväst och Sydost.
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För den långsiktiga utvecklingen 1970–2005 blir en viktig slutsats att regionens
kärna utvecklats starkt. Innerstaden har visserligen minskat i antal sysselsatta,
men endast marginellt. Samtidigt har i ytterstaden arbetstillfällena ökat i takt med
länsgenomsnittet. En indikator på regionkärnans attraktivitet är att innerstad och ytterstad tillsammans svarade för omkring 85 procent av länets nettotillskott av sysselsatta 1994–2005 inom kunskapsintensiva regionala och nationella tjänster.
Lokaliseringsmönstret år 2005 karakteriseras bl.a. av att:
 drygt en tredjedel av de sysselsatta i länet har sin arbetsplats i innerstaden. Till
denna del av regionen är mer än hälften av länets arbetstillfällen inom kunskapsintensiva regionala och nationella tjänster lokaliserade. Här arbetar också mer än
hälften av de anställda inom offentlig förvaltning
 de kunskapsintensiva tjänsterna har ett tydligt lokaliseringsmönster. Andelen
sysselsatta inom branschen sjunker med avståndet från regionens kärna. I de yttre
förortskommunerna arbetar mindre än en tiondel av de sysselsatta i branschen
 kunskapsintensiv industri är kraftigt överrepresenterad i Sydväst och Nordväst.
Tillsammans svarar dessa sektorer för två tredjedelar av samtliga sysselsatta i
denna bransch i länet. Även övrig industri är överrepresenterad i sydvästsektorn
 branschsammansättningen på arbetsmarknaderna i de sex sektorerna skiljer sig
tydligt i vissa avseenden. Detta återspeglar dels ett mera generellt lokaliseringsmönster, dels lokaliseringen av specifika stora arbetsplatser som t.ex. sjukhus.
På arbetsmarknaden i Nordväst tillhör närmare 30 procent av arbetstillfällena
kunskapsintensiva verksamheter – industri eller tjänster. I Sydost är motsvarande andel bara hälften så hög. De tre sektorerna i ost har samtliga lägre andelar
sysselsatta i kunskapsintensiva branscher än de tre sektorerna i väst (inkl. Norr).
För offentlig sektor gäller det motsatta mönstret. Här ligger Nordost i toppen med
närmare 40 procent av sysselsättningen i offentliga verksamheter. Lägst andel har
Nordväst följt av Norr och Sydväst. Även för övriga tjänster ligger ostsektorerna
högst. Sektor Ost har närmare en tredjedel av de sysselsatta i antingen lokala tjänster eller sådana tjänster som karakteriserats som icke kunskapsintensiva regionala
eller nationella tjänster.
En analys av de yttre regionala stadskärnor som anges i RUFS 2001 visar att vissa
kärnor har en tydlig specialisering, medan andra kärnor snarare liknar stora kommuncentra med ett betydande inslag av lokala tjänster som detaljhandel och offentlig
service.
Till den förra kategorin hör Flemingsberg, vars arbetsmarknad domineras av
offentliga arbetsgivare: Huddinge sjukhus och Södertörns högskola. I Kista svarar
kunskapsintensiva verksamheter, industri och tjänster, för närmare 60 procent av
arbetstillfällena. Södertälje skiljer sig från övriga kärnor och från länsgenomsnittet
genom en mycket hög andel sysselsatta inom industrin. Till den senare kategorin
– stora kommuncentra – hör Täby, Sollentuna, Jakobsberg och Haninge.
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Även i utveckling över tiden skiljer sig de yttre kärnorna från varandra eftersom de
bakomliggande faktorerna varierar. Den snabba utvecklingen i Kista drivs av informationsteknologins framväxt och cykler. I några kärnor spelar enstaka företag en
avgörande roll för kärnans utveckling. Södertälje är ett sådant exempel, med Scania
och Astra Zeneca. I Flemingsberg ligger verksamheter i offentlig sektor – Södertörns
högskola och Huddinge sjukhus – bakom uppgången i antalet sysselsatta.
Den centrala regionkärnan består av Stockholms innerstad och delar av ytterstaden, av Solna, Sundbyberg och Nacka. Den har väsentligt fler sysselsatta än de
yttre kärnorna, cirka 420 000 jämfört med 30 000 i den största yttre kärnan Kista.
Branschstrukturen avviker markant. Drygt en tredjedel av de sysselsatta i regionkärnan återfinns inom kunskapsintensiva regionala och nationella tjänster. Kärnorna
har sammantaget en andel på drygt 15 procent. Kista ligger högst med ca 30 procent.
Tre fjärdedelar av de sysselsatta i den centrala regionkärnan återfinns på arbetsplatser i innerstaden. Tre av de fem delområdena i innerstaden – Kungsholmen,
Östermalm och Vasastaden – har mellan 50 000 och 60 000 sysselsatta, Södermalm
har drygt 60 000 och City närmare 75 000.
Drygt 80 procent av den centrala regionkärnans sysselsatta inom branschen kunskapsintensiva tjänster arbetar i innerstaden. City dominerar med närmare 40 000
sysselsatta, eller en fjärdedel av branschens sysselsatta i hela regionkärnan. Offentlig
förvaltning har 40 000 sysselsatta i regionkärnan. Närmare 90 procent av dessa
arbetar i innerstaden. Omkring 10 000 sysselsatta återfinns i City, nästan lika många
på Kungsholmen.
De yttre kärnorna ingår i stråk av arbetsplatser, vilka ligger längs de trafikleder
som utgår från regioncentrum. En jämförelse mellan sysselsättningen i de yttre
kärnorna och de stråk de ingår i visar att kärnorna inte har någon dominerande
ställning i sina respektive stråk om man ser till sysselsättningen totalt. Det är endast
i Norrstråket som de båda kärnorna svarar för mer än hälften av sysselsättningen.
På branschnivå blir bilden en annan; där slår kärnornas speciella branschprofil
igenom. Kungens kurva dominerar sitt stråk inom lokala tjänster (detaljhandel).
Detsamma gäller Jakobsberg, om Barkarby inkluderas i kärnan, medan Täby och
Arninge tillsammans når upp till närmare 50 procent. Offentlig verksamhet är mera
utspridd, och det är endast i Nordväststråket som kärnan får en kraftig dominans. I
Norrstråket dominerar kärnorna helt när det gäller kunskapsintensiva verksamheter.
Det är Kistas specialisering som slår igenom.
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Summary

The report accounts for how employment in Stockholm County is distributed into
zones (distance from the centre), sectors (development directions), cores and lanes.
The aim is to describe both the long-term changes in the location pattern and the
current situation, represented by year 2005. An introductory review of the long-term
tendencies shows that
• during both the 1970s and 1980s, employment in the county increased by around
100,000 persons
• the 1990s started with a fall of just under 100,000, followed by a rise of the same
magnitude
• during the first years of the 2000s, employment has been more or less unchanged
and has been just over 970,000 persons on average, i.e. about the same level as
1990. In other words, there has been no noticeable increase in employment in the
county since 1990.
The changes in employment and the distribution over parts of the region from 1970 to
2005 can be summarized as follows:
The long-term increase in employment during the two initial decades is reflected
in all zones and all sectors. The increase was greatest in the areas outside the city centre. Also the rapid decline in employment during the first half of the 1990s is repeated
in all parts of the region. The years between 1990 and 2005 showed a moderate net
increase for the county as a whole, but a noticeable redistribution within the county:
the inner city declined strongly, while the outer city increased by as much as inner
and outer suburban municipalities together.
From 1970 to 2005, employment has increased by around 25 percent in the county
as a whole and in the outer city. The inner city has declined by a few percent, while
the inner and outer suburban municipalities’ increase is within the interval 70–80
percent. Of the sectors, North has increased fastest, by around 75 percent. Other
sectors in the northern half of the region are also above 50 percent, while South-west
and South-east are within the interval 30–40 percent. South-east is the sector which
in relative figures has had the slowest increase of the six sectors.
The structural change within the economy has been characterized by a long-term
switch from production of goods to production of services and ever increasing knowledge content in goods and services. During the expansion period 1970–1990, regional services increased mainly in the inner city and outer city. At the same time, the
fall in the number of persons employed in manufacturing industry was the greatest in
these parts of the region. The public sector expanded primarily in the inner and outer
suburban municipalities. During the phase of decline 1990–1994, the private service
sector was responsible for around half of the total fall in job opportunities. In the
suburban municipalities, the contraction within the public sector had a particularly
severe effect on employment. The reduction in local services is of the same magnitude. The expansion 1994–2005 within regional and national services has particularly
favoured the outer city.

12 Arbetsplatsernas lokalisering i Stockholms län

The increase in knowledge-intensive services occurred primarily within the Southwest and North-west sectors and to a slightly smaller extent in North. More than
half of the growth of the public sector outside the city centre took place in the sectors
South-west and South-east.
For long-term development during 1970–2005, an important conclusion is that
the core of the region has developed strongly. Although the inner city has a reduced
number of persons in employment, this is only marginal. At the same time, in the
outer city, job opportunities have increased at the same rate as the average for the
county. An indicator of the attractiveness of the region’s core is that the inner city and
outer city together represented around 85 percent of the county’s net growth in employment for 1994-2005 within knowledge-intensive regional and national services.
The location patterns for 2005 are characterized by, among other things:
• Just over a third of people in employment in the county worked in the inner city.
More than half of the county’s job opportunities within knowledge-intensive regional and national services are located in this part of the region. More than half of
employees within public services also work here.
• The knowledge-intensive services have a clear location pattern. The proportion of
employees within the industry falls with the distance from the core of the region. In
the outer suburban municipalities, less than one tenth of employees are working in
the industry.
• Knowledge-intensive industry is heavily over-represented in South-west and
North-west. Together, these two sectors represent two thirds of all employees in
this industry within the county. Other industries are also over-represented in the
South-west sector.
• The industry makeup of the labour market in the six sectors differs significantly
in some respects. This reflects both a more general location pattern, and also the
location of specific large employers, such as hospitals. On the labour market in the
North-west, almost 30 percent of job opportunities belong to knowledge-intensive
operations— manufacturing industry or services. In South-east, the corresponding
proportion is only half as big. The three sectors in the east all have lower proportions of employees in knowledge-intensive industries than the three sectors in
the west (incl. North). For the public sector, the opposite pattern prevails. Here,
North-east is top with almost 40 percent of employment in public sector operations. The lowest proportion is in the North-west, followed by North and Southwest. For other services too, the Eastern sectors are top. Sector East has almost
one third of employees working either in local services or services characterized as
non-knowledge intensive regional or national services.
An analysis of the outer regional city cores reported in RUFS 2001 shows that some
cores have a clear specialization, while other cores look more like large municipal
centres with a considerable proportion of local services, such as retailing and public
services.

Arbetsplatsernas lokalisering i Stockholms län 13

Flemingsberg is in the former category, and has a labour market dominated by public
sector employers, Huddinge Hospital and Södertörn University. In Kista, knowledge-intensive operations, manufacturing industry and services represent almost
60 percent of job opportunities. Södertälje differs from other cores and from the
county average by having a very high proportion of employees within manufacturing
industry. The latter category – large municipal centres – includes Täby, Sollentuna,
Jakobsberg and Haninge.
The outer cores differ from each other also in development over time, as the
underlying factors vary. The rapid development in Kista is driven by the growth and
cycles of information technology. In some cores, single companies play a crucial role
for the development of the core. Södertälje is one such example, with Scania and
Astra Zeneca. In Flemingsberg, operations within the public sector – Södertörn University and Huddinge Hospital – are behind the increase in the number of persons
employed.
The central regional core consists of Stockholm’s city centre and parts of the outer
city, of Solna and of Sundbyberg. It has significantly higher numbers of persons
employed than the outer cores, just over 400,000 compared to 30,000 in the largest
outer core, Kista. The industry structure differs markedly. Just over one third of those
employed in the regional core can be found among knowledge-intensive regional and
national services. In total, the cores have a share of just over 15 percent. Kista is the
highest with around 30 percent.
Three quarters of those employed in the central regional core are found in workplaces in the inner city. Three out of five areas within the inner city – Kungsholmen,
Östermalm and Vasastaden – have between 50,000 and 60,000 persons in employment, Södermalm has just over 60,000 and City has almost 75,000.
Just over 80 percent of the persons employed in the central regional core within
the knowledge-intensive services sector work in the city centre. City dominates with
almost 40,000 employed, or one third of those employed in the industry in the entire
regional core. Public sector management employs 40,000 persons in the regional
core. Almost 90 percent of these work in the inner city. Around 10,000 work in the
City, and almost as many on Kungsholmen.
The outer cores are included in corridors of workplaces, which lie along the traffic
routes starting from the regional centre. A comparison between employment in the
outer cores and the corridors in which it is located shows that the cores do not have
any dominant position in their respective corridors, if employment is considered as a
total. It is only in the North corridor that both the cores are responsible for more than
half the employment. At industry level, the picture differs; there, the special industrial profile of the cores shows through. Kungens Kurva dominates its corridor within
local services (retailing). The same is true of Jakobsberg, if Barkarby is included in
the core, while Täby and Arninge together reach almost 50 percent. Public sector operations are more spread out, and it is only in the North-west corridor that the core has
a strong dominance. In the North corridor, the cores dominate totally when it comes
to knowledge-intensive operations. Here, Kista’s specialization comes through.
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Inledning

I arbetet med att ta fram en ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen
(RUFS 2010) har Regionplane- och trafikkontoret (RTK) låtit ta fram ett antal promemorior och arbetsrapporter som behandlar arbetsplatsernas lokalisering i Stockholms län. Den rapport som nu föreligger utgör i första hand en sammanställning av
det tidigare framtagna materialet.1 Ambitionen har varit att knyta samman de tidigare
underlagen till en sammanhängande framställning. Samtidigt har det statistiska
underlaget uppdaterats.
Syftet med rapporten är att beskriva arbetsplatsernas lokalisering i Stockholms
län från några olika utgångspunkter. Framställningen är med andra ord huvudsakligen deskriptiv. Rapporten redogör för det nuvarande (år 2005) lokaliseringsmönstret och för de långsiktiga förändringar som ägt rum under de senaste 35 åren.
Sysselsättningens fördelning på delar av regionen följer de indelningar som tidigare använts i regionplanearbetet. Indelningen i zoner illustrerar, om än något grovt,
avståndet från regioncentrum. En alternativ uppdelning bortser från innerstaden och
skär upp resten av regionen i ”tårtbitar” med spetsen mot regioncentrum. Dessa sektorer följer trafiklederna från centrum och kan sägas representera utbyggnadsriktningar i regionen. I underlagsmaterialet finns även en tredje indelningsgrund, vilken
utgår från sysselsättningens täthet. Med hjälp av ett täthetsmått har koncentrationer
av arbetsplatser (kärnor och stråk) avgränsats. På det sättet har de yttre regionala
stadskärnor som anges i RUFS 2001 kunnat studeras både med avseende på sysselsättningens täthet och sammansättning.
De yttre kärnorna har legat i fokus för RTK:s intresse. Ett av underlagen för denna
rapport har relativt detaljerat beskrivit dem. Något liknande material finns inte för
den centrala regionkärnan. För den föreligger endast en kort sammanställning av
sysselsättningen i kärnans olika delar.
Den statistik som ligger till grund för rapporten har med få undantag hämtats
från RTK:s områdesdatabas (ODB). Av det skälet ges källhänvisningar till tabeller
och figurer endast i de fall andra källor utnyttjats. Rapporten syftar till att lyfta fram
utvecklingstendenser och de grova dragen i lokaliseringsmönstren. Därför illustreras framställningen i första hand med figurer. Det bör påpekas att de siffror som
publiceras i den offentliga statistiken inte är helt jämförbara över tiden. Ett försök
har därför gjorts att justera data för tidigare år för att kunna ge en rimlig bild av
sysselsättningens förändringar från 1970 till 2005. Det innebär att uppgifterna över
lokaliseringsmönstrets utveckling bör tolkas med viss försiktighet. Nulägesbeskrivningen (år 2005) är inte behäftad med samma osäkerhet. I en tabellbilaga redovisas
därför relativt detaljerade data över sysselsättningens fördelning på områden och
branscher 2005.

1

De tidigare underlagen har tagits fram av Inregia och WSP Analys och
strategi.
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Rapporten består av sju kapitel utöver denna inledning:
2. Sysselsättningen i länet som helhet
Som bakgrund till redogörelserna för sysselsättningens fördelning inom olika delar
av länet beskriver detta kapitel hur sysselsättningen i länet som helhet utvecklats.
Här ingår även ett avsnitt om strukturomvandlingen inom näringslivet.
3. Sysselsättningen i zoner
Kapitlet beskriver sysselsättningens fördelning inom länet indelat i fyra zoner. Först
beskrivs förändringarna under perioden 1970–2005, därefter lokaliseringsmönstret
2005. Sysselsättningen redovisas även för branscher.
4. Sysselsättningen i sektorer
Här redovisas sysselsättningen på samma sätt som i föregående kapitel men uppdelad på sex sektorer.
5. De yttre regionkärnorna
De yttre regionala stadskärnor som anges i RUFS 2001 karakteriseras här med hjälp
av kartor över rumsliga profiler och statistik över näringslivsprofiler.
6. Den centrala regionkärnan
I kapitlet redovisas en kort sammanställning över sysselsättningen i olika delar av
den centrala regionkärnan.
7. Stråk
Här beskrivs de stråk av arbetsplatskoncentrationer som de yttre kärnorna tillhör.
Kartor över den rumsliga profilen kompletteras med statistik över sysselsättningens
branschstruktur.
8. Sammanfattning och syntes
I ett avslutande kapitel ges en utförlig sammanfattning av de resultat som kommit
fram. Vidare görs ett försök att med utgångspunkt från resultaten i de olika kapitlen
ge en samlad bild av lokaliseringsmönstret.
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Länet som helhet

Som en bakgrund till beskrivningen av hur sysselsättningen fördelas på olika delar av
länet ges i detta kapitel först en redogörelse för hur sysselsättningen i länet som helhet
utvecklats 1970–2005. Sedan följer ett avsnitt om den långsiktiga strukturomvandling som
ägt rum inom näringslivet de senaste decennierna.

Sysselsättningen i länet 1970–2005
Med lokaliseringsmönster avses fördelningen av länets sysselsättning på länets olika
delar. För utveckling och nuläge i olika regiondelar är ekonomin i länet som helhet
– uttryckt i sysselsättningstermer –en viktig förklaringsfaktor. Därför kommer först
en redogörelse för sysselsättningens utveckling i länet som helhet med fokus på de
långsiktiga utvecklingstendenserna.
Figur 1 återger ett index som visar hur sysselsättningen i Stockholms län förändrats under mellan 1970 och 2005. Detta index bygger på data från Arbetskraftsundersökningen (AKU), som SCB genomför kontinuerligt sedan 1961. De ger en bild av
hur sysselsättningen utvecklats på länsnivå, men innehåller inte data för delar av
regionen. Sådana uppgifter kan däremot hämtas från de folk- och bostadsräkningar
(FoB), som genomfördes tidigare men som numera ersatts av den registerbaserade
arbetsmarknadsstatistiken (RAMS).
De data över utvecklingen av sysselsättningen i länets delar som redovisas i detta
kapitel bygger på båda dessa källor. Sysselsättningens nivå 2005 har hämtats från
RAMS. Sysselsättningens fördelning på regiondelar och branscher kommer från RAMS
och FoB.2 Däremot har utvecklingen i relativa tal hämtats från AKU. Det betyder
att nivån på sysselsättningen i länet som helhet under tidigare år har justerats så att
utvecklingen i relativa tal motsvarar AKU, vilket illustreras i figur 1. Den statistik som
erhålls på detta sätt ger sannolikt en tillförlitlig bild av de grova dragen i utvecklingen.
Men osäkerheten blir större när siffrorna bryts ned till mindre enheter (områden eller
branscher). Det är inte heller lämpligt att dra slutsatser från små skillnader i materialet.
Figur 1. Sysselsättningen i Stockholms län 1970–2005. Index, 2005 = 100.
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Uppgifterna från FoB och RAMS finns tillgängliga på RTK:s områdesdatabas (ODB).
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Observera att skalan inte går ner till noll. Detta för att tydligare illustrera de trender
som präglat utvecklingen under de 35 år som figuren omspänner.
De första tjugo åren, d.v.s. fram till 1990, karakteriseras av en relativt jämn uppgång
i sysselsättningen. Den genomsnittliga årliga ökningstakten uppgick till drygt 1 procent.
Den kraftiga ekonomiska nedgången under den första hälften av 1990-talet ledde
till ett mycket snabbt fall i sysselsättningen. Den nedre vändpunkten inträffade i
slutet av 1994. Mellan 1990 och 1994 sjönk antalet sysselsatta i länet med i genomsnitt 3 procent per år.
Återhämtningen under andra hälften av 1990-talet innebar att förlusten i sysselsatta togs igen. Ökningen i sysselsättningen under denna period var exceptionellt
snabb även i ett historiskt perspektiv. I genomsnitt ökade antalet sysselsatta med
drygt 2 procent per år. Efter sekelskiftet avstannade tillväxten. Nivån på sysselsättningen i länet kom därmed under de inledande åren av 2000-talet att motsvara den
nivå som uppnåddes 1990. Eller, annorlunda uttryckt, sedan 1990 hade det fram till
2005 inte skett någon påtaglig nettoökning av sysselsättningen i länet.
Det innebär att de första tjugo åren av den studerade perioden kännetecknas av
en stark och jämn tillväxt i antalet sysselsatta. 1990-talet var ovanligt turbulent med
en kraftig nedgång följd av en lika kraftig uppgång, men därmed ingen egentlig nettoökning. Även om konjunkturen under 2006 och första halvåret 2007 präglades av
en tydlig uppgång i länets sysselsättning har nettoökningen hittills under 2000-talet
varit blygsam. I absoluta tal ser utvecklingen ut som framgår av följande figur.
Figur 2. Sysselsättningen i Stockholms län 1970–2005, tusental.
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Utvecklingen kan beskrivas på följande sätt:
 Under såväl 1970- som 1980-talet ökade sysselsättningen i länet med omkring
100 000 personer.
 1990-talet innebar först en nedgång med knappt 100 000, därefter en uppgång i
samma storleksordning.
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 Under de första åren av 2000-talet har sysselsättningen i stort sett varit oförändrad och legat på i genomsnitt något över 970 000 personer, d.v.s. ungefär samma
nivå som 1990.

Branschutvecklingen
Samtidigt som den totala sysselsättningen uppvisat få tydliga långsiktiga förändringar har strukturen inom näringslivet omvandlats i olika avseenden. Vid studier av
lokaliseringen är fördelningen på branscher av speciellt intresse och kommer därför
att bli ett återkommande tema i analysen av arbetsplatslokaliseringen. Dataunderlaget till de följande beskrivningarna består av sysselsättningsstatistik från RTK:s
områdesdatabas (ODB). Dessa data redovisas bland annat branschvis. I rapporten
används s.k. ISP-branscher, en indelning som tagits fram av RTK.3 Indelningen är avsedd att spegla skillnader i lokalisering och markanvändning och innehåller följande
tio branscher:
1 Kunskapsintensiv industri består av ett antal branscher inom verkstadsindustrin. De viktigaste delbranscherna i länet är tillverkning av maskiner, el- och
teleprodukter, precisionsinstrument, bilar och andra transportmedel.
2 Övrig industri omfattar övriga industribranscher De största delbranscherna i
länet är livsmedelsindustri, grafisk industri och kemisk industri (bl.a. läkemedel).
3. Lokala tjänster domineras av detaljhandel med tillhörande service. Här ingår
också fastighetsverksamhet och andra mindre omfattande typer av lokal service.
4 Kunskapsintensiva regionala och nationella tjänster utgörs framför allt av
olika typer av företagstjänster och konsulter. Till denna bransch hör även banker
och försäkringsbolag samt forsknings- och utvecklingsföretag.
5 Övriga regionala och nationella tjänster har partihandel som största
delbransch. Här ingår även hotell och restauranger, post och tele, rekreations-,
kultur- och sportverksamhet.
6 Offentlig förvaltning täcker in kommunal, regional, nationell och internationell
verksamhet.
7 Undervisning innefattar all utbildning oavsett om den bedrivs i offentlig eller
privat regi.
8 Hälso- och sjukvård omfattar både offentlig och privat verksamhet.
9 Socialvård omfattar bland annat barn- och äldreomsorg.
10 Övriga näringsgrenar består främst av verksamheter som är svåra att analysera
ur ett lokaliseringsperspektiv. De två stora delbranscherna är byggnadsverksamhet och transporter. I båda fallen redovisas de sysselsatta efter företagens huvudkontor, medan verksamheten huvudsakligen bedrivs på andra och varierande
ställen i regionen.
I några av de figurer som presenteras i följande kapitel har de båda industribranscherna slagits samman till en bransch ”Industri”. På samma sätt har kunskapsintensiva
3

ISP står för Interactive Spatial Planning, en modell som använts i
regionplaneringen i Stockholms län.
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och övriga regionala/nationella tjänster redovisats sammanslagna till ”Regionala och
nationella tjänster”. Slutligen har de fyra offentliga branscherna (6–9) aggregerats till
”Offentlig sektor”.
Uppdelningen på ISP-branscher har av praktiska skäl gjorts relativt grov. Gränsen
mellan kunskapsintensiva och övriga verksamheter blir därför i vissa fall något
missvisande. Ett exempel är läkemedelsindustrin, som förts till ISP-branschen Övrig
industri. På samma sätt är det svårt att dra gränsen mellan lokala tjänster och sådana
som har en regional eller nationell marknad. Eftersom ambitionen endast är att ge
en grov bild av lokaliseringsmönstret får dock dessa brister antas vara av mindre
betydelse. ISP-branscherna är definierade i termer av s k SNI-koder (SNI = Standard
för svensk näringsgrensindelning). Definitionen framgår av Bilaga 1.
De olika branschernas storlek mätt i antal sysselsatta år 2005 framgår av tabell 1.
Tabell 1. Sysselsatta i Stockholms län 2005 efter ISP-bransch, 1000-tal.
ISP-bransch

Sysselsatta

1 Kunskapsintensiv industri

39

2 Övrig industri

59

3 Lokala tjänster

99

4 Kunskapsintensiva reg/nat tjänster

222

5 Övriga regionala/nationella tjänster

151

6 Offentlig förvaltning

64

7 Undervisning

94

8 Hälso- och sjukvård

63

9 Socialvård

57

10 Övriga näringsgrenar

122

Summa

972

Industrin svarar för en blygsam andel av länets sysselsättning. Kunskapsintensiv
industri och övrig industri har vardera ungefär 5 procent. Lika stora andelar har
socialvård samt hälso- och sjukvård. De privata tjänsterna är helt dominerande. Kunskapsintensiva tjänster står för närmare en fjärdedel av de sysselsatta i länet. Lokala
tjänster och övriga regionala tjänster har tillsammans ungefär lika stor andel. De
tjänstebranscher som domineras av offentliga arbetsgivare har tillsammans närmare
30 procent av sysselsättningen, vilket kan jämföras med de privata tjänstebranschernas andel på cirka 50 procent.
Den långsiktiga strukturomvandlingen under andra hälften av 1900-talet inom
Sveriges näringsliv domineras av två utvecklingstendenser:
• övergången från varuproduktion till tjänsteproduktion
• ett allt större kunskapsinnehåll i både varor och tjänster.
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I båda dessa avseenden befann sig storstadsregionerna i första ledet. Den varuproducerande sektorn minskade sin andel av sysselsättningen i storstadslänen redan under
1960-talet. I Stockholmsregionen började minskningen tidigare och andelen industrisysselsatta är här betydligt lägre än i de övriga storstadsområdena.4
I storstadsområdena konkurrerades industrin ut av växande tjänstenäringar. De
senare hade högre produktivitet än industrin och dessutom mindre utrymmeskrav
per anställd. Därför kunde tjänsteföretagen betala mer för mark och lokaler.
Det var inte den privata tjänstesektorn som i ett första skede ersatte den krympande varuproducerande sektorn i storstadsområdena utan den offentliga sektorn. Den
privata tjänstesektorn har varit i stort sett oförändrad i Stockholmsregionen mellan
1960 och 1980, medan den offentliga sektorn ökat stadigt under samma period. Efter
1980 minskade den offentliga sektorns andel, medan de privata tjänsternas andel
ökade.
Samtidigt som industrin minskade i omfattning ägde en tydlig förskjutning i innehållet rum. Numera är kunskapsintensiv industri ett etablerat begrepp. I ett regionplaneförslag för 50 år sedan beskrevs fenomenet på följande sätt:5
”Viktigare för stadsbyggandet [än minskningen inom industrin] blir måhända
förskjutningar inom industrin. Företagsekonomiska forskningsinstitutet har därom
framhållit i huvudsak följande:
En omstrukturering av industrin i Stor-Stockholm förefaller trolig. Den tekniska
utvecklingen synes gå i den riktningen, att ”intelligensindustrier” – d v s industrier
som kräver högt kvaliﬁcerade specialister och nära kontakt med forsknings- och experimentverksamhet i vid bemärkelse – kommer att få ökad betydelse, och sådana
industrier förefaller dragas till storstaden. Redan nu spelar ju industri, som huvudsakligen är baserad på kvaliﬁcerad arbetskraft och med högt förädlingsvärde, en
viktig och under senare år växande roll i Stor-Stockholm.”

Av något färskare datum är motsvarande tendenser inom den privata tjänstesektorn.
De har lett till att det i dag är vanligt att skilja mellan kunskapsintensiva tjänster och
övriga tjänster.
De långsiktiga förändringarna i näringslivet har ställt krav på att även statistiken
anpassas. Det blir därför svårt att ge en sammanhängande bild av utvecklingen på
branschnivå under hela den 35-årsperiod som studeras här. Branschindelningen i
den officiella statistiken har förändrats under perioden, varför endast breda branschaggregat kunnat studeras.
De utvecklingstendenser som beskrivits ovan illustreras väl av figurerna 3 och
4. Utvecklingen 1970–90 innebar inte bara en kraftig ökning av den totala sysselsättningen. En påtaglig strukturomvandling ägde samtidigt rum. Både privata och
offentliga tjänster ökade i antal sysselsatta med vardera omkring 100 000 personer.

Storstäderna ur ett tillväxtperspektiv. Inregia AB på uppdrag av
SIKA (1999).
5 Förslag till regionplan för Stockholmstrakten. Stockholmstraktens
Regionplanenämnd den 18 januari 1958.

4
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Däremot minskade antalet sysselsatta i industrin. Nedgången under perioden uppgick till närmare en femtedel.
Figur 3. Sysselsatta i fem branschgrupper i Stockholms län 1970, 1990, 1994, tusental.
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Den ekonomiska nedgången under den första hälften av 1990-talet drabbade samtliga branschgrupper som studerats här. I absoluta tal var återverkningarna störst
bland sysselsatta i offentlig sektor. I relativa tal var minskningen i lokala tjänster
störst.
För perioden 1994–2005 är branschindelningen något annorlunda. Bland annat
särredovisas kunskapsintensiva verksamheter inom industrin och regionala/nationella tjänster.
Figur 4. Sysselsatta i sju branschgrupper i Stockholms län 1994 och 2005, tusental.
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Bilden påminner om expansionen 1970–90: industrin backar medan övriga branschgrupper går framåt. Inom offentlig sektor sker en uppgång både i antalet sysselsatta
med administrativa uppgifter i offentlig förvaltning och för personal inom undervisning. Uppgången i lokala tjänster består huvudsakligen av sysselsatta inom
detaljhandel. Den kraftiga ökningen i de kunskapsintensiva regionala och nationella
tjänsterna består nästan helt av databehandling och andra företagstjänster, dock ej
finanstjänster. Expansionen inom övriga tjänster utgörs till stor del av sysselsatta
inom hotell och restauranger, rekreation, kultur och sport.
En jämförelse mellan nedgången 1990–94 och den följande uppgången visar att
offentlig sektor endast tagit igen hälften av den förlorade sysselsättningen. Inte heller
lokala tjänster har nått upp till 1990 års nivå. Inom industrin och regionala tjänster
slår de långsiktiga tendenserna igenom helt. Antalet industrisysselsatta fortsatte att
minska under den allmänna uppgångsperioden. De regionala tjänsterna låg däremot
2005 närmare 30 procent över 1990 års nivå.
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Zoner

Indelning i regiondelar kan göras på många olika sätt beroende på vilket problem som
ska belysas. I den här rapporten har två, grova, indelningar valts. Den ena, som kallas
zonindelning, motsvaras i princip av koncentriska cirklar med regionkärnan som
medelpunkt. Eller, om man så vill, av årsringar utifrån regionens kärna. I praktiken
är utgångspunkten administrativa områden, vilket betyder att begrepp som cirklar,
medelpunkt och årsringar blir något missvisande. Syftet med denna indelning är att
kunna studera hur områden på olika avstånd från city skiljer sig åt i antal och typ av
arbetsplatser. Ett återkommande tema i diskussionen om förändringar i lokaliseringsmönstret är att efterfrågan på mark i centrala lägen driver upp markpriserna och
därmed tvingar ut ytkrävande verksamheter till mer perifera lägen. Avståndet från
regioncentrum blir därmed intressant vid analyser av företagens lokalisering.
De fyra zonerna har följande sammansättning och storlek i antal sysselsatta år 2005:
1. Innerstaden – 336 000 sysselsatta
2. Ytterstaden – 269 000 sysselsatta
Västerort, Järvafältet, Västra söderort, Östra söderort, Sundbyberg, Solna.
3. Inre förortskommuner – 167 000 sysselsatta
Järfälla, Sollentuna, Danderyd, Täby, Lidingö, Nacka, Tyresö, Huddinge.
4. Yttre förortskommuner – 199 000 sysselsatta
Ekerö, Upplands-Bro, Sigtuna, Upplands-Väsby, Vallentuna, Österåker, Vaxholm,
Norrtälje, Värmdö, Haninge, Nynäshamn, Botkyrka, Salem, Södertälje, Nykvarn.
Se även karta 1.
I det följande redogörs först för förändringarna i sysselsättningen under de senaste 35
åren. Därefter beskrivs det nuvarande (år 2005) lokaliseringsmönstret mera i detalj.

Sysselsättningen i zonerna 1970–2005
Perioden 1970–2005 har delats i tre delar:
1. Den långsiktiga uppgången 1970–1990
2. Den kraftiga nedgången 1990–1994
3. Den snabba återhämtningen och den följande stagnationsperioden 1994–2005
Sysselsättningens förändringar i zonerna kan sammanfattas i följande punkter:
 Den långsiktiga ökningen i sysselsättningen under de två inledande decennierna
återspeglas i samtliga zoner. Ökningen var störst i områdena utanför innerstaden och
ytterstaden. De både innersta zonerna minskade sina andelar av länets sysselsättning.
 Även den snabba nedgången i sysselsättningen under första hälften av 1990-talet
går igen i samtliga zoner.
 Åren mellan 1990 och 2005 innebar ett obetydligt nettotillskott till länets sysselsättning, men däremot en påtaglig rumslig omstrukturering. Innerstaden minskade kraftigt, medan ytterstaden ökade lika mycket som de båda yttersta zonerna
sammantaget. Därigenom kom ytterstadens andel av länets sysselsättning att år
2005 ligga på ungefär samma nivå som 35 år tidigare.
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Förändringarna under de tre delperioderna återges i figur 5 och på karta 1.
Figur 5. Förändring i sysselsättningen i zoner 1970–90, 1990-94 och 1994–2005, tusental.
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Figuren visar att utvecklingen under de tre perioderna gått åt samma håll i de fyra
zonerna. Men förändringarna har varit av varierande storleksordning. De yttre
förortskommunerna svarade för 40 procent av den totala ökningen under de båda
inledande decennierna. Närmare hälften av nedgången i början av 1990-talet ägde
rum i innerstaden. Ökningen i ytterstaden efter 1990 var av samma storleksordning
som summan av de både förortsområdena.
Sett över 35-årsperioden som helhet har innerstaden tappat några tusen arbetsplatser. Ökningstalen för de tre övriga zonerna skiljer sig inte nämnvärt. Ytterstaden
ligger på cirka 60 000, de inre och yttre förortskommunerna på 75 000 respektive
85 000.
Under perioden har sysselsättningen i relativa tal ökat med drygt en fjärdedel i
länet som helhet och i ytterstaden. Innerstaden har minskat med några få procent,
medan de inre och yttre förortskommunernas uppgång ligger i intervallet 70-80
procent.
Utvecklingen har inneburit att innerstadens andel av länets sysselsatta har
minskat både under länets expansions- och stagnationsperiod och sammanlagt gått
ned från 45 procent till 35 procent (se figur 3.2). Ytterstadens andel minskade under
expansionsperioden men har ökat under den omstrukturering som ägt rum efter
1990. Andelen av länets sysselsättning blir därmed densamma (28 procent) år 2005
som år 1970. Såväl de inre som yttre förortskommunerna ökar hela tiden i andel, men
relativt lite under omstruktureringen. Under den perioden har ökningen i ytterstaden
varit större.
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Karta 1. Sysselsättningen i zoner 1970–2005, tusental.

Figur 6. Zonernas andel av länets sysselsättning 1970, 1990, 1994, 2005, procent.
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Utbyggnaden av länets arbetsplatser kan jämföras med befolkningsutvecklingen. För
länet som helhet gäller att det inte finns något enkelt samband mellan befolkningsökning och sysselsättningstillväxt. Mellan 1970 och 1990 ökade folkmängden med
160 000 medan sysselsättningen, som nämnts, expanderade med cirka 200 000.
Mellan 1990 och 2005 ökade sysselsättningen endast med 5 000 personer medan
länets folkmängd steg med 230 000. Skillnaden återspeglar bl.a. att en stigande andel
av befolkningen i arbetsför ålder inte är i arbete.
Som framgår av figurerna 7 och 8 finns inte heller på zonnivå några enkla samband mellan de båda variablerna befolkning och sysselsättning. Under de båda
decennier när sysselsättningen steg kraftigt i samtliga zoner minskade folkmängden i
såväl inner- som ytterstad. Efter 1990 har befolkningen ökat i samtliga zoner, medan
sysselsättningsutvecklingen skiljer sig markant mellan zonerna.
Figur 7. Förändring i befolkning och sysselsättning i zoner 1970–90, tusental.

200
150
100
Befolkning

50

Sysselsättning
0
–50
Innerstaden

Ytterstaden

Inre förortsområdet

Yttre förortsområdet

Figur 8. Förändring i befolkning och sysselsättning i zoner 1990–2005, tusental.
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Att de båda variablernas utveckling skiljer sig kraftigt åt mellan regiondelar har i sin
tur lett till att relationen mellan dagbefolkning och förvärvsarbetande nattbefolkning
(arbetsplatskvoten) varierar kraftigt inom länet. Det framgår av karta 2, som visar
arbetsplatskvoter på kommunnivå 2005.
Karta 2. Arbetsplatskvoter 2005 (dagbefolkning/nattbefolkning).

På zonnivå finns ett tydligt mönster. I innerstaden ligger arbetsplatskvoten på cirka 2,
i ytterstaden på 1 och i de inre och yttre förortskommunerna på 0,75. Som framgår av
kartan finns dock bland de inre och yttre förortskommunerna betydande variationer
kring detta genomsnitt.
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Utveckling för branscher i zonerna 1970–2005
Sysselsättningens utveckling på branschnivå 1970–1994 illustreras i figurerna 9 och 10.
Figur 9. Förändring i sysselsättningen 1970–90 per zon och bransch, tusental.
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Trots mängden av staplar går det att urskilja några tydliga mönster:
• Nedgången i antalet industrisysselsatta äger framför allt rum i innerstaden och
ytterstaden.
• Regionala tjänster ökar främst i de båda innersta zonerna.
• Offentlig sektor expanderar i första hand i de inre och yttre förortskommunerna.
Det är med andra ord inom inner- och ytterstaden som strukturomvandlingen är
tydligast. I de yttre delarna av länet rör det sig om en mera allmän expansion.
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Figur 10. Förändring i sysselsättningen 1990–94 per zon och bransch, tusental.
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Som framgått tidigare var den sammanlagda nedgången i sysselsättningen mellan
1990 och 1994 drygt 100 000 personer i länet som helhet. I relativa tal var nedgången
av ungefär samma storleksordning i de fyra zonerna, drygt 10 procent. I absoluta tal
låg närmare hälften i innerstaden.
Med få och små undantag gäller att samtliga branscher uppvisar en nedgång i alla
zoner.6 I absoluta tal är industrins minskning relativt liten. I innerstaden svarar den
för ungefär en tiondel av den totala nedgången. Den privata tjänstesektorn svarar där
för ungefär hälften av det sammanlagda bortfallet av arbetstillfällen. Offentlig sektor
står för ytterligare drygt 20 procent.
I förortskommunerna slår framför allt neddragningarna i offentlig sektor hårt på
sysselsättningen. Av samma storleksordning är minskningen i de lokala tjänsterna.
Återhämtningen under den sista 10-årsperioden framgår av figur 11.

6

Ökningarna är så små att de kan ligga inom felmarginalen. Till detta
bidrar den justering av Regionala tjänster och kategorin Övrigt som
har gjorts för att få någorlunda jämförbara data.
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Figur 11. Förändring i sysselsättningen 1994–2005 per zon och bransch, tusental.
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Det mest iögonenfallande i figuren är att de regionala och nationella tjänsternas
expansion nästan uteslutande ägt rum i innerstaden och ytterstaden. Här rör det sig
främst om s.k. kunskapsintensiva tjänster, d.v.s. i första hand olika typer av företagstjänster. Däremot fortsätter offentlig sektor att minska i innerstaden, medan den
ökar i övriga zoner. Störst är tillskottet i ytterstaden. I de yttre förortskommunerna
fördelar sig tillväxten relativt jämnt över branscherna.

Sysselsättningen i zonerna 2005
I regionens kärna – Innerstaden – arbetar drygt en tredjedel av de sysselsatta i länet.
Ytterstaden är något mindre med knappt 30 procent. De båda innersta zonerna svarar med andra ord för mer än 60 procent av länets arbetsplatser. Av de båda förortsområdena är det yttre något större (se tabell 2).
Tabell 2. Sysselsatta efter zoner 2005, 1 000-tal och procent
Zon

1000-tal

Procent

Innerstaden

336

35

Ytterstaden

269

28

Inre förortskommunerna

167

17

Yttre förortskommunerna

199

20

Summa

972

100
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I det följande kommer först branschernas lokaliseringsmönster att beskrivas. Där
besvaras frågan:
Hur fördelas branscherna mellan zonerna?
Här är utgångspunkten med andra ord ett branschperspektiv. I ett andra avsnitt tas
en annan sida av lokaliseringsmönstret upp:
Hur ser branschfördelningen ut inom zonerna?
Här studeras i stället arbetsmarknadens branschstruktur med utgångspunkt i de
enskilda zonerna .

Branschernas fördelning på zoner
Först jämförs branschernas lokaliseringsmönster. Vad man förväntar sig är att
kunskapsintensiva verksamheter – industri och tjänster – i större utsträckning är
lokaliserade till regionens kärna än de branscher som här kallats övrig industri och
övriga regionala/nationella tjänster. Lokala tjänster kan antas ha en fördelning som
framför allt följer befolkningens fördelning mellan zoner. Detsamma gäller till en
del de offentliga verksamheterna. Undantaget är den del av offentlig förvaltning som
inte har kommunala huvudmän. Dessutom kan enstaka typer av arbetsställen, t.ex.
de stora sjukhusen, ha så många anställda att de slår igenom i lokaliseringsmönstret även på grov nivå. Den bransch som fått beteckningen övriga näringsgrenar är
som nämnts av mindre intresse ur lokaliseringssynpunkt. Den kommer därför inte
att kommenteras i det följande. Den underliggande statistiken redovisas i tabell B 1
i Bilaga 2, som återger data över antalet sysselsatta i samtliga branscher och zoner
2005.
I figur 12 illustreras lokaliseringsmönstret för de båda industribranscherna och
för de tjänstenäringar som har regional och nationell avsättningsmarknad. För varje
bransch visar staplarna hur stora andelar (i procent) av de sysselsatta som återfinns
i var och en av de fyra zonerna. Zonernas andel av den totala sysselsättningen i länet
anges under figuren. Relationen mellan zonens andel av en bransch och dess andel av
den totala sysselsättningen kan ses som ett mått på zonens attraktivitet. Om en zon
har en högre andel av en viss bransch än av den totala sysselsättningen i länet, ses
detta som en indikator på att zonen har uppenbara lokaliseringsfördelar för branschen i fråga.
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Figur 12. Industri- och tjänstebranscher fördelade på zoner 2005, procent.
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Figuren ger i vissa fall belägg för det förväntade lokaliseringsmönstret, i andra fall
inte. Kunskapsintensiva tjänster, som domineras av företagstjänster, har som förväntat en stark koncentration till innerstaden. Där arbetar mer än hälften av de sysselsatta i branschen. Andelen sjunker med avståndet från den centrala regionkärnan.
I de yttre förortskommunerna återfinns mindre än en tiondel av de sysselsatta.
För kunskapsintensiv industri ser mönstret helt annorlunda ut. Endast 5 procent
av de anställda arbetar i innerstaden, medan en tredjedel återfinns i de yttre förortskommunerna. Här är det i stället ytterstaden som uppvisar den högsta andelen av
branschens sysselsatta.
Även branschen övrig industri har ett lokaliseringsmönster som avviker från det
förväntade. Visserligen har de yttre förortskommunerna den högsta andelen av de
sysselsatta, som förväntat. Men samtidigt redovisar både innerstad och ytterstad
så höga andelar att dessa zoner tillsammans svarar för hälften av de sysselsatta i
branschen.
Att lokaliseringsmönstret inom industrin inte stämmer med det förväntade kan till
en del bero på att statistiken i vissa avseenden inte ger den information som krävs för
denna typ av analys. Som tidigare nämnts är gränsdragningen mellan kunskapsintensiv och övrig industri relativt grov. Till detta kommer att skillnader mellan olika arbetsställens funktioner inte kommer fram i statistiken. Ett exempel är huvudkontoren för
stora industriföretag, som ofta är centralt lokaliserade, medan själva tillverkningen
äger rum längre ut i regionen. I ett följande avsnitt kommer yrkesstatistik att utnyttjas
för att illustrera hur några olika funktioner inom industriföretagen lokaliseras.
De övriga regionala och nationella tjänsterna, slutligen, har en spridning som till
en del påminner om de kunskapsintensiva tjänsternas. Andelen sysselsatta faller med
avståndet från den centrala regionkärnan. Att spridningen är väsentligt mindre kan
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bero på att övriga regionala och nationella tjänster även innehåller flera företag med
en lokal marknad. Det skulle förklara de relativt höga andelarna för de inre och yttre
förortskommunerna. Dessa zoner har vardera runt 20 procent av sysselsättningen i
länet och drygt 25 procent av befolkningen. En annan bidragande orsak är sannolikt
att partihandelsföretagen ingår i denna bransch. Många av dessa har behov av stor
markyta och föredrar därför lokaliseringar utanför regioncentrum.
Lokala (privata) tjänster och offentliga tjänster, inklusive förvaltning, illustreras
på motsvarande sätt i figur 13. Eftersom dessa tjänster huvudsakligen vänder sig till
hushållen kan den lokala marknadens storlek grovt beskrivas med folkmängden i
respektive zon. Dessa andelar återfinns under figuren.
Figur 13. Offentliga tjänster och lokala tjänster fördelade på zoner 2005, procent.
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Lokaliseringsmönstret skiljer sig något mellan de fem branscherna. Offentlig förvaltning
är den bransch som, inte oväntat, har den mest ojämna fördelningen av sysselsatta. Mer
än hälften av de sysselsatta i branschen arbetar i innerstaden. Till stora delar är detta en
återspegling av de nationella myndigheternas lokalisering. Däremot är det svårare att
utan närmare analys förklara skillnaden mellan de inre och yttre förortskommunerna.
För de övriga offentliga tjänsterna gäller genomgående att innerstaden har en
andel av sysselsättningen som överstiger befolkningsandelen. Skillnaderna mellan de
övriga tre zonerna är, med ett undantag, små. Undantaget är hälso- och sjukvård, där
de yttre förortskommunerna har en befolkningsandel som är nästan dubbelt så hög
som zonens andel av de sysselsatta i sjukvårdssektorn. Det kan bero på att de stora
sjukhusen, som svarar för en stor del av de sysselsatta i branschen, som regel ligger
längre in i regionen.
Innerstaden har även för lokala tjänster en andel av sysselsättningen som markant
överstiger befolkningsandelen, vilket får antas återspegla detaljhandelskoncentrationen. Skillnaden mellan de tre övriga zonerna är mycket små.
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En grov sammanfattning av resultaten i figurerna kan ges i form av s.k. lokaliseringskvoter. Den erhålls genom att man för varje zon beräknar kvoten mellan zonens andel
av sysselsättningen i en viss bransch och dess andel av den totala sysselsättningen
i länet och multiplicerar resultatet med 100. En kvot som ligger över 100 innebär
att branschen i fråga är överrepresenterad i zonen. Eller, annorlunda uttryckt, att
zonen kan antas vara speciellt attraktiv för denna typ av verksamheter. Om man med
hög specialisering avser en kvot på minst 150 är de fyra zonerna högspecialiserade i
följande branscher:
Innerstaden

Kunskapsintensiva regionala och nationella tjänster

Ytterstaden

Kunskapsintensiv industri

Offentlig förvaltning
Inre förortskommuner

(Hälso- och sjukvård)

Yttre förortskommuner

Kunskapsintensiv industri
Övrig industri
(Socialvård)

De båda branscherna hälso- och sjukvård respektive socialvård har satts inom parentes. Eftersom lokaliseringen i dessa branscher och zoner motsvarar befolkningsfördelningen är det något missvisande att i dessa fall tala om specialisering.

Zonernas branschsammansättning
I det här avsnittet vänder rapporten på frågeställningen och analyserar branschsammansättningen i de fyra zonerna. Statistikunderlaget är detsamma som i föregående
avsnitt, skillnaden är endast att det skärs på en annan ledd. Här beskrivs hur arbetsmarknaden i de fyra zonerna är sammansatt med avseende på branscher.
I figur 14 illustreras hur arbetsmarknaden i inner- respektive ytterstaden är sammansatt. Som jämförelse redovisas motsvarande andelar för länet som helhet.
Figur 14. Sysselsättningen i innerstaden, ytterstaden och länet fördelad på branscher 2005,
procent.
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Figuren visar att arbetsmarknadens sammansättning i de båda zonerna har relativt
stora likheter med länet som helhet. Som regel uppgår skillnaderna till några få
procentenheter. Det är endast på en punkt som avvikelsen är betydande, nämligen de
kunskapsintensiva regionala och nationella tjänsterna. Dessa svarar för närmare 40
procent av samtliga arbetstillfällen inom innerstaden. Här skiljer sig med andra ord
innerstaden markant från arbetsmarknaden i länet som helhet.
En mycket låg andel av innerstadens arbetsmarknad utgörs av sysselsatta inom
kunskapsintensiv industri. Det rör sig om mindre än en procent. Andelen i länet
uppgår endast till 4 procent varför skillnaden som andel av hela arbetsmarknaden
blir liten.
Offentlig förvaltning är den andra bransch där innerstaden enligt föregående avsnitt är specialiserad. Också här är skillnaden jämfört med länsgenomsnittet relativt
liten, mätt i procentenheter.
Motsvarande figur för de båda förortsområdena (figur 15) ger en liknande bild.
Branschsammansättningen i de båda zonerna skiljer sig måttligt från länet som
helhet.
Figur 15. Sysselsättningen i inre och yttre förortskommuner samt länet fördelad på
branscher 2005, procent.
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Den största avvikelsen från arbetsmarknaden i länet som helhet finns inom branschen kunskapsintensiva regionala och nationella tjänster. Som en följd av den kraftiga
koncentrationen till innerstaden kommer dessa arbetstillfällen att vara sparsamt
förekommande i övriga zoner. I de båda förortszonerna svarar denna bransch för
runt en tiondel av den totala sysselsättningen i respektive zon. Motsvarande andel för
länet som helhet ligger närmare 25 procent.
En annan tydlig avvikelse från länsgenomsnittet är att inom de yttre förortskommunerna återfinns vart tionde arbetstillfälle inom övrig industri, d.v.s. närmare dubbelt så hög andel som i länet som helhet.
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Yttre förortskommuner har en andel inom övriga näringsgrenar som markant
överstiger länsgenomsnittet. Detsamma gäller Hälso- och sjukvård i de inre förortskommunerna. Dessa båda branscher kommer att kommenteras närmare i Kapitel 4,
Sysselsättningen i sektorer.
Sammanfattningsvis visar jämförelsen mellan zonerna för branschsammansättning att på denna grova nivå är skillnaderna måttliga. Zonernas avvikelse från
länsgenomsnittet rör sig för det mesta om enbart några procentenheter av deras egna
totala sysselsättning. Det enda mera betydande undantaget är de kunskapsintensiva
tjänsterna. Deras mycket kraftiga koncentration till innerstaden har lett till en
påtaglig dominans för denna typ av sysselsättning på innerstadens arbetsmarknad.
Som resultat uppstår ett ”underskott” av sådana arbetstillfällen på de inre och yttre
förortskommunernas arbetsmarknader.

Zoner och yrken
Bilden av lokaliseringen av olika branscher kan kompletteras med data över personalens yrken. Yrkesdata kan ge en uppfattning om betydelsen av olika funktioner inom
företagen och var dessa funktioner är lokaliserade.
Med hjälp av SCB:s statistik kan en detaljerad bild ges av hur yrken fördelas över
olika delar av länet. En specialbearbetning av yrkesstatistiken som gjorts av SCB
på data för 2004 visar dagbefolkningens yrkessammansättning i delar av regionen.
Därvid har yrkena summerats till 23 olika yrkesgrupper. Av tabellen Yrken i Bilaga 1
framgår hur de olika grupperna avgränsats.
En viktig skillnad mellan yrkena är deras kvalifikationsnivå. Den fyrgradiga skalan
över kvalifikationsnivåer, som SCB använder, utgår från den internationella utbildningsstandarden (ISCED 1976). Den första nivån (1) kräver ingen eller obetydlig
utbildning. Nivå (2) kräver gymnasiekompetens medan nivå (3) motsvarar gymnasieskola med påbyggnadskurs eller kortare högskoleutbildning (högst 3 år). Den högsta
nivån (4) kräver normalt en högskoleutbildning på minst 3 år.
I den fortsatta redogörelsen för yrkesgrupperna kommer data att redovisas från de
tre högsta kvalifikationsnivåerna. Den fråga som belyses är hur de utvalda yrkesgrupperna fördelar sig på zonerna. Eller annorlunda uttryckt:
Finns det tydliga skillnader i yrkesgruppernas lokaliseringsmönster.
Är vissa regiondelar mera attraktiva för vissa yrkesgrupper kan det tolkas som att
olika funktioner inom företagen har olika lokaliseringspreferenser.
Av tabell 3.2 framgår hur yrkesgrupper på de tre högsta kvalifikationsnivåerna
fördelar sig på de fyra zonerna. Eftersom det är ett relativt stort antal yrkesgrupper redovisas inte alla. I stället har några yrken med signifikanta skillnader i lokaliseringsmönstret valts ut. T.ex. utesluts yrkesgruppen ledningsarbete, som, inte
oväntat, har en fördelning på regiondelar som överensstämmer väl med den totala
sysselsättningens fördelning. De åtta yrkesgrupper som valts ut svarar tillsammans
för mer än hälften av de anställda i länet. Samtliga yrkesgrupper fördelade på regiondelar redovisas i tabellerna B 5 och B 6 i Bilaga 2.
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Tabell 3. Åtta yrkesgrupper fördelade på zoner 2004, procent.
Yrkesgrupp

Innerstaden

Ytterstaden

Inre
förort

Yttre
förort

Länet

Högutbildade tekniker m.m. (7 procent)

41

38

11

10

100

Högutbildade sjukvård (2 procent)

25

32

30

14

100

Övriga högutbildade (10 procent)

61

20

10

9

100

Kort högsk utbildning (2 procent)

15

30

26

29

100

Kort högsk handel (7 procent)

40

32

15

12

100

Kort högsk administr (3 procent)

50

24

12

14

100

Kontorsarbete (8 procent)

40

29

15

16

100

Vård & omsorg (9 procent)

18

29

25

29

100

Försäljning (6 procent)

35

23

22

20

100

Samtliga 23 yrkesgrupper (100 procent)

33

28

17

21

100

Anm. Inom parentes anges yrkesgruppens andel av samtliga anställda i länet.

Höga kvalifikationskrav
De tre första yrkesgrupperna i tabellen tillhör dem med höga kvalifikationskrav. Om
andelarna för dessa grupper jämförs med sista radens fördelning av samtliga yrkesgrupper framgår att de högutbildade teknikerna är överrepresenterade i innerstaden
och ytterstaden. Tillsammans svarar dessa båda zoner för 80 procent av yrkesgruppen. Det betyder i sin tur att yrkesgruppen är klart underrepresenterad i inre och yttre
förortskommunerna.
För högutbildade inom sjukvården är ytterstaden och de inre förortskommunerna de båda stora arbetsmarknaderna. Det innebär en kraftig överrepresentation
för denna yrkesgrupp inom de inre förortskommunerna. Det stämmer väl överens
med den tidigare beskrivningen av lokaliseringsmönstret för branschen hälso- och
sjukvård. Yrkesstatistiken tyder närmast på att koncentrationen till de inre förortskommunerna är högre för de högutbildade inom sjukvården än för samtliga anställda
inom branschen.
Övriga högutbildade är den största yrkesgruppen och omfattar cirka 10 procent
av samtliga anställda i länet. Jämfört med de båda föregående yrkesgrupperna är
denna grupp mycket heterogen. Den domineras av företagsekonomer, marknadsförare och personaltjänstemän. Här ingår också jurister, journalister, administratörer i offentlig förvaltning och andra med högre utbildning. Gruppen är kraftigt överrepresenterad i innerstaden. Omkring 60 procent av yrkena inom denna kategori har
sin arbetsplats där. Det är en ungefär dubbelt så hög andel som innerstadens andel av
sysselsättningen som helhet.
Den kraftiga koncentrationen till innerstaden motsvaras av en underrepresentation i de tre övriga zonerna. Det är framför allt i de inre och yttre förortskommunerna
som övriga högutbildade är underrepresenterade.
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Medelhöga kvalifikationskrav
Till yrkesgrupper med medelhöga kvalifikationskrav räknas sådana yrken som kräver
olika typer av kort eftergymnasial utbildning, t.ex. ingenjör, ekonom och sjuksköterska och vissa pedagogiska yrken. Till yrkesgruppen kort högskola inom utbildningssektorn hör framför allt förskollärare och fritidspedagoger. Denna grupp är kraftigt
underrepresenterad i innerstaden och överrepresenterad i förortskommunerna
jämfört med den totala sysselsättningens fördelning. Däremot motsvarar den mycket
väl den totala befolkningens fördelning över zoner.
Tabellen visar att innerstaden har en hög andel med kort högskoleutbildning inom
områdena handel och administration. På samma sätt som för gruppen med övrig hög
högskoleutbildning tyder detta på att innerstaden är specialiserad på funktioner med
krav på olika typer av ekonomutbildning. I både inre och yttre förortskommunerna är
dessa yrkesgrupper underrepresenterade.

Låga kvalifikationskrav
Kontorsfunktioners lokalisering till innerstaden illustreras även av den relativt stora
yrkesgrupp anställda med låg utbildning inom kontorsyrket. Av dessa återfinns 40
procent i innerstaden, medan förortskommunerna är underrepresenterade.
Anställda inom vård och omsorg med låg utbildning har en fördelning över
zonerna som väl motsvarar befolkningsfördelningen. Här finns en tydlig skillnad
jämfört med de högutbildade inom sjukvård. Inom yttre förortskommunerna återfinns knappt 30 procent av de anställda med låg utbildning inom vård och omsorg.
Motsvarande andel för de högutbildade ligger på hälften.
Inom yrkesgruppen försäljning utgör anställda inom detaljhandel en stor andel.
I ytterstaden är denna grupp underrepresenterad, medan de inre förortskommunerna uppvisar en överrepresentation. Övriga zoner har samma andelar som för det
totala antalet anställda. Fördelningen stämmer väl överens med vad som tidigare
redovisats för branschen Lokala tjänster.

Branscher, yrken och zoner
En kombination av bransch- och yrkesdata kan illustrera hur företag i en och samma
bransch har förlagt olika funktioner i olika delar av regionen. Ett exempel som går att
illustrera med yrkesdata är hur verksamheten inom industriföretag har olika inriktning i olika zoner. I det följande har de båda branscherna kunskapsintensiv industri
och övrig industri studerats närmare. I dessa båda branscher har sex yrkesgrupper
valts ut:
• Högutbildade tekniker
• Övriga högutbildade (exkl. läkare och lärare)
• Ingenjörer med kort högskoleutbildning
• Ekonomer med kort högskoleutbildning
• Kontorsarbetande
• Process- och maskinoperatörer.
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Det bör påpekas att de valda yrkesgrupperna inte är renodlade utan även innehåller
några yrken utöver vad som framgår av rubrikerna. Tillsammans svarar de sex yrkesgrupperna för cirka två tredjedelar av de sysselsatta inom industrin i länet. Andelen
är i stort sett densamma i de fyra zonerna.
Inom kunskapsintensiv industri framgår yrkesfördelningen av figur 16. I figuren
anger staplarna för varje yrkesgrupp deras andelar av det totala antalet anställda
inom kunskapsintensiv industri i respektive zon. Summan av staplarna (per zon)
ligger sålunda inte på 100 procent utan runt 67 procent.
Figuren visar t ex att i kunskapsintensiv industri i ytterstaden utgörs närmare 30
procent av personalen av högutbildade tekniker. I innerstaden är motsvarande andel
drygt 10 procent.
Figur 16. Olika yrkesgruppers andel av sysselsättningen inom Kunskapsintensiv industri per
zon, 2004, procent.
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Av figuren framgår att det finns några markanta skillnader mellan zonerna:
 Högutbildade tekniker utgör en väsentligt mindre andel av de sysselsatta inom
branschen i innerstaden än i ytterstaden och inre förortskommunerna. I innerstaden är de högutbildade teknikerna en av de mindre yrkesgrupperna inom kunskapsintensiv industri.
 Process- och maskinoperatörer – d.v.s. personer som arbetar med själva tillverkningen – finns nästan inte alls i innerstaden och är sparsamt förekommande i
ytterstaden. I de yttre förortskommunerna utgör de ungefär en fjärdedel av personalstyrkan.
 I innerstaden är andelen övriga högutbildade, kortutbildade ekonomer och kontorsarbetande påtagligt högre än i övriga zoner.
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Slutsatsen skulle grovt kunna formuleras på följande sätt:
Innerstaden administrerar och säljer kunskapsintensiva produkter, ytterstaden
konstruerar nya produkter, medan de inre och yttre förortskommunerna svarar för
tillverkningen.

Staplarna antyder att ju längre ut i regionen den kunskapsintensiva industrin är lokaliserad, desto större andel av verksamheten består av ren tillverkning. Ju närmare
regioncentrum företagen ligger, desto fler ägnar sig åt administrativa och ekonomiska
funktioner.
En motsvarande figur (17) för övrig industri ger en liknande bild.
Figur 17. Olika yrkesgruppers andel av sysselsättningen inom Övrig industri per zon, 2004,
procent.
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Bilden skiljer sig i vissa avseenden från den föregående. Som väntat spelar högutbildade tekniker genomgående en väsentligt mindre roll. Process- och maskinoperatörer utgör en hög andel även i ytterstaden. Däremot tyder den höga andelen för övriga
högutbildade i innerstaden på att en betydande del av verksamheten där ägnas åt
administration och försäljning. Det kan här röra sig om renodlade huvudkontor eller
försäljningskontor.
Inom både kunskapsintensiv industri och övrig industri tyder den redovisade
yrkesstatistiken på att de verksamheter som bedrivs i vad som klassificeras som
industri skiljer sig markant åt mellan de fyra zonerna. Yrkesstatistiken visar att
verksamheter som bedriver ren tillverkning och som kan antas vara markkrävande
framför allt återfinns utanför innerstaden. De delar av industrin som är lokaliserade
i innerstaden ägnar sig i stället mera åt funktioner som i första hand har behov av
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kontakter. Det betyder att det i lokaliseringsanalyser ibland kan vara svårt att dra
entydiga slutsatser med utgångspunkt enbart från branschstatistiken. Det kan också
vara en av förklaringarna till att den tidigare redovisade zonfördelade statistiken för
industrin inte uppvisade de förväntade mönstren.
En liknande beskrivning av tjänstesektorerna blir inte lika entydig eftersom dessa
sektorer är mera heterogena till sin karaktär. De vanligast förekommande yrkesgrupperna, som tillsammans svarar för runt 85 procent av de anställda i branscherna
Kunskapsintensiva och Övriga nationella och regionala tjänster, har redovisats i figur
18. Figuren anger yrkesgruppernas andel av det totala antalet anställda i länet i de
båda branscherna.
Figur 18. Olika yrkesgruppers andel av den totala sysselsättningen i Kunskapsintensiva och
Övriga nationella/regionala tjänster, 2004, procent.
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De kunskapsintensiva tjänsterna är som väntat i större behov av högutbildad arbetskraft. I övrigt är skillnaderna mellan de båda tjänstenäringarna relativt små. De
kunskapsintensiva tjänsterna kräver mindre av kontorsarbete, försäljning och av
yrken utan krav på utbildning och erfarenhet. Skillnaderna mellan zonerna är i detta
fall relativt små.
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Sektorer

Föregående kapitel beskrev lokaliseringsmönstret med utgångspunkt från zoner. Där
låg med andra ord avståndet från den centrala regionkärnan till grund för regionindelningen. Detta kapitel utgår i stället från sektorer, d.v.s. ”tårtbitar” med spetsen i
regionkärnan. Här rör det sig om en indelning efter de trafikleder som utgår från
centrum, eller, om man så vill, efter utbyggnadsriktningar. Innerstaden ingår inte till
någon del i sektorerna, vilka har följande storlek geografiskt och i termer av sysselsatta år 2005:
1. Nordost – 87 000 sysselsatta
Täby, Danderyd, Lidingö, Vaxholm, Norrtälje, Vallentuna, Österåker.
2. Norr – 124 000 sysselsatta
Solna, Sollentuna, Upplands-Väsby, Sigtuna.
3. Nordväst – 138 000 sysselsatta
Västerort, Järvafältet, Sundbyberg, Järfälla, Ekerö, Upplands-Bro.
4. Sydväst – 153 000 sysselsatta
Västra söderort, Huddinge central och väst, Botkyrka, Salem, Södertälje, Nykvarn.
5. Sydost – 96 000 sysselsatta
Östra söderort, Huddinge ost, Haninge, Tyresö, Nynäshamn.
6. Ost – 36 000 sysselsatta
Nacka, Värmdö
Sektorernas geografiska utbredning framgår även av kartan på följande sida.
Beskrivningen av sysselsättningen i sektorerna har i stora drag samma uppläggning som redovisningen för zonerna i föregående kapitel. Först behandlas utvecklingen under de senaste decennierna, därefter ges en nulägesbeskrivning.

Sysselsättningen i sektorerna 1970–2005
Förändringarna i sysselsättningen under de tre delperioderna framgår av figur 19.
Figur 19. Förändring i sysselsättningen i sektorer 1970–90, 1990–94 och 1994–2005, tusental.
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De allmänna utvecklingstendenserna påminner till en del om motsvarande bild för
zonerna. Förändringarna har gått åt samma håll i de sex sektorerna. Däremot har
tillskotten varit ojämnt fördelade mellan sektorerna. Av det sammanlagda tillskottet
av arbetsplatser utanför innerstaden mellan 1970 och 1990 gick 30 procent till de
tre sektorerna i östra delen av regionen. Sektor Norr hade en nästan lika hög andel
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medan Sydväst och Nordväst tillsammans tog drygt 40 procent av tillskottet. Även
nedgången 1990–94 var ojämnt fördelad. Den kraftigaste minskningen både i absoluta och relativa tal ägde rum i de båda sektorerna i syd.
Över perioden som helhet ökade antalet arbetsplatser i de tre sektorerna i östra
delen av regionen med c:a 70 000. Tillskottet i de övriga sektorerna var sammanlagt drygt dubbelt så stort. I Norr och Nordväst steg antalet arbetsplatser med cirka
50 000, i Sydväst med drygt 40 000.
Karta 3. Antal sysselsatta i sektorer 1970–2005, tusental.
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Utbyggnaden av arbetsplatser har framför allt ägt rum i sektorerna norr om innerstaden. De tre sektorerna Norr, Nordväst och Nordost svarar tillsammans för drygt
60 procent av sektorernas sammanlagda sysselsättningsökning. För de båda sektorerna i södra regionhalvan ligger andelen på cirka en tredjedel. Delar man i stället upp
regionen med ett nord–sydligt snitt och bortser från Norrsektorn, kommer de båda
västra sektorerna – Nordväst och Sydväst – att svara för drygt 40 procent, medan de
tre Ost-sektorerna tillsammans ligger på en tredjedel.
Samtliga sex sektorer har i relativa tal ökat mer än länsgenomsnittet med påföljd att
deras andelar av länets totala sysselsättning stigit. Sett över perioden som helhet har
sektor Norr ökat snabbast med närmare 75 procent. Övriga norrsektorer ligger också
över 50 procent, medan sydväst och sydost ligger i intervallet 30–40 procent. Sydost är
den sektor som i relativa tal haft den långsammaste ökningen av de sex sektorerna.
En jämförelse med befolkningsutvecklingen görs i figurerna 20 och 21.
Figur 20. Förändring i befolkning och sysselsättning i sektorer 1970–90, tusental.
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Figur 21. Förändring i befolkning och sysselsättning i sektorer 1990–2005, tusental.
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Åren 1990–2005 är befolkningstillväxten genomgående väsentligt större än ökningen i sysselsättningen. Mönstret under de två första decennierna är mera splittrat.
I Nordost, Nordväst och Ost är tillskottet mycket högre för antalet boende än för antalet sysselsatta. I de tre övriga sektorerna är förhållandet det motsatta.

Utveckling för branscher i sektorerna 1970–2005
Ovan konstaterades att sysselsättningsutvecklingen varit olika i de sex sektorerna.
Sektorerna i väster hade tillsammans med Norr en tillväxt i absoluta tal som var
dubbelt så stor som de tre sektorerna i den östra regiondelen. Frågan är här hur detta
återspeglas i branschutvecklingen (figur 22).
Figur 22. Förändring i sysselsättningen 1970–90 per sektor och bransch, tusental.
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Under perioden 1970–90 är förändringen i industrisysselsättningen genomgående
små och i flera fall negativa. De stora förändringarna ligger inom andra branschgrupper och i första hand inom offentlig sektor. Inom samtliga sektorer, med undantag för
Norr är offentlig sektor den bransch som svarat för det största tillskottet av arbetstillfällen. I norrsektorn uppvisar däremot gruppen övriga branscher den kraftigaste
tillväxten. Bakom beteckningen övriga branscher döljer sig framför allt partihandel,
transportnäringar och byggsektorn. I flera fall finns anledning att misstänka att
enskilda stora investeringsprojekt som sjukhus, högskolor och Arlanda får ett tydligt
genomslag i statistiken.
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För nedgångsfasen 1990–94 ser bilden annorlunda ut (figur 23).
Figur 23. Förändring i sysselsättningen 1990–94 per sektor och bransch, tusental.
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Observera att förändringarna genomgående är relativt små. Med tanke på de osäkerheter som ligger i de justeringar som gjorts för att få fram jämförbara data mellan
1994 och de tidigare åren bör därför skillnaderna mellan sektorerna tolkas med
försiktighet.
Mönstret är i stora drag detsamma över sektorerna. Flertalet branscher minskar
i sysselsättning. Offentlig sektor och lokala tjänster redovisar relativt stora förluster
medan regionala och nationella tjänster har små och ibland positiva förändringar.
Att övriga branscher sticker ut i två sektorer kan sammanhänga med justeringen för
definitionsförändringar i statistiken.
Även om perioden 1994–2005 (figur 24) präglas av en tydlig uppgång i sysselsättningen är förändringarna på branschnivå relativt blygsamma i flera sektorer. Det
gäller framför allt industri, men också lokala tjänster och Övriga branscher. De stora
ökningarna i absoluta tal ligger inom regionala och nationella tjänster och offentlig
sektor. Ökningen i de regionala och nationella tjänsterna ligger i första hand inom
de kunskapsintensiva tjänsterna, vilka ökat kraftigt i sektorerna Norr, Nordväst och
Sydväst. Inom offentlig sektor har expansionen i första hand ägt rum i Nordväst,
Sydväst och Sydost.
De kunskapsintensiva regionala och nationella tjänsterna uppvisar den största
ökningen, medan kunskapsintensiv industri är den enda branschgrupp som redovisar en minskning. Uppgången i kunskapsintensiva tjänster ligger framför allt inom
sektorerna Sydväst och Nordväst och något mindre i Norr. Offentlig sektor och lokala
tjänster har också markanta ökningar i sysselsättningen. Tillskotten inom de lokala
tjänsterna är, inte oväntat, relativt jämnt fördelade över sektorerna. Inom offentlig
sektor finns däremot en tyngdpunkt i södra regionhalvan; sektorerna Sydost och Sydväst svarar tillsammans för mer än hälften av den offentliga sektorns tillväxt utanför
innerstaden.

Ost
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En stor del av ökningen inom övriga branscher ligger inom sektor Norr. Det här är
ett exempel på hur en investering i ett enskilt objekt – i detta fall Arlanda – tydligt
påverkar totalsiffror på regiondelsnivå. Inom det basområde som kallas Arlanda
fanns 5 600 sysselsatta 1985. År 2004 var de 12 600. Det senare motsvarade ungefär
hälften av de sysselsatta inom denna bransch i sektor Norr och 7 procent av samtliga
sysselsatta i övriga branscher i länet. Exemplet är inte unikt. De stora sjukhusen
– Karolinska, Huddinge och Danderyd – svarar för en betydande del av sysselsättningen inom offentlig sektor inom sina respektive sektorer. Den kraftiga utbyggnaden
av sjukhusen har därför satt tydliga spår även på sektorsnivå.
Figur 24. Förändring i sysselsättningen 1994–2005 per sektor och bransch, tusental.
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I Sydväst, Nordväst och Norr är det framför allt regionala och nationella tjänster som
ökat. I samtliga tre sektorer är uppgången i första hand inom de kunskapsintensiva
tjänsterna. I Nordost och Ost är tillväxten mera allsidig, medan i den offentliga sektorn dominerar Sydost.
Det bör kanske understrykas att ökningen för branscher på sektorsnivå i många
fall är mycket liten. Det är bara inom Kunskapsintensiva regionala och nationella
tjänster och Offentlig sektor som några sektorer noterat ökningar på 5 000 sysselsatta eller mer.
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Sysselsättningen i sektorerna 2005
Sektorerna skiljer sig åt relativt mycket i antal sysselsatta. Minsta sektorn är Ost med
4 procent av det totala antalet sysselsatta i länet. Motsvarande andel för övriga fem
sektorer ligger i intervallet 9–16 procent. Fördelningen framgår av tabell 4.
Tabell 4. Sysselsatta i sektorer år 2005.
Sektor
Nordost

1 000-tal

Procent

87

9

Norr

124

13

Nordväst

138

14

Sydväst

153

16

Sydost

96

10

Ost

36

4

(Innerstaden

337

35)

Länet

972

100

I beskrivningen av sysselsättningens fördelning på zoner var en utgångspunkt att
avståndet till den centrala regionkärnan i några branscher var en viktig lokaliseringsfaktor. Det fanns därför anledning att förvänta sig skillnader mellan zonerna i
branschsammansättning. Eftersom sektorerna sträcker sig från regionkärnan till periferin finns ingen anledning att a priori förvänta sig några sådana skillnader. Eventuellt skulle specifika egenskaper hos sektorerna kunna slå igenom i lokaliseringsmönstret. Närhet till Arlanda skulle kunna leda till stor andel kunskapsintensiva
verksamheter. Förekomsten av kluster, som IT i Kista, eller av stora arbetsplatser
som akutsjukhusen skulle också kunna slå igenom i lokaliseringsmönstret. Däremot
är det svårt att peka på några generella faktorer som skulle göra vissa sektorer mer
attraktiva än andra.
På samma sätt som i avsnittet om zonerna visas här först hur de olika branscherna
fördelades på sektorer 2005. Därefter beskrivs arbetsmarknadens sammansättning i
sektorerna.

Branschernas fördelning på sektorer
I redogörelsen för branschernas fördelning på sektorer har, som i avsnittet om zoner,
branscherna delats upp i två grupper. Den första består av de båda industribranscherna och de privata tjänstebranscher som huvudsakligen vänder sig till regionala och
nationella marknader. De sex sektorerna torde i stort sett vara jämförbara ur lokaliseringssynpunkt för dessa typer av verksamheter. Därför kan man förvänta sig att branscherna fördelar sig ungefär som den totala sysselsättningen. Den andra gruppen av
branscher utgörs av offentlig sektor och privata lokala tjänster. Här är hypotesen att
branscherna fördelar sig i stort sett efter befolkningen i de sex sektorerna. I figurerna
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25 och 26 anges därför även sektorernas andelar av den totala sysselsättningen resp.
den totala befolkningen i länet.
Figur 25. Industri- och tjänstebranscher fördelade på sektorer 2005, procent.
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Anm. Inom parentes anges respektive sektors andel av sysselsättningen i länet.

Det mest slående i figuren är att kunskapsintensiv industri är kraftigt överrepresenterad i sydväst och nordväst. Tillsammans svarar dessa sektorer för två tredjedelar av
samtliga sysselsatta i denna industri i länet.
Även övrig industri är överrepresenterad i sydvästsektorn. Av tjänstebranscherna
förefaller de kunskapsintensiva vara något underrepresenterade i samtliga sektorer.
Som regel är avvikelserna från den totala sysselsättningens fördelning relativt små.
Det senare gäller i ännu högre grad övriga regionala och nationella tjänster.
Figur 26 visar att andelen hälso- och sjukvård ligger högt i Norr inte bara jämfört
med den totala sysselsättningen i sektorn utan även i relation till folkmängden. På
motsvarande sätt ligger Nordväst lågt. Detta kan vara en återspegling av de stora
sjukhusens lokalisering.
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Figur 26. Offentliga tjänster och lokala tjänster fördelade på sektorer 2005, procent.
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Av figuren framgår vidare att lokala tjänster har en fördelning som stämmer väl
överens med befolkningens. Det gäller i stort sett även branscherna undervisning och
socialvård. Att den offentliga förvaltningen är underrepresenterad i samtliga sektorer
kan förklaras av den tidigare nämnda koncentrationen till innerstaden av framför allt
nationell offentlig förvaltning. Den något ojämna spridningen av sysselsatta inom
hälso- och sjukvård förklaras huvudsakligen av de stora sjukhusens lokalisering. Att
döma av statistiken för de tre basområden där Danderyds, Huddinge och Karolinska
sjukhuset ligger svarar dessa områden för mellan 45 och 75 procent av det totala antalet sysselsatta inom hälso- och sjukvård i respektive sektor.

Sektorernas branschsammansättning
De båda föregående figurerna har visat i vilken mån vissa branscher har varit överrespektive underrepresenterade i olika sektorer. I rapporten övergår nu till att undersöka om arbetsmarknadens branschstruktur skiljer sig markant mellan sektorerna
och från länsgenomsnittet. Först jämförs de tre största sektorerna; Sydväst, Nordväst
och Norr. Figurerna 27 och 28 visar med andra ord hur stor andel de olika branscherna utgör av den totala arbetsmarknaden i respektive sektor och i länet som helhet.
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Figur 27. Sysselsättningen i länet, Norr, Nordväst och Sydväst fördelad på branscher 2005,
procent.
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Figuren visar att industrijobben utgör en väsentligt större del av arbetsmarknaden i
Sydväst och Nordväst än i Norr och i länet som helhet. Sydväst har också en relativt
hög andel sysselsatta inom övrig industri. Å andra sidan har Sydväst en låg andel
kunskapsintensiva tjänstejobb. I Nordväst ligger närmare vart femte arbetstillfälle i
branschen kunskapsintensiva tjänster.
Bland övriga avvikelser kan det vara värt att kommentera den mycket höga andelen övriga näringsgrenar inom sektor Norr. Som nämnts tidigare är detta i hög grad
en återspegling av Arlanda. Ungefär en tredjedel av de sysselsatta i denna bransch i
sektor Norr återfinns inom basområde Arlanda. Enligt figuren svarar branschen för
en femtedel av arbetsplatserna i sektorn.
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Figur 28. Sysselsättningen i länet, Ost, Nordost och Sydost fördelad på branscher 2005,
procent.
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Skillnaderna mellan de tre sektorerna i östra delen av regionen är i de flesta fall små.
Med undantag för de kunskapsintensiva tjänsterna är inte heller avvikelserna från
länsgenomsnittet speciellt stora.
Ett försök till sammanfattning av skillnaderna mellan sektorernas branschstruktur görs i tabell 5. Där har de tio branscherna summerats till fyra grupper. ”K- verksamheter” omfattar kunskapsintensiva branscher både inom industri och privata
tjänster. Offentlig sektor består av offentlig förvaltning, undervisning, hälso- och
sjukvård och socialvård. Till övriga tjänster hör lokala tjänster och övriga nationella/
regionala tjänster. Övriga branscher, slutligen, utgörs av övrig industri och vad som
tidigare kallades övriga näringsgrenar. Den senare dominerades av transporter och
byggverksamhet.

25 Procent
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Tabell 5. Branschstruktur i sektorer 2005, branschgruppernas andelar i procent.
Branschgrupp

Nordost

K-verksamheter

17

20

29

22

15

18

Offentlig sektor

38

29

25

32

33

32

Övriga tjänster

26

27

27

22

28

30

Övriga branscher

19

24

19

24

23

20

100

100

100

100

100

100

Summa

Norr

Nordväst

Sydväst

Sydost

Ost

Tabellen visar att det finns några tydliga skillnader mellan sektorerna. På arbetsmarknaden i Nordväst tillhör närmare 30 procent av arbetstillfällena kunskapsintensiva verksamheter. I Sydost är motsvarande andel bara hälften så hög. De tre sektorerna i ost har samtliga lägre andelar sysselsatta i kunskapsintensiva branscher än de
tre sektorerna i väster (inkl. Norr).
För offentlig sektor är mönstret det motsatta. Här ligger Nordost i toppen med närmare 40 procent av sysselsättningen. Lägst andel har Nordväst följt av Norr och Sydväst.
Även för övriga tjänster ligger ostsektorerna högst. Sektor Ost har närmare en
tredjedel av de sysselsatta i antingen lokala tjänster eller sådana tjänster som här
karakteriserats som icke kunskapsintensiva regionala eller nationella.
Den sista branschgruppen är i lokaliseringssammanhang av mindre intresse eftersom den domineras av branscher utan tydlig fast lokalisering. Skillnaderna mellan
sektorerna är här väsentligt mindre än för övriga branschgrupper.

Sektorer och yrken
På samma sätt som för zonerna görs här en beskrivning av lokaliseringsmönstret i termer av
yrken (tabell 6). Frågan är här om yrkesstatistiken ger en bild av funktionernas fördelning
över sektorer som stämmer överens med de slutsatser som dragits om branschprofilen.
Tabell 6. Åtta yrkesgruppers andelar fördelade på sektorer 2004, procent.
Yrkesgrupp

Nordost

Norr

5

12

21

15

5

2

Högutbildade sjukvård (2 procent)

14

23

8

20

7

3

Övriga högutbildade (10 procent)

4

10

9

8

5

2

14

11

19

19

15

7

Kort högskola handel (7 procent)

7

16

15

12

7

3

Kort högskola administration (3 procent)

5

13

14

10

6

3

Kontorsarbete (8 procent)

7

15

12

13

9

3

Vård och omsorg (9 procent)

16

12

14

20

15

5

Försäljning (6 procent)

11

10

13

14

12

5

9

14

14

16

10

4

Högutbildade tekniker m.m. (7 procent)

Kort högskoleutbildning (2 procent)

Samtliga 23 yrkesgrupper (100 procent)

Nordväst Sydväst Sydost Ost

Anm. Inom parentes anges yrkesgruppens andel av samtliga anställda i länet.
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Höga kvalifikationskrav
Arbetsplatser med högutbildade tekniker är kraftigt överrepresenterade i nordväst
och underrepresenterade i de östra sektorerna.
De stora sjukhusens lokalisering ligger förmodligen bakom den ojämna fördelningen av yrkesgruppen högutbildade inom sjukvård. Dessa arbetsplatser är underrepresenterade i sydost och nordväst, men överrepresenterade framför allt i norr och
nordost.
Ett genomgående drag är att gruppen övriga högutbildade är underrepresenterad.
I den yrkesgruppen ingår bland annat högutbildade ekonomer, jurister och andra
samhällsvetare. Denna typ av arbete är, som framgått tidigare, kraftigt överrepresenterad i innerstaden.

Medelhöga kvalifikationskrav
Lärare med kort högskoleutbildning, d.v.s. framför allt förskollärare och fritidspedagoger,
är underrepresenterade i jämförelse med den totala sysselsättningens fördelning. Däremot stämmer fördelningen mellan sektorer väl överens med befolkningsfördelningen.
Ekonomiska yrken med kort högskoleutbildning är i stort sett fördelade som den
totala sysselsättningen.

Låga kvalifikationskrav
Av de tre yrkesgrupperna har kontorsyrken och försäljning en fördelning mellan sektorerna som relativt väl motsvarar den totala sysselsättningens fördelning.
Vård och omsorg fördelas i stort sett efter sektorernas folkmängd.
Ett försök att sammanfatta karakteristika för de olika sektorernas arbetsmarknader i termer av grova yrkeskategorier görs i tabell 7. Där summeras några yrkesgrupper till tre kategorier. Den första kategorin omfattar yrken inom offentlig sektor med
höga kvalifikationskrav. Här ingår högutbildade inom sjukvård och utbildning. Den
andra kategorin består av yrkesgrupper med höga kvalifikationskrav som huvudsakligen förekommer inom privat sektor. Här ingår framför allt högutbildade tekniker
och ekonomer. Den tredje kategorin utgörs av övriga yrkeskategorier inom sektorn
vård och omsorg som saknar högre utbildning.
Tabell 7. Yrkeskategoriers andelar av sektorernas arbetsmarknad, 2004, procent.
Yrkesområden

Nordost

Norr

Nordväst

Sydväst

Sydost

Ost

Länet

HUB offentlig sektor

9

7

6

8

7

8

6

HUB privat sektor

9

14

16

11

8

10

17

22

13

13

16

19

18

13

Övrig vård och omsorg

Tillsammans svarar de tre kategorierna för mer än en tredjedel av de anställda i länet.
Tabellen visar att det inte finns några större skillnader mellan arbetsmarknaderna
i de sju sektorerna för högkvalificerade yrken inom offentlig sektor. Denna kategori
svarar för mellan 6 och 9 procent av arbetsmarknaderna i de sju sektorerna.
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Däremot finns tydliga differenser mellan arbetsmarknaderna för högutbildade i privat sektor. Nordväst ligger högst med 16 procent, dubbelt så hög andel som i Sydost.
Här tydliggörs också den tendens som spårades tidigare. Sektorerna i väst och norr
ligger högre än de i ost.
Även för anställda inom vård och omsorg med medelhöga eller lägre kvalifikationskrav kan en liknande skillnad urskiljas. Högst ligger Nordost med 22 procent, lägst
Nordväst och Norr med 13 procent.
Yrkesstatistiken styrker med andra ord de tidigare observerade skillnaderna i
branschsammansättning framför allt för kunskapsintensiva verksamheter och offentlig sektor.
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Yttre regionkärnor

De båda föregående kapitlen har behandlat sysselsättningens fördelning på olika
regiondelar. Uppdelningen gjordes dels med avseende på avståndet till regioncentrum
(zoner), dels med avseende på utbyggnadsriktning (sektorer). Det här kapitlet och de
båda följande kommer att studera koncentrationer (agglomerationer) av arbetsplatser
– kärnor och stråk. Här utgår man med andra ord från sysselsättningens täthet. Detta
kapitel tar upp de yttre regionala stadskärnor som anges i RUFS 2001. Det därpå följande kapitlet beskriver den centrala regionkärnan, medan ett tredje kapitel behandlar
de stråk i vilka de yttre kärnorna ingår. Inledningsvis redogörs dels för några av de
resonemang om kärnstrukturen som förs i RUFS 2001, dels för uppläggningen av den
beskrivning av de yttre kärnorna som utgör huvuddelen av kapitlet.

Bakgrund och syfte
En viktig ambition i den regionala utvecklingsplanen RUFS 2001 är att utveckla en
flerkärnig region. Som ett komplement till den dominerande centrala regionkärnan
presenterade planen sju yttre regionala stadskärnor. Utvecklingen av dessa kärnor
skulle tjäna flera syften:
• avlasta regioncentrum
• bidra till att stärka regionens utvecklingsmöjligheter
• öka utbudet i de olika regiondelarna
• ge kollektivtrafiken bättre förutsättningar
• undvika utspridning av bebyggelse.
I arbetet med RUFS 2001 diskuterades behov av och förutsättningar för en flerkärning struktur. Ett flertal underlagsstudier tog upp olika aspekter av flerkärnigheten.7
För arbetsplatslokaliseringen var en av utgångspunkterna att företagen vid valet av
läge i regionen är intresserade av samlokalisering och täthet. De externa skalfördelarna tycks öka, vilket talar för att nya kärnbildningar gynnar ekonomins utveckling.
Bakom resonemanget ingick också ett antagande om att dessa kärnor skulle ge upphov till delregionala arbetsmarknader med lägre pendlingskostnader än i en renodlat
monocentrisk struktur.
Det framhölls som viktigt att de regionala stadskärnorna skulle kunna attrahera
företag med hög produktivitet och höga löner. I annat fall skulle kärnorna huvudsakligen komma att bestå av detaljhandel med låga löner. Vidare påpekades att de yttre
kärnorna kunde ha olika profil och att en varierad specialisering mellan olika kärnor
vore en fördel.
Den enskilt mest betydande attraktiva egenskapen för en kärna är hög tillgänglighet. Hög tillgänglighet kan ge förutsättningar för samlokalisering av breda kluster
av företag med avsättningsmarknader globalt, nationellt, regionalt och lokalt. Det är

7

Se t ex Regionplan 2000. Samrådsunderlag. Regionplane- och trafikkontoret. Program & förslag 3. 2000. Den flerkärniga strukturen
diskuteras också i flera andra skrifter från kontoret: Flera kärnor.
Rapport 1. 2003, Drivkrafter för flerkärniga stadsregioner, PM 6. 2000,
Flerkärnighet och lönestruktur i Stockholmsregionen, PM 16. 2000.
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angeläget att tillgängligheten är tillräckligt god för att högutbildad arbetskraft ska
finna det attraktivt att pendla till kärnan. Hög bebyggelsetäthet är en viktig egenskap
i de nya kärnorna.
Diskussioner om flerkärnighet förekommer även i andra länder. Inom EU talar
man om ”polycentrisk stadsutveckling”, vilket har kommit att bli något av ett honnörsord och ett mål i sig för att uppnå högre tillväxt, ökad konkurrenskraft, territoriell sammanhållning och hållbar tillväxt.8 Det förefaller dock inte finnas något
empiriskt belägg för att flerkärnigheten ger sådana effekter eller att den kan tillämpas
i alla typer av storstäder.
Även i samrådsförslaget till RUFS 2010 behandlas flerkärnigheten. En av de sex
strategierna i utvecklingsplanen har formulerats som att Vidareutveckla en flerkärnig och tät region.9
Ambitionen är att vidareutveckla den befintliga, flerkärniga strukturen, d.v.s. även
den centrala regionkärnan. Utvecklingsplanen ska redovisa hur de regionala stadskärnorna kan utvecklas och profileras. Regionplane- och trafikkontoret har därför
ambitionen att konkretisera innebörden av flerkärnighet och att fördjupa kunskapen om förutsättningarna för en sådan utveckling. Avsikten är att ge kommuner,
trafikhuvudmän, utbildningssektorn, fastighetssektorn och andra aktörer ett bättre
underlag för deras arbete.
Detta kapitel ska ses som ett led i den kunskapsfördjupningen. Fokus ligger här
på de yttre kärnornas arbetsplatser. Syftet är att ge en bild av hur sysselsättningen i
kärnorna utvecklats över tiden och hur kärnorna ser ut i dag med avseende på arbetsplatsernas täthet och näringslivsstruktur.
Metoden skiljer sig från den i RUFS 2001 bland annat genom att kärnorna avgränsas med hjälp av ett täthetsmått baserat på aktuella sysselsättningsdata. Det ger goda
möjligheter att illustrera kärnornas rumsliga profil. Kärnornas näringslivsprofil
beskrivs relativt utförlig genom att RTK:s områdesdatabas och annat material på låg
geografisk nivå har använts.
Rapporten utgår från de yttre regionala stadskärnor som anges i RUFS 2001, men
avgränsade enligt aktuell sysselsättning och täthet:
• Regionala stadskärnor i RUFS 2001:
Kista–Sollentuna–Häggvik
Barkarby–Jakobsberg
Flemingsberg
• Delregionala stadskärnor i RUFS 2001:
Täby centrum–Arninge
Kungens kurva–Skärholmen
Haninge centrum
Södertälje

8
9

Urbanisering, storstäder och tillväxt. En kunskapsöversikt kring sambandet mellan städer och ekonomisk tillväxt. ITPS A2006:015
Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen – RUFS 2010, samrådsförslag, Regionplane- och trafikkontoret, maj 2008.
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I denna rapport används ett täthetsmått för att avgränsa kärnorna i geografin. Med
de krav på täthet som ställs kommer kärnorna att skilja sig från dem i RUFS 2001 i
följande avseenden:
 Kista och Sollentuna–Häggvik kommer inte att utgöra en sammanhängande
kärna, utan består av två separata kärnor. De kallas i fortsättningen för Kista respektive Sollentuna.
 Barkarby har en alltför låg täthet för att ingå i kärnan Barkarby–Jakobsberg.
Denna kärna kommer därför enbart att utgöras av – och kallas – Jakobsberg.
 Inte heller Arninge har tillräcklig täthet för att komma med i kärnan Täby–
Arninge. Denna kärna består därför enbart av Täby.
Kärnorna beskrivs i två avseenden, den rumsliga profilen och näringslivsprofilen.
Den rumsliga utbredningen och koncentrationen illustreras med hjälp av kartor.
Näringslivsprofilen karakteriseras med hjälp av olika variabler över sysselsättningens
storlek och sammansättning.
En av förutsättningarna i denna ansats är mycket viktig att komma ihåg vid tolkning av resultaten:
Det finns ingen given, operationell definition av begreppen kärnor och stråk.
RUFS 2001 avser utvecklingen fram till 2030. Rapporten har utgått från de kärnor
som anges i RUFS 2001 men har avgränsat dem geografiskt med hjälp av det valda
täthetsmåttet som gäller för sysselsättningen idag. Utgångspunkten har med andra
ord varit att kärnorna ska ha en viss täthet för att kvalificera sig som kärnor idag. De
beskrivningar och slutsatser som presenteras gäller enbart de avgränsningar som
valts här. Framställningen är deskriptiv, inte normativ. Syftet med avgränsningen
är att renodla täthetsaspekten och att illustrera hur en sådan ansats påverkar den
geografiska avgränsningen. Därmed inte sagt att den valda avgränsningen skulle vara
”bättre” än någon annan.
Det här betyder att de kvantitativa resultat som presenteras inte ska betraktas som
definitiva utsagor om regionens kärnor. Fortsatta analyser med alternativa avgränsningar kan leda till andra siffror. Men sådana modifieringar torde inte i någon större
utsträckning påverka de kvalitativa slutsatserna i rapporten.

Avgränsning av kärnorna – den rumsliga proﬁlen
För att avgränsa kärnor och stråk används ett täthetsmått: antal sysselsatta per
ytenhet. Till de yttre kärnorna räknas med andra ord enbart de geografiska områden
som har minst en viss given sysselsättningstäthet. Som regel varierar tätheten kraftigt
mellan olika delområden inom kärnorna. Därför utnyttjas en metod som ”jämnar
ut” de lokala tätheterna. Det är dessa beräknade (utjämnade) sysselsättningstätheter
som ligger till grund för den geografiska avgränsningen av kärnorna. En utförligare
redogörelse för metodiken ges i bilaga 3.
För varje kärna illustreras den rumsliga profilen med hjälp av två kartor. Den första avgränsar kärnan mot omvärlden, den andra visar sysselsättningens täthet inom
kärnan. I den första kartan visar en gul linje hur kärnan avgränsats mot omlandet
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med hjälp av täthetskravet. Små arbetsställen (1–9 anställda) markeras med svarta
punkter, mellanstora arbetsställen (10–99 anställda) markeras med turkosa punkter
och stora arbetsställen (minst 100 anställda) markeras med rosa punkter. Den andra
kartan illustrerar hur tätheten varierar innanför kärnavgränsningen.
På följande sidor återges, med korta kommentarer, sådana kartor för de åtta kärnområdena.
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Täby
Som nämnts tidigare ingår inte Arninge i den kärna som kallas för Täby. I karta 4
visas tätheten i området kring kärnan Täby. Av kartan framgår att sysselsättningen är
relativt utspridd. Flera av de största arbetsställena ligger utanför den tätaste delen av
kärnan, i arbetsplatsområden sydost om Täby centrum.
Karta 4. Kärnan Täby. Sysselsättningstäthet, kärnavgränsning och arbetsställen per
storleksklass.

Karta 5. Sysselsättningstäthet inom Täbys kärnavgränsning.
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Kista och Sollentuna
Kärnan Kista (karta 6) är mycket komprimerad och har hög sysselsättningstäthet. De
många arbetsställena i området återfinns nästan alla inom kärnavgränsningen.
Karta 6. Kärnan Kista. Sysselsättningstäthet, kärnavgränsning och arbetsställen per
storleksklass.

Kärnan Sollentuna (karta 7) ligger nära Kistakärnan men har lägre täthet.
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Karta 7. Kärnan Sollentuna. Sysselsättningstäthet, kärnavgränsning och arbetsställen per
storleksklass.

Täthetsvariationerna innanför avgränsningen av de två kärnorna illustreras i karta
8. På kartan kan man bland annat se att den maximala tätheten är högre i Kista än i
Sollentuna.
Karta 8. Sysselsättningstäthet inom Kistas och Sollentunas kärnavgränsning.
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Jakobsberg
I denna kärna ingår inte Barkarby. Sysselsättningen i kärnan Jakobsberg är relativt
utspridd, vilket man kan se på karta 9. I kärnan och i dess närhet finns inga arbetsställen med mer än 100 anställda.
Karta 9. Kärnan Jakobsberg. Sysselsättningstäthet, kärnavgränsning och arbetsställen per
storleksklass.

Den allra högsta sysselsättningskoncentrationen innanför kärnavgränsningen återfinns i Jakobsbergs centrum (karta 10).
Karta 10. Sysselsättningstäthet inom Jakobsbergs kärnavgränsning.
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Kungens kurva
Sysselsättningen i kärnan Kungens kurva (karta 11) är relativt utspridd. Många arbetsställen och mycket sysselsättning ligger utanför den avgränsade kärnan. Innanför
kärnavgränsningen återfinns Skärholmens centrum och Kungens kurva, men även
arbetsplatsområden i Sätra och Bredäng i nordost.
Karta 11. Kärnan Kungens kurva. Sysselsättningstäthet, kärnavgränsning och arbetsställen
per storleksklass.

De tätaste delarna innanför kärnavgränsningen återfinns öster om motorvägen (karta 12).
Karta 12. Sysselsättningstäthet inom Kungens kurvas kärnavgränsning.
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Flemingsberg
Sysselsättningen i Flemingsberg (karta 13) är relativt koncentrerad. De flesta av
arbetsställena i området ligger innanför kärnavgränsningen. Vidare är sysselsättningen inom kärnans avgränsning relativt hög. Nordost om kärnan Flemingsberg ligger
Huddinge centrum som också uppfyller täthetskraven men som inte ingår bland de
yttre regions stadskärnorna.
Karta 13. Kärnan Flemingsberg. Sysselsättningstäthet, kärnavgränsning och arbetsställen
per storleksklass.

Sysselsättningen i Flemingsberg är koncentrerad till relativt få arbetsställen, som
ligger i den nordvästra delen av kärnan (karta 14). I den sydvästra delen finns inga
arbetsställen, men tack vare närheten till sysselsättningskoncentrationen i nordväst
har för detta område beräknats relativt höga ”täthetsvärden”.
Karta 14. Sysselsättningstäthet inom Flemingsbergs kärnavgränsning.
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Södertälje
Den tätaste delen av staden, och som uppfyller täthetskravet, är relativt komprimerad. Av den första kartan (15) framgår att flera stora arbetsställen ligger utanför
kärnan.
Karta 15. Kärnan Södertälje. Sysselsättningstäthet, kärnavgränsning och arbetsställen per
storleksklass.

Karta 16. Sysselsättningstäthet inom Södertäljes kärnavgränsning.
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Haninge
Kärnan Haninge (karta 17) är relativt komprimerad. Många av arbetsställena och
sysselsättningen i kärnan finns i den tätaste delen, men totalt sett är sysselsättningstätheten inom kärnan ändå relativt låg.
Karta 17. Kärnan Haninge. Sysselsättningstäthet, kärnavgränsning och arbetsställen per
storleksklass.

Sysselsättningstätheten innanför kärnavgränsningen uppvisar en relativt stor variation (karta 18).
Karta 18. Sysselsättningstäthet inom kärnan Haninge.
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Jämförelser
Sammanfattningsvis kan konstateras att tätheten varierar mellan kärnorna men att
det också finns visa likheter. Kärnorna Täby och Jakobsberg har ungefär lika stor yta
(3,5 km²) och har den lägsta genomsnittliga sysselsättningstätheten av alla kärnor.
Något högre täthet – och yta – har Sollentuna, Kungens kurva och Haninge. De tre
kärnor som har högst täthet – Flemingsberg, Kista och Södertälje – skiljer sig markant från varandra. Flemingsberg har den högsta tätheten och samtidigt den minsta
ytan (2 km²) av alla kärnor. Den övervägande delen av sysselsättningen i kärnan är
koncentrerad till några få arbetsplatser. Kista har hög täthet och den största ytan
(7 km²) av kärnorna. Södertälje-kärnan, slutligen, utgörs av ett utsnitt ur en gammal
stadsbebyggelse och får därigenom hög täthet.

Kärnornas näringslivsproﬁler
Kärnornas näringsliv beskrivs här dels i form av en nulägeskarakteristik, dels med
några data över utvecklingen den senaste 15-årsperioden. Tyngdpunkten ligger i
beskrivningen av nuläget.
Liksom i tidigare kapitel har uppgifterna om näringslivets storlek och sammansättning hämtats från RTKs områdesdatabas (ODB) och avser i nulägesbeskrivningen år 2005. Det är viktigt att påpeka att statistiken bygger på basområden, vilka
avviker något från den geografiska avgränsning som gjorts i det föregående avsnittet
med hjälp av täthetsmåttet. En variabel – antalet arbetsställen – kommer från RTKs
arbetsställeregister (PAR) och avser exakt den avgränsning som gjorts med hjälp av
täthetsmåttet. Uppgifterna i PAR är från 2006.
Kärnornas karakteristika beskrivs i följande avsnitt:
• storlek i antal sysselsatta
• arbetsställesstruktur i antal anställda
• branschstruktur
• yrkes- och utbildningsstruktur
• utveckling 1990–2004.

Sysselsättning
Tabell 5.1 visar antalet sysselsatta år 2005 i de olika kärnorna. Som framgår skiljer sig
kärnorna väsentligt i storlek. Kista med drygt 30 000 sysselsatta är den största kärnan, betydligt större än de övriga. Minst är Täby och Jakobsberg med mellan 4 000
och 5 000 sysselsatta. Om Arninge inkluderas i Täby ökar antalet där till närmare
7 000. På motsvarande sätt skulle Jakobsberg tillsammans med Barkarby sysselsätta
drygt 6 000. Kärnan Kungens kurva innehåller delar av Skärholmen, men kallas här
enbart för Kungens kurva.
En jämförelse med de kärnor som anges i RUFS 2001 visar att storleksordningen
i termer av sysselsatta stämmer väl överens. Undantagen utgörs av Täby och Jakobsberg, vilka i RUFS 2001 fått en avgränsning som gett ett väsentligt högre antal sysselsatta.
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Tabell 8. Antal sysselsatta i de yttre kärnorna, 2005, tusental.
Kärnor

Sysselsatta
1 000-tal

Täby

4

Kista

30

Sollentuna

8

Jakobsberg

5

Kungens kurva

8

Flemingsberg

12

Södertälje

15

Haninge

7

Summa

89

Kärnornas sysselsättning är liten i relation till länet som helhet och till regioncentrum. Detta kan illustreras med följande siffror. Kärnornas storlek, som varierar mellan 4 000 och 30 000, kan jämföras med arbetsmarknaden i länet som helhet, vilken
sysselsatte drygt 970 000 personer 2005. Av dessa hade cirka 335 000 sin arbetsplats
i innerstaden. Jämfört med innerstaden och med den centrala regionkärnan kommer
med andra ord de yttre kärnorna tagna var och en för sig att vara mycket små. Tillsammans skulle de motsvara ungefär en fjärdedel av sysselsättningen i innerstaden.
Kärnorna har också jämförts med sysselsättningen i de sektorer som de tillhör.
Indelningen i sektorer följer med ett undantag den som använts i föregående kapitel.
I den indelning i sektorer som användes där hör Järvafältet till sektor Nordväst.
Eftersom kärnan Kista ligger nära E4 Norr har den i sammanställningen förts till
sektor Norr. I den följande jämförelsen har därför Järvafältet flyttats från sektor
Nordväst till sektor Norr. Kärnornas andel av sysselsättningen i respektive sektor
framgår av tabell 9.
Tabell 9. Kärnornas andel av sysselsättningen i respektive sektor 2005, procent.
Kärnor/sektorer
Täby/Nordost
Kista/Norr+Järva

Andel, procent
5
19

Sollentuna/Norr+Järva

5

Jakobsberg/Nordväst-Järva

4

Kungens kurva/Sydväst

5

Flemingsberg/Sydväst

8

Södertälje/Sydväst
Haninge/Sydost
Summa kärnor/sektorer

10
7
14

Arbetsplatsernas lokalisering i Stockholms län 73

De tre kärnorna i sektor Sydväst svarar tillsammans för närmare en fjärdedel av sysselsättningen i sektorn. Andelen för de båda kärnorna i Norr (inklusive Järvafältet) ligger
i samma storleksordning. Kärnorna i Nordost och Sydost svarar för en liten del av
resp. sektors sysselsättning. Detsamma gäller de flesta kärnor tagna var och en för sig.
Det är endast Kista som har en mer betydande andel av sin sektors sysselsättning.

Arbetsställesstruktur
Antalet arbetsställen varierar kraftigt mellan kärnorna. Kista har mer än 1 000, medan
Flemingsberg har cirka 150. I samtliga kärnor dominerar de små arbetsställena. De
utgör genomgående i runda tal 50 procent av alla arbetsställen. Fördelningen av arbetsställen på storleksklasser framgår av figur 29. Skillnaderna mellan kärnorna är enligt figuren inte stora. Vad som inte framgår särskilt väl av figuren är de stora arbetsställena.
Täby har inga arbetsställen med mer än 200 anställda, Kista har 20. I det register som
ligger till underlag för statistiken redovisas antalet anställda endast i storleksklasser.
Den högsta storleksklassen är en öppen klass som innehåller alla arbetsställen med
mer än 500 anställda. Kista redovisar här 4 arbetsställen, Södertälje och Flemingsberg
vardera 2, Haninge, Jakobsberg och Kungens kurva 1. Eftersom registret inte anger hur
många som arbetar vid de riktigt stora arbetsställena kan man inte avgöra hur stor del
av den totala sysselsättningen i kärnan som dessa arbetsställen svarar för.
Figur 29. Arbetsställen fördelade efter storleksklass (antal anställda) i kärnorna, 2006, procent.
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Följande arbetsställen har mer än 500 anställda:
Flemingsberg

Huddinge sjukhus
Södertörns högskola

Haninge

Telia Sonera

Jakobsberg

Järfälla kommun

Kista

Ericsson AB
IBM (två arbetsställen)
Tele2

Kungens kurva

IKEA

Södertälje

Astra Zeneca
Södertälje sjukhus

Det är förekomsten av riktigt stora arbetsställen som utgör den viktiga skillnaden
mellan kärnorna. Några– Täby och Sollentuna – saknar helt sådana. I andra finns flera stora arbetsställen utan att de för den skull dominerar arbetsmarknaden i kärnan.
Kista är ett sådant exempel, Kungens kurva och Haninge är andra. Slutligen finns
kärnor där de stora arbetsställena spelar en betydande roll. Det mest belysande exemplet är här Flemingsberg. Där har sjukhuset en sysselsättning på ca 5 500 personer,
vilket motsvarar närmare hälften av kärnans totala sysselsättning. Till detta kommer
Södertörns högskola med drygt 700 anställda samt lärarpersonal vid Karolinska
Institutet.10 Grovt räknat skulle därmed omkring två tredjedelar av de sysselsatta i
kärnan finnas på två arbetsställen inom den offentliga sektorn.
Situationen är likartad i Södertälje. De båda stora arbetsställena svarar tillsammans för ungefär hälften av kärnans sysselsättning. Den större av dem, Astra Zeneca,
står på egen hand för närmare 40 procent. I sammanhanget bör nämnas att vad som
här avgränsats som kärnan Södertälje inte inkluderar den del av Astra Zenecas verksamhet som ligger i Gärtuna, något utanför centrala Södertälje.
För fullständighetens skull bör påpekas att Södertäljes andra stora arbetsgivare,
Scania, inte heller ingår i kärnan. Om man inkluderar alla arbetsställen som ingår
i Södertälje tätort ser därför bilden något annorlunda ut. Antalet sysselsatta stiger
från 15 000 till 37 000. Därmed blir de båda största arbetsgivarna – Astra Zeneca och
Scania – inte lika dominerande. Tillsammans svarar de för närmare 40 procent av
den totala sysselsättningen i tätorten. Däremot uppgår deras andel av industrisysselsättningen till mellan 80 och 90 procent.

Branscher
Två skilda frågor ska belysas i detta avsnitt. Den första gäller kärnornas betydelse
för arbetsmarknaden i länet som helhet. Den andra frågan avser branschsammansättningen i kärnan. Beskrivningen skall ge svar på frågor om branschstrukturen
karakteriseras av:
• specialisering eller mångfald
10 Källa: kommunens hemsida.
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• lokala, delregionala eller regionala/nationella/internationella avsättningsmarknader
• kunskapsintensitet.
Den andra frågan gäller med andra ord både strukturen ur ett produktionsperspektiv
och tillgången till olika typer av anställningar för arbetstagarna.

Andel av arbetsmarknaden i länet
Den första av de ovanstående frågorna kan besvaras relativt kortfattat. Av den
tidigare genomgången av kärnornas storlek i termer av total sysselsättning framgick
att deras betydelse för länets arbetsmarknad var mycket liten.
Några kärnor är starkt specialiserade inom relativt små branscher, inom vilka de
spelar en viss roll även ur ett regionalt perspektiv. Kista svarar sålunda för en femtedel av länets sysselsättning inom kunskapsintensiv industri, medan Flemingsberg
har en tiondel av länets sysselsatta inom hälso- och sjukvård.
På sektorsnivå kan kärnornas dominans bli väsentligt större. Kista svarar för
närmare två tredjedelar av arbetstillfällena inom kunskapsintensiv industri i Norrsektorn. Andelen inom kunskapsintensiva tjänster ligger på drygt en fjärdedel. Det
betyder att i denna kärna finns ungefär 40 procent av de jobb i Norrsektorn som
rubriceras som kunskapsintensiva.
På motsvarande sätt har Flemingsberg en dominerande ställning i sydvästsektorn
för sysselsatta inom Hälso- och sjukvård. Ungefär hälften av sektorns sysselsättning
inom branschen återfinns i denna kärna.
Södertäljes andel av Sydvästsektorns sysselsatta inom övrig industri uppgår till
drygt en tredjedel. Som nämnts tidigare rör det sig här – liksom inom K-industrin
– om relativt små absoluta tal.
I övrigt har ingen av kärnorna en andel av respektive sektors sysselsättning som
överstiger 25 procent i någon av de branscher som studerats här.

Branschsammansättningen i kärnorna
Beskrivningen av de åtta kärnornas arbetsmarknad kan kort sammanfattas i följande
punkter:
• Täby saknar en utpräglad profil men har, jämfört med länsgenomsnittet, en något
högre andel sysselsatta inom Socialvård och Lokala tjänster (detaljhandel).
• Kistakärnans arbetsmarknad är i mycket hög utsträckning dominerad av kunskapsintensiva verksamheter. Kunskapsintensiv industri svarar tillsammans med
kunskapsintensiva tjänster för närmare 60 procent av arbetstillfällena. Ett annat
kännetecken är att andelarna för offentliga verksamheter – förvaltning, undervisning, hälso-, sjuk- och socialvård – ligger väsentligt under länsgenomsnittet.
• Sollentuna tillhör de kärnor som kan sägas ha en allsidig arbetsmarknad, d.v.s. de
har en branschstruktur som inte påtagligt avviker från länsgenomsnittet.
• Jakobsberg har en arbetsmarknad som avviker från länets i första hand med en
något högre andel undervisning och socialvård. Här är det med andra ord offentliga tjänster som är överrepresenterade.
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• Kungens kurva har en mycket hög andel sysselsatta inom lokala tjänster (detaljhandel). Beteckningen ”lokala” tjänster är här något missvisande eftersom en del
av detaljhandeln har en delregional eller i vissa fall regional avsättningsmarknad.
• Flemingsbergs arbetsmarknad domineras helt av offentliga arbetsgivare. Sjukhuset och högskolan, som båda har en regional marknad, svarar för en stor del
av kärnans sysselsättning. Det betyder i sin tur att industri- och tjänstenäringar
med regional och nationell avsättning spelar en underordnad roll. Något mer än 5
procent av de sysselsatta i kärnan återfinns i sådana verksamheter.
• Södertälje skiljer sig från övriga kärnor och från länsgenomsnittet genom en
mycket hög andel sysselsatta inom branschen övrig industri, till vilken läkemedelsindustrin räknats.
• Haninge har ingen särpräglad profil, men är något överrepresenterad inom övriga
nationella/regionala tjänster och inom offentlig förvaltning.
I figurerna 30–34 redovisas, utan kommentarer, skillnaderna mellan kärnornas
arbetsmarknader i fem branscher. I figurerna visas hur stor andel de aktuella branscherna har av den totala arbetsmarknaden i de olika kärnorna.
Figur 30. Sysselsatta i Kunskapsintensiv industri som andel av den totala sysselsättningen i
respektive kärna 2005, procent.
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Figur 31. Sysselsatta i Övrig industri som andel av den totala sysselsättningen i respektive
kärna 2005, procent.
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Figur 32. Sysselsatta i Lokala tjänster som andel av den totala sysselsättningen i respektive
kärna 2005, procent.
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Figur 33. Sysselsatta i K-tjänster som andel av den totala sysselsättningen i respektive kärna
2005, procent.
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Figur 34. Sysselsatta inom Hälso- och sjukvård som andel av den totala sysselsättningen i
respektive kärna 2005, procent.
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Yrkes- och utbildningsstrukturer
Skillnaderna i branschstruktur innebär också att kärnorna skiljer sig i kraven på
arbetstagarnas yrke och utbildning.

Yrke
Yrkessammansättningen i några av kärnorna får illustrera hur branschstrukturen
återspeglas i krav på olika typer av kompetens.
Kista spelar som väntat en dominerande roll i sektorn Norrs utbud av arbetstillfällen som kräver högskoleutbildade tekniker. Närmare hälften av sektorns sysselsatta i yrken med högutbildade tekniker och en tredjedel av tekniker med kort
högskola arbetar i denna kärna. Men även för ekonomiska yrken som kräver högskoleutbildning gäller att en betydande del – i runda tal en femtedel – återfinns i Kista. Att
kärnan spelar en så viktig roll för vissa delar av sektorns arbetsmarknad beror inte
bara på den höga specialiseringsgraden utan även på att Kista är väsentligt större än
övriga kärnor. Kista svarar för närmare en femtedel av sysselsättningen i Norr.
Om man i stället ser på yrkessammansättningen inom Kistakärnan har denna, inte
oväntat, en utpräglad teknisk profil. En fjärdedel av de anställda inom kärnan utgörs
av yrken som kräver högre teknisk utbildning. Motsvarande andel i länet som helhet
ligger på 7 procent. Även andelen ingenjörer med kort högskoleutbildning ligger
markant över länsgenomsnittet – 14 procent jämfört med 5. Det betyder att arbetsmarknaden i denna kärna till närmare 40 procent består av yrken som kräver teknisk
högskoleutbildning. I länet är motsvarande andel 12 procent.
Flemingsberg svarar för närmare 10 procent av sysselsättningen i sydvästsektorn.
Inom två yrkesgrupper – yrken som kräver lång respektive kort högskoleutbildning
inom sjukvård – svarar denna kärna för hälften av utbudet inom sektorn.
En annan effekt av den starka specialiseringen är att yrkessammansättningen på
kärnans arbetsmarknad kraftigt avviker från länsgenomsnittet. Det är i första hand
andelen yrken inom sjukvårdsområdet som ligger väsentligt över länsgenomsnittet.
Av de anställda har 16 procent yrken som kräver högre utbildning inom sjukvård,
medan 18 procent av yrkena förutsätter kort högskoleutbildning inom sjukvård.
Grovt uttryckt motsvaras dessa kategorier av läkare och sjuksköterskor. Till detta
kommer 17 procent inom området vård och omsorg utan krav på högskoleutbildning.
Sammanlagt kommer hälften av kärnans utbud av arbetstillfällen att utgöras av
yrken inom vårdområdet. Länsgenomsnittet ligger på 13 procent. Till detta kommer
att kärnan också har en andel lärare med lång högskoleutbildning som ligger påtagligt över länsgenomsnittet – 10 procent jämfört med 5.
Kungens kurva är det tredje exemplet på en specialiserad kärna, dock på en något
lägre nivå än Kista och Flemingsberg. Kungens kurva står för en fjärdedel av arbetstillfällena i sektor Sydväst med yrken inom gruppen försäljning. På kärnans arbetsmarknad utgör yrkena inom kategorin försäljning 20 procent av samtliga arbetstillfällen. Länsgenomsnittet ligger på drygt 5 procent.
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Utbildning
Ett tredje sätt att illustrera skillnaderna i näringslivsstrukturen och den typ av
arbetskraft som efterfrågas, är att använda data över de sysselsattas utbildning. Här
redovisas enbart andelen av de sysselsatta som har någon form av eftergymnasial
utbildning. I denna kategori ingår sålunda både de med kortare högskoleutbildning
(< 3 år) och de med längre.
Figur 35. Andel av de sysselsatta i kärnorna med eftergymnasial utbildning 2005, procent.

Flemingsberg
Kista
Jakobsberg
Täby
Haninge
Södertälje
LÄNET
Sollentuna
Kungens kurva
0

10

20

30

40

50

60

70 procent

Tre av kärnorna skiljer sig markant från övriga. I Flemingsberg har närmare två tredjedelar av de sysselsatta eftergymnasial utbildning. I Kista ligger andelen något under
60 procent. Kungens kurva har en andel som är mindre än hälften av Flemingsbergs.
Endast en tredjedel av dem som arbetar där har någon form av eftergymnasiala studier. Övriga kärnor ligger väl samlade omkring länsgenomsnittet på drygt 40 procent.
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Kärnornas utveckling 1990–2005
Det är svårt att med tillgänglig statistik ge en helt tillförlitlig bild av kärnornas långsiktiga utveckling. De uppgifter som redovisas i det följande får därför tolkas med
försiktighet. Perioden har delats upp i två delperioder, nedgången 1990–94 och återhämtningen 1994–2005. Figur 36 visar förändringarna i sysselsättningen i absoluta
tal i de åtta kärnorna under de båda perioderna.
Figur 36. Förändring i antal sysselsatta i kärnorna 1990–94 och 1994–2005.
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Anm: Den statistik som använts i detta kapitel har tagits direkt ur ODB-databasen. Statistiken ger en bild av
utvecklingen som något skiljer sig från AKU-statistiken. Skillnaden mellan de båda statistikkällorna ligger för
länsgenomsnittet på 4–5 procentenheter 1994–2004. Detta skulle vara den överskattning av uppgången som
ODB uppvisar jämfört med AKU. Då det dessutom skett en del ändringar i områdesindelningen ﬁnns anledning att tolka de redovisade resultaten med försiktighet.

Det finns både tydliga skillnader och uppenbara likheter mellan kärnorna. Samtliga
kärnor har ökat sin sysselsättning efter 1994. Däremot drabbades inte alla av nedgången i sysselsättningen i början av 1990-talet.
Kista och Flemingsberg påverkades inte alls eller endast obetydligt, av nedgången.
För andra, t.ex. Södertälje och Sollentuna, innebar nedgången att sysselsättningen
reducerades med omkring en fjärdedel. För kärnan i Täby är förändringarna små.
Sysselsättningsminskningen i Södertälje är i relativa tal väsentligt större än i Sydostsektorn som helhet. Nedgången ligger helt inom tjänstesektorn. Inom både privat
och offentlig tjänstesektor minskade antalet anställda mellan 1990 och 1994, medan
industrisysselsättningen ökade kraftigt. Om inte industrin hade expanderat skulle
den totala sysselsättningen i kärnan ha minskat med närmare 30 procent, vilket kan
jämföras med drygt 10 procent för Sydostsektorn.
Kungens kurva uppvisar 1990–94 vissa likheter med Södertälje. Även här ökade
sysselsättningen inom industrin, samtidigt som privata lokala och regionala tjänster
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minskade kraftigt. Däremot är offentlig sektor i stort sett oförändrad i sysselsättningstermer. Den totala nedgången var i absoluta tal väsentligt mindre än i Södertälje och
låg i linje med den genomsnittliga nedgången i Sydostsektorn.
Sollentuna skiljer sig från de båda föregående genom att uppvisa en nedgång på
bred front. Mellan 1990 och 1994 minskade sysselsättningen markant både inom
industrin, privata tjänster och offentliga tjänster. Sektor Norr (inkl. Järva) minskade
mindre än länet som helhet. Sollentuna däremot redovisar en nedgång på ca 25 procent, d.v.s. väsentligt mer än länsgenomsnittet.
Även i Jakobsberg minskade industri, privata tjänster och offentliga tjänster mellan
1990 och 1994. Här ligger dock huvuddelen av nedgången inom offentlig sektor.
Inom Haninges kärna ligger nedgången framför allt inom offentlig sektor.
Flemingsbergs oförändrade netto döljer inga större förskjutningar mellan branscherna.
Inte heller Täbys obetydliga förändring döljer några större strukturförändringar.
Kistas expansion ligger enbart inom industrin, övriga näringar har endast mindre
förändringar i sysselsättningen.
Den uppgång som ägde rum 1994–2005 resulterade för länet som helhet i att den
sysselsättning som förlorades under de föregående åren återhämtades fram till år
2000. Därefter ägde ingen ytterligare expansion rum.
För de åtta kärnorna finns, som framgått av en tidigare figur, inget tydligt samband mellan uppgången 1994–2004 och den föregående nedgången. Kärnorna har,
med två undantag, redovisat en uppgång som överträffar minskningen under 1990talets början. En närmare analys visar att det i några fall är enskilda företag, snarare
än allmänna utvecklingstendenser, som ligger bakom de olika kärnornas expansion.
Det mest uttalade exemplet är Södertälje, som ökat väsentligt snabbare än länet och
Sydvästsektorn. Till övervägande del beror detta på en uppgång i antalet sysselsatta
inom industrin, vilket lett till att industrins andel av de sysselsatta i kärnan ökat från en
fjärdedel till 40 procent. Av allt att döma rör det sig om Astra Zenecas expansion.
Ett annat exempel är Flemingsberg, som ökat något snabbare än Sydvästsektorn.
Här ligger verksamheter i offentlig sektor bakom ökningen. Det rör sig inte om sjukhuset, eftersom branschen hälso- och sjukvård ökade obetydligt och under perioden
minskade sin andel av kärnans sysselsättning. I stället är det branscherna undervisning (Södertörns högskola) och offentlig administration (polis m.m.) som står för en
betydande del av uppgången i antalet sysselsatta i kärnan.
Ett liknande exempel på hur enstaka företag eller arbetsställen påverkar utvecklingen finns i Kungens kurva, som samtidigt med en stark expansion har genomgått en kraftig strukturomvandling. Kunskapsintensiv industri svarade 1994 för en
fjärdedel av sysselsättningen i kärnan. Tio år senare hade denna andel minskat till
2 procent. Till största delen förklaras minskningen sannolikt av att Ericsson lämnat
området. Nedgången kompenseras mer än väl av ökad sysselsättning inom tjänstesektorn. Det mest påtagliga är ökningen i Lokala tjänster (huvudsakligen detaljhandel), från en fjärdedel av kärnans sysselsättning till 40 procent. Kärnan har ökat
snabbare än Sydvästsektorn som helhet.
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Kista har den näst snabbaste ökningen av kärnorna. Här går det inte att föra tillbaka
uppgången på några enstaka företag. Ökningen bärs helt upp av kunskapsintensiva
verksamheter i den privata sektorn. Offentlig sektor behåller sin låga andel av sysselsättningen i kärnan. Kunskapsintensiva tjänster nästan tredubblade sysselsättningen. Även K-industrin ökade sysselsättningen till skillnad från länet som helhet, där
denna bransch redovisar en minskning. Eftersom denna kärna redan 1994 var relativt
stor utgör tillskottet 1994–2005 drygt en tredjedel av de åtta kärnornas sammanlagda ökning.
Även Sollentuna har haft en uppgång i sysselsättningen som i relativa tal varit
högre än länets och Norr-sektorns. I denna kärna expanderar både kunskapsintensiv
och övrig industri starkt. Även lokala tjänster ökar kraftigt, medan offentlig sektors
andel ligger i stort sett oförändrad.
De övriga tre kärnorna har en ökningstakt som ligger i linje med eller under
respektive sektors. I Haninges fall ligger sysselsättningsökningen avsevärt under den
relativa uppgången i Sydostsektorn. Det går inte heller att tala om några mera påtagliga strukturförändringar i dessa kärnor.
Sammanfattningsvis skiljer sig utvecklingen starkt mellan de studerade kärnorna.
Samtidigt varierar de bakomliggande faktorerna. Utvecklingen i Kista drivs av den
allmänna trenden mot mer kunskapsintensiva näringar, i detta fall med en klart teknisk inriktning. I några kärnor spelar enstaka företag en avgörande roll för kärnans
totala utveckling. En kärna – Flemingsberg – har varit helt beroende av offentliga
satsningar.
I flera kärnor har ökningstakten varit relativt låg. Sett över perioden 1990–2005
som helhet har Kista den i särklass starkaste utvecklingen. Sysselsättningen under
såväl 2000 som 2004 låg omkring 40 procent högre än 1990, trots att Kista under
de inledande åren av 2000-talet drabbades av bakslaget inom IT-sektorn. Även
Flemingsberg har ökat starkt mellan 1990 och 2005. Uppgången i kärnans sysselsättning ligger runt 20 procent. Kungens kurva och Södertälje har, även de, ökat snabbare än länet som helhet, medan Täby och Haninge ligger ungefär på länsgenomsnittet. Flertalet kärnor har med andra ord ökat snabbare än länet eller i takt med länets
sysselsättningsutveckling. De båda undantagen är Jakobsberg och Sollentuna.
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Den centrala regionkärnan

Den centrala regionkärnan skiljer sig i flera avseenden påtagligt från de yttre kärnorna. Den har väsentligt fler sysselsatta, branschstrukturen avviker markant och
arbetsplatstätheten är mycket högre.
I den centrala regionkärnan arbetade 2005 omkring 420 000 personer. Antalet
sysselsatta i den största av de yttre kärnorna (Kista) uppgick till 30 000. Sammanlagt
hade de yttre kärnorna vid samma tidpunkt cirka 90 000 arbetsplatser.
Drygt en tredjedel av de sysselsatta i regionkärnan återfinns inom kunskapsintensiva regionala och nationella tjänstebranscher. Motsvarande andel för övriga delar
av länet uppgick till knappt 15 procent. Kärnorna har sammantaget en något högre
andel (17 procent). Kista ligger högst på cirka 30 procent.
Den centrala regionkärnan har också en högre andel sysselsatta i offentlig förvaltning – 10 procent att jämföra med 6 procent för de yttre kärnorna sammantagna.
Drygt 60 procent av dem som arbetar i offentlig förvaltning i länet återfinns i regionkärnan.
Arbetsplatsernas täthet är – inte oväntat – högst i regionens kärna. Inom innerstaden och stora delar av de omgivande områdena är tätheten väsentligt högre än i de
yttre stadskärnorna. För avgränsningen av regionkärnan används inte det täthetsmått som använts för de yttre kärnorna. I stället tillämpas den avgränsning som
anges i RUFS 2001.
I diskussionen om flerkärnighet har fokus kommit att ligga på de nya, yttre regionala stadskärnorna, medan analyserna av den centrala regionkärnan varit av mera
begränsad omfattning. Det underlag som ligger till grund för den här rapporten följer
detta mönster. Det enda material som explicit behandlar den centrala regionkärnan,
och som redovisas i detta kapitel, består av några sammanställningar av sysselsättningens fördelning på stadsdelar och branscher.
Syftet med kapitlet är med andra ord att helt kort beskriva sysselsättningens
omfattning och branschfördelning i olika delar av den centrala regionkärnan 2005.
Dessutom redogörs för hur sysselsättningen i de olika delområdena fördelas på
bebyggelsetyper.
I ett inledande avsnitt redogörs för avgränsningen av den centrala regionkärnan
och dess delområden. Därefter ges en översikt över den totala sysselsättningen i
delområdena och över branschstrukturen. I det andra huvudavsnittet visas hur sysselsättningen i delområdena fördelas efter bebyggelsetyp. Statistiken över sysselsatta
per bransch och delområde återfinns i en bilagetabell.

Avgränsningar av områden
Den centrala regionkärnan avgränsas här enligt en PM från Inregia till RTK (Basområden i kärnor), vilken anger de basområden, som ingår i regionens olika kärnor.11
Enligt denna avgränsning omfattar den centrala regionkärnan hela innerstaden
med undantag av några få basområden – bl.a. Frescati. Endast mindre delar av

11 En justering har gjorts så att gränserna motsvarar det område som
redovisas i den slutgiltiga versionen av RUFS.
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Stockholms ytterstad hör till regionkärnan. Dessutom ingår delar av Solna, Sundbyberg och Nacka.
Vid redovisning av sysselsättningen i regionkärnan har denna i detta kapitel delats
upp i följande delområden (inom parentes anges de två första siffrorna i den regionala basområdeskoden):
• City (inkl Gamla Stan) (kod 10)
• Vasastaden (kod 11)
• Östermalm (kod 12)
• Kungsholmen (kod 13)
• Södermalm (kod 14)
• Delar av Söderort (kod 21)
• Delar av Västerort (kod 22)
• Delar av Solna (kod 37)
• Delar av Sundbyberg (kod 38)
• Delar av Nacka (kod 54).
För en exakt avgränsning av regionkärnan hänvisas till promemorian Basområden i
kärnor. Liksom i kapitlet om de yttre kärnorna har den statistik som ligger bakom de
redovisade sammanställningarna hämtats från RTK:s områdesdatabas (ODB).
Totalt har den centrala regionkärnan en sysselsättning på ca 420 000 personer, av
vilka tre fjärdedelar återfinns på arbetsplatser i innerstaden. Tre av de fem delområdena i innerstaden – Kungsholmen, Östermalm och Vasastaden – har mellan 50 000
och 60 000 sysselsatta, Södermalm har drygt 60 000 och City närmare 75 000 (se
tabell B 8 i Bilaga 2).
I den centrala regionkärnan utanför innerstaden är det enbart i Solna som sysselsättningen har en omfattning liknande innerstadsområdenas. Till denna del av
regionkärnan hör bland annat Karolinska sjukhusområdet och Vreten. Sammanlagt
har Solna närmare 50 000 sysselsatta inom regionkärnan.
Söderort är det näst största området utanför innerstaden med närmare 30 000
sysselsatta. Ungefär hälften av dessa återfinns i Västra Söderort med bland annat
arbetsplatserna i Lövholmen. Det största antalet sysselsatta i Östra Söderort finns i
Slakthuset och Årstaäng.
Drygt 15 000 sysselsatta inom den centrala regionkärnan har sin arbetsplats i
Västerort. Här ingår de områden som ligger närmast innerstaden, bl.a. Alvik, Mariehäll och Bällsta.
Sundbyberg svarar för en blygsam del av regionkärnans sysselsättning, endast
8 000 personer. Arbetsplatserna återfinns i första hand i Sundbybergs centrum och
industriområde samt i Råsten.
Av sysselsättningen i Nacka återfinns 12 000 inom den centrala regionkärnan,
som omfattar de västra delarna av kommunen fram till Nacka Centrum. Sickla
industriområde och Nacka strand är de arbetsplatsområden som har flest antal sysselsatta.
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Sysselsättningen i branscher och delområden
Drygt en tredjedel av sysselsättningen i den centrala regionkärnan – 145 000 personer – utgörs av arbetstillfällen i kunskapsintensiva nationella och regionala tjänster.
Till dessa räknas bland annat företagstjänster/konsulter, banker och försäkringsbolag. Drygt 80 procent av dessa återfinns i innerstaden. Fördelningen på olika innerstadsområden framgår av figur 37.
Figur 37. Sysselsatta i Kunskapsintensiva tjänster i innerstadens delområden, 2005.
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City dominerar med närmare 40 000 sysselsatta i branschen, eller en fjärdedel av
branschens sysselsatta i hela regionkärnan. Övriga delområden ligger väsentlig lägre,
med Södermalm i botten.
Branschen övriga regionala och nationella tjänster omfattar bland annat partihandel, hotell, restaurang, rekreation och kultur. I regionkärnan är branschen ungefär
hälften så stor som de kunskapsintensiva tjänsterna med drygt 70 000 sysselsatta. Av
dessa arbetar närmare en tredjedel utanför innerstaden.
Figur 38. Sysselsatta i Övriga regionala och nationella tjänster i den centrala regionkärnans
delområden, 2005.
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Östermalm är det delområde som har störst antal sysselsatta i denna bransch, närmare 14 000 personer. Södermalm, Vasastaden, City och Solna har alla runt 10 000
sysselsatta.
Övriga branscher är väsentligt mindre. Den största – offentlig förvaltning – svarar
för 40 000 sysselsatta, vilket motsvarar 10 procent av de sysselsatta i regionkärnan.
Närmare 90 procent av dessa arbetar i innerstaden.
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Figur 39. Sysselsatta i Offentlig förvaltning i innerstadens delområden, 2005.
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Närmare 10 000 tjänster återfinns i City, nästan lika många på Kungsholmen.
Branschen lokala tjänster består huvudsakligen av detaljhandel och sysselsätter
ungefär lika många i den centrala regionkärnan som offentlig förvaltning.

Figur 40. Sysselsatta i Lokala tjänster i innerstadens delområden, 2005.
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City har högst antal sysselsatta i lokala tjänster följt av Södermalm. Kungsholmen
ligger väsentligt lägre. Det kan tilläggas att branschen är av ungefär samma storleksordning i Solna som på Kungsholmen.
Om man i stället betraktar de olika delområdena som delarbetsmarknader och
studerar sysselsättningens branschsammansättning per delområde finner man till
en del markant olika profiler. För områdena i innerstaden återges i följande figur hur
stor andel de fyra största branscherna har av den totala arbetsmarknaden i respektive
delområde.
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Figur 41. Fyra branschers andel av arbetsmarknaderna i innerstadens delområden, 2005.
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City har en tydlig profil med halva arbetsmarknaden bestående av kunskapsintensiva
tjänster. På Södermalm ligger motsvarande andel runt 25 procent. De lokala tjänsternas andel ligger däremot på ungefär samma nivå i dessa båda områden. Övriga
tjänster har högst andel på Östermalm, medan Kungsholmen har högst andel offentlig förvaltning.
Motsvarande figur för områdena utanför innerstaden visar att lokala tjänster har
en väsentligt högre andel i Nacka än i de övriga fyra delområdena. Det finns också
tydliga skillnader i andelarna för kunskapsintensiva tjänster och övriga tjänster. Vad
som inte framgår av figuren är att Solna har en mycket hög andel (20 procent) sysselsatta i hälso- och sjukvård.
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Figur 42. Fyra branschers andel av arbetsmarknaderna i den centrala regionkärnans
delområden utanför innerstaden, 2005.
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För en mera detaljerad beskrivning av branschstrukturen i delområdena hänvisas till
tabell B 8 i bilaga 2.

Sysselsättning och bebyggelsetyper
Ett enkelt mått har tagits fram för att illustrera hur sysselsättningen i de olika delområdena fördelar sig på ”bebyggelsetyper”. Med bebyggelsetyp avses här i vilken mån
ett basområde domineras av arbetsplatser eller bostäder. Detta har kvantifierats med
hjälp av kvoten mellan antalet sysselsatta och summan av sysselsatta och boende i ett
basområde (sysselsatta/(sysselsatta+boende)). Finns enbart arbetsplatser i basområdet, är kvoten = 1, saknas arbetsplatser helt, blir kvoten = 0. Denna sysselsättningskvot mäter skillnader i arbetsplatstäthet. I varje delområde har basområdena delats
in i olika klasser efter värdet på kvoten. Den högsta klassen innehåller de basområden
som har en kvot överstigande 0,95. I dessa utgör med andra ord de sysselsatta mer
än 95 procent av summan av sysselsatta och boende. Övriga klasser är: 0,75–0,95,
0,50–0,74, 0,25–0,49 och <0,25. I figur 6.7 anger staplarnas höjd den sammanlagda
sysselsättningen i basområdena i de olika klasserna för vart och ett av delområdena
i innerstaden och för Solna. Basområdena i Söder- och Västerort och i Sundbyberg
och Nacka är alltför få för att en liknande redovisning skall vara meningsfull för dessa
delområden.
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Figur 43. Sysselsatta fördelade på klasser efter basområdenas sysselsättningskvoter i
procent i delområden, 2005.
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Den höga arbetsplatstätheten i City framgår tydligt av figuren. Två tredjedelar
– 50 000 sysselsatta – återfinns i den tätaste bebyggelsetypen. Hit hör basområden
som Norrmalmstorg, Blasieholmen, Norrlandsgatan och Oscarsteatern, vart och ett
med mer än 5 000 sysselsatta. De få basområden som tillhör den lägsta täthetsklassen ligger samtliga i Gamla stan.
Vasastaden och Södermalm är de två delområden i den centrala regionkärnan där
de mest arbetsplatstäta basområdena svarar för en mycket liten andel av sysselsättningen i delområdet (2-5 procent). I Vasastaden finns däremot en mycket hög andel
av sysselsättningen (50 procent) i basområden med en arbetsplatskvot mellan 0,75
och 0,95. Hit hör bland annat Norra Station, Norra Bantorget och Sabbatsberg.
Södermalm har en profil som helt avviker från övriga delområdens. Hälften av de
sysselsatta på Södermalm arbetar i basområden där det finns fler boende än sysselsatta. Bland basområden med hög arbetsplatstäthet märks Södersjukhuset (5 000
sysselsatta) och Stadsgården.
Kungsholmen och Östermalm har relativt likartade profiler. En betydande andel
av de sysselsatta (35–45 procent) arbetar i basområden i den högsta täthetsklassen.
Lindhagensplan, Hornsberg och S:t Görans sjukhus är några exempel från Kungsholmen. Värtahamnen och Garnisonen är exempel från Östermalm.
I den del av Solna som ingår i regionkärnan arbetar närmare två tredjedelar av
de sysselsatta i basområden i de två högsta täthetsklasserna. Här ligger bland annat
Karolinska sjukhuset, Vreten och Vireberg.

Solna

90 Arbetsplatsernas lokalisering i Stockholms län

Om man studerar de mest arbetsplatstäta basområdena närmare, visar det sig att
branschsammansättningen varierar något mellan områdena, men att de kunskapsintensiva tjänsterna dominerar i de flesta fall. Undantag utgörs av de basområden
där de stora sjukhusen ligger. De har ett stort antal sysselsatta huvudsakligen inom
branschen hälso- och sjukvård. Lokala tjänster (framför allt detaljhandel) spelar en
viktig roll i de arbetsplatstäta områdena i City. Övriga tjänster (bl.a. partihandel) har
en relativt hög andel i Vreten och Värtahamnen. Sysselsatta inom industri förekommer överhuvudtaget mycket sparsamt, men har en relativt hög andel i Hornsberg och
i Värtahamnen. Offentlig förvaltning svarar för drygt en tredjedel av sysselsättningen
i Garnisonen.
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Stråk

I kapitel 5 beskrevs de fem yttre kärnorna bland annat med avseende på den rumsliga
profilen. Kartor fick illustrera hur kärnorna avgränsats från det närmast liggande
omlandet. I det här kapitlet vidgas perspektivet något och kärnorna ses i ett större
geografiskt sammanhang. Samtliga kärnor ligger vid någon av de trafikleder, som
utgår från regioncentrum. Längs dessa leder finns ett antal arbetsplatskoncentrationer utöver de yttre kärnorna. Syftet med detta kapitel är att beskriva de stråk av
arbetsplatser, som de yttre kärnorna tillhör. Avsikten är att med hjälp av kartor och
näringslivsstatistik illustrera hur andra arbetsplatskoncentrationer i stråken konkurrerar med och kompletterar de sju yttre kärnorna. Efter en inledande avgränsning
av stråken och en översikt av branschstrukturen presenteras vart och ett av de sju
stråken. Kapitlet slutar med några jämförelser mellan stråken.

Stråkens storlek och branschstruktur
En avgränsning har gjorts av följande sju stråk, som följer de viktigaste trafiklederna
ut från regionkärnan:
1. Norrtäljevägen
2. Uppsalavägen
3. Enköpingsvägen
4. E 4 till Södertälje
5. Pendeltåg till Södertälje
6. Nynäsvägen
7. Värmdövägen.
För att avgränsa stråken har samma metod använts som för de yttre kärnorna. Ett
täthetskrav har avgjort vilka områden som ska inräknas. Kravet på täthet ligger här
väsentligt lägre än för kärnavgränsningen. Antalet sysselsatta per kvadratkilometer vid avgränsningen av stråken ligger på knappt hälften av det som användes för
kärnorna.12
Som framgår av de kartor som redovisas i det följande skiljer sig stråken åt till
täthet och omfattning. I några fall utgörs de av ett band av sammanhängande arbetsplatsområden med hög täthet. Andra stråk kan snarare liknas vid pärlband med betydande avstånd mellan pärlorna, d.v.s. arbetsplatskoncentrationer av olika storlek och
täthet. Kapitlets syfte har varit att illustrera att de yttre kärnorna utgör delar av dessa
stråk och att i dem ingår andra arbetsplatskoncentrationer av större eller mindre
dignitet. Liksom tidigare gäller dock att de siffror som redovisas för jämförelserna
mellan kärnor och stråk blir helt beroende av de valda definitionerna.
På kartan avtecknar sig tre sysselsättningsstråk norr om Stockholms innerstad
och fyra stråk söder om innerstaden. De stråk som avgränsats med täthetsmåtten
framgår av kartorna 19 och 20 för norra respektive södra regionhalvan. I figurerna
markeras också med en gul linje de områden som uppfyller täthetskravet för kärnor.
12 Siffrorna över antalet sysselsatta bygger på data över basområden,
vilka avviker något från den täthetsavgränsning som avser den rumsliga aspekten.
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Som synes är det fler områden än de som fått beteckningen ”yttre kärnor” i kapitel 5.
Karta 19. Stråk i norra regionhalvan.
SIGTUNA
VALLENTUNA

UPPLANDS BRO

UPPLANDS VÄSBY

TÄBY

ÖSTERÅKER

SOLLENTUNA
JÄRFÄLLA
DANDERYD

EKERÖ

STOCKHOLM

SUNDBYBERG
SOLNA

VAXHOLM

LIDINGÖ
NACKA

Ett stråk sträcker sig längs Norrtäljevägen mot nordost. Det utgår från Roslagstull
och slutar i Arninge. Ett annat stråk sträcker sig längs Uppsalavägen mot norr från
Norrtull till Upplands-Väsby. Det tredje sträcker sig utmed Enköpingsvägen mot
nordväst.
Söder om innerstaden avtecknar sig fyra stråk. Två av stråken har riktning mot
sydväst. Det ena sträcker sig längs E4/E20 mot Norsborg och i förlängningen Södertälje och det andra längs järnvägen/pendeltåget mot Södertälje. Ett stråk sträcker sig
söderut längs Nynäsvägen och pendeltåget mot Nynäshamn. Österut sträcker sig ett
stråk längs Värmdövägen i Nacka.
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Karta 20. Stråk i södra regionhalvan.

LIDINGÖ

EKERÖ
NACKA
STOCKHOLM

SALEM

TYRESÖ
HUDDINGE

BOTKYRKA
SÖDERTÄLJE
HANINGE
NYNÄSHAMN

Stråken kan delas upp i en yttre och en inre del. De inre delarna utgår från innerstadens tullar och omfattar därigenom delar av den centrala regionkärnan. I en jämförelse mellan yttre kärnor och stråk är i första hand de yttre delarna av stråken av intresse.
De inre delarna av stråken får en annan karaktär eftersom de till stora delar kommer
att ingå i den centrala regionkärnans sammanhängande arbetsplatskoncentrationer.
Några av de inre stråken kommer också att överlappa varandra. I det följande behandlas därför enbart stråkens yttre delar. Dessa tar sin början vid gränsen till Stockholm–
Solna–Sundbyberg. Tabell 10 anger sysselsättningen i de yttre delarna av stråken.
Tabell 10. Antal sysselsatta i de yttre stråken, 2005, tusental.
Stråk

Sysselsatta

Nordost

25

Norr

56

Nordväst

13

Sysväst E4

18

Sydväst Pendel

23

Sydost

15

Ost

15

Summa

164
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Skillnaderna mellan stråken är betydande. Högst ligger Norr-stråket ned drygt
50 000 sysselsatta. Nordväst har det lägsta antalet sysselsatta med 13 000. Tillsammans har stråken en sysselsättning som motsvarar ungefär hälften av innerstadens.
Även branschsammansättningen skiljer sig markant mellan stråken. De viktigaste
avvikelserna från branschstrukturen på länsnivå kan sammanfattas på följande sätt:
Nordoststråket har en hög andel sysselsatta inom hälso- och sjukvård: närmare en
femtedel av sysselsättningen i stråket jämfört med 7 procent i länet som helhet.
Norrstråket kännetecknas av en hög andel sysselsatta inom K-industri och övriga
regionala/nationella tjänster.
Nordväststråket har en hög andel K-industri och lokala tjänster, medan andelen
K-tjänster ligger väsentlig under länsgenomsnittet.
Sydväst E 4-stråket sysselsätter närmare 30 procent i lokala tjänster mot 10 procent för länsgenomsnittet. Däremot är andelen K-tjänster låg.
Sydväst pendelstråket avviker genom en mycket hög andel sysselsatta inom
hälso- och sjukvård: drygt 30 procent jämfört med 7 procent i länet som helhet. Även
andelen inom utbildningssektorn ligger mycket över länsgenomsnittet.
Sydoststråket har en hög andel övrig industri och lokala tjänster, men låg andel
K-tjänster.
Oststråket har hög andel lokala tjänster och övriga regionala/nationella tjänster.
De inre stråken kan ses som leder som förbinder de yttre stråken med innerstadskärnan. De utgörs med andra ord av delar av den sammanhängande arbetsplatskoncentrationen i det som i kapitel 3 kallades Ytterstaden. Beteckningen ”stråk” blir
därför något missvisande. Däremot är dessa områden av intresse genom att de visar
antalet arbetsplatser som ligger inom nära räckhåll för arbetskraft bosatt inom de
yttre stråken. Uppgifter över antal sysselsatta i de inre stråken återfinns i tabell B 7 i
bilaga 2. De kommer inte att tas upp i den fortsatta framställningen.

De sju stråken
I det här avsnittet beskrivs stråken ur två skilda perspektiv. För det första de rumsliga
egenskaperna:
Är stråken välavgränsade eller utspridda? Här skiljs mellan ”tydlig” och ”otydlig”
gräns.
Hänger sysselsättningen i stråken samman eller består de av sysselsättningskoncentrationer i ett pärlband? Här är indelningen ”obrutna” och ”brutna” stråk.
Är kärnorna kompakta eller glesa? Kärnornas täthet beskrivs med termerna ”tät”
och ”gles”.
Det andra perspektivet avser sysselsättningens storlek och branschsammansättning. Tidigare konstaterades att kärnorna har en relativt liten sysselsättning jämfört
med de sektorer de ingår i. Frågan är i vilken utsträckning kärnorna dominerar sina
respektive stråk och i vilken mån det finns konkurrerande eller kompletterande
kärnor i stråken. T. ex. har beskrivningen av kärnorna visat att några av dem har en
starkt specialiserad arbetsmarknad. Frågan är om övriga delar av stråket jämnar ut
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dessa starka avvikelser från länsgenomsnitten. I det här avsnittet berörs även frågan
om hur stor del av kommunernas sysselsättning som ligger utanför stråken.
Stråken markeras i kartorna med rött. Som framgått av föregående avsnitt är täthetskravet på stråken lägre än för kärnorna. De sysselsättningsuppgifter som lämnas
för stråken avser genomgående enbart de yttre delarna av dem.

Nordoststråket och Täby
Längs med Norrtäljevägen finns ett relativt obrutet stråk, med tre sysselsättningskoncentrationer: i Danderyd i ett område kring Danderyds sjukhus, i Täby i ett område
kring Täby centrum samt i ett område i Arninge. De två första uppfyller det angivna
täthetskravet för att avgränsa en kärna.
Karta 21. Nordoststråket.
VALLENTUNA
UPPLANDS-BRO

UPPLANDS VÄSBY

TÄBY

ÖSTERÅKER

SOLLENTUNA
JÄRFÄLLA

VAX

DANDERYD

SUNDBYBERG
STOCKHOLM

SOLNA

LIDINGÖ

NACKA

Nordoststråket hade 2005 en sysselsättning på cirka 28 000 med den valda avgränsningen. Det betyder att kärnan (Täby) i stråket svarar för omkring 15 procent av
stråkets sysselsättning. Till en mindre del beror detta på att Arninge arbetsområde
inte har en tillräcklig täthet för att komma med i avgränsningen av Täby-kärnan. Om
Arninge inkluderas i kärnan skulle andelen av stråket stiga till 25 procent. En viktig
del av förklaringen till denna förhållandevis låga andel är att arbetsplatserna, som
framgått av kartorna, är relativt utspridda. Endast en tredjedel av arbetstillfällena i
kommunen återfinns i kärnan Täby inklusive Arninge. Stråket svarar för något över
hälften av arbetsplatserna i kommunen.
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Av stråkets totala sysselsättning ligger ungefär hälften i Täby kommun. Det innebär i
sin tur att 14 000 sysselsatta arbetar utanför Täby. Danderyd svarar för sammanlagt
omkring 12 000 av dessa, medan resten återfinns i Bergshamra i Solna kommun.
Som framgått av kartorna ligger Danderyds arbetsplatser i stråket omkring
Danderyds sjukhus, som också är den helt dominerande arbetsplatsen. Det betyder
att den del av stråket som ligger inom Danderyd har en speciell branschstruktur med
närmare 40 procent av sysselsättningen inom hälso- och sjukvård. Jämfört med Täby
är arbetsplatserna mer koncentrerade till stråket. Omkring tre fjärdedelar av dem
som har sin arbetsplats iDanderyd återfinns inom Nordoststråket.
Stråket svarar i sin tur för två tredjedelar av den sammanlagda sysselsättningen
i Täby och Danderyd. De arbetsställen som ligger utanför stråket har i stort sett
samma branschfördelning som i kommunerna som helhet. Det är endast utbildning
som är något överrepresenterat, medan hälso- och sjukvård ligger under länsgenomsnitten.

Norrstråket, Kista och Sollentuna
Längs Uppsalavägen finns ett relativt obrutet och tätt stråk, dock med ett visst avstånd mellan Sollentuna och Upplands Väsby. En stor del av sysselsättningen i stråket
återfinns innanför de gränser som avgränsar kärnorna Kista och Sollentuna samt i
områden i Upplands Väsby med hög sysselsättningstäthet.
Karta 22. Norrstråket.
VALLENTUNA
UPPLANDS-BRO

UPPLANDS VÄSBY

TÄBY

ÖSTERÅKER

SOLLENTUNA
JÄRFÄLLA

DANDERYD

VAX

SUNDBYBERG
STOCKHOLM

SOLNA

LIDINGÖ

NACKA
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Än längre norrut längs vägen finns Märsta och Arlanda med sysselsättningskoncentrationer. Men dessa befinner sig på så långt avstånd från övriga sysselsättningskoncentrationer utmed vägen att dessa inte har betraktats som delar av stråket.
Till Norrstråket räknas här områden i kommunerna Sollentuna och Upplands
Väsby samt den östra delen av Järvafältet i Stockholms kommun. Antalet sysselsatta
i stråket uppgår till drygt 50 000. Mer än hälften av dessa arbetar i Kistakärnan. Om
Sollentunakärnan inkluderas stiger andelen till närmare 70 procent. Längs stråket
arbetar ytterligare ca 8 000 personer på arbetsplatser i Sollentuna, d.v.s. lika många
som i kärnan Sollentuna. Resten – cirka 10 000 sysselsatta – arbetar i Upplands
Väsby.
Kistakärnan har en mycket hög andel sysselsatta i privata, kunskapsintensiva
verksamheter. I stråket blir skillnaderna mindre än länsgenomsnittet. Andelen kunskapsintensiv industri är dock fortfarande mycket hög jämfört med länet, samtidigt
som offentliga verksamheter är underrepresenterade.
Stråket svarar för drygt 80 procent av sysselsättningen i de båda kommunerna
inklusive östra Järvafältet. Om man exkluderar Järvafältet och beräknar stråkets
andel av sysselsättningen i Sollentuna och Upplands Väsby sjunker andelen till cirka
70 procent. Kunskapsintensiva verksamheter – industri och tjänster – är underrepresenterade bland arbetsplatser utanför stråket. Undervisning är däremot överrepresenterat.
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Nordväststråket och Jakobsberg
Stråket längs med Enköpingsvägen och pendeltåget/järnvägen mot nordväst är obrutet, men relativt glest. Här finns kärnan Jakobsberg, men – i den inre delen av stråket
– även en sysselsättningskoncentration i Spånga (Lunda), som uppfyller täthetskravet.
Karta 23. Nordväststråket.
VALLENTUNA
UPPLANDS-BRO

UPPLANDS VÄSBY

TÄBY

ÖSTERÅKER

SOLLENTUNA
JÄRFÄLLA

VAX

DANDERYD

SUNDBYBERG
STOCKHOLM

SOLNA

LIDINGÖ

NACKA

Den yttre delen av Nordväststråket börjar vid gränsen till Stockholms kommun och
omfattar därmed endast en kommun – Järfälla. Det betyder att både kärnan och
stråket har en mera begränsad betydelse än övriga stråk. Kärnan får karaktär av kommuncentrum, och stråket förbinder den med andra arbetsplatskoncentrationer inom
kommunen.
Nordväststråket innehåller relativt få arbetsplatser. Sammanlagt uppgår sysselsättningen till knappt 13 000. Av dessa återfinns närmare 40 procent i Jakobsbergskärnan. Utöver Jakobsbergs centrum finns mindre arbetsplatskoncentrationer i
Veddesta och Barkarby handelsplats. Även sysselsättningen i Kallhäll är relativt liten.
Om Barkarby handelsplats räknas in i kärnan ökar andelen av stråkets sysselsättning
till närmare 50 procent. I stråket är andelen arbetsplatser inom kunskapsintensiv
industri överrepresenterade. Detsamma gäller lokala tjänster. Däremot är övriga
tjänster underrepresenterade.
Stråket erbjuder sålunda ett relativt litet utbud av arbetsplatser, och ingen av de
koncentrationer som ingår har någon större omfattning eller täthet. Till en del kan
det sammanhänga med att det inre stråket är mycket omfattande och erbjuder ett
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utbud av arbetsplatser med en sammansättning som mycket påminner om länsgenomsnittet.
Omkring 40 procent av arbetsplatserna i kommunen ligger utanför stråket. Här är
kunskapsintensiv industri underrepresenterad, medan övrig industri är överrepresenterad.

Sydväst E4-stråket och Kungens kurva
Stråket längs med E4/E20 är obrutet, och en relativt stor del av dess sysselsättning
är samlad kring det område som avgränsats som kärnan Kungens kurva. Men något
söderut i stråket finns också sysselsättningskoncentrationer i Vårby i Huddinge kommun och Alby/Eriksbergs industriområde i Botkyrka kommun.
Karta 24. Sydväst E4-stråket.
LIDINGÖ
EKERÖ
NACKA
STOCKHOLM

TYRESÖ

SALEM
HUDDINGE

BOTKYRKA

HANINGE
NYNÄSHAMN

Två kommuner berörs av de båda trafikstråken i sydväst – Botkyrka och de centrala
och västra delarna av Huddinge. Dessutom ingår, som nämnts, den del av Skärholmen i Stockholms kommun som utgör själva kärnan.
Totalt finns närmare 18 000 sysselsatta inom stråket. Botkyrka och Huddinge
svarar för vardera runt 40 procent av stråkets sysselsättning. Resten ligger inom
Stockholms kommun. Kärnan, Kungens kurva, står för 45 procent av sysselsättningen i stråket.
Kärnans branschstruktur karakteriserar stråket, med en hög andel lokala tjänster
och få arbetstillfällen inom kunskapsintensiva verksamheter.
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Av Botkyrkas sammanlagda sysselsättning finns omkring en tredjedel i stråket. För de
berörda delarna av Huddinge är motsvarande andel 25 procent. Båda kommunerna
berörs dock även av Sydväst Pendel-stråket.
I de områden som ligger utanför stråken är lokala tjänster och hälso- och sjukvård
underrepresenterade. Detta kan ses som en följd av detaljhandelskoncentrationen i
Kungens kurva samt Huddinge sjukhus.

Sydväst pendelstråket och Flemingsberg
Stråket längs pendeltåget/järnvägen mot Södertälje är det minst sammanhängande.
Här återfinns sysselsättningen i koncentrationer som ligger som ett pärband längs
spåret: Huddinge centrum, Flemingsberg och Tumba centrum. I alla dessa koncentrationer finns områden som uppfyller täthetskravet för kärnor. Men det är endast
kärnan Flemingsberg som tillhör de yttre kärnorna.
Karta 25. Sydväst pendelstråket.
LIDINGÖ
EKERÖ
NACKA
STOCKHOLM

TYRESÖ

SALEM
HUDDINGE

BOTKYRKA

HANINGE
NYNÄSHAMN

Även detta stråk berör Botkyrka och Huddinges centrala och västra delar. Av stråkets
22 000 sysselsatta finns 20 procent i Botkyrka, 25 procent i anslutning till Huddinge
centrum och resten, 55 procent, i kärnan Flemingsberg.
I Botkyrka (Tumba) finns en övervikt av arbeten inom kunskapsintensiv industri
och offentlig sektor. Även i Huddinge centrum finns en hög andel sysselsatta i offentlig sektor. Kärnan, Flemingsberg, har en ännu större överrepresentation för offentlig
sektor. Det betyder att det i stråket som helhet finns en klar övervikt för offentliga
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arbetsplatser med två tredjedelar av de sysselsatta i hälso- och sjukvård, undervisning och offentlig förvaltning. I de områden som ligger utanför stråket är lokala
tjänster och hälso- och sjukvård underrepresenterat.
Relaterar man de båda Sydväststråken – E4 och Pendel – med sysselsättningen
i Botkyrka och Huddinge (västra och centrala delarna), uppgår andelen sysselsatta
utanför stråken till drygt en fjärdedel.
Södertälje ligger på ett sådant avstånd från övriga arbetsplatskoncentrationer att
kärnan inte betraktats som en del av något av stråken.

Sydoststråket och Haninge
Precis som längs pendeltågslinjen mot Södertälje finns längs Nynäsvägen och
pendeln mot Nynäshamn ett pärlband av arbetsplatskoncentrationer snarare än ett
sammanhängande stråk.
Karta 26. Sydoststråket.
LIDINGÖ
EKERÖ
NACKA
STOCKHOLM

TYRESÖ

SALEM
HUDDINGE

BOTKYRKA

HANINGE
NYNÄSHAMN

Ett område i Haninge uppfyller sysselsättningskravet för avgränsning av kärnor
men också ett område lite längre norrut, i Farsta. Det senare tillhör den inre delen av
stråket. Övriga koncentrationer finns i Skogås och Länna i Huddinge kommun samt i
Jordbro och Västerhaninge i Haninge kommun. Endast kärnan Haninge ingår bland
de yttre kärnorna.
Trafikstråket berör Haninge kommun och östra Huddinge. Andelen övrig industri är i stråket högre än länsgenomsnittet. Detsamma gäller för de tjänster som inte
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räknas som kunskapsintensiva. Däremot ligger andelen i de olika typerna av offentliga tjänster i linje med länet som helhet. Kärnan avviker från stråket framför allt
med en låg andel industrisysselsatta och med högre andelar sysselsättning i offentlig
förvaltning, undervisning samt hälso- och sjukvård. Jordbros industriområde har en
helt motsatt sammansättning.
Kärnan Haninge svarar för drygt 40 procent av de 15 000 som har sin arbetsplats
i stråket. Motsvarande andel för Jordbro industriområde ligger på 25 procent. Länna
och Brandbergens industriområden har 1 000-2 000 sysselsatta. Sysselsättningen i
stråket utgör ungefär hälften av sysselsättningen i Haninge och östra Huddinge.

Oststråket
Stråket utmed Värmdövägen mot Nacka är obrutet men kort. Den inre delen av
stråket kring Sickla ingår i den centrala regionkärnan. Inom gränsen för den centrala
kärnan finns också en sysselsättningskoncentration som överstiger täthetskravet, i
Nacka centrum och Jarlaberg. Denna sysselsättningskoncentration hör emellertid
inte till de kärnor som studerats i detalj. Nacka centrum har drygt 3 000 sysselsatta,
det yttre Oststråket som helhet cirka 15 000.
Karta 27. Oststråket.
LIDINGÖ

EKERÖ
NACKA
STOCKHOLM

TYRESÖ

SALEM
HUDDINGE
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Kärnor och stråk
Syftet med det här kapitlet är att beskriva sysselsättningen i de stråk som de yttre kärnorna tillhör. Som avslutning ska en enkel jämförelse göras mellan kärnor och stråk
för att visa vilken roll de yttre kärnorna och andra kärnor spelar i stråket. Här jämförs
de yttre kärnorna med det som här benämnts yttre stråk. Södertälje ingår inte i något
stråk och därför inte heller i jämförelsen. Relationen mellan kärnor och stråk illustreras med hjälp av några enkla figurer. Den bakomliggande statistiken återfinns i tabell
B 7 i bilaga 2.
Figur 44 visar den totala sysselsättningen i yttre kärnor och yttre stråk 2005. Av
figuren framgår tydligt skillnaden i storlek mellan å ena sidan Norrstråket och dess
båda kärnor (Kista och Sollentuna) och övriga stråk och kärnor. Dessutom framgår
att kärnorna svarar för mycket olika andelar av sina respektive stråk. Nästan samtliga svarar för mindre än hälften av de sysselsatta i stråken. Högst ligger kärnorna i
Norrstråket, som svarar för nästan tre fjärdedelar av stråkets sysselsättning. Lägst
ligger Täby med en andel på drygt 15 procent. Tilläggas bör att denna andel stiger till
närmare 30 procent om Arninge inkluderas i kärnan.
Figur 44. Sysselsättningen i kärnor och stråk 2005, tusental.
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Figur 45 visar på motsvarande sätt sysselsättningen i lokala tjänster i kärnor och
stråk.
Figur 45. Sysselsättningen i lokala tjänster i kärnor och stråk 2005, tusental.
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Som synes rör det sig här om relativt små tal. Relationen mellan kärnor och stråk har
stora likheter med den som redovisades för den totala sysselsättningen. Det finns
dock några tydliga skillnader. Kungens kurva svarar för närmare två tredjedelar
av de sysselsatta inom lokala tjänster i Sydväst E4-stråket. Ett motsatt exempel är
Flemingsberg, som endast har en femtedel av de sysselsatta i Sydväst pendelstråket.
Det kan tilläggas att om Arninge inkluderas i Täbykärnan stiger kärnans andel av de
sysselsatta i stråket till närmare 50 procent. På motsvarande sätt kommer Jakobsberg
och Barkarby tillsammans att stå för drygt 75 procent av arbetsplatserna inom lokala
tjänster i Nordväst-stråket.
Figur 46. Sysselsättningen i offentlig sektor i kärnor och stråk 2005, tusental.
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Jämfört med tidigare figurer har den som redovisar offentlig sektor gett Nordoststråket och Sydväst pendelstråket en större vikt. Detta är till stora delar en spegling av de
båda stora sjukhusen Danderyd och Huddinge. Det senare ligger i kärnan, det förra
utanför. Jämfört med den första figuren spelar kärnan en större roll för sysselsatta i
offentlig sektor i Sydost och i ännu högre grad i Nordväst.
Figur 47 skiljer sig drastiskt från de övriga. Den redovisar sysselsatta i kunskapsintensiva verksamheter – industri och tjänster – i kärnor och stråk.
Figur 47. Sysselsättningen i kunskapsintensiva verksamheter i kärnor och stråk 2005, tusental.
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Figuren illustrerar Norrstråkets dominans men också hur stor del av de kunskapsintensiva verksamheterna i detta stråk som ligger i de båda kärnorna. Av övriga stråk
är det enbart Nordost som når upp till 5 000 sysselsatta. Av dessa återfinns cirka 15
procent i själva kärnan.
Sammantaget visar figurerna att kärnorna inte har någon dominerande ställning
i sina respektive stråk med hänsyn till sysselsättningen totalt. Det är endast i Norrstråket som de båda kärnorna svarar för mer än hälften av sysselsättningen. På
branschnivå blir bilden en annan. Där slår kärnornas speciella branschprofil igenom.
Kungens kurva dominerar sitt stråk inom lokala tjänster (detaljhandel). Detsamma
gäller Jakobsberg om Barkarby inkluderas i kärnan, medan Täby och Arninge tillsammans når upp till närmare 50 procent. Offentlig verksamhet är mera utspridd,
och det är endast i Nordväststråket som kärnan får en kraftig dominans. En fullständig dominans får kärnorna i Norrstråket när det gäller kunskapsintensiva verksamheter. Det är Kistas specialisering som får en mycket tydlig effekt i stråket som helhet.
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Slutsatser

Det här kapitlet består av två avsnitt. Det första utgör en sammanfattning av de viktigaste resultaten från rapporten. I rapporten beskrivs arbetsplatsernas lokalisering
från tre olika utgångspunkter. De två mera traditionella sätten är att redovisa sysselsättningen på zoner eller sektorer. Det första belyser lokaliseringsmönstret med
avseende på avstånd från regioncentrum, det andra efter de trafikleder som utgår
från centrum. En tredje ansats är att studera lokaliseringen efter sysselsättningens
täthet. De tätaste arbetsplatskoncentrationerna utgör då kärnor och stråk. Dessa har
studerats närmare i rapporten.
Syftet med det andra avsnittet i detta kapitel är att integrera de olika beskrivningarna av lokaliseringen till en sammanhållen bild av hur det nuvarande lokaliseringsmönstret vuxit fram med avseende på såväl avstånd från centrum som utbyggnadsriktningar och täthet.

Huvudsakliga resultat
Den regionalekonomiska utvecklingen utgör en naturlig utgångspunkt för beskrivningen av lokaliseringsmönstrets förändringar. Eftersom sysselsättningens fördelning på delar av länet är av intresse utgår rapporten här från hur ekonomin återspeglas i den totala sysselsättningen i länet och hur den fördelas på branscher.

Den regionalekonomiska utvecklingen 1970–2005
Med utgångspunkt från hur sysselsättningen i länet som helhet utvecklats kan 35årsperioden delas in i tre delar:
(1)

Den långa och jämna expansionsperioden 1970–90.
Under såväl 1970-talet som 1980-talet ökade sysselsättningen i länet med omkring 100 000 personer.

(2) Den korta men snabba nedgången 1990–94.
Den kraftiga ekonomiska tillbakagången under första hälften av 1990-talet innebar en nedgång i länets sysselsättning på närmare 100 000 personer.
(3) Återhämtningen under 1990-talets andra hälft och stagnationen under de
inledande åren av 2000-talet.
Under andra hälften av 1990-talet ökade sysselsättningen med knappt 100 000
personer. Därefter har sysselsättningen varit i stort sett oförändrad och legat på
i genomsnitt något över 970 000, d.v.s. ungefär samma nivå som 1990. Sedan
1990 har med andra ord ingen påtaglig ökning av länets sysselsättning ägt rum.
Samtidigt som sysselsättningen genomgått olika faser har det skett en långsiktig
strukturomvandling. Antalet sysselsatta inom varuproduktionen har minskat, medan
arbetsplatserna inom tjänsteproduktionen ökat i antal. Inom både varu- och tjänsteproduktion har det skett en övergång till allt mer kunskapsintensiv produktion. Det
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här gäller hela den svenska ekonomin och har i Stockholms län tagit sig följande
uttryck:
• Under expansionsperioden 1970–90 ökade privata och offentliga tjänster i länet
med vardera omkring 100 000 sysselsatta. Samtidigt minskade antalet sysselsatta
i industrin med närmare en femtedel.
• Den ekonomiska nedgången under den första hälften av 1990-talet drabbade
samtliga branscher. I absoluta tal var återverkningarna störst bland sysselsatta i
offentlig sektor. I relativa tal var minskningen i lokala tjänster störst.
• En jämförelse mellan nedgången 1990–94 och den följande uppgången visar att
offentlig sektor endast tagit igen hälften av den förlorade sysselsättningen. Inte
heller lokala tjänster har nått upp till 1990 års nivå. Inom industrin och regionala
tjänster fortsatte de långsiktiga tendenserna. Antalet industrisysselsatta fortsatte
att minska under den allmänna uppgångsperioden. De regionala tjänsterna låg
däremot 2005 närmare 30 procent över 1990 års nivå.

Sysselsättningen i zoner (avstånd från regioncentrum)
Förändringarna i sysselsättningen och dess fördelning på zoner under perioden 19702005 kan sammanfattas i följande punkter:
• Den långsiktiga ökningen i sysselsättningen under de två inledande decennierna
skedde i samtliga zoner. Ökningen var störst i de yttre förortskommunerna och
minst i innerstaden.
• Även den snabba nedgången i sysselsättningen under första hälften av 1990-talet
går igen i samtliga zoner. Nedgången var kraftigast i innerstaden och minst i förortsområdena.
• Åren mellan 1994 och 2005 innebar en ökad sysselsättning i samtliga zoner, störst
i ytterstaden. (I ytterstaden ingår inte bara Stockholms ytterområden utan även
Solna och Sundbyberg.)
• Över hela perioden 1970–2005 har sysselsättningen i relativa tal ökat med cirka 25
procent i länet som helhet och i ytterstaden. Innerstaden har minskat med några få
procent, medan de inre och yttre förortskommunernas uppgång ligger i intervallet
70–80 procent.
Bakom förändringarna i den totala sysselsättningen döljer sig återverkningarna av
strukturomvandlingen. 1970–90 ligger nedgången i industrisysselsatta och ökningen
i regionala tjänster framför allt inom de båda innersta zonerna i regionen. Offentlig
sektor expanderar i första hand i de inre och yttre förortskommunerna. 1990–94 svarar den privata tjänstesektorn för ungefär hälften av den totala minskningen i innerstaden. I förortskommunerna slår neddragningarna i offentlig sektor hårt på sysselsättningen. Även de lokala tjänsterna minskar kraftigt i de yttre zonerna. 1994–2005
har tillväxten i de regionala och nationella tjänsterna framför allt gynnat ytterstaden.
Men också de inre och yttre förortskommunerna har tagit del av denna expansion.
För utvecklingen under hela perioden 1970–2005 blir en viktig slutsats att regionens kärna utvecklats starkt. Innerstaden har visserligen minskat i antal sysselsatta,
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men endast marginellt. Samtidigt har antalet arbetstillfällen i ytterstaden ökat i takt
med länsgenomsnittet. En indikator på regionkärnans attraktivitet är att innerstad
och ytterstad tillsammans svarade för omkring 85 procent av länets nettotillskott av
sysselsatta 1994–2005 inom kunskapsintensiva regionala och nationella tjänster.
Utvecklingen har resulterat i ett lokaliseringsmönster år 2005, som kan beskrivas
på följande sätt:
• Drygt en tredjedel av de sysselsatta i länet har sin arbetsplats i innerstaden. Till
denna del av regionen är mer än hälften av länets arbetstillfällen inom kunskapsintensiva regionala/nationella tjänster lokaliserade. Här arbetar också mer än
hälften av de anställda inom offentlig förvaltning.
• De kunskapsintensiva tjänsterna har ett tydligt lokaliseringsmönster. Andelen
sysselsatta inom branschen sjunker med avståndet från regionens kärna. I de yttre
förortskommunerna arbetar mindre än en tiondel av de sysselsatta i branschen.
• Övriga regionala och nationella tjänster har en fördelning som något påminner om
kunskapstjänsternas, medan de lokala tjänsternas lokalisering överensstämmer
relativt väl med befolkningsfördelningen.
• Lokaliseringsmönstret för industribranscherna är svårare att tolka med hjälp av
branschstatistiken. Inom kunskapsintensiv industri finns den högsta andelen
sysselsatta inom ytterstaden. Övrig industri återfinns till 50 procent inom innerstaden och ytterstaden. Men yrkesstatistiken ger en bild av industrins lokalisering
som stämmer bättre överens med förväntningarna. För den kunskapsintensiva
industrin tyder yrkesstrukturen på att de arbetsställen som är lokaliserade i innerstaden framför allt administrerar och säljer kunskapsintensiva produkter, ytterstaden konstruerar nya produkter, medan de inre och yttre förortskommunerna
svarar för tillverkningen.
• Arbetsmarknadens sammansättning skiljer sig relativt lite mellan zonerna. Ett
viktigt undantag är de kunskapsintensiva tjänsterna. Dessa svarar för närmare 40
procent av samtliga arbetstillfällen i innerstaden. Som en följd av detta uppstår ett
”underskott” av sådana arbetstillfällen i övriga zoner, framför allt på de inre och
yttre förortskommunernas arbetsmarknader.

Sysselsättningen i sektorer
De långsiktiga tendenserna i lokaliseringsmönstrets utveckling i sektorer13 under
perioden 1970–2005 kan kort sammanfattas i följande punkter:
• Ökningen i sysselsättningen under de två inledande decennierna återspeglades
i samtliga sektorer. Även den snabba nedgången i sysselsättningen under första
hälften av 1990-talet går igen i samtliga sektorer.
• Uppgången 1994–2005 i kunskapsintensiva tjänster ligger framför allt inom
sektorerna Sydväst och Nordväst och något mindre i Norr. Mer än hälften av den
offentliga sektorns tillväxt utanför innerstaden ägde rum i sektorerna Sydväst och
Sydost.
13 I denna indelning ingår inte Innerstaden.
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• Över perioden 1970-2005 har sysselsättningen i relativa tal ökat med cirka 25
procent i länet som helhet. Av sektorerna har Norr ökat snabbast med omkring 75
procent. Övriga sektorer i norra regionhalvan ligger också över 50 procent medan
Sydväst och Sydost ligger i intervallet 30–40 procent. Sydost är den sektor som i
relativa tal haft den långsammaste ökningen av de sex sektorerna.
• Även i absoluta tal ligger sektorerna norr om innerstaden högre. De tre sektorerna
Norr, Nordväst och Nordost svarar tillsammans för drygt 60 procent av det sammanlagda tillskottet av arbetsplatser utanför innerstaden. För de båda sektorerna
i södra regionhalvan ligger andelen på cirka en tredjedel. Delar man i stället upp
regionen med ett nord–sydligt snitt och bortser från Norrsektorn svarar de båda
västra sektorerna – Nordväst och Sydväst – för drygt 40 procent, medan de tre
ostsektorerna tillsammans ligger på en tredjedel.
Lokaliseringsmönstret år 2005 kännetecknas bland annat av att kunskapsintensiv
industri är kraftigt överrepresenterad i Sydväst och Nordväst. Tillsammans svarar
dessa sektorer för två tredjedelar av samtliga sysselsatta i denna industri i länet. Övrig
industri är överrepresenterad i Sydvästsektorn.
Branschsammansättningen på arbetsmarknaderna i de sex sektorerna skiljer sig
tydligt i vissa avseenden. Detta återspeglar dels ett mera generellt lokaliseringsmönster, dels lokaliseringen av specifika stora arbetsplatser t.ex. sjukhus. På arbetsmarknaden i Nordväst tillhör närmare 30 procent av arbetstillfällena kunskapsintensiva
verksamheter – industri eller tjänster. I Sydost är motsvarande andel bara hälften
så hög. De tre sektorerna i ost har samtliga lägre andelar sysselsatta i kunskapsintensiva branscher än de tre sektorerna i väster (inkl Norr). För offentlig sektor gäller
det motsatta mönstret. Här ligger Nordost i toppen med närmare 40 procent av
sysselsättningen i offentliga verksamheter. Lägst andel har Nordväst följt av Norr och
Sydväst. Även för övriga tjänster ligger ostsektorerna högst. Sektor Ost har närmare
en tredjedel av de sysselsatta i antingen lokala tjänster eller sådana tjänster som
karakteriserats som icke kunskapsintensiva regionala/nationella tjänster.
En jämförelse mellan norra och södra regionhalvan visar att den södra har lägre
andel sysselsatta i kunskapsintensiva verksamheter. I gengäld är offentlig sektors
andel något större i den södra regionhalvan. Skillnaderna rör sig om 3–4 procentenheter. Motsvarande jämförelse mellan ost och väst ger dubbelt så stora skillnader.
De tre sektorerna i ost har 16 procent sysselsatta i kunskapsintensiva verksamheter
jämfört med 24 i väst (inkl. sektor Norr). Eftersom den totala sysselsättningen i
ostsektorerna är väsentligt mindre än i väst är det totala antalet arbetstillfällen inom
kunskapsintensiva verksamheter avsevärt lägre i ost. De utgör endast drygt en tredjedel av antalet i Väst och knappt 15 procent av det totala antalet i länet som helhet.

Sysselsättningen i de yttre kärnorna
De yttre regionala stadskärnor som anges i RUFS 2001 har i rapporten avgränsats
geografiskt med hjälp av ett täthetsmått. Det har lett till att områden med låg sysselsättningstäthet, som Arninge i Täby och Barkarby i Jakobsberg, inte ingår i kärnorna.

Arbetsplatsernas lokalisering i Stockholms län 111

Täthet och sysselsättning varierar mellan kärnorna. Kärnorna Täby och Jakobsberg
har ungefär lika stor yta (3–4 km²), samtidigt som de har den lägsta genomsnittliga
sysselsättningstätheten och sysselsättningen (4 000-5 000) av alla kärnor. Något
högre täthet, yta och sysselsättning har Sollentuna, Kungens kurva och Haninge.
Antalet sysselsatta uppgår i dessa tre till 7 000-8 000. De tre kärnor som har högst
täthet – Flemingsberg, Kista och Södertälje – skiljer sig markant från varandra.
Flemingsberg har den högsta tätheten och samtidigt den minsta ytan (2 km²) av alla
kärnor. Kista har hög täthet och den största ytan (7 km²) av kärnorna. Södertäljekärnan, slutligen, utgörs av ett utsnitt ur en gammal stadsbebyggelse och har därigenom
en hög täthet. Södertäljekärnan har 15 000 sysselsatta, Kista 30 000 och Flemingsberg 12 000.
Kärnornas arbetsmarknad karakteriseras i vissa fall av en tydlig specialisering,
medan andra kärnor snarare liknar stora kommuncentra med ett betydande inslag av
lokala tjänster som detaljhandel och offentlig service.
Till den förra kategorin hör Kungens kurva som har en mycket hög andel sysselsatta inom lokala tjänster (detaljhandel). Flemingsbergs arbetsmarknad domineras
helt av offentliga arbetsgivare – Huddinge sjukhus och Södertörns högskola. På
Kistakärnans arbetsmarknad svarar kunskapsintensiva verksamheter, industri och
tjänster, för närmare 60 procent av arbetstillfällena. Södertälje skiljer sig från övriga
kärnor och från länsgenomsnittet genom en mycket hög andel sysselsatta inom
industrin.
Till den senare kategorin – stora kommuncentra, som domineras av lokal och
kommunal service – hör Täby, Sollentuna, Jakobsberg och Haninge.
Även när det gäller utvecklingen över tiden skiljer sig kärnorna från varandra beroende på att de bakomliggande faktorerna varierar. Den snabba utvecklingen i Kista
drivs av informationsteknologins framväxt och cykler. I några kärnor spelar enstaka
företag en avgörande roll för kärnans utveckling. Södertälje är ett sådant exempel. Att
kärnan i Södertälje har ökat väsentligt snabbare än Sydvästsektorn beror främst på
den starka uppgången inom läkemedelsindustrin. Även Flemingsberg har ökat något
snabbare än Sydvästsektorn. Här ligger verksamheter i offentlig sektor – Södertörns
högskola och Huddinge sjukhus – bakom uppgången i antalet sysselsatta.
Samtliga yttre kärnor ligger vid någon av de trafikleder som utgår från regioncentrum. Längs dessa leder finns ett antal arbetsplatskoncentrationer utöver de yttre
kärnorna. Arbetsplatskoncentrationer kring trafiklederna har avgränsats på liknande
sätt som de yttre kärnorna. På det sättet har stråk med arbetsplatser erhållits. Flest
sysselsatta, drygt 50 000, har Norrstråket. Nordväst har det lägsta antalet med
13 000. Tillsammans har stråken en sysselsättning som motsvarar ungefär hälften av
innerstadens. Branschsammansättningen skiljer sig markant mellan stråken.
En jämförelse mellan sysselsättningen i de yttre kärnorna med de stråk de ingår
i visar att kärnorna inte har någon dominerande ställning i sina respektive stråk om
man ser till sysselsättningen totalt. Det är endast i Norrstråket som de båda kärnorna
svarar för mer än hälften av sysselsättningen. På branschnivå blir bilden en annan;
där slår kärnornas speciella branschprofil igenom. Kungens kurva dominerar sitt

112 Arbetsplatsernas lokalisering i Stockholms län

stråk inom lokala tjänster (detaljhandel). Detsamma gäller Jakobsberg, om Barkarby
inkluderas i kärnan, medan Täby och Arninge tillsammans når upp till närmare 50
procent. Offentlig verksamhet är mera utspridd, och det är endast i Nordväststråket
och Sydväst pendel-stråket som kärnan får en kraftig dominans. En fullständig dominans får kärnorna i Norrstråket för kunskapsintensiva verksamheter. Det är Kistas
specialisering som ger en mycket tydlig effekt i stråket som helhet.

Sysselsättningen i centrala regionkärnan
Rapportens beskrivning av kärnstrukturen har fokuserat på de yttre kärnorna. För
den centrala regionkärnan ges endast en kort redogörelse för sysselsättningen i kärnans olika delar. Den centrala regionkärnan omfattar hela innerstaden med undantag
av några få områden. Dessutom ingår mindre delar av Stockholms ytterstad, Solna,
Sundbyberg och Nacka.
Inte oväntat skiljer sig den centrala regionkärnan i flera avseenden påtagligt från
de yttre kärnorna. Den har väsentligt fler sysselsatta, cirka 420 000 jämfört med
30 000 i den största yttre kärnan (Kista). Branschstrukturen avviker markant. Drygt
en tredjedel av de sysselsatta i regionkärnan återfinns inom kunskapsintensiva regionala och nationella tjänster. Kärnorna har sammantaget en andel på drygt 15 procent.
Kista ligger högst med cirka 30 procent.
Tre fjärdedelar av de sysselsatta återfinns på arbetsplatser i innerstaden. Tre av
de fem delområdena i innerstaden – Kungsholmen, Östermalm och Vasastaden
– har mellan 50 000 och 60 000 sysselsatta, Södermalm har drygt 60 000 och City
närmare 75 000.
Drygt 80 procent av regionkärnans sysselsatta inom kunskapsintensiva tjänster
arbetar i innerstaden. City dominerar med närmare 40 000 sysselsatta i branschen,
eller en fjärdedel av branschens sysselsatta i hela regionkärnan. Offentlig förvaltning
har 40 000 sysselsatta i regionkärnan. Närmare 90 procent av dessa arbetar i innerstaden. Närmare 10 000 tjänster återfinns i City, nästan lika många på Kungsholmen.

Slutsatser
I de föregående kapitlen har lokaliseringsmönstret beskrivits i tre olika dimensioner;
efter avstånd från regioncentrum (zoner), efter trafikleder/utbyggnadsriktningar
(sektorer) och efter täthet (kärnor och stråk). I detta avslutande avsnitt ska, helt kort,
ett försök göras att ge en bild av lokaliseringsmönstret som tar hänsyn till alla tre
dimensionerna. Två av de bakomliggande faktorerna kommer att utgöra utgångspunkt för syntesen. Den ena är regionens tillväxt, den andra är strukturomvandlingen
inom näringslivet.
Den regionala tillväxten yttrar sig bland annat i behov av mark för utbyggnad av
regionen. Under den studerade 35-årsperioden har folkmängden vuxit med i runda
tal 400 000 och antalet arbetsplatser med 200 000. Detta ställer krav på att ytterligare mark tas i anspråk för bostäder och arbetsplatser. Frågan blir var i regionen
denna mark kommer att tas i anspråk.

Arbetsplatsernas lokalisering i Stockholms län 113

Den regionala tillväxten har också inneburit att de samlade inkomsterna i regionen
ökat över tiden. Det har lett till en ökad efterfrågan på varor och tjänster, vilket bland
annat återspeglas i en utbyggnad i branscher med lokal och regional avsättningsmarknad. Frågan blir här vart i regionen dessa branscher lokaliseras.
Strukturomvandlingen inom näringslivet är den andra faktorn. I ett längre tidsperspektiv har det skett betydande förskjutningar i ekonomins branschsammansättning inom både den privata och den offentliga sektorn. Denna branschomvandling
kommer i sin tur att påverka lokaliseringsmönstret. Vissa delar av regionen gynnas,
andra missgynnas beroende på vilka produktionsförutsättningar de kan erbjuda.
Frågan blir här hur produktionsförutsättningarna sett ut och hur de förändrats i olika
delar av länet.
Den ekonomiska tillväxten i länet under 1970- och 80-talen motsvaras av en
kraftig befolkningsexpansion. Men den är ojämnt fördelad. Med undantag för Västerort/Järva tappar de inre delarna av länet i folkmängd medan kommuner längre ut i
länet uppvisar en stark folkökning. Här finns med andra ord tydliga skillnader mellan
zonerna. Däremot är skillnaderna mellan sektorer (utbyggnadsriktningar) inte lika
påtagliga. Exempel på kommuner med kraftig folkökning finns i Nordost (Täby och
Österåker), i Norr (Sollentuna och Upplands-Väsby), i Nordväst (Upplands-Bro), i
Sydväst (Botkyrka, Huddinge), i Sydost (Haninge) och i Ost (Nacka) och Värmdö.
Här kan det vara naturligt att se ett samband mellan utbyggnaden av regionen
och sysselsättningstillskotten i zoner och sektorer. Många av kommunerna som ökat
kraftigt i folkmängd har också haft en markant uppgång i antalet arbetsplatser. Det
gäller bland annat Botkyrka, Huddinge och Haninge i söder och Sollentuna och Täby
i norr. Västerort/Järva hör också till de områden där befolkningsökningen åtföljdes
av en sysselsättningsexpansion.
Men det finns också exempel på undantag från sambandet mellan befolkning och
sysselsättning. Två kommuner som båda ligger långt från regioncentrum – Sigtuna
och Södertälje – har trots en blygsam befolkningsutveckling haft en mycket stark
ökning i antalet sysselsatta. Här är det andra faktorer som spelat in. Utbyggnaden av
Arlanda i ena fallet, en expanderande exportindustri i det andra. Det är ett exempel
på hur enstaka projekt och företag återspeglas i lokaliseringsmönstret.
Efter 1990 har sysselsättningen inte ökat nämnvärt i länet. I gengäld har strukturomvandlingen inom ekonomin, som accentuerats av det ekonomiska bakslaget i
början av 1990-talet, fått ett tydligt genomslag i lokaliseringsmönstret.
Även här går det att urskilja ett mönster på zonnivå. Neddragningen i offentlig
sektor slår hårt i de yttre områdena. Där tappar också de lokala tjänsterna mark. Det
är med andra ord i första hand verksamheter med en lokal marknad som minskar.
I de inre delarna av regionen är det framför allt industrin som minskar sysselsättningen under nedgångsfasen. Inte heller under denna period finns några markanta
skillnader mellan utbyggnadsriktningarna.
Uppgången efter 1994 präglas tydligast av expansionen inom de regionala och
nationella tjänstenäringarna. Den typen av verksamheter kräver ofta en tät miljö med
närhet till olika typer av specialister, men också goda förbindelser med yttervärlden.
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Det är egenskaper som i första hand de inre delarna av länet kan erbjuda. Det är
också innerstaden, men framför allt ytterstaden, som gynnats av uppgången i dessa
tjänster. Samtidigt har i de inre delarna av regionen förutsättningarna för markkrävande verksamheter försämrats genom de högre markpriser som blivit följden av
konkurrensen från de kunskapsintensiva verksamheterna.
Det är uppenbart att strukturomvandlingen påverkat lokaliseringsmönstret ur ett
perspektiv där avståndet till regioncentrum utgör indelningsgrunden. Jämför man
utbyggnadsriktningar finns vissa skillnader, men de är inte lika tydliga. Uppgången i
kunskapsintensiva tjänster är mest påtaglig i Sydväst och Nordväst och något mindre
i Norr. Att ökningen varit mindre i de östra delarna av regionen kan sammanhänga
med att kommunikationerna inte är lika väl utbyggda i den delen av länet. Därmed blir
tillgängligheten och förutsättningarna för kunskapsintensiva verksamheter sämre.
Sammantaget ger analysen i termer av avstånd från centrum tydligare utslag än
jämförelser mellan utbyggnadsriktningar. Zonanalyserna visar att den kraftiga utbyggnaden av regionen har skett i förortskommunerna. Men samtidigt har strukturomvandlingen resulterat i att regionens centrala del har behållit sin attraktionskraft
mätt både i kvantitet (antal arbetstillfällen) och kvalitet (typen av arbetstillfällen).
Innerstaden och ytterstaden svarade 2005 tillsammans för drygt 60 procent av det
totala antalet arbetsplatser i länet. Hälften av länets sysselsatta inom kunskapsintensiv industri och drygt 80 procent inom kunskapsintensiva tjänster hade sin
arbetsplats i de båda inre zonerna. Fyra av fem högutbildade inom ekonomiska och
tekniska yrken arbetade här. Det är också till denna del av regionen som merparten
av de senaste tio årens expansion inom kunskapsintensiva tjänster ägt rum. Slutsatsen av analysen blir därför att det visserligen har skett en kraftig ökning av sysselsättningen i de inre och yttre förortskommunerna, ”men kärnan finnes frisk dock kvar”.
Jämförelsen mellan utbyggnadsriktningar visar att varken den kraftiga utbyggnaden av regionen eller den långsiktiga strukturomvandlingen inom ekonomin
resulterat i några stora skillnader mellan sektorerna vad gäller sysselsättningens
omfattning och sammansättning. Det finns dock vissa olikheter mellan norra och
södra regionhalvan och, kanske ännu mera uttalat, mellan den östra och västra delen
av regionen. På norra länshalvan har fallit något mer än 60 procent av den sammanlagda ökningen i antalet arbetsplatser utanför innerstaden 1970–2005 medan endast
knappt 40 procent har fallit på den södra regionhalvan. En uppdelning mellan öster
och väster visar på motsvarande sätt att de tre östra sektorerna har sålt för en tredjedel av den sammanlagda ökningen utanför innerstaden medan två tredjedelar fallit
på de västra sektorerna.
Strukturomvandlingens betydelse kan belysas på liknande sätt. Den norra regionhalvan har en högre andel sysselsatta i kunskapsintensiva verksamheter och en lägre
andel i offentlig sektor än den södra regionhalvan. Skillnaderna mellan Öster och
Väster är dock väsentligt större. De tre sektorerna i öster har 16 procent sysselsatta i
kunskapsintensiva verksamheter jämfört med 24 procent i väster (inkl. Norr). Antalet arbetstillfällen inom kunskapsintensiva verksamheter i öster utgör endast drygt
en tredjedel av antalet i väster.
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Både i tillväxt och i graden av strukturomvandling ligger med andra ord de tre
sektorerna i öster något efter. Som nämnts tidigare kan detta sammanhänga med att
kommunikationer och tillgänglighet i regionens östra del inte kan konkurrera med de
västra delarna och att detta får negativa konsekvenser för näringslivets utveckling.
Diskussionen har hittills endast gällt två dimensioner av lokaliseringsmönstret:
avstånd från regioncentrum och utbyggnadsriktningar. På vilket sätt kommer den
tredje dimensionen – sysselsättningstätheten – in i bilden?
I ett avseende har tätheten redan kommenterats. Beskrivningen av zonerna mynnade bl.a. ut i en slutsats om hur inner- och ytterstaden gynnats av strukturomvandlingen inom näringslivet, där de expansiva kunskapsintensiva tjänstenäringarna
ställer krav på bl.a. täthet. Vad som sagts om de båda inre zonerna gäller i lika hög
grad det som i RUFS 2001 avgränsas som den centrala regionkärnan. I denna kärna
återfinns drygt 40 procent av länets sysselsättning, närmare två tredjedelar av de
sysselsatta i kunskapsintensiva regionala och nationella tjänster och drygt 60 procent
av sysselsatta i offentlig förvaltning. Andelarna visar tydligt hur attraktiv regionkärnan är för tjänster som huvudsakligen har en regional eller nationell/internationell
marknad. Attraktiviteten beror inte enbart men till stor del på kärnans täthet.
De yttre kärnorna är väsentligt mindre än den centrala regionkärnan, både till
yta och sysselsättning, och de har dessutom lägre täthet. Bakom kärnornas framväxt
ligger i flera fall specifika faktorer. Vissa generella drag kan dock skönjas. Kärnorna
utgör delar av stråk av arbetsplatskoncentrationer längs de trafikleder som går ut
från regioncentrum. Tidigare konstaterades att sektorerna i regionens östra del var
mindre än de i den västra delen och att strukturomvandlingen i de östra delarna inte
lett till samma höga andel av kunskapsintensiva verksamheter. Stråken av arbetsplatser är också mindre i regionens östra del. Kärnorna i Nordost (Täby) och Sydost
(Haninge) tillhör de mindre. I Ostsektorn saknas yttre kärna. Både Täby och Haninge
tillhör de kärnor som snarare liknar stora kommuncentra än kärnor specialiserade på
någon marknad av regional eller nationell/internationell omfattning.
Kärnan i Nordväst (Jakobsberg) ingår i ett arbetsplatsstråk som är av samma
storleksordning som de i de östra sektorerna. Kärnan påminner om Täby till både
storlek och sammansättning. De tre kärnor som har flest sysselsatta och högst täthet
– Kista, Flemingsberg och Södertälje – ligger i sektorer och arbetsplatsstråk med
hög sysselsättning och hög andel kunskapsintensiva näringar. Alla tre är exempel på
specialiserade kärnor med helt olika drivkrafter. Kista drivs av utvecklingen inom
IT-branschen, Flemingsberg är resultatet av satsningar inom offentlig sektor, medan
Södertälje-kärnans utveckling till stora delar bestämts av ett multinationellt företags
agerande.
Slutsatsen av den tredje lokaliseringsdimensionen – tätheten – blir att för kärnan
i regionens centrum har den stor betydelse. Strukturomvandlingen inom näringslivet
har lett till en ökad andel arbetsställen som söker sig till lägen med hög tillgänglighet
och hög täthet. Detta har uppenbarligen gynnat regionkärnan, men också stora delar
av ytterstaden som gränsar till regionkärnan. Här rör det sig också om ett stort antal
arbetsplatser.
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För de yttre kärnorna blir slutsatsen inte lika entydig. Kista är det enda exempel på
kärna som har ett stort antal arbetsplatser, hög täthet och en tydligt specialiserad
profil. Här är sannolikt tätheten en viktig lokaliseringsfaktor. Övriga kärnor är
väsentligt mindre. Många har närmast karaktären av stora kommuncentra utan tydlig
specialisering på branscher som kräver hög täthet i lokaliseringen. I de fallen blir
därför täthetsaspekten av mindre betydelse för lokaliseringsmönstret. Dessa kärnors
expansion förklaras sannolikt till stor del av uppgången i den lokala/kommunala
efterfrågan och av strukturomvandlingen inom detaljhandeln.
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Bilaga 1. Deﬁnitioner

Här ges en kort beskrivning av de statistiska källorna och av de använda bransch- och
yrkeskoderna.

Branscher
Indelningen utgörs av s.k. ISP-branscher, vilka i sin tur är sammansatta av branscher
definierade enligt SNI 92 (Svensk Näringsgrensindelning). Kopplingen till SNI-koder
framgår av följande tablå:
Branschbeteckning

SNI-koder

Kunskapsintensiv industri

29-35

Övrig industri

10-28, 36-41, 90

Lokala tjänster

50, 52, 70, 93-95

Kunskapsintensiva regionala/nationella tjänster

65-67, 72, 74, 91

Övriga regionala/nationella tjänster

51,55, 64, 92

Offentlig förvaltning

75, 99

Undervisning

80

Hälso- och sjukvård

851, 852

Socialvård

853

Övriga näringsgrenar

0-05, 45, 60-63, 71

Kunskapsintensiv industri omfattar det som ibland kallas verkstadsindustri, d.v.s.
tillverkning av maskiner, el- och optikprodukter och transportmedel. Till lokala
tjänster räknas detaljhandel, fastighetsverksamhet och hushållstjänster som tvätterier, frisörer o.d. Kunskapsintensiva regionala/nationella tjänster består av
finansiell verksamhet, företagstjänster, intresseorganisationer m.m. Övriga regionala/nationella tjänster utgörs av partihandel, hotell och restauranger, post- och
telekommunikationer, rekreations-, kultur- och sportverksamhet. I restgruppen
övriga näringsgrenar ingår jordbruk, fiske m.m., byggverksamhet, transporter och
uthyrningsverksamhet.
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Yrken
Yrkeskoderna i SCB:s statistik har slagits samman till 23 yrkesgrupper. Av följande
tabell framgår dels gruppernas storlek, dels deras innehåll enligt SCB:s yrkeskoder.
Yrkesgrupp

SCB yrkeskod

Ledningsarbete

11,12,13,011

Högutbildade tekniker mm

21,221

Högutbildade sjukvård

22 (exkl. 221)

Högutbildade lärare

23

Övriga högutbildade

24

Kort högskola ingenjörer

311,312,313,315

Kort högskola sjukvård

322,323,324

Kort högskola pedagoger

331,332

Kort högskola handel

341,342

Kort högskola administr

343,344

Övriga kort högskola

345-348

Kontorsarbete

411,412,414,415,419,422

Vård och omsorg

513

Försäljning

522,421

Övrig service och omsorg

511,512,514,515,521

Jordbruk mm

61,321,711,921

Byggnadsarbete

712,713,931

Hantverk, reparatörer

714,72

Finmekaniker och ﬁnhantverk

73,74

Process- och maskinoperatörer

81,82,932

Transportarbete

314,83

Lagerarbete

413,933

Servicearbete

91

Yrke okänt
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Några av yrkesgrupperna kan behöva en närmare förklaring. Övriga högutbildade
domineras av företagsekonomer, marknadsförare och personaltjänstemän. Här ingår
också jurister, journalister, administratörer i offentlig förvaltning och andra med
högre utbildning. Inom kort högskola sjukvård utgör sjuksköterskor den största
gruppen. Kort högskola pedagogisk utbildning utgörs framför allt av förskollärare
och fritidspedagoger. Yrkesgruppen försäljning består till stor del av butikspersonal.
Övrig service och omsorg är en heterogen grupp som domineras av restaurang- och
säkerhetspersonal. Hantverk och reparatörer omfattar yrken som målare, svetsare
maskinreparatörer och elmontörer. Gruppen finmekaniker och finhantverk består
av grafiker, möbelsnickare, skräddare m.m. Transportarbete omfattar förare av olika
slag av fordon och fartyg. I servicearbete ingår olika typer av okvalificerade arbeten
som städare, köksbiträden, tidningsdistributörer och renhållningsarbete.
Statistiken över yrken avser anställda och är därför inte jämförbar med sysselsättningsstatistiken, som även omfattar företagare.
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Bilaga 2. Tabeller

Tabell B 1 Sysselsatta efter ISP-bransch och zon 2005
Tabell B 2 Sysselsatta efter ISP-bransch och sektor 2005
Tabell B 3 Sysselsatta efter ISP-bransch och kommun 2005
Tabell B 4 Anställda efter yrkesgrupper 2004
Tabell B 5 Yrkesgrupper fördelade på zoner år 2004
Tabell B 6 Yrkesgrupper fördelade på sektorer år 2004
Tabell B 7 Sysselsatta efter ISP-bransch i kärnor och stråk 2005
Tabell B 8 Sysselsatta i regionkärnan efter ISP-bransch och delområde 2005
Tabell B 1. Sysselsatta efter ISP-bransch och zon, 2005.
1
Kunskapsintensiv
industri

5
4
3
2
Övriga
Lokala KunskapsÖvrig
industri tjänster intensiva regionala/
nationella
reg/nat
tjänster
tjänster

6
Offentlig
förvaltning

8
7
HälsoUndervisning och sjukvård

9
Socialvård

10
Övriga
näringsgrenar

Summa

Innerstaden

1 862

14 170

31 210

124 569

53 577

35 550

20 824

16 752

10 033

27 642

336 189

Ytterstaden

16 718

15 026

23 654

58 295

48 781

10 000

25 736

19 705

14 917

36 219

269 051

Inre förortskommuner

7 386

9 213

22 369

21 610

25 658

7 120

22 559

17 949

13 710

19 670

167 244

Yttre förortskommuner

13 352

21 077

21 647

18 063

23 124

11 623

24 681

8 977

18 298

38 276

199 118

Länet

39 318

59 486

98 880

222 537

151 140

64 293

93 800

63 383

56 958

121 807

971 602

6
5
4
3
Offentlig
Övriga
Lokala Kunskapstjänster intensiva regionala/ förvaltning
nationella
reg/nat
tjänster
tjänster

7
Undervisning

8
Hälsooch sjukvård

9
Socialvård

10
Övriga
näringsgrenar

Summa

Tabell B 2. Sysselsatta efter ISP-bransch och sektor, 2005.
1
Kunskapsintensiv
industri

2
Övrig
industri

Nordost

3 340

4 541

11 059

11 728

11 487

3 765

11 594

8 281

9 695

11 648

87 138

Norr

3 737

5 097

10 154

21 446

23 572

6 758

10 843

11 906

5 946

24 383

123 842

Nordväst

13 595

9 101

14 064

26 923

22 713

5 387

15 146

4 826

8 612

17 840

138 207

Sydväst

13 567

16 699

16 207

20 225

17 754

6 005

17 851

13 523

11 288

20 357

153 476

Sydost

2 262

7 913

11 104

12 012

16 140

5 472

12 176

5 808

8 603

14 280

95 770

937

1 922

5 022

5 367

5 771

1 326

5 330

2 274

2 682

5 329

35 960

Ost
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Tabell B 3. Sysselsatta efter ISP-bransch och kommun, 2005.
1
Kunskapsintensiv
industri

2
Övrig
industri

6
5
4
3
Offentlig
vriga
Lokala Kunskapstjänster intensiva regionala/ förvaltning
nationella
reg/nat
tjänster
tjänster

7
Undervisning

8
Hälsooch sjukvård

9
Socialvård

10
Övriga
näringsgrenar

Summa

Upplands
Väsby

405

1 374

1 750

1 312

3 298

513

1 433

1 034

1 057

2 158

14 334

Vallentuna

190

384

670

818

899

354

1 192

223

901

1 393

7 024

Österåker

308

324

1 300

952

1 238

476

1 608

230

1 235

1 405

9 076

Värmdö

120

625

1 290

958

1 169

289

1 776

302

799

1 707

9 035

2 530

2 389

3 437

1 671

3 221

710

2 556

710

1 913

2 772

21 909

Ekerö

122

414

598

632

603

462

1 095

169

810

1 413

6 318

Huddinge

731

2 244

5 521

3 079

3 810

2 017

5 896

8 207

2 171

4 411

38 087

1 483

1 369

2 588

1 750

2 275

1 020

3 297

722

2 133

3 535

20 172

12

28

186

245

185

148

684

119

401

532

2 540

Haninge

391

2 057

2 952

2 171

3 298

3 186

2 966

1 063

2 080

3 810

23 974

Tyresö

221

702

1 152

1 066

1 053

422

1 822

274

1 127

1 922

9 761

UpplandsBro

188

498

549

538

1 409

708

986

189

575

957

6 597

22

145

204

115

277

56

362

43

245

505

1 974

1 217

528

3 521

3 508

3 611

1 103

2 582

908

2 302

2 463

21 743

Danderyd

743

337

1 320

2 875

1 534

199

1 732

4 652

1 266

1 067

15 725

Sollentuna

846

1 255

2 505

3 232

5 498

1 235

2 782

596

1 652

2 452

22 053

Stockholm

16 580

26 826

49 001

162 473

88 063

41 356

40 655

26 378

21 362

51 855

524 549

Södertälje

7 585

9 940

4 184

3 699

2 826

1 527

3 555

2 409

3 522

4 102

43 349

Nacka

817

1 297

3 732

4 409

4 602

1 037

3 554

1 972

1 883

3 622

26 925

Sundbyberg

944

630

1 539

5 880

2 823

589

1 106

301

1 238

3 365

18 415

1 056

1 740

4 324

14 511

11 472

3 605

4 799

9 778

2 350

8 641

62 276

Lidingö

281

461

1 181

1 770

2 329

397

1 635

630

1 396

961

11 041

Vaxholm

60

46

255

414

333

211

619

105

277

379

2 699

Norrtälje

541

2 461

2 812

1 391

1 543

1 025

2 226

1 533

2 318

3 980

19 830

1 430

728

1 575

2 391

3 304

1 405

1 829

498

887

11 132

25 179

495

684

734

677

467

243

1 053

338

1 058

1 268

7 017

39 318

59 486

98 880

222 537

151 140

64 293

93 800

63 383

56 958

121 807

971 602

Järfälla

Botkyrka
Salem

Nykvarn
Täby

Solna

Sigtuna
Nynäshamn
Länet
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Tabell B 4. Anställda efter yrkesgrupper 2004.
Yrkesgrupp

Antal

Ledningsarbete

64 137

Högutbildade tekniker mm

58 824

Högutbildade sjukvård

17 110

Högutbildade lärare

39 835

Övriga högutbildade

88 658

Kort högskola ingenjörer

45 671

Kort högskola sjukvård

20 344

Kort högskola utbildningssekt.

14 926

Kort högskola handel

60 370

Kort högskola administratörer

28 324

Övriga kort högskola

14 196

Kontorsarbete

70 591

Vård & omsorg

80 564

Försäljning

48 884

Övrig service o omsorg

27 635

Jordbruk mm

3 619

Byggnadsarbete

29 133

Hantverk, reparatörer

20 703

Finmekaniker & ﬁnhantverk

4 857

Process-o maskinoperatörer

24 260

Transportarbete

23 882

Lagerarbete

15 754

Servicearbete

35 444

Yrke okänt

39 290

Summa

877 011
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Tabell B 5. Yrkesgrupper fördelade på zoner år 2004, procent.
Yrkesgrupper

Innerstaden Ytterstaden Inre förort

Yttre förort

summa

Ledningsarbete

37

28

16

19

100

Högutbildade tekniker m.m.

41

38

11

10

100

Högutbildade sjukvård

25

32

30

14

100

Högutbildade lärare

27

24

24

25

100

Övriga högutbildade

61

20

10

9

100

Kort högskola ingenjörer

29

38

14

18

100

Kort högskola sjukvård

26

32

27

15

100

Kort högskola utbildning

15

30

26

29

100

Kort högskola handel

40

32

15

12

100

Kort högskola administratörer

50

24

12

14

100

Övriga kort högskola

37

24

20

19

100

Kontorsarbete

40

29

15

16

100

Vård & omsorg

18

29

25

29

100

Försäljning

35

23

22

20

100

Övrig service och omsorg

43

18

11

29

100

Jordbruk m.m.

15

19

23

43

100

Byggnadsarbete

13

34

23

30

100

Hantverk, reparatörer

11

36

22

31

100

Finmekaniker & ﬁnhantverk

34

34

16

17

100

Process-o maskinoperatörer

9

27

19

45

100

Transportarbete

14

28

19

38

100

Lagerarbete

11

29

19

41

100

Servicearbete

31

31

15

23

100

Yrke okänt

34

25

18

22

100

Länet

33

28

17

21

100
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Tabell B 6. Yrkesgrupper fördelade på sektorer år 2004, procent.
Yrkesgrupper

Sydväst

Sydost

Ost

Nordväst

Norr

Nordost

Ledningsarbete

13

9

3

15

14

9

Högutbildade tekniker m.m.

15

5

2

21

12

5

Högutbildade sjukvård

20

7

3

8

23

14

Högutbildade lärare

19

12

5

14

11

12

Övriga högutbildade

8

5

2

9

10

4

Kort högskola ingenjörer

19

9

3

18

16

6

Kort högskola sjukvård

20

9

3

8

21

13

Kort högskola utbildning

19

15

7

19

11

14

Kort högskola handel

12

7

3

15

16

7

Kort högskola administratörer

10

6

3

14

13

5

Övriga kort högskola

17

8

4

11

14

9

Kontorsarbete

13

9

3

12

15

7

Vård & omsorg

20

15

5

14

12

16

Försäljning

14

12

5

13

10

11

Övrig service o omsorg

15

6

3

9

17

7

Jordbruk m.m.

15

11

5

22

15

17

Byggnadsarbete

23

17

5

16

13

12

Hantverk, reparatörer

25

15

4

19

15

11

Finmekaniker & finhantverk

15

14

4

18

9

7

Process-o maskinoperatörer

33

14

2

18

12

11

Transportarbete

21

13

5

18

18

10

Lagerarbete

21

14

2

23

23

6

Servicearbete

21

10

3

13

14

7

Yrke okänt

14

10

5

15

11

11

Länet

16

10

4

14

14

9
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Tabell B 7. Sysselsatta efter ISP-bransch i kärnor och stråk 2005.
A Nordostsektorn
K-ind.

Övr ind

Lok tjänst

K-tjänst

Övr tjänst

Off förv

Underv

Hälso-sjv

Soc vård

Övrigt

Summa

67

23

625

636

420

226

625

349

829

187

3 987

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

NO Yttre**

1 317

532

3 100

3 843

3 664

903

1 844

5 010

2 240

2 060

24 513

ÖVR OMR

2 023

4 009

7 959

7 885

7 823

28 62

9 750

3 271

7 455

9 588

62 625

NO-sektorn

3 340

4 541

11 059

11 728

11 487

3 765

11 594

8 281

9 695

11 648

87 138

KäRNA:
Täby
STRÅK:
NO Inre*

Anm. Kärnan - Täby - ingår i det yttre stråket.
* Hela stråket NO Inre ligger utanför sektor Nordost
** Exkl. basområden som ligger utanför sektor Nordost

B Norrsektorn inkl. Järvafältet
K-ind.

Övr ind

Lok tjänst K-tjänst Övr tjänst Off förv

Underv

Hälso-sjv

Soc vård

Övrigt

Summa

KÄRNOR:
Kista

7 500

945

2 223

9 393

5371

482

2 105

272

865

1 218

30 374

466

7 18

1 199

1 277

1 077

1 084

762

345

652

614

8 194

N Inre*

376

1 272

2 875

8 306

6 930

2 116

3 815

9 309

1 226

5 476

41 701

N Yttre

8 460

2 631

5 571

11 277

11 353

2 167

4 580

1 705

2 624

3 545

53 913

ÖVR OMR

2 400

2 144

4 223

11 572

11 226

3 232

6 163

1 355

3 229

16 773

62 317

Norr-sekt.

11 236

6 047

12 669

31 155

29 509

7 515

14 558

12 369

7 079

25 794

157 931

Underv

Hälso-sjv

Soc vård

Övrigt

Summa

Sollentuna
STRÅK:

Anm. Kärnorna ingår i det yttre stråket.
*Exkl. basområden som ligger utanför sektor Norr

C Nordvästsektorn exkl. Järvafältet
K-ind.

Övr ind

Lok tjänst

K-tjänst

Övr tjänst

Off förv

KÄRNA
Jakobsberg

24

34

575

349

488

658

883

498

823

271

4 603

NV Inre*

1 026

1 122

2 058

6 987

6 534

737

1 571

586

1 146

4 730

26 497

NV Yttre

2 393

564

2 346

748

2 216

658

1 057

531

985

1 258

12 756

ÖVR OMR

2 677

6 465

7 145

9 479

8 026

3 235

8 803

3 246

5 348

10 441

64 865

NV-sektorn

6 096

8 151

11 549

17 214

16 776

4 630

11 431

4 363

7 479

16 429

104 118

STRÅK

Anm.: Kärnan - Jakobsberg - ingår i det yttre stråket.
Exkl. basområden som ligger utanför sektor Nordväst
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D Sydvästsektorn
K-ind.

Övr ind

Lok tjänst

K-tjänst

Övr tjänst Off förv

Underv

Hälso-sjv

Soc vård

Övrigt

Summa

KÄRNOR:
Kungens kurva

53

299

3 147

837

1 515

82

1 111

322

75

703

8 144

401

40

372

343

164

713

2 072

7 267

372

186

11 930

26

5 834

1 336

1 401

890

1 031

1 269

1 840

971

662

15 260

3 792

3 353

3 299

11 232

8 690

1 271

3 759

1 769

2 862

7 991

48 018

320

1 304

4 945

1 540

3 118

239

2 409

654

589

2 541

17 659

SV Pendel Yttre

1 634

481

1 844

1 239

1 023

2 305

4 007

7 574

1 369

1 064

22 540

ÖVR OMR

7 795

5 727

4 783

4 813

4 033

1 159

6 407

1 686

5 497

8 099

49 999

SV-sektorn

13 567

16 699

16 207

20 225

17 754

6 005

17 851

13 523

11 288

20 357

153 476

Flemingsberg
Södertälje
STRÅK:
SV E4+Pendel
Inre*
SV E4 Yttre

Anm. Kärnorna Kungens kurva och Flemingsberg, men inte Södertälje, ingår i yttre stråken.
* Exkl. basområden som ligger utanför sektor Sydväst.
Justerat för basområden som är gemensamma för de båda inre stråken.

E Sydostsektorn
K-ind.

Övr ind

Lok tjänst

K-tjänst

Övr tjänst

Off förv

Underv

Hälso-sjv

Soc vård

Övrigt

Summa

KÄRNA:
Haninge

119

98

654

747

1 488

916

879

667

356

689

6 613

SO Inre

413

1 889

3 051

4 970

5 803

750

2 361

1 932

2 180

2 988

26 337

SO Yttre

253

2 102

2 587

1 270

2 886

1 029

1 494

834

716

2 171

15 342

ÖVR OMR

1 596

3 922

5 466

5 772

7 451

3 693

8 321

3 042

5 707

9 121

5 4091

SO-sektorn

2 262

7 913

11 104

12 012

16 140

5 472

12 176

5 808

8 603

14 280

95 770

K-tjänst

Övr tjänst

Off förv

Underv

Övrigt

Summa

STRÅK:

Anm. Kärnan Haninge ingår i det yttre stråket.

F Ostsektorn
K-ind.

Övr ind

Lok tjänst

Hälso-sjv

Soc vård

KÄRNA:
saknas
STRÅK:
O Inre*

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

O Yttre

650

707

2 472

2 819

2 888

956

1 367

1 217

1 016

1 223

15 315

ÖVR OMR

287

1 215

2 550

2 548

2 883

370

3 963

1 057

1 666

4 106

20 645

O-sektorn

937

1 922

5 022

5 367

5 771

1 326

5 330

2 274

2 682

5 329

35 960
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Tabell B 8. Sysselsatta i centrala regionkärnan efter ISP-bransch och delområde 2005.
Delområde

1
K-industri

2
Övr industri

3
Lok tjänster

Södermalm

249

1 839

7 300

17 470

10 158

Kungsholmen

859

3 883

3 102

18 955

5 224

Östermalm

264

2 330

4 952

21 170

13 729

Vasastaden

180

3 476

4 653

23 472

9 233

City

207

1 946

9 683

37 568

9 785

1 759

13 474

29 690

118 635

48 129

Regional kärna i Västerort

890

1 576

1 410

4 251

3 769

Regional kärna i Söderort

862

3 169

1 889

8 332

5 090

Regional kärna i Solna

842

1 412

3 579

9 498

9 560

Regional kärna i Sundbyberg

155

259

597

2 288

2 174

Regional kärna i Nacka

647

673

2 217

2 487

2 523

S:a regional kärna utanför innerstaden

3.396

7.089

9.692

26.856

23.116

Summa centrala regionkärnan

5 155

20 563

39 382

145 491

71 245

S:a regional kärna i innerstaden

4
K-tjänster

5
Övr tjänster

Delområde

6
Off förv

7
Underv

8
Hälso- sjv

9
Soc vård

10
Övrigt

Summa

Södermalm

4 306

4 855

6 633

4 426

5 274

62 510

Kungsholmen

8 967

2 632

4 826

1 605

3 552

53 605

Östermalm

5 690

5 352

1 510

1 286

2 413

58 696

Vasastaden

5 933

3 076

1 999

1 361

3 271

56 654

City

9 641

577

763

266

3 701

74 137

34 537

16 492

15 731

8 944

18 211

305 602

Regional kärna i Västerort

0

499

202

362

3 461

16 420

Regional kärna i Söderort

1 135

1 723

870

1 126

3 629

27 825

Regional kärna i Solna

3 538

4 011

9 536

1 402

5 317

48 695

Regional kärna i Sundbyberg

422

243

162

362

1 279

7 941

Regional kärna i Nacka

953

1027

185

537

1 011

12 260

6 048

7 503

10 955

3 789

14 697

113 141

40 585

2 3995

26 686

12 733

32 908

418 743

S:a regional kärna i innerstaden

S:a regional kärna utanför innerstaden

Summa centrala regionkärnan
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Bilaga 3. Metodik för
täthetsavgränsning
Beskrivning av avgränsningsmetoden
För att avgränsa kärnor och stråk har använts ett täthetsmått med avseende på antal
sysselsatta, det vill säga antal sysselsatta per ytenhet.
I detta fall är sysselsättningen given per arbetsställe, och arbetsställena är i sin tur
representerade som punkter i geografin, i enlighet med PAR-registrets uppgifter om
arbetsställenas koordinater. I ett rutmönster (”raster”), med 10-meters rutor, ska
sysselsättningen per kvadratmeter beräknas.
Man skulle kunna beräkna sysselsättningstätheten per ruta direkt, d.v.s. totalt
antal sysselsatta inom varje ruta dividerat med arean av en ruta i rastret (10 m × 10m
= 100 m²). Denna beräkning skulle leda till ett mycket diskontinuerligt resultat. Vissa
rutor skulle få en mycket hög täthet (rutor som innesluter punkter som representerar
större arbetsställen), medan många andra rutor skulle få tätheten 0.
Ett sätt att ”jämna ut” den beräknade sysselsättningstätheten är att för varje ruta i
rastret i stället utgå från ett omgivande område. Den totala sysselsättningen och därmed sysselsättningstätheten beräknas inom detta område i stället. Området skulle
kunna ta valfri form, men en cirkel är ett tilltalande val.
För varje ruta i rastret beräknas sysselsättningstätheten i det område som avgränsas av en cirkel med 1 km i radie, och arean 3,14 km2. Notera att cirkelns radie
är godtycklig. Radien 1 000 meter har valts därför att den någorlunda väl kan sägas
stämma överens med de avstånd som är aktuella i kärnorna.
På detta sätt får varje ruta i rastret ett abstrakt värde på sysselsättningstätheten,
som varierar i rummet på ett sätt som kan liknas vid ett bergslandskap med toppar
och dalar. För att avgränsa kärnor och stråk sätts täthetskrav som ”skär av” toppar
(kärnor) och bergskedjor (stråk) i detta landskap.
I karta B 3.1 illustreras metoden på tre delkartor. Den första illustrerar beräkningsresultaten, d.v.s. utjämnad sysselsättningstäthet per 10-metersruta. Den andra
visar avgränsningen av stråken (områden med en täthet under ett visst krav är bortskurna). Den tredje visar avgränsningen av kärnorna (områden med täthet under ett
ännu hårdare krav är bortskurna).
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Karta B 3.1 Avgränsningsmetod.

Beräkningsresultat: Utjämnad
sysselsättningstäthet per
10 meters ruta.

Stråk: Områden med täthet
under ett visst krav är bortskurna.

Kärnor: Områden med täthet
under ett ännu hårdare krav
är bortskurna.
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I figur B 3.1 visas den maximala sysselsättningstätheten i de olika kärnorna i jämförelse med två områden i Stockholms innerstad: Medborgarplatsen och Stadshagen.
I figuren framgår att Kista har en maximal sysselsättningstäthet som är dubbelt så
hög som i övriga kärnor. Den är i nivå med tätheten i Stadshagen men ungefär hälften
så hög som vid Medborgarplatsen.
De största arbetsställena redovisas i PAR-registret med en öppen klass (≥ 500 ).
I områden där de stora arbetsställena är dominerande blir därmed beräknade värden
på sysselsättningstätheten för oprecisa att redovisa i denna typ av figur. Av denna
anledning har kärnorna Södertälje och Flemingsberg uteslutits i figuren.
Figur B 3.1 Maximalt sysselsättningsindex (anställda per km²), täthet.

Medborgarplatsen
Stadshagen
Täthetskrav för kärnavgränsning (ca 1 300)
Täby
Jakobsberg
Kungens kurva
Sollentuna/Häggvik
Haninge
Kista
0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

Maximal täthet (anställda/km2)

Känslighetsanalys
Nivån på täthetskravet för att avgränsa kärnorna är godtycklig i den bemärkelsen att
det inte finns några utifrån givna krav på kärnornas täthet. I en tidigare analys, har
testats olika nivåer för att få fram cirka tio kärnor i vardera norra och södra regionhalvan. Den nivå som blev resultatet av analysen (1 280 sysselsatta per kvadratkilometer) har använts som täthetskrav i det följande för att avgränsa kärnorna. För att
studera hur stor inverkan på kärnavgränsningen det innebär att rucka på detta krav
har en känslighetsanalys genomförts. Kravet har dels skärpts 10 procent och dels
sänkts 10 procent.
I karta B 3.2 visas resultatet för kärnan Kungens kurva. Den gula ytan visar kärnans utbredning i utgångsläget. Den blå linjen visar avgränsningen vid en skärpning
med 10 procent och den röda linjen vid en sänkning med 10 procent.
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Karta B 3.2 Känslighetsanalys, avgränsad yta i kärnan Kungens kurva.

Att variera täthetskravet vid denna nivå har en relativt stor inverkan på kärnornas
avgränsning. Om kravet höjs med 10 procent, blir kärnorna mindre. Mest påverkas
Flemingsberg, vars yta minskar med 39 procent. Sysselsättningen inom kärnan
Flemingsberg är koncentrerad till ett relativt litet geografiskt område. Om kravet
skärps halveras den inneslutna ytan. Minst påverkas Kista, vars yta minskar med 8
procent, och Södertälje vars yta minskar med 12 procent.
En sänkning av kravet med 10 procent innebär ökad inkluderad yta. Mest
ökar ytan för kärnan Kungens kurva, 39 procent. I området kring vår ursprungskärna finns relativt mycket sysselsättning spridd över en stor yta. Minst påverkas
Södertälje, 17 procent. Stora delar av Södertäljes centrala delar är redan i ursprungsavgränsningen inkluderade i kärnan. En sänkning av kravet innebär också att Kista
och Sollentuna/Häggvik inte längre skulle betraktas som två separata kärnor.
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Tabell B 3.1 Känslighetsanalys, avgränsad yta i kärnorna.
Ursprungskrav Höjning 10 procent
Kärna

2

Area (km )

Ny area
(km2)

Förändring,
procent

Sänkning 10 procent
Ny area
(km2)

Förändring,
procent

Flemingsberg

2.1

1.3

–39

2.6

23

Södertälje

4.0

3.5

–12

4.6

17

Kungens kurva

4.9

3.4

–32

6.8

39

Haninge

3.3

2.7

–16

3.9

20

Jakobsberg

3.8

2.6

–31

4.9

31

Täby

3.5

2.7

–23

4.6

31

Kista

7.2

6.6

–8

*

Sollentuna

4.0

3.2

–19

*

11.1

9.8

–12

13.0

Kista+Sollentuna/Häggvik

16

* Sänkningen av kraven leder till att Kista och Sollentuna/Häggvik smälter samman till en kärna.

Den metodik som beskrivits här har använts i rapporten för att avgränsa kärnor och
stråk. För kärnorna används det täthetskrav (1 280 sysselsatta per kvadratkilometer)
som resulterat i den area, vilken i tabell B 3.1 fått beteckningen ”ursprungskrav”. För
att kunna urskilja stråken används ett täthetskrav som ligger väsentligt lägre. Kravet
på antalet sysselsatta per kvadratkilometer ligger här på knappt hälften av det som
använts vid kärnavgränsningen.
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