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Förord

Stockholms län är Sveriges ledande tillväxt- och 
kunskapsregion. Vi står för nästan en tredjedel av 
Sveriges BNP och omkring en fjärdedel av landets 
befolkning. Flera av de stora trenderna såsom glo-
balisering, migration, urbanisering, automatisering 
och digitalisering påverkar Stockholmsregionens 
ekonomiska utveckling och behov av investeringar i 
regionen. Samtidigt som Stockholmsregionens 
befolkning växer snabbt blir regionen alltmer bero-
ende av andra delar av världen. Detta innebär såväl 
mer samarbete som ökad konkurrens på den globala 
nivån. 

I internationella jämförelser rankas Stockholms-
regionen högt inom såväl innovationsklimat, ekono-
misk förnyelse som andra ekonomiska indikatorer. 
Men för att regionen ska fortsätta att hävda sig i en 
allt hårdare global konkurrens måste förutsättningar 
för förnyelse och innovation ständigt förbättras. 
Den ekonomiska utvecklingen i Stockholmsregionen 
är en avgörande faktor för regionens framtida inves-
teringsutrymme. 

Den ekonomiska tillväxten går hand i hand med den 
snabba strukturomvandling som har skett i regionen. 
Stockholmsregionen har alltmer gått mot en human-
intensiv och högteknologisk tjänsteproduktion. 

För att attrahera kunskapsintensiva företag är det 
viktigt att kunna erbjuda geografiskt avgränsade 
miljöer, med närhet och täthet, där konkurrens-
kraftiga innovationer och förnyelse kan skapas som 
en integrerad del i staden.  

Här har regional utvecklingsplanering en viktig roll. 
Vi kan understödja den branschmässiga och geogra-
fiska strukturomvandlingen genom att skapa förut-
sättningar för befintliga och framtida branscher och 
specialiseringar, även om vi inte vet vilka de mest 
värdeskapande näringarna är i framtiden.

Om rapporten

Rapporten tar upp vilka branscher som växer,  
var i länet de växer samt de potentiella lokal- och 
markbehoven i regionen. Det är en fördjupning av 
studien om Stockholmsregionens ekonomiska 
struktur; Stockholmsregionens ekonomiska  
struktur – en översiktlig kartläggning, arbets
material 2015:5. Rapporten är en del i arbetet med 
nästa regionala utvecklingsplan för Stockholms-
regionen, RUFS 2050. Den regionala utvecklings-
planen ska peka ut Stockholmsregionens samlade 
vilja samt vara en tydlig vägledning för hur vi ska nå 
våra långsiktigt hållbara mål och vara en attraktiv 
storstadsregion. 

Projektledare för rapporten har varit Cecilia Lindahl. 
I projektgruppen har också Margareta Nitz Sköldborg 
medverkat.

Hanna Wiik
Förvaltningschef
Tillväxt- och regionplaneförvaltningen
Stockholms läns landsting
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Sammanfattning

I denna rapport analyseras och illustreras utveck-
lingen av Stockholms näringsliv sedan millennie-
skiftet till 2014. Syftet är att besvara frågor om vilka 
branscher som har växt eller krympt i regionen. Hur 
ser utvecklingen ut i regionens olika delar? Och vad 
innebär den pågående strukturomvandlingen för 
lokalbehov och markanvändning? Redovisningen 
sker med utgångspunkt i den registerbaserade 
arbetsmarknadsstatistiken (RAMS), för regionen, 
kommuner och regionala stadskärnor.

Studien visar två tydliga trender:
• Konsument och kontorstjänster dominerar och 

ökar i Stockholmsregionen
• Centraliseringen har förstärkts sedan 2000

Dessa två trender hänger ihop på så vis att de expan-
siva kontorstjänsterna, men också stödtjänster till 
dessa, söker sig till de lägesfördelar som ges av täta 
och differentierade urbana miljöer med hög kund- 
och arbetskraftstillgänglighet. Detta gäller inte 
minst kunskapsintensiva verksamheter, t.ex. inom 
företagstjänster eller den snabbt växande internet-
ekonomin. Även regionala och nationella myndighets-
funktioner följer detta mönster. För Stockholms-
regionen koncentreras tillväxten därmed till den 
centrala regionkärnan; Stockholms stad med 
angränsande områden i framför allt Sundbyberg, 
Solna och Nacka. Denna centraliseringstrend har 
förstärkts sedan millennieskiftet parallellt med att 
boendeefterfrågan och konsumentrelaterade verk-
samheter också är som starkast i regionens centrala 
delar.

Potential för sysselsättning i de yttre  
regionala stadskärnorna
Den centrala regionkärnan dominerar således i  
hög grad lokaliseringen av nya arbetstillfällen, med 
tonvikt på konsument- och kontorstjänster som 
stått för 95 procent av sysselsättningstillväxten 

2000– 2014. De yttre regionala stadskärnorna,  
Kista-Sollentuna-Häggvik undantaget, är komple-
ment till den centrala regionkärnan och attraherar  
i första hand mer ytkrävande verksamheter samt  
service och kommunala myndighetsfunktioner i 
relation till det egna befolkningsunderlaget. Före-
komsten av regionala funktioner som större rese- 
och logistikcentrum, externhandelsområden,  
sjukhus eller högre utbildning ökar dock syssel-
sättningspotentialen i de yttre stadskärnorna. 

Stadsutveckling för ökad tillväxt 
Sammanställningen visar att inomregionala skill-
nader mellan nord och syd i hög grad är en fråga om 
den centrala regionkärnans tillväxt och utbredning. 
I den centrala regionkärnans södra delar behövs en 
starkare stadsomvandling och tillväxt för att skapa 
balans i förhållande till utvecklingen i kärnans 
norra delar som t.ex. Solna och Kista. I det samman-
hanget kommer Stockholms stads kvarvarande 
industriområden, t.ex. i Årsta och Västberga men  
även slakthusområdet, in i bilden. På lång sikt kan 
Norviks hamn öppna upp för en flytt av logistik-
verksamhet till södra Stockholms län och en möjlig 
stadsomvandling i mer centrala delar.

Den nya lokalyta som tillväxten i regionen kräver 
förutsätter att mer ytkrävande verksamheter med 
låg sysselsättningsintensitet flyttas längre ut i regio-
nen. Det totala nybyggnadsbehovet blir därmed 
högre, då det även omfattar ersättande lokalyta för 
den verksamhet som behöver omlokaliseras till 
andra områden. En starkare stadsutveckling i de 
yttre regionala stadskärnorna som skapar förut-
sättning för lokalisering av framför allt kontors-
tjänster, kan bli ett komplement till den centrala 
regionkärnan, underlätta utbyggnaden och därmed 
skapa förutsättningar för att öka hela regionens  
tillväxt. 
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Summary

This report analyses and illustrates the development 
of industry and commerce in Stockholm since the turn 
of the millennium to 2014. Its purpose is to answer 
questions such as which industries and sectors have 
expanded or contracted in the region. What is devel-
opment like in the various parts of the region? And 
what does the ongoing structural transformation 
mean for local needs and land use? The report is 
based on the register-based labour market statistics 
(RAMS) for the region, municipalities and regional 
urban centres.

The summary shows that expanding office services, 
as well as support services for these, are attracted to 
the advantages of the location produced by densely 
populated and differentiated urban environments 
with ready access to customers and workforce. This 
applies in particular to knowledge-intensive com-
mercial activities such as in company services or 
the rapidly-growing internet economy. Functions 
of the regional and national authorities also follow 
this pattern. Thus, for the Stockholm region, growth 
is concentrated in the region’s central core: the City 
of Stockholm and adjacent areas, primarily in  
Sundbyberg, Solna and Nacka. This trend towards 
centralisation has been reinforced since the turn of 
the millennium, with a parallel trend that the demand 
for housing and consumer-related business activities 
is also strongest in the central parts of the region. 

Thus, the region’s central urban core greatly domi-
nate the location of new jobs, with the emphasis on 
consumer and office services, which accounted for 
95 per cent of the growth in employment in 2000–
2014. The region’s outer urban centres, with the 
exception of Kista-Sollentuna-Häggvik, comple-
ment the central urban core and primarily attract 
businesses that demand greater space, as well as 
service and municipal functions in relation to the 
local population base. However, the presence of 
regional functions such as larger travel and logistics 
centres, out-of-town shopping centres, hospitals or 

higher education increases the employment poten-
tial of the outer urban centres. Generally speaking, 
however, the region’s outer urban centres have seen 
a weaker development in employment, and demand 
for business-related land and premises is smaller 
than in the central urban core.  

The summary shows that intra-regional differences 
between north and south are largely a question of 
the growth and expansion of the central urban 
areas. The southern part of this central region is in 
need of greater transformation and growth so as to 
create balance in relation to the development in its 
northern parts such as Solna and Kista. In this con-
text, the City of Stockholm’s remaining industrial 
areas, such as in Årsta and Västberga as well as the 
the Slakthus area, become relevant. In the long 
term, Norvik harbour could facilitate a flow of logis-
tics activities to the southern part of Stockholm 
County and possible transformation of more central 
parts.

Given a growth of approximately 550,000 more jobs 
during the period 2015–2050, in line with the 
assumptions in RUFS2050, around 14.5 million 
square metres of new commercial premises will be 
needed in the region. With the present location pat-
terns and development trends, this would assume 
continued transformation in central regional cores 
and a flow of activities requiring more space but a 
lower intensity of employment further out in the 
region. The total requirement for new building will, 
therefore, be higher, since this will also include 
replacement premises for the businesses that need 
to be relocated to other areas because of the urban 
transformation. Stronger urban development in the 
outer regional urban centres, which creates the con-
ditions for locating primarily office services, could 
be a complement to the central urban cores, facili-
tating development and thus creating even better 
conditions for increasing the region’s growth.
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1. Inledning

I denna rapport analyseras och illustreras utvecklingen av  
Stockholms näringsliv sedan millennieskiftet till 2014. Syftet är  
att besvara frågor om vilka branscher som har växt eller krympt  
i regionen. Hur ser utvecklingen ut i regionens olika delar?   
Och vad innebär den pågående strukturomvandlingen för lokal-
behov och mark användning? Redovisningen sker med utgångspunkt 
i den register baserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS), för  
kommuner, regionala stadskärnor och basområden.
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Definitioner
I rapporten används en branschgruppering och en 
kommungruppering i syfte att skapa överblick och 
förståelse för de dominerande tendenserna i regio-
nens strukturomvandling. Branschgrupperingen 
tar fasta på likheter i verksamhetsförutsättningar 
medan kommungrupperingen tar fasta på centrum 
samt nord-syd dimensionen i regionstrukturen.  

Branschgruppering

Konsumenttjänster, består av verksamheter som 
primärt betjänar hushåll, individer och besökare 
där dessa finns och/eller rör sig. Omfattar bran-
scherna sjukvård, vård och sociala insatser, utbild-
ning och forskning, detaljhandel, hotell och restau-
ranger samt personliga och kulturella tjänster. 
Vetenskaplig forskning ingår i samma bransch som 
utbildning, men är till del att betrakta som kontors-
tjänster. Samtidigt är gränsen mellan att vara 
 forskare och lärare inom den högre utbildningen 
flytande, varför kategoriseringen delvis är rätt-
visande.

Kontorstjänster, består av mer renodlade kontors-
verksamheter inom privat och offentlig sektor. 
Omfattar branscherna företagstjänster, finans och 
försäkring, IT och kommunikation, media och för-
lag samt offentlig förvaltning och försvar. 

Förmedlingstjänster, består av partihandel, trans-
port och logistik, dvs. utgörs av varuförmedling, 
lagerhållning och persontransporter. 

Producerande verksamheter, omfattar de varupro-
ducerande verksamheterna jord- och skogsbruk, 
tillverkningsindustri (inkl. råvaruutvinning, energi-
framställning och avfallshantering) och bygg-
industri. 

Aggregeringen på branschgrupper gör analysen 
mindre känslig för de ändringar i sysselsättnings-
statistiken som inträffat under den studerade perio-
den. Dels har svensk näringsgrensindelning (SNI) 
förnyats år 2007, med följden att enskilda branscher 
inte kan jämföras rakt av mellan åren före respek-
tive efter detta år. Dels har grunden för beräkning 
av sysselsättningen bland äldre (65+) ändrats år 

2011, vilket medfört att antalet sysselsatta ökat, 
framför allt inom jord- och skogsbruk. Slutligen har 
antalet sysselsatta som redovisas inom ospecifice-
rad näringsgren minskat väsentligt, vilket också 
påverkar exaktheten i jämförelser över tid. 
Redovisningen har så långt som möjligt sökt korri-
gera för detta, genom översättning av data enligt 
SNI 2002 till SNI 2007- indelningen. Likväl finns 
en kvarvarande felmarginal, varför uppgifter redo-
visas avrundat, för att inte förespegla en exakthet 
som inte finns i underliggande data.

Kommungruppering

I en analys av den näringsstrukturella dynamiken i 
Stockholms län erhålls god överblick om man skiljer 
på regionens centrala, södra och norra delar. Däri-
genom speglas både grad av centralitet och nord-syd 
dimensionen i lokaliseringsmönster. Kommungrup-
perna avgränsas därför i första hand av de kommu-
ner som helt eller delvis ingår i Stockholms centrala 
regionkärna (Stockholm, Solna, Sundbyberg och 
Nacka) eller ligger norr respektive söder om den. 
Även Ekerö, Värmdö och Lidingö, som ligger jämte 
den centrala regionkärnan ur ett nord-sydperspek-
tiv, hänförs därmed till mittkommunerna.

Nordkommunerna omfattar kommunerna Sollen-
tuna, Danderyd, Täby, Järfälla, Upplands Bro,  
Upplands Väsby, Vallentuna, Vaxholm, Österåker, 
Sigtuna och Norrtälje.

Mittkommunerna omfattar kommunerna Stock-
holm, Solna, Sundbyberg, Lidingö, Nacka, Värmdö 
och Ekerö.

Sydkommunerna omfattar kommunerna Huddinge, 
Haninge, Tyresö, Salem, Botkyrka, Nynäshamn, 
Södertälje och Nykvarn.

Regionala stadskärnor

I rapporten förekommer även redovisning kopplat 
till de yttre regionala stadskärnorna i Stockholms 
län.  Dessa är Barkarby-Jakobsberg, Kista- 
Sollentuna-Häggvik, Arlanda-Märsta, Täby  
centrum-Arninge, Kungens kurva-Skärholmen, 
Flemingsberg, Haninge centrum samt Södertälje. 
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Figur 1. Stockholmsregionens regionala stadskärnor. Källa: Rufs 2010.
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2. Analysdel:  
Övergripande utveckling
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Vad växer?
Sysselsättningstillväxten i länet drivs nästan ute-
slutande av konsumenttjänster, dvs. hushållens och 
tillfälliga besökares efterfrågan, och kontorstjäns-
ter, till stor del kunskapsintensiva sådana. Av de  
210 000 nya jobb som skapades 2000–2014 var ca 
59 procent inom konsumenttjänster, 44 procent 
inom kontorstjänster och 6 procent inom produce-
rande verksamheter, medan förmedlingstjänster 
och ospecificerat minskade något. Bland de enskilda 
branscherna dominerade företagstjänster samt 
vård och sociala insatser (figur 2). 

 Sammantaget innebär det att tjänstesektorns tyngd 
ökat markant i regionen, där konsumenttjänsterna 
stod för två femtedelar (40 procent) av arbetstillfäl-
lena, kontorstjänster för 35 procent, producerande 
verksamheter för 14 procent och förmedlingstjäns-
ter för en dryg tiondel (11 procent). Hela 86 procent 
av den regionala ekonomin bestod således av tjäns-
ter år 2014, en ökning från 81 procent år 2000.  
Fördelning på delbranscher enligt figur 3 nedan.

Figur 2. Sysselsättningstillväxt (dagbef) per bransch 2000–2014. Källa: SCB.

Figur 3. Fördelning av arbetstillfällen (dagbef) år 2014 efter bransch. Källa: SCB
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Här bör noteras att sysselsättningen inom såväl 
industri som partihandel i Stockholms län i hög 
grad utgörs av kontorsanställda, t.ex. vid huvud-
kontor. Sett till faktisk funktion har Stockholms 
näringsliv och arbetsmarknad således en än högre 
tjänsteprägel än vad som indikeras ovan. 
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Totala antalet arbetstillfällen per kommun inom olika branscher 2014 

Cirkelns storlek är mått på ungefärligt antal arbetstillfällen jmf med exemplet
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Figur 4. Totala antalet arbetstillfällen per kommun inom olika branscher 2014

Totala antalet arbetstillfällen

Mittkommunerna: 808 200 arbetstillfällen

Nordkommunerna: 184 000 arbetstillfällen

Sydkommunerna: 165 300 arbetstillfällen 

Tabell 1. Totala antalet arbetstillfällen 2014 i respektive 
kommungrupp (ospecificerade arbetstillfällen borttagna)
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Var växer det?
Tjänstesektorernas starka tillväxt går hand i hand 
med en fortsatt koncentration av tillväxten till  
regionens centrala delar, dvs. mittkommunerna, 
framför allt Stockholms stad. Nästan tre fjärdedelar 
(74 procent) av tillväxten 2000–2014 lokaliserades  
i mittkommunerna, medan nord- och sydkommu-
nerna stod för 12 respektive 14 procent av arbets-
plats tillskottet (figur 5). I jämförelse med 2000 har 
mittkommunerna stärkt sin dominans av länets 
arbetsmarknad medan nordkommunerna tappat 
något i marknadsandel och sydkommunerna ligger 
kvar på samma andel.

Då de verksamheter som lokaliseras i ytterområdena 
generellt är mer ytkrävande än de i den centrala 
regionkärnan är fördelningen av tillkommande 
lokalyta något jämnare än vad som indikeras av 
arbetsplatstillväxten. Vad gäller markåtgång spelar 
även exploateringsgraden in, som är betydligt högre 
i regionens centrala delar än i ytterområdena.  
Sammantaget innebär det att de centrala områdena, 
trots relativ markbrist, klarat och fortsätter klara en 
hög utbyggnadstakt av såväl bostäder som arbets-
platser. 

Figur 5. Total sysselsättningstillväxt (dagbef) per kommun 2000–2014. Källa: SCB.
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Tillväxtens branschfördelning i resp. kommungrupp
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Producerande verksamheter Förmedlingstjänster Kontorstjänster Konsumenttjänster

Figur 6. Tillväxtens fördelning på bransch i respektive kommungrupp. Källa: SCB.
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Figur 7. Total sysselsättningstillväxt alla branscher per kommun 2000–2014.
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En del av den områdesvisa tillväxten eller tillbaka-
gången är relaterad till omlokalisering av större 
arbetsställen inom regionen. Vattenfalls flytt från 
Råcksta (Vällingby) till Arenastaden (Solna) och 
Swedbanks från city till Sundbyberg är exempel på 
detta. I Stockholms stad har samtidigt flera 

industri områden som Liljeholmen, Årstadal,  
Hammarby Sjöstad och västra Kungsholmen fått ge 
plats för nya bostadsområden, med varierad 
inblandning av nya verksamheter, främst konsu-
ment- eller kontorsinriktade. Liknande utveckling 
har skett och sker i Solna, Sundbyberg och Nacka.  

Figur 8. Tillväxtens fördelning på bransch i respektive kommun, 2000–2014.
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Konsumenttjänster
Konsumenttjänsterna är i hög grad inriktade på 
kundtillgänglighet, vilket innebär en preferens för 
lokalisering i lokala och regionala centrum både vad 
gäller privat och offentlig verksamhet. Verksamhe-
terna styrs i hög grad av befolkningsunderlag uti-
från bosättningsmönster, men med olika räckvidd 
för olika funktioner. Besökarens köpkraft bidrar 
också till efterfrågan, med stark tonvikt på den cen-
trala regionkärnans hotell, restauranger, upplevel-
ser och arenor, men också externa köpcentrum. 
Sammantaget skapades 123 200 nya jobb inom  

konsumenttjänster i Stockholms län 2000–2014. 
Av dessa lokaliserades drygt två tredjedelar (68  
procent) i mittkommunerna, med tonvikt på  
Stockholm, Solna och Nacka.  Sjutton procent loka-
liserades i nordkommunerna, med tonvikt på kom-
munerna närmast centrala regionkärnan (Danderyd, 
Täby, Sollentuna, Järfälla), samt 15 procent i sydko-
mmunerna, med tonvikt på Huddinge. 

Marknadsandelarna mellan regionens olika delar är 
förhållandevis robusta över tid. Det finns dock en 
viss tendens till förskjutning mot mittkommunerna 

Figur 9. Sysselsättningstillväxt (dagbef) inom konsumenttjänster, per kommun 2000–2014. Källa: SCB.
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och norrut, nära kopplat till en starkare bostads-
utbyggnad i dessa delar. Av regionens 461 500 
arbetstillfällen inom konsumenttjänster år 2014 
återfanns  
300 000 (65 procent) i mittkommunerna,  
83 000 (18 procent) i nordkommunerna och 
78 500 (17 procent) i sydkommunerna.

Kontorstjänster
För kontorstjänsterna är arbetskraftstillgänglighet 
och interaktivitet i en urban miljö (närhet och 
mötesplatser) av stor betydelse, vilket styr mot lägen 

med bra kommunikation och hög täthet, framför 
allt i regionens centrala delar. Dessa lägen nås lätt 
av såväl arbetskraften som kunder och samarbets-
partners samt erbjuder ett rikt och varierat utbud av 
shopping, restauranger, möteslokaler med mera.

Sammantaget skapades 91 700 nya jobb inom  
kontorstjänster i Stockholms län 2000–2014, med 
stark tonvikt på Stockholms stad samt därutöver 
Solna och Sundbyberg. Mittkommunerna stod för 
hela 87 procent av tillväxten medan nord- och syd-
kommunerna stod för endast 7 respektive 6 procent. 

Figur 10. Sysselsättningstillväxt (dagbef) inom kontorstjänster, per kommun 2000–2014. Källa: SCB.
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Något som understryker kontorstjänsternas starka 
preferens för den centrala regionkärnan, vilket är 
en förklaring till den ökande tendensen för lokalise-
ring i den centrala regionkärnan. Av regionens 409 
100 arbetstillfällen inom kontorstjänster år 2014 
återfanns  
343 650 (84 procent) i mittkommunerna,  
36 800 (9 procent) i nordkommunerna och  
28 650 (7 procent) i sydkommunerna.

Kontor i täta och funktionsintegrerade urbana  
miljöer är attraktiva för hyresgäster, medan stora 
fristående kontorskomplex utanför den centrala 
regionkärnan har svårare att hitta hyresgäster.  
Vattenfalls flytt från Råcksta (Vällingby) och Telias 
från Larsboda (Farsta) till Arenastaden i Solna är  
två talande exempel. Kontorskomplexet i Råcksta 
byggs om till bostäder och innebär ett avsteg från 
ABC-stadens planeringsfilosofi, som förordade en 
blandning av arbete, bostäder och service även i för-
orterna. En planeringsfilosofi som förnyats genom 
de yttre regionala stadskärnorna, men som har  
haft svårt nå genomslag i etableringsmönstret för 
kontorstjänsterna.

Förmedlingstjänster
Förmedlingstjänster består i Stockholms län till 
stor del av kontorsverksamhet vid sidan av de lager-
hållande och transporterande verksamheter som 
utgör deras kärna. Detta ger ett tudelat lokalise-
ringsmönster där de ytkrävande funktionerna suc-
cessivt trängs ut från regionens tätbebyggda delar 
samtidigt som renodlad kontorsverksamhet till stor 
del återfinns i eller i nära anslutning till regionens 
centrala delar.

Sammantaget minskade sysselsättningen inom för-
medlingstjänster med 2 400 arbetstillfällen 2000–
2014. I mittkommunerna kompenserades en ned-
gång i Stockholms stad av en uppgång i framför allt 
Solna. I nordkommunerna minskade sysselsätt-
ningen, framför allt i Upplands-Väsby och Sigtuna, 
medan det fanns viss tillväxt i Järfälla. I sydkom-
munerna var tillväxten svagt positiv, framför allt i 
Botkyrka, Huddinge och Haninge. 

Sydkommunerna har därmed ökat sin andel av 
länets förmedlingstjänster och är den enda region-
delen där förmedlingstjänsterna sammantaget 
expanderat.  Av regionens 128 200 arbetstillfällen 
inom förmedlingstjänster år 2014 återfanns  
82 000 (64 procent) i mittkommunerna,  
30 800 (24 procent) i nordkommunerna och 
15 400 (12 procent) i sydkommunerna.
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Figur 11. Sysselsättningstillväxt (dagbef) inom förmedlingstjänster, per kommun 2000–2014. Källa: SCB.
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Figur 12. Sysselsättningstillväxt (dagbef) inom producerande verksamheter, per kommun 2000–2014. Källa: SCB.

Producerande verksamheter
I likhet med förmedlingstjänsterna uppvisar de 
producerande verksamheterna inom jord- och 
skogsbruk, tillverkningsindustri och byggindustri 
ett tudelat lokaliseringsmönster. Det finns en upp-
delning mellan de faktiskt producerande delarna 
och de ledande, utvecklande, marknadsförande och 
administrativa verksamheterna i större koncerner. 
Detta gäller såväl inom regionen som för regionen i 
förhållande till omvärlden, där industriverksamhe-

ter i Stockholms län i betydande grad utgörs av 
huvudkontorsfunktioner, fysiskt separerade från 
den underliggande produktionen, som sker i andra 
delar i regionen, landet eller världen. 

Sammantaget växte de producerande verksamhe-
terna med 13 150 nya arbetstillfällen 2000–2014. 
En femtedel av tillväxten (21 procent) skedde i mitt-
kommunerna, främst genom industrirelaterade 
kontorsetableringar i Solna och Nacka medan 
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Stockholms stad och Sundbyberg minskade sin sys-
selsättning. Trettiofyra procent av tillväxten ägde 
rum i nordkommunerna, med tonvikt på Sigtuna, 
och 45 procent i sydkommunerna, framför allt 
Haninge och Södertälje. 

Sydkommunerna stärkte därmed sin ställning i 
regionen vad gäller arbetstillfällen inom produce-
rande verksamheter. Av regionens 158 700 arbets-
tillfällen inom producerande verksamheter år 2014 
återfanns  
82 500 (52 procent)  i mittkommunerna,  
33 350 (21 procent)  i nordkommunerna och  
42 850 (27 procent)  i sydkommunerna.

Utvecklingen i de regionala stadskärnorna
Som framgått av ovan dominerar den centrala regi-
onkärnan starkt lokaliseringen av nya arbetstillfäl-
len, med tonvikt på konsument- och kontorstjänster, 
som stått för 95 procent av sysselsättningstillväx-
ten. Den centrala regionkärnan har växt i något 
snabbare takt än länet som helhet, vilket stärkt dess 
ställning på den regionala arbetsmarknaden.  

I takt med att regionen går mot en allt mer tjänste-
betonad och kunskapsintensiv ekonomi byggd på 
interaktion mellan människor, ökar stadens attrak-
tivitet för etableringar. Hög tillgänglighet i kombi-
nation med ett stort och varierat utbud av urbana 
funktioner skapar fördelar, som för en stor del av 

verksamheterna kompenserar de högre fastighets-
priserna och den trängsel som kan förekomma i 
centrala lägen. Att den centrala regionkärnan också 
har en stor attraktionskraft för boende stärker 
ytterligare detta mönster.

Kista-Sollentuna-Häggvik har växt mer än dubbelt 
så snabbt som länet i genomsnitt och har profilmäs-
siga likheter med den centrala regionkärnan. Denna 
regionala stadskärna är den enda kärna utanför den 
centrala regionkärnan som hittills på allvar attra-
herat det kunskaps- och kontaktintensiva närings-
livet – i hög grad kontorstjänster men också produ-
cerande företag.  Som del av Stockholms stad och 
beaktat stadens successiva utbredning kommer 
delar av kärnan på sikt integreras alltmer med den 
centrala regionkärnan. 

Sett till utvecklingen efter finanskrisen har de yttre 
regionala stadskärnorna under åren 2008–2013 som 
regel haft en svagare tillväxt än länet i genomsnitt, 
Haninge centrum undantaget. Arlanda-Märsta har 
minskat i arbetstillfällen, framför allt inom förmed-
lingstjänster. Även Södertälje har tappat arbets-
tillfällen, till följd av AstraZenecas nedläggning, 
men lyckats kompensera för merparten genom 
expansion inom kontorstjänster. I och med att  
statistiken bara sträcker sig till 2013 visas inte den 
utvecklingen som skett i de regionala stadskärnorna 
efter det. Detta analyseras i kommande rapporter.

Tillväxt 
2008-2013

Producerande 
verksamheter

Förmedlings- 
tjänster

Konsument- 
tjänster

Kontors- 
tjänster

Totalt

Arlanda-Märsta –256 –1 451 –147 –682 –2 534

Barkarby-Jakobsberg –269 711 167 60 668

Centrala regionkärnan 408 991 31 169 26 727 59 378

Flemingsberg –37 –114 270 –103 14

Haninge Centrum 13 –74 392 376 710

Kista-Sollentuna-Häggvik 2 769 1 517 746 2 855 7 893

Kungens kurva-Skärholmen 12 –7 807 –182 638

Södertälje –1 550 –175 375 1 237 –108

Täby Centrum-Arninge 373 –177 399 –331 272

Övriga länet 3 570 –214 19 294 9 847 31 504

Summa 5 033 1 007 53 472 39 804 98 435

Tabell 2. Arbetsplatstillväxt 2008–2013 per regional stadskärna samt i övriga länet.
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Över- och underskott på arbetstillfällen
Koncentrationen av arbetstillfällen till den centrala 
regionkärnan innebär ett stort behov av pendling 
till denna, då arbetstagarna är mer utspridda i 
länet. Sammantaget har Stockholms län ett över-
skott om 62 200 arbetstillfällen, motsvarande 5 
procent av den totala arbetsmarknaden, som täcks 
av kringliggande län, framför allt Uppsala.

Störst arbetsplatsöverskott har Solna kommun, 
med hela 94 procent fler arbetstillfällen än arbets-
tagare, följt av Stockholms stad (34 procent),  

Sigtuna (32 procent), Danderyd (29 procent) och 
Södertälje (15 procent). I övriga kommuner finns 
fler arbets tagare än arbetsplatser, med störst 
arbetsplats underskott i Vallentuna, Österåker,  
Vaxholm, Tyresö, Nykvarn och Salem. Samtliga 
med ca 40–50 procent fler arbetstagare än egna 
arbetstillfällen. Mittkommunerna har ett samman-
taget överskott av arbetstillfällen om 25 procent, 
medan nord- och sydkommunerna har ett samman-
taget underskott om 21 respektive 24 procent. Ett 
stabilt mönster med små förändringar sedan mil-
lennieskiftet.

Figur 13. Antal förvärvsarbetande pendlare inom östra Mellansverige 2014
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Inpendling till Stockholms län 2014 
Uppsala län 29 438
Södermanlands län 16 193
Östergötlands län 4 179
Örebro län 2 746
Västmanlands län 5 767
Gävleborgs län 3 101
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Över-/underskott på arbetsplatser 2014
Arbetstillfällen (dagbef) / ( arbetstagare (nattbef)

Minst 30 procent överskott   (3)
0 till 30 procent överskott   (2)
0 till 30 procent underskott   (9)
Minst 30 procent underskott  (12)

Figur 14. Arbetstillfällen i relation till arbetstagare (dagbef-nattbef) år 2014.
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Tabell 3. Sysselsatt dag- respektive nattbefolkning per kommun 2014. Källa: SCB.

Kommun Arbetstillfällen  
(dagbef)

Arbetstagare 
(nattbef)

Över- och underskott  
(dagbef-nattbef)

Botkyrka 24 189 40 285 –16 096 

Danderyd 18 615 14 444 4 171 

Ekerö 8 600 13 482 –4 882 

Haninge 27 179 40 517 –13 338 

Huddinge 44 666 50 601 –5 935 

Järfälla 25 017 33 609 –8 592 

Lidingö 12 140 21 296 –9 156 

Nacka 34 483 48 316 –13 833 

Norrtälje 21 797 27 687 –5 890 

Nykvarn 2 682 5 102 –2 420 

Nynäshamn 7 245 12 784 –5 539 

Salem 3 110 7 707 –4 597 

Sigtuna 28 515 21 575 6 940 

Sollentuna 26 312 33 956 –7 644 

Solna 77 855 40 147 37 708 

Stockholm 644 738 481 408 163 330 

Sundbyberg 22 936 23 592 –656 

Södertälje 47 377 41 338 6 039 

Tyresö 11 303 22 472 –11 169 

Täby 24 852 33 014 –8 162 

Upplands-Bro 8 630 12 260 –3 630 

Upplands Väsby 15 178 20 799 –5 621 

Vallentuna 8 747 16 572 –7 825 

Vaxholm 2 689 5 614 –2 925 

Värmdö 11 746 20 695 –8 949 

Österåker 10 644 20 768 –10 124 

De inomregionala skillnaderna mellan nord och syd 
är i hög grad en fråga om den centrala regionkär-
nans tillväxt och utbredning. I den centrala region-
kärnans södra delar behövs en starkare stadsom-
vandling och tillväxt för att skapa balans i förhål-
lande till utvecklingen i Solna och Kista. I det 

sammanhanget kommer Stockholms kvarvarande 
industriområden, t.ex. i Årsta och Västberga men 
även slakthusområdet, in i bilden. På lång sikt kan  
Norviks hamn öppna upp för en flytt av logistik-
verksamhet till södra Stockholms län och därmed 
en möjlig stadsomvandling i mer centrala delar.

Strukturomvandling_2.indd   25 2016-09-05   18:12



26

Konsekvenser för lokalbehov  
och markanvändning
Givet en tillväxt om ca 550 000 fler sysselsatta 
2015–2050, dvs. en tillväxt i linje med antagandena 
för RUFS 2050, fortsatt jämnt fördelat mellan kon-
sument- och kontorstjänster samt en mindre andel 
industri och logistik, behövs omkring 14,5 miljoner 
kvadrat meter ny lokalyta i regionen under en 35-års 
period. 

I fall koncentrationen av tillväxten till mittkommu-
nerna samt en utbyggnad i hög grad inriktad på täta, 
urbana miljöer fortsätter, behövs omkring 10,5  
miljoner kvadratmeter (1 050 hektar) markyta till 
denna utbyggnad. Vi talar då om genomsnittliga 
exploateringstal om 1,7 i mittkommunerna (jäm-
förbart med utbyggnaden i Frösunda) och 1,0 i nord- 
och sydkommunerna (1,3 exklusive industri och 

logistik, vilket är jämförbart med en kvartersstad 
om 3–4 våningar).

Den stora utmaningen är i så fall att få plats med 
upp till två tredjedelar av tillväxten i regionens cen-
trala delar. Något som förutsätter fortsatt stadsom-
vandling med flytt av mer ytkrävande verksamheter 
med låg sysselsättningsintensitet längre ut i regio-
nen. Det totala nybyggnadsbehovet blir därmed 
högre, då det även omfattar ersättande lokalyta för 
den verksamhet som behöver omlokaliseras till 
andra områden på grund av stadsomvandlingen. 
Om istället de yttre regionala stadskärnorna genom 
planering får en starkare utveckling och blir mer 
attraktiva för lokalisering av kontorstjänster kan 
detta bidra till att avlasta den centrala regionkärnan, 
underlätta utbyggnaden och öka regionens tillväxt.
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Figur 15. Uppskattat lokal- respektive markbehov till 2050.
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3. Bilagsdel:  
Branschvis utveckling
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Jord- och skogsbruk
Sammantaget skapades 1 250 nya jobb inom bran-
schen 2000–2014, som hade 4 350 sysselsatta år 
2014 (1 700 i mittkommunerna, 1 800 i nordkom-
munerna och 850 i sydkommunerna), motsvarande 
0,4 procent av arbetstillfällena i länet. Merparten av 
tillväxten härrör emellertid från att SCB år 2011 

gjort förändringar i bearbetningarna för att klassifi-
cera förvärvsarbetande i RAMS. Förändringarna 
omfattade endast personer som är 65 år och äldre 
och innebär att antalet förvärvsarbetande i denna 
åldersgrupp ökar. Något som framför allt påverkat 
jord- och skogsbrukssektorn, som likväl har en 
krympande andel av den regionala ekonomin.

Figur 16. Sysselsättningstillväxt (dagbef) inom jord- och skogsbruk, per kommun 2000–2014. Källa: SCB.
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Industri, bygg
Sammantaget skapades 11 900 nya jobb inom bran-
schen 2000–2014, som hade 154 300 sysselsatta år 
2014 (81 300 i mittkommunerna, 31 650 i nordkom-
munerna och 41 350 i sydkommunerna), motsva-
rande 13 procent av den regionala ekonomin. Utgörs 
i Stockholms län i betydande grad av huvudkontors-

funktioner, fysiskt separerade från den underlig-
gande produktionen, som till stor del sker på annat 
håll i landet eller utlandet. Utvecklas starkast i 
länets södra och nordliga delar. En tydlig nedgång i 
Stockholms stad och Sundbyberg har kompenserats 
av en starkare utveckling i Solna och Nacka vad  
gäller mittkommunerna.

Figur 17. Sysselsättningstillväxt (dagbef) inom industri-och byggsektorn, per kommun 2000–2014. Källa: SCB.
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Partihandel, transport, logistik
Sammantaget minskade antalet arbetstillfällen 
inom branschen med 2 400 jobb 2000–2014, men 
hade likväl 128 200 sysselsatta år 2014 (82 200 i 
mittkommunerna, 30 600 i nordkommunerna och 
15 400 i sydkommunerna), motsvarande 11 procent 
av den regionala ekonomin. Består i Stockholms län 
till stor del av kontorsverksamhet vid sidan av de 
lagerhållande och transporterande funktioner som 
utgör branschens kärna. Något som ger ett tudelat 

lokaliseringsmönster där de ytkrävande kärnfunk-
tionerna successivt trängs ut från regionens tätbe-
byggda delar, medan kontorsfunktionerna till stor 
del återfinns i eller i nära anslutning till regioncen-
trum. Utvecklas svagt i nordkommunerna, främst 
Sigtuna och Upplands Väsby, medan sydkommu-
nerna generellt haft en svagt positiv utveckling 
inom branschen. I mittkommunerna har en ned-
gång i Stockholms stad kompenserats av en starkare 
utveckling i framför allt Solna.

Figur 18. Sysselsättningstillväxt (dagbef) inom partihandel, transport och logistik, per kommun 2000–2014. Källa: SCB.
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Detaljhandel
Sammantaget skapades 21 400 nya jobb inom bran-
schen 2000–2014, som hade 87 200 sysselsatta år 
2014 (54 100 i mittkommunerna, 18 200 i nordkom-
munerna och 14 900 i sydkommunerna), motsva-
rande 7,5 procent av den regionala ekonomin. Trots 

en omfattande utbyggnad av externhandeln under 
perioden har den största sysselsättningsökningen 
skett i mittkommunerna, framför allt i Stockholms 
stad. Utbyggnaden är nära relaterad till befolk-
ningsutvecklingen och marknadsandelarna för 
regionens olika delar förhållandevis stabila över tid. 

Figur 19. Sysselsättningstillväxt (dagbef) inom detaljhandel, per kommun 2000–2014. Källa: SCB.
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Hotell, restaurang
Sammantaget skapades 18 200 nya jobb inom bran-
schen 2000–2014, som hade 50 700 sysselsatta år 
2014 (38 300 i mittkommunerna, 7 400 i nord-
kommunerna och 5 000 i sydkommunerna), mot-
svarande 4,3 procent av den regionala ekonomin. 
Expanderar främst i mittkommunerna, nära kopplat 
till en koncentration av arbetstillfällen, shopping, 
evenemang och besöksmål till Stockholms stad.

Figur 20. Sysselsättningstillväxt (dagbef) inom hotell och restaurang, per kommun 2000–2014. Källa: SCB.
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Personliga och kulturella tjänster
Sammantaget skapades 17 800 nya jobb inom bran-
schen 2000–2014, som hade 61 100 sysselsatta år 
2014 (47 600 i mittkommunerna, 7 300 i nord-
kommunerna och 6 200 i sydkommunerna), mot-
svarande 5,2 procent av den regionala ekonomin. 
En stark expansion i mittkommunerna, som stod 
för 82 procent av tillväxten, relaterat till koncentra-
tionen av såväl dagbefolkningen som besökare,  
dvs. kund underlaget, till Stockholms stad.

Figur 21. Sysselsättningstillväxt (dagbef) inom personliga och kulturella tjänster, per kommun 2000–2014. Källa: SCB.
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Utbildning och forskning
Sammantaget skapades 21 700 nya jobb inom bran-
schen 2000–2014, som hade 118 400 sysselsatta år 
2014 (74 300 i mittkommunerna, 21 900 i nord-
kommunerna och 22 200 i sydkommunerna),  
motsvarande 10,1 procent av den regionala ekono-
min. Lokaliseringsmönstret relaterar dels till 

befolkningsunderlaget (förskola, grundskola,  
gymnasium), men också till förekomsten av högre 
utbildning och forskning, som är koncentrerad till 
några få kommuner i länet. Ger en tydlig koncentra-
tion, 75 procent av tillväxten, till mittkommunerna, 
framför allt i Stockholm stad. Även Solna har haft 
en förhållandevis stark tillväxt 2000–2014.

Figur 22. Sysselsättningstillväxt (dagbef) inom hotell och restaurang, per kommun 2000–2014. Källa: SCB.
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Hälso- och sjukvård
Sammantaget skapades 8 900 nya jobb inom bran-
schen 2000–2014, som hade 66 700 sysselsatta år 
2014 (41 500 i mittkommunerna, 12 100 i nordkom-
munerna och 13 100 i sydkommunerna), motsva-
rande 5,7 procent av den regionala ekonomin. De 
stora sjukhusen står för merparten av sysselsätt-
ningsutvecklingen, vilket innebär en koncentration 

till Stockholm, Solna, Danderyd och Huddinge.  
En starkare utveckling i mitt- och nordkommu-
nerna än i sydkommunerna har inneburit en för-
skjutning norrut av kapaciteten inom denna befolk-
ningsrelaterade bransch. Förändringarna har dock 
varit förhållandevis små jämfört med den totala 
sysselsättningen inom branschen.

Figur 23. Sysselsättningstillväxt (dagbef) inom hälso- och sjukvård, per kommun 2000–2014. Källa: SCB.
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Vård och sociala insatser
Sammantaget skapades 35 200 nya jobb inom bran-
schen 2000–2014, som hade 77 500 sysselsatta år 
2014 (44 000 i mittkommunerna, 17 300 i nordkom-
munerna och 16 200 i sydkommunerna), motsva-
rande 6,6 procent av den regionala ekonomin. 
Består i huvudsak av primärkommunal verksamhet 
och följer därför befolkningsunderlaget i kommu-
nerna, med variationer beroende av demografiska 
och socioekonomiska förhållanden. 

Figur 24. Sysselsättningstillväxt (dagbef) inom vård och sociala insatser, per kommun 2000–2014. Källa: SCB.
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Offentlig förvaltning, försvar
Sammantaget skapades 14 200 nya jobb inom bran-
schen 2000–2014, som hade 72 500 sysselsatta år 
2014 (54 200 i mittkommunerna, 9 450 i nordkom-
munerna och 8 850 i sydkommunerna), motsva-
rande 6,2 procent av den regionala ekonomin. 
Består både av kommunala, regionala och statliga 

myndighetsfunktioner, vilket ger en förekomst över 
hela regionen. En stark koncentration av regionala 
och statliga funktioner till mittkommunerna har 
dock inneburit att de stått för nästan 95 procent  
av sysselsättningsökningen, med tonvikt på  
Stockholms stad, Solna och Sundbyberg.

Figur 25. Sysselsättningstillväxt (dagbef) inom offentlig förvaltning och försvar, per kommun 2000–2014. Källa: SCB.
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Företagstjänster
Sammantaget skapades 59 100 nya jobb inom bran-
schen 2000–2014, som hade 199 500 sysselsatta år 
2014 (158 900 i mittkommunerna, 23 000 i nord-
kommunerna och 17 600 i sydkommunerna), mot-
svarande 17,1 procent av den regionala ekonomin. 
Branschen är i hög grad uppdragsbaserad, kunskap-
sintensiv och starkt koncentrerad till mittkommu-
nerna, främst Stockholms stad. Har dock haft en 
positiv utveckling över hela regionen 2000–2014.

Figur 26. Sysselsättningstillväxt (dagbef) inom företagstjänster, per kommun 2000–2014. Källa: SCB.
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IT och kommunikationstjänster
Sammantaget skapades 9 500 nya jobb inom bran-
schen 2000–2014, som hade 60 000 sysselsatta år 
2014 (55 300 i mittkommunerna, 2 900 i nordkom-
munerna och 1 800 i sydkommunerna), motsvarande 
5,1 procent av den regionala ekonomin. Har koncen-
trerats till Stockholms stad sedan IT-kraschen i 
inledningen av 2000-talet, medan kommuner i när-
förort minskat sin sysselsättning inom branschen. 

Figur 27. Sysselsättningstillväxt (dagbef) inom IT och kommunikationstjänster, per kommun 2000–2014. Källa: SCB.
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Finans och försäkring
Sammantaget skapades 7 600 nya jobb inom bran-
schen 2000–2014, som hade 51 000 sysselsatta år 
2014 (48 350 i mittkommunerna, 1 800 i nordkom-
munerna och 850 i sydkommunerna), motsvarande 
4,4 procent av den regionala ekonomin. Uppvisar 
ett starkt koncentrerat lokaliseringsmönster i regio-
nen. Stockholms stad dominerar, men även Sundby-

berg har ökat väsentligt i och med Swedbanks flytt 
av huvudkontoret till kommunen. Solna har däre-
mot minskat sin sysselsättning inom branschen 
under perioden 2000–2014, men kan förväntas öka 
kommande år då SEB är på väg att flytta sitt kontor 
till Arenastaden. Därmed finns en tydlig rörelse 
inom den centrala regionkärnan, från innerstaden 
till kranskommunerna.

Figur 28. Sysselsättningstillväxt (dagbef) inom finans och försäkring, per kommun 2000–2014. Källa: SCB.
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Media, förlag
Sammantaget skapades 1 300 nya jobb inom bran-
schen 2000–2014, som hade 26 000 sysselsatta år 
2014 (25 150 i mittkommunerna, 550 i nordkommu-
nerna och 300 i sydkommunerna), motsvarande  
2,2 procent av den regionala ekonomin. Är den 
bransch som uppvisar det mest polariserade lokali-

seringsmönstret i regionen. All tillväxt har skett i  
Stockholms stad och Solna och dessa två kommuner 
står för 93 procent av sysselsättningen inom bran-
schen, varav Stockholms stad för hela 88 procent. 
Nära kopplat till att de större mediekoncernerna är 
lokaliserade i staden.

Figur 29. Sysselsättningstillväxt (dagbef) inom media och förlag, per kommun 2000–2014. Källa: SCB.
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Tillväxt- och regionplaneförvaltningen
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