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FÖRORD 

Denna rapport är framtagen i samarbete mellan Region Värmland, Region Dalarna, Region 
Gävleborg och CERUM (Centrum för regionalvetenskap vid Umeå universitet). 

Rapporten finansieras genom projektet Smart Industri 2. 
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BAKGRUND 
En bärande tanke bakom EU:s strategi för Smart Specialisering (Foray 2015; McCann & 
Ortega-Argiles 2015) är att regioner ska utgå från sina existerande styrkor för att kunna 
identifiera framtida utvecklingsvägar. Med andra ord ska nya specialiseringar uppstå genom 
att hitta nya framgångsrika kombinationer av existerande verksamheter. Utifrån främst 
patentdata har en rad studier visat att förutsättningarna för att nya specialiseringar ska uppstå 
är starkt betingat av den redan befintliga kunskapsproduktionen (tex Kogler et al 2017). I 
korthet innebär det att regioner tenderar att diversifieras utifrån relaterade verksamheter (dvs 
related diversification) snarare än ”långväga” diversifiering mot helt nya verksamheter som 
inte är kopplade till existerande styrkor (dvs unrelated diversification). Liknande 
diversifieringsmönster går att se gällande regionala industristrukturer i hela Sverige (Neffke et 
al 2019) samt i detaljerade analyser av enskilda regioner (tex Elekes & Eriksson 2019a gällande 
Västernorrland). 
 
Ur ett smart specialiseringsperspektiv är det dock inte bara diversifieringsprocessen i sig som 
är intressant utan också dess riktning (eller ”kvalitet”). Bara för att nya specialiseringar uppstår 
(och gamla försvinner) behöver inte det i sig innebära att regionens konkurrensfördelar 
förstärks. Därför diskuteras också diversifieringens komplexitet som en central komponent för 
vilken riktning det regionala näringslivets utveckling tar. Balland m.fl. (2019) identifierar 
exempelvis på Europeisk nivå en kombination av graden av relaterade verksamheter och 
graden av komplexitet. Medan relaterad diversifiering är en ”naturlig” förändringsprocess 
utifrån befintliga resurser kan detta i kombination med information om de nya 
specialiseringarnas relativa komplexitet visa på potentialen för nya unika specialiseringar som 
också är förankrade i regionens existerande styrkor. Utifrån detta menar Balland m.fl. (2019) 
att regionala ekonomiers utvecklingsvägar kan kategoriseras utifrån låga eller höga kostnader 
(hög eller låg grad av relaterad diversifiering) och låg respektive hög belöning (låg eller hög 
grad av komplexitet) där regioner som kan kombinera låga kostnader (hög grad av relaterad 
diversifiering) och hög belöning (hög grad av komplexitet) bäst uppfyller idéerna om smart 
specialisering. 
 
Det kan dock diskuteras hur väl dessa modeller fungerar. Dels visar olika översikter att många 
regioner identifierat samma fokusområden (exempelvis IT) vilket går tvärtemot tankarna om 
specialisering (Gianelle m.fl. 2019; Marrocu m.fl. 2020), och dels att målet att diversifiering 
ska sträva att uppnå mer komplexa verksamheter kan missgynna små och perifera regioner. Vi 
vet exempelvis att patent är kraftigt överrepresenterade i storstadsregioner och att mindre 
regioner kan sakna den kunskapsinfrastruktur som förutsätts för att främja denna typ av 
specialisering (se t.ex McCann & Ortega-Argiles 2015 samt Hassink & Gong 2019 för mer 
utvecklad kritik). Det är en av anledningarna att städer framstår som ett nav för den ökade 
komplexiteten (Balland m.fl. 2020) och att mer långsiktiga policyinsatser behövs för att främja 
diversifiering i mer glesbefolkade regioner. Elekes & Eriksson 2019a har dock kunnat visa att 
dessa principer passar väl in på hur Västernorrlands näringsliv utvecklats under den senaste 
tioårsperioden då sannolikheten för att nya regionala specialiseringar skulle uppstå var starkt 
betingade av graden av relaterad densitet i regionen (dvs hur många ”industriella vänner” som 
en given underrepresenterad aktivitet har). Hane-Weijman m.fl (2020) visar också att svenska 
regioner som lyckats öka graden av relaterade och komplexa yrken också har bättre 
sysselsättningsutveckling än övriga regioner.        
 
 
 
 



  

SYFTE 
Syftet med denna rapport är att analysera Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs industristruktur 
för att utifrån detta identifiera potentiella diversifieringsmöjligheter utifrån respektive regions 
nuvarande förutsättningar. 
  
METOD 
En utförlig metodbeskrivning går att läsa i Appendix 1 i slutet av rapporten. För att uppfylla 
syftet använder vi oss av longitudinella mikrodata från SCB. Med hjälp av dessa identifierar vi 
först vilka sektorer som är relaterade till varandra utifrån vilka sektorer (SNI07 på 3-siffernivå) 
som har högre än förväntade flöden av arbetskraft mellan varandra i hela Sverige under 
perioden 2011-2018. Detta anses generellt vara en bra proxy för i vilken utsträckning två olika 
verksamheter delar liknande kompetenser eftersom arbetskraft annars inte skulle flöda mellan 
verksamheterna.  
 
Utifrån denna information kan vi skapa en matris av 9849 kopplingar mellan 265 sektorer där 
vi visualiserar de starkaste 4% av alla relaterade kopplingar i ett så kallat ”industry-space” där 
mer relaterade verksamheter (dvs verksamheter som i hög grad bygger på samma typ av 
kompetenser) placeras nära varandra och mer olika verksamheter längre ifrån varandra. Detta 
nationella nätverk av verksamheter anpassas sedan till respektive region utifrån vilka sektorer 
i respektive region som har en relativ specialiseringsgrad (lokaliseringskvot) över 0 i relation 
till övriga Sverige (där -1 motsvarar ingen närvaro av den verksamheten och 1 motsvarar att 
all sysselsättning i den givna sektorn finns i denna region) som ett genomsnitt av åren 2017 
och 2018 (för att erhålla mer stabila indikatorer över tid). Här bör det noteras att denna typ av 
specialisering är relativt riket i övrigt. Det kan med andra ord finnas verksamheter i respektive 
region som har hög sysselsättning (absolut specialisering) men likväl är underrepresenterat i 
regionen jämfört med övriga Sverige. Likaså kan en relativt liten verksamhet med få anställda 
i regionen framstå som en specialisering eftersom den är underrepsenterad i övriga Sverige. 
Som Elekes & Eriksson (2019a) visar för Västernorrland innebär det att mer normativa 
definitioner av regionala styrkeområden både kan framstå som tydliga specialiseringar men 
också relativt marginaliserade i regionen. Särskilt i relation till offentligt finansierade 
verksamheter som skola, vård, omsorg och administration.  
 
För att sedan kunna analysera diversifieringspotentialen används informationen om graden av 
relaterade verksamheter och graden av specialisering för att konstruera tre nya indikatorer. 
Först är vi intresserade av de olika sektorernas relaterade densitet. Detta mått visar hur stor 
andel av en sektors relaterade kopplingar utgörs av verksamheter som har en hög relativ 
specialiseringsgrad i regionen. Med andra ord är det ett direkt mått på hur väl en given sektor 
passar in i den nuvarande industristrukturen utifrån de kompetenser som används i 
produktionen av varor och tjänster. En hög grad av relaterad densitet indikerar en stark närvaro 
av industriella vänner i regionen som utgör ett system för möjliggörandet av framtida 
diversifieringsmöjligheter (Neffke m.fl. 2011) men som också underlättar regional 
kompetensförsörjning och graden av resiliens i relation till ekonomisk omstrukturering. Detta 
eftersom den lokala marknaden av passande produktivitetshöjande kompetenser är stor 
(Boschma m.fl 2009; 2014) och antalet potentiella alternativa jobb är hög om ett företag eller 
en hel sektor rationaliseras (Eriksson m.fl 2016). Ur ett diversifieringsperspektiv är vi här 
främst intresserade av länkarna varje underrepresenterad verksamhet i regionen har i relation 
till specialiserade verksamheter i nätverket, istället för den enskilda verksamheten som lyfts 
fram i respektive industry-space. Detta för att skapa en bild över vilka sektorer respektive 
region ”nästan har” i relation till nuvarande specialsieringar.  
 



  

Den andra indikatorn är respektive sektors komplexitet som är hög (=1) om en sektor bara är 
specialiserad i ett fåtal regioner och samtidigt återfinns i regioner som också har relativt många 
olika typer av specialiseringar. Det andra kriteriet är nödvändigt för att inte överbetona 
verksamheter som är bundna till specifik geografi (exempelvis gruvor eller hamnar). En rad 
studier visar att denna typ av komplexitet förutspår regional tillväxt och därför signalerar 
”värdet” på just den verksamheten (t.ex., Hidalgo & Hausmann 2009). Då det är ett relativt 
mått indikerar detta den relativa komplexiteten av sektorer och regioner inom Sverige. 
 
Slutligen kombineras relaterad densitet med komplexitet i en smart specialiseringsmatris där 
vi särskilt fokuserar på de verksamheter som respektive region inte ännu är specialiserade inom 
men där det finns en stor potential både givet en hög relaterad densitet och hög komplexitet. 
 
RESULTAT 
Innan vi fördjupar oss i de regionala analyserna börjar vi med en översikt för Sverige. Figur 1 
redovisar hur alla de 265 sektorerna placerar sig i ett industry-space utifrån sina relaterade 
länkar till andra sektorer. Här ser vi att finans, informations- och kommunikationsteknologier 
(IKT), men också olika former av service som exempelvis utbildning, kultur och fritid ligger 
nära varandra i nätverket. Det innebär att det är tydliga segment av kompetenser inom 
arbetsmarknaden och att det kan vara svårt för arbetskraften i dessa sektorer att använda sina 
kompetenser och erfarenhet i andra delar av ekonomin och att det på samma sätt kan vara svårt 
att övergå från exempelvis skogsbruk till att bli ett nytt Silicon Valley. Det är med andra ord 
svårt för regioner att diversifieras mot verksamheter som ligger långt ifrån varandra i nätverket. 
Olika former av tillverkning men också primära näringar som jord- och skogsbruk samt 
utvinning är centralt placerad i nätverket vilket symboliserar att dessa verksamheter i hög grad 
delar behovet av liknande kompetenser.    
 

 
Figur 1: Industry-space för Sverige där varje nod representerar en sektor på 3-siffernivå, färgerna olika 

sektorgrupper (förklaring i de större satelliterna) och placeringen i nätverket vilka andra verksamheter en given 
sektor är relaterad till. 

 



  

Det är inte en självklar koppling mellan hur relaterade verksamheter är och graden av 
komplexitet. Figur 2, som visar den viktade summan av relaterade kopplingar till andra 
verksamheter (weighted degree) till vänster och graden av komplexitet till höger, gör det tydligt 
att arbetskraften inom exempelvis tillverkning samt primära näringar kan använda sina 
kompetenser inom många andra verksamheter men samtidigt har dessa verksamheter en relativt 
låg grad av komplexitet och därmed sällat utgör en unik form av specialisering. Istället är det 
exempelvis de mer isolerade grupperna som finans, IKT och olika former av exempelvis 
företagsservice som har högre komplexitet. Detta indikerar att specialiseringar inom 
exempelvis tillverkning kan försvåra en strukturförändring mot mer komplexa verksamheter 
då det finns både formella och informella barriärer som förvårar att arbetskraften kan använda 
sina kompetenser i nya verksamheter. Det kräver med andra ord tydliga insatser (exempelvis 
utbildning eller rekrytering från andra regioner). 
   

 
Figur 2: Graden av relaterade kopplingar till andra verksamheter (vänster) och graden av komplexitet (höger) 

för alla sektorer på 3-siffernivå (SNI07) uppdelat på sektorsgrupper. 
 
Om vi jämför hur de Svenska regionerna faller ut i form av relaterad densitet bland existerande 
specialiseringar och graden av komplexitet kan vi se att Värmland, Dalarna och Gävleborg alla 
har 74-80% av sina specialiseringar över medianen av relaterad densitet i regionen. Det innebär 
att en klar majoritet av de existerande specialiseringarna är relativt väl inbäddade i det regionala 
näringslivet. En hög inbäddning (relaterad densitet) av existerande verksamheter är fördelaktigt 
då det bland annat underlättar kompetensförsörjning (jämfört med om det skulle vara få 
sektorer som använder liknande kompetenser). Dalarna sticker ut då endast Stockholm har en 
högre grad av inbäddning av sina specialiseringar men både Gävleborg och Värmland tillhör 
de 10 regioner med högst grad av inbäddning. Utöver detta tillhör Värmland också den grupp 
av regioner med flest specialiseringar (storleken på noden). Generellt har de flesta regioner en 
majoritet av sina specialiseringar över medianen av alla verksamheter i respektive region. Detta 
är väntat eftersom den lokala resursbasen utifrån existerande specialiseringar tenderar att bidra 
till en relativt koherent struktur av verksamheter vilket i sin tur innebär att många regionala 
specialiseringar kan använda sig av likande kompetenser i produktionen av varor och tjänster 
(Neffke m.fl. 2018; Elekes m.fl. 2019).  
 



  

 
Figur 3: Andelen specialiseringar med hög komplexitet (y-axel) och hög grad av relaterad densitet (x-axel) 

 
Komplexiteten av existerande specialiseringar ger en något annorlunda bild. Även här uppvisar 
Stockholm en hög andel komplexitet följt av övriga storstadsregioner och Uppsala. Endast 18-
23% av alla specialiseringar i Värmland, Dalarna och Gävleborg har en komplexitet över 
respektive regions medianvärde. Detta gör att dessa regioner placerar sig lågt i relation till 
övriga Svenska regioner. Med andra ord innebär detta att respektive regions specialiseringar är 
relativt generiska och återfinns i många andra regioner. Även utmärker sig Dalarna med den 
näst lägsta andelen av komplexa specialiseringar. Figur 4 visar en tydligare bild av respektive 
regions relativa komplexitet i Sverige. Stockholm är föga förvånande den mest komplexa 
regionen med specialiseringar, som jämfört med riket i övrig, har fler antal specialiseringar och 
samtidigt specialiseringar som inte återfinns i så många andra regioner. Kalmar är den andra 
extremen med få unika specialiseringar följt av Dalarna och Gävleborg. Värmland har något 
fler unika specialiseringar.  
 

 
Figur 4: Relativ komplexitet (1=mest komplex, 0=minst komplex) i respektive region jämfört med övriga 

landet. 



  

 
De tre regionernas specialiseringar 
Figur 5-7 redovisar de tre regionernas respektive näringslivsstruktur. De följer samma logik 
som det svenska nätverket i figur 1 med samma positioner av noder, men här är de sektorer 
regionerna inte är specialiserade inom gråmarkerade. Det är också en utförligare legend med 
namn för respektive sektor. De stora noderna utanför nätverket förklarar färgerna. Se Appendix 
2 för ytterligare förklaringar till förkortningarna. 
 
Alla tre regioner har gemensamma specialiseringar (relativt fler anställda än i övriga riket) 
inom offentligt finansierade verksamheter som hälso- och sjukvård och utbildning. Av de tre 
har Värmland mest komplett uppsättning av specialiseringar inom dessa verksamheter. Utöver 
offentligt finansierade verksamheter är det en tydlig gemensam tyngdpunkt kring tillverkning 
och skogsrelaterade verksamheter, men också energiförsörjning (el och gas etc) samt handel 
och reparation av motorfordon.   
 
Det som utmärker Värmland i relation till Dalarna och Gävleborg är, förutom fler antal 
specialiseringar, en tydlig tyngdpunkt kring metallindustri (tex Metallegoarbeten och 
Metallgjutning) och maskintillverkning (Maskiner) men även kemisk industri (Övrig kemisk 
produktion) som är nära kopplat till utvinning (exempelvis Övrig mineralutvinning). Likt 
Västernorrland (Elekes & Eriksson 2019a) finns det en stor relativ närvaro av teknisk 
konsultverksamhet och arkitekter (Arkitekt) i Värmland vilket inte på samma sätt är närvarande 
i Dalarna och Gävleborg. Det finns också ett ganska tydligt kompetensknippe av relaterade 
verksamheter kring jordbruk som bland annat innehåller Husdjursskötsel och Jordbruksservice 
men också en rad specialiseringar kring tillverkning (exempelvis Elektronik) och olika former 
av service kopplat till industri (MaskinInstallation och MaskinReparation).  
 
Dalarna har å sin sida ett relativt tydligt kluster av specialiseringar kopplat till utvinning och 
processande av råmaterial (figur 6). Det inkluderar exempelvis utvinning av sand och grus, 
men även sten och porslinstillverkning. Detta kluster är delar också kompetenser med 
textilindustrin (Textilberedning), metallarbeten (Smidning, Metallegoarbeten) och produktion 
av olika komponenter (Kablar, Elmotorer, OptikFoto) samt ett mindre kompetenskluster 
kopplat till skogsnäringar (Skogsbrukservice, SagningHyvling, Skogsskotsel) 
 
Gävleborg har sin tydligaste specialisering i ett kluster kopplat till metall (figur 7). Det 
innefattar exempelvis olika former av järn- och ståltillverkning, bestick och verktyg, rör, 
ledningar och kablar samt smidning, metallegoarbeten och metallbehållare. Utöver detta är det 
skogsrelaterade verksamheter (Skogsskötsel, Jaktservice, BlandatJordbruk) men också olika 
former av massa- och papperstillverkning. Gävleborg är också den enda av de tre regionerna 
med en specialisering inom media (Reproduktion av inspelningar). 
 
Sammantaget ger dessa resultat en bild av att den stora utmaningen för alla tre regioner är att 
diversifiera sitt näringsliv mot mer komplexa och kanske också kunskapsintensiva 
verksamheter då nuvarande sektoriell tyngdpunkt ligger i något andra delar av ekonomin. Vilka 
olika alternativ som finns utifrån ett smart specialiseringsperspektiv kommer resten av 
rapporten att diskutera. 
 
 



  

 
 

Figur 5: Industry-space för Värmland 



  

 
 

Figur 6: Industry-space för Dalarna 



  

 
 

Figur 7: Industry-space för Gävleborg



  

 
Diversifieringsmöjligheter 
En tydlig utmaning för alla tre regioner är att en hög andel av deras respektive specialiseringar 
är relativt generiska. Det är alltså verksamheter som finns representerade i många andra 
regioner. Utöver att stärka dessa och främja uppgradering bör förnyelsen av näringslivet också 
handlar om att diversifiering genom att bygga på existerande styrkor och öka komplexiteten. 
 
För att visualisera detta har vi gjort så kallade smart specialiseringsmatriser för respektive 
region. På x-axeln redovisas relaterad densitet (dvs den relativa närvaron av andra 
verksamheter som respektive sektor delar kompetenser med). Ju längre till höger desto högre 
grad av inbäddning och därmed närmare den befintliga strukturen. Till vänster placeras sektorer 
som ligger långt ifrån den existerande näringslivsstrukturen. På y-axeln redovisas graden av 
komplexitet där den övre delen av respektive figur representerar mer unika specialiseringar, 
och den undre delen mer generiska. Likt Balland m.fl. (2019) kan vi utifrån denna uppdelning 
placera respektive region i en smart specialiseringsmatris där medianvärdet för respektive 
variabel delar in matrisen i fyra delar. Det övre högra fältet representerar 
diversifieringsmöjligheter som både bygger på existerande resurser och bidrar till mer unika 
specialiseringar. Motsvarande sida (nere till vänster) visar på verksamheter som inte är 
relaterade till regionens befintliga styrkor, och samtidigt också är generiska. Ju närmare övre 
högra hörnet desto närmare huvuddragen i tankarna kring smart specialisering. Likt figur 5-7 
är de sektorer respektive region inte är specialiserade inom gråmarkerade, existerande 
specialiseringar är blå och de tio verksamheter som regionen under perioden 2017-2018 inte 
var specialiserad inom men som har högst inbäddning, och därmed troliga tillväxtkandidater, 
är grönmarkerade och namngivna. En mer utförlig lista för respektive region går att se i tabell 
1-3.  
 
Till skillnad från nätverken i figur 5-7, som visar existerande specialiseringar, är fokus här på 
de gråmarkerade sektorerna (som regionerna idag inte är specialiserade inom) och vilken 
position de har i nätverket relativt redan befintliga specialiseringar. Det ger alltså en bild av 
vilka specialiseringar regionerna “nästan har”, men med relativt stor tillväxtpotential givet 
existerande näringslivsstruktur  
 
 
 



  

 
 

Figur 8: Smart specialiseringsmatris för Värmland, Dalarna och Gävleborg. Graden av inbäddning (relaterad 
densitet) på x-axeln och graden av komplexitet på y-axeln. Medianen för respektive värde är streckade röda 

linjer. 
 



  

Vid tolkningen av dessa matriser är det viktigt att komma ihåg att detta visar vad som är rimliga 
diversifieringsalternativ utifrån hur respektive regions näringslivsstruktur ser ut idag. Det 
behöver nödvändigtvis inte vara rimliga diversifieringsvägar, eller eftersträvansvärda för den 
delen, men det signalerar alltså möjligheter utifrån existerande struktur där mer riktade 
långsiktiga insatser kan krävas för mer långväga diversifiering.        
 
Om vi först och främst fokuserar på underrepresenterade verksamheter som i hög grad delar 
liknande kompetenser med redan befintliga specialiseringar (högra sidan av matrisen) och 
därmed har en relativt hög tillväxtpotential samtidigt om det förnyar näringslivet framstår 
Byggande och stödverksamheter till petroleum- och gasproduktion som tydligaste kandidater i 
Värmland. Sanering i Dalarna och tillverkning av konstfiber i Gävleborg. Utifrån den utökade 
listan i tabell 1-3 är exempel på andra mer produktionsrelaterade verksamheter med hög 
relaterad densitet tillverkning av musikinstrument i Värmland och Gävleborg samt tillverkning 
av baskemikalier och drycker i Värmland, betongtillverkning och konstfiber i Dalarna och 
byggande och betongtillverkning och anläggningsarbeten i Gävleborg. Mer servicerelaterade 
verksamheter som är möjliga diversifieringskandidater är exempelvis boende med 
sjuksköterskevård (BoendeVard), restauranger och logi, men också hushållsarbete. Utifrån den 
utökade listan i tabell 1-3 framkommer också konsumenttjänster och fastighetsstöd i Dalarna.  
 
Mer komplexa diversifieringsmöjligheter som dock inte är lika väl i linje med existerande 
kompetensstruktur är exempelvis övrig landtransport men också försörjning av ånga, vatten 
och pannor. I Gävleborg framstår verksamheter kopplat till säkerhet som en möjlig 
diversifieringsväg givet existerande struktur, liksom byggplanering i Dalarna.  
 
Utöver dessa respektive topp-10 kandidater visar de utökade listorna i tabell 1-3 på 
diversifieringsmöjligheter med låg risk och hög potentiell belöning också potential för mer 
kunskapsintensiva verksamheter som teknisk konsultverksamhet (Arkitekt) samt arkiv och 
museer i Dalarna och teknisk analys samt tillverkning av baskemikalier i Värmland. Utöver 
hälsovård saknar Gävleborg tydliga diversifieringskandidater som har en direkt koppling till 
mer kunskapsintensiv produktion av varor eller tjänster. Dock finns det en potential för mer 
komplex tillverkning som exempelvis övriga elapparater i alla tre regioner, eller en verksamhet 
som kan vara en brygga till mer komplexa verksamheter som övrig telekommunikation i 
Dalarna.  
 
Noterbart är också det generella mönstret att i princip alla dessa kandidater idag har lägre 
utbildningsnivåer i respektive region jämfört med riket i stort (där värden från respektive region 
inte är inkluderade). Samtidigt som det pekar på en rumslig arbetsdelning där exempelvis högre 
andel av produktionen av varor återfinns i regionerna jämfört med exempelvis administration 
och FoU, innebär det också en utvecklingspotential att kunna ha fler kunskapsintensiva delar 
av sektorerna inom respektive region.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 

Tabell 1: Värmlands diversifieringsmöjligheter i den övre högra delen av smart specialiseringsmatrisen. 

Färg SNI07 Benämning Relaterad 
densitet Komplexitet 

Andel med 
högre 

utbildning 
(regionen) 

Andel med 
högre 

utbildning 
(Sverige) 

 970 Hushallsarb 0.786 0.241 - 0.130 
 493 OvrigLandtransport 0.418 0.662 0.120 0.189 
 871 BoendeVard 0.620 0.303 0.000 0.356 
 253 AngaVattenPannor 0.501 0.460 - 0.146 
 412 Byggande 0.599 0.251 0.111 0.154 
 390 Sanering 0.561 0.194 0.000 0.100 
 91 StodPetroleumGas 0.457 0.355 - 0.434 
 812 Rengoring 0.444 0.367 0.089 0.149 
 561 Restaurang 0.439 0.369 0.106 0.123 
 352 Gasforsorjning 0.472 0.298 - 0.535 
 433 ByggSlutbehandling 0.519 0.184 0.054 0.074 
 472 ButikshandelLivs 0.398 0.340 0.115 0.174 
 803 Detektiv 0.426 0.296 - 0.556 
 952 HushallsRep 0.434 0.268 0.139 0.133 
 109 Djurfoder 0.461 0.165 0.000 0.163 
 562 Cafe 0.423 0.223 0.064 0.139 
 462 PartihandelJordbruk 0.433 0.200 0.110 0.254 
 322 Musikinstrument 0.388 0.260 0.000 0.360 
 206 Konstfiber 0.435 0.160 - 0.047 
 236 Betong 0.424 0.165 0.077 0.131 
 279 OvrigElapparatur 0.376 0.251 0.154 0.417 
 110 Drycker 0.379 0.232 0.137 0.222 
 712 TekniskAnalys 0.399 0.196 0.183 0.413 
 201 Baskemikalier 0.378 0.217 0.240 0.370 
 233 Byggmaterial 0.372 0.208 1.000 0.099 
 466 AnnanPartihandel 0.385 0.172 0.143 0.266 

Notering: Sektorer är sorterande i fallande ordning från origo i smart specialiseringsmatrisen. Högre utbildning 
definieras som andel av anställda med minst tvåårig postgymnasial utbildning. ”–” innebär att inga anställda 

kunde kopplas till en sektor dessa år.  
  



  

 
 
 
 
 

Tabell 2: Dalarnas diversifieringsmöjligheter i den övre högra delen av smart specialiseringsmatrisen. 

Färg SNI07 Benämning Relaterad 
densitet Komplexitet 

Andel med 
högre 

utbildning 
(regionen) 

Andel med 
högre 

utbildning 
(Sverige) 

 493 OvrigLandtransport 0.342 0.662 0.094 0.189 
 253 AngaVattenPannor 0.437 0.460 - 0.146 
 811 FastighetStod 0.555 0.185 0.076 0.132 
 411 Byggplanering 0.368 0.422 0.286 0.594 
 812 Rengoring 0.411 0.367 0.083 0.150 
 429 AndraAnlaggningsarbeten 0.500 0.230 0.050 0.280 
 390 Sanering 0.501 0.194 - 0.099 
 970 Hushallsarb 0.478 0.241 - 0.130 
 871 BoendeVard 0.400 0.303 - 0.356 
 771 Fordonsuthyrning 0.368 0.327 0.055 0.186 
 206 Konstfiber 0.449 0.160 - 0.047 
 561 Restaurang 0.295 0.369 0.090 0.123 
 869 OvrigHalsovard 0.330 0.330 0.666 0.729 
 559 OvrigLogi 0.294 0.362 - 0.321 
 773 Maskinuthyrning 0.415 0.199 0.061 0.132 
 472 ButikshandelLivs 0.308 0.340 0.146 0.173 
 236 Betong 0.423 0.165 0.030 0.133 
 711 Arkitekt 0.352 0.272 0.508 0.617 
 476 ButikshandelFritid 0.329 0.295 0.120 0.175 
 960 OvrigKonsumenttjanst 0.364 0.243 0.101 0.153 
 910 BibliotekMuseumArkiv 0.333 0.235 0.487 0.594 
 233 Byggmaterial 0.348 0.208 - 0.110 
 562 Cafe 0.335 0.223 0.098 0.139 
 619 OvrigTelekom 0.339 0.191 0.075 0.202 
 279 OvrigElapparatur 0.295 0.251 0.243 0.419 
 462 PartihandelJordbruk 0.329 0.200 0.111 0.252 
 531 Post 0.304 0.216 0.071 0.134 
 141 Klader 0.302 0.197 0.219 0.239 

Notering: Sektorer är sorterande i fallande ordning från origo i smart specialiseringsmatrisen. Högre utbildning 
definieras som andel av anställda med minst tvåårig postgymnasial utbildning. ”–” innebär att inga anställda 

kunde kopplas till en sektor dessa år. 
 

 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 

Tabell 3: Gävleborgs diversifieringsmöjligheter i den övre högra delen av smart specialiseringsmatrisen. 

Färg SNI07 Benämning Relaterad 
densitet Komplexitet 

Andel med 
högre 

utbildning 
(regionen) 

Andel med 
högre 

utbildning 
(Sverige) 

 801 Sakerhet 0.292 1.000 0.066 0.126 
 493 OvrigLandtransport 0.389 0.662 0.124 0.188 
 970 Hushallsarb 0.680 0.241 - 0.130 
 253 AngaVattenPannor 0.422 0.460 - 0.146 
 812 Rengoring 0.434 0.367 0.067 0.150 
 871 BoendeVard 0.461 0.303 - 0.356 
 412 Byggande 0.488 0.251 0.054 0.155 
 206 Konstfiber 0.502 0.160 - 0.047 
 813 ParkSkotsel 0.476 0.213 0.273 0.186 
 559 OvrigLogi 0.364 0.362 0.000 0.323 
 771 Fordonsuthyrning 0.386 0.327 0.017 0.185 
 512 LufttransportGods 0.283 0.399 - 0.204 
 429 AndraAnlaggningsarbeten 0.416 0.230 0.104 0.281 
 869 OvrigHalsovard 0.339 0.330 0.715 0.729 
 233 Byggmaterial 0.418 0.208 - 0.110 
 476 ButikshandelFritid 0.330 0.295 0.110 0.175 
 681 FastighetsHandel 0.347 0.236 0.000 0.329 
 99 StodovrigUtv 0.362 0.207 - 0.333 
 279 OvrigElapparatur 0.315 0.251 - 0.416 
 322 Musikinstrument 0.293 0.260 0.000 0.366 
 772 Hushallsuthyrning 0.276 0.276 0.054 0.168 
 236 Betong 0.348 0.165 0.065 0.132 
 522 Transportstod 0.325 0.183 0.120 0.214 
 502 SjofartHGods 0.289 0.227 0.000 0.493 
 551 Hotell 0.308 0.200 0.119 0.186 
 466 AnnanPartihandel 0.308 0.172 0.174 0.265 
 141 Klader 0.276 0.197 0.118 0.241 

Notering: Sektorer är sorterande i fallande ordning från origo i smart specialiseringsmatrisen. Högre utbildning 
definieras som andel av anställda med minst tvåårig postgymnasial utbildning. ”–” innebär att inga anställda 

kunde kopplas till en sektor dessa år. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

AVSLUTANDE KOMMENTARER 
Denna rapport har utifrån nuvarande forskning om smart specialisering identifierat Värmlands, 
Dalarnas och Gävleborgs näringslivsstruktur och hur verksamheterna i respektive region är 
kopplade till varandra ur ett kompetensperspektiv. Detta är en central utgångspunkt för att 
utifrån nuvarande situation kunna förstå framtida utvecklingsmöjligheter utifrån de möjligheter 
regionernas arbetskraft har att kunna använda sina kompetenser i nya verksamheter. Vi har 
kunnat visa att alla tre regioner utgörs av tydliga och relativt övriga riket väldigt koherenta 
kunskapskluster där Dalarna sticker ut som en region med en tydligt sammansatt 
kompetensstruktur (bara Stockholm har i genomsnitt högre grad av inbäddade 
specialiseringar). Dock är komplexiteten i alla dessa tre regioner, framförallt i Dalarna och 
Gävleborg, relativt låg vilket indikerar att många av regionernas specialiseringar är relativt 
generiska och återfinns i många andra regioner.  
 
Detta speglar också regionernas diversifieringspotential. Regionerna delar till stor del 
befintliga specialiseringar, och därmed också potentiella diversifieringsmöjligheter. Det är i 
huvudsak byggverksamheter, tillverkning av konstfiber och betong som utgör 
diversifieringsmöjligheter utifrån existerande strukturer. Några tydliga undantag är tekniskt 
konsultverksamhet och arkitekter samt arkiv i Dalarna och teknisk analys i Värmland som alla 
är något mer kunskapsintensiva verksamheter som också delar kompetenser med många av de 
redan befintliga specialiseringarna i regionerna. 
 
Som nämndes ovan är detta nödvändigtvis inte eftersträvansvärda diversifieringsvägar då det 
kan skilja sig från både politiska ambitioner och regional identitet. Dock speglar det de 
nuvarande försutsättningarna att få till stånd en framtida regional förnyelse. Regionerna kan 
exempelvis fundera på att istället fokusera på verksamheter i någon av de andra delarna av 
respektive smart specialiseringsmatris och inte enbart på kraftigt inbäddade och 
komplexitetshöjande verksamheter. Till exempel den övre vänstra delen med mer komplexa 
verksamheter som återfinns i få andra regioner men som också skiljer sig från regionens 
nuvarande struktur. Den typen av långväga diversifiering (s.k., ”unrelated diversification”) kan 
visserligen öppna upp nya tillväxtvägar i regionerna, men det utgör också längre avsteg från 
den befintliga näringslivsstrukturen vilket kan kräva mer resurser att koordinera och planera. 
Framförallt kan det i mindre och glesare regioner med relativt låg inflyttning vara svårt att 
rekrytera personal till den typen av verksamheter då det inte är i linje med de kompetenser som 
befintlig arbetskraft i regionerna redan har. Då måste tydliga kompetenshöjande insatser 
genomföras för att framgångsrikt få till stånd en mer långväga diversifiering. Det kan då behöva 
ta längre tid samtidigt som överbryggande sektorer kan behöva etableras Elekes & Eriksson 
2019b). Givet att få av de redan nu existerande specialiseringarna i respektive region återfinns 
i den övre vänstra delen så ter det sig ännu svårare. Det är också en högre sannolikhet att lågt 
inbäddade specialiseringar på den vänstra halvan av matrisen över tid försvagas på grund av 
dålig match med den regionala kompetensstrukturen och svårighet med kompetensförsörjning 
(se Neffke m.fl 2011; Elekes & Eriksson 2019a). Då är generellt verksamheter på matrisens 
högra sida mer i linje med regionens befintliga struktur. Ett annat, kanske mer säkert alternativ, 
är att istället strikt fokusera på den horisontella dimensionen av matrisen och försöka stimulera 
tillväxt i kraftigt inbäddade men kanske inte nödvändigtvis så komplexa verksamheter. Detta 
har hög sannolikhet att vara framgångsrikt (se tex Elekes & Eriksson 2019a) men kan också 
konservera redan befintliga regionala styrkor och identiteter. Det kan riskera bidra till en ökad 
regional divergens om mer komplexa verksamheter koncentreras i storstadsregioner och mer 
generiska i övriga regioner. I så fall kan exempelvis verksamheter med högst relaterad densitet 
i tabell 1-3 vara lämpliga diversifieringskandidater.   
    



  

Den initiala kartläggning som genomförts i denna rapport behöver så klart kompletteras med 
välavvägda regionala näringslivsstrategier utifrån mer kvalitativ och kontextuell information 
för att stödja båda etablerandet av nya verksamheter som kompletterar nuvarande näringsliv 
och stötta växande sektorer att kunna bli mer inbäddade i regionen. Det innebär att det kanske 
inte alltid är en given nyckelindustri, eller styrkeområde, där fokus ska ligga, utan istället att 
försöka bygga upp relaterade sektorer för att öka inbäddningen och stärka hela det industriella 
systemet. Elekes & Eriksson (2019b) visar exempelvis att en given regions styrkeområden har 
olika tillväxtförutsättningar vilket också ger vid handen att olika former av interventioner kan 
vara nödvändiga för att utveckla olika delar av näringslivet beroende på inbäddningen av 
fokusområden.  
 
Den definition av relaterade verksamheter som använts i denna rapport bygger på resurser 
inneboende i den regionala arbetskraften i form av kompetenser och erfarenheter och hur dessa 
kan användas i nya kombinationer. Det speglar alltså kompetensförsörjningspotentialen i den 
framtida näringslivsutvecklingen. Dock finns det så klart andra relationer som också är av 
betydelse. Exempelvis kan interaktioner mellan företag främjas för att nya företag ska kunna 
bli mer socialt inbäddade i regionen.  
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Appendix 1: Teknisk metodförklaring (engelska) 
 
Skill-relatedness network: this network reveals the similarity of industries in terms of the 
worker skills they rely on, as workers are more likely to move between industries where they 
can still benefit from most of their accumulated skills and expertise. 
 
In this analysis, following the scientific literature (e.g. Neffke et al., 2017), two industries are 
considered skill-related, if the observed labour flow between them (!!") exceeds what we would 
expect based on the propensity of these industries to experience labour flows ((!!.!.") !..⁄ ): 
 

%&!" =
!!"

(!!.!.") !..⁄  

 
Where !!.is the total outflow of workers from 3-digit SNI07 industry (, !." is the total inflow to 
industry ), and !.. is the total flow of workers in the Swedish economy. Labour flows are 
considered across 2011-2018. 
 
To arrive at the final measure of skill-relatedness between industries, we consider the average 
of %&!" and %&"! to receive a symmetric measure; we normalize the measure to have its range 
between -1 and +1; and keep only those links that are above 0, corresponding to above expected 
labour flows. 
 
Weighted degree: the sum of skill-relatedness ties connecting an industry to other industries: 
 

*+,-! =. %&!"
"

 

 
An industry with higher weighted degree has stronger overall similarity in terms of skill 
requirements to other industries in the Swedish economy.  
 
Visual representation: the Swedish skill-relatedness network is made up of 9849 ties between 
265 industries, which is too dense of a network to be visually interpretable. To derive the 
meaningful backbone of this network, following Hidalgo et al., (2007), we visualise the 
maximum spanning tree of the skill-relatedness network. In it, every industry is connected to 
every other industry through exactly one path, such that the total strength of ties kept is as high 
as possible. To this skeleton, we then add the strongest 4% of ties. The resulting network 
visualisation can be considered the collection of the strongest similarities of skill requirements 
across industries, while leaving no isolate industries either. 
 
Location quotient: so as to explore the industrial structure within regions, we need to identify 
which industries are specialised in which industries. To do so, we rely on the common measure 
of location quotient, which tells us how over- or underrepresented is the employment of an 
industry ( in a region /, compared with the industry’s employment share in the national 
economy of Sweden: 
 

01!,% =
234!,% 234%⁄
234! 234⁄  

 



  

This measure is then normalized to have a range between -1 and 1, where values above 0 mean 
that a region has relative specialisation (or revealed comparative advantage) in an industry in 
terms of employment. In order to mitigate the potential fluctuation of the location quotient 
around the threshold, we consider the average 01 for 2017 and 2018. 
 
Relatedness density: this key variable shows what percent of an industries skill-relatedness 
ties connects it with industries that a given region shows relative specialisation in: 
 

&+!,% =
∑ %&!"6(01",%)!

∑ %&!"!
 

 
Here, 6(01",%) is an indicator variable, showing whether region / has relative specialisation in 
industry ) ≠ ( (taking the value of 1), or not (taking the value of 0). 
 
Hence, this measure shows how well a given industry fits a regions existing industrial portfolio 
in terms of similar skill-requirements. It is well established in the scientific literature, that 
industries with high relatedness density are more likely to enter regions and less likely to exit 
them (e.g. Neffke et al., 2011), that firms recruiting employees from related industries 
outperform other similar firms (Boschma et al., 2009) which translates to regional growth 
(Boschma et al., 2014) and that a high degree of embeddedness in related activities facilitates 
structural change in relation to firm-closures and the phasing out of entire sectors (Eriksson et 
al 2016). 
 
Complexity: without going into too much detail, complexity has been shown to predict the 
economic growth rate of places (Hidalgo & Hausmann, 2009), while more complex economic 
activities tend to cluster in large cities (Balland et al., 2020). Following this stream of studies, 
we consider an industry complex, if there are only a few places that show relative specialisation 
in it, but those places tend to house a diverse set of industries. Conversely, regions are deemed 
more complex if they have a diverse set of specialisations, including rare specialisations. Using 
the “method of reflections” introduced by Hidalgo & Hausmann, (2009), each industry (and 
region) is assigned a number between 0 and 1, where a higher value indicates a more complex, 
and arguable a more economically valuable industry (or region with more complex economic 
structure). As we rely on only Swedish data for this analysis, such complexity measure will 
indicate the complexity of industries (or regions) relative to others within the Swedish context. 
 
Smart specialisation matrix: equipped with the measures of relatedness density and industry 
complexity, we can organise the existing relative specialisations and diversification options for 
each region under investigation into a two-by-two matrix, where prime candidates for 
diversification can be found closer to the upper-right corner (Balland et al., 2019). Such 
industries first have relatively high relatedness density, which indicates the region already 
having many related skills in the local workforce. Second, these industries are relatively 
complex, and therefore can be considered valuable to diversify into. We identify the top 10 
such candidates among industries that a region does not currently have relative specialisation 
in, but that are in the upper-right quadrant of this matrix. The bases for indentifying the top 10 
is the vector distance of these missing industries from the origin, meaning that they either have 
high complexity, high relatedness density, or a balance between the two. We further provide 
these measures for all diversification candidates in the upper-right quadrant of the matrix.  
 
 
 



  

Appendix 2: Förklaring av SNI-definitionerna  
 

SNI07 Egen definition Officiell definition 

Större industrigrupp: Jordbruk, skogsbruk, fiske samt utvinning av mineral 

11 OdlingFaarig Odling av ett- och tvååriga växter 
12 OdlingFlerarig Odling av fleråriga växter 
13 Plantskola Odling av plantskoleväxter 
14 Husdjursskotsel Husdjursskötsel 
15 BlandatJordbruk Blandat jordbruk 
16 Jordbruksservice Service till jordbruk och bearbetning av skördade växter 
17 Jaktservice Jakt och service i anslutning härtill 
21 Skogsskotsel Skogsförvaltning och skogsskötsel 
22 Drivning Drivning 
23 Skogsmaterialinsamling Insamling av annat vilt växande skogsmaterial än trä 
24 Skogsbruksservice Service till skogsbruk 
31 Fiske Fiske 
32 Vattenbruk Vattenbruk 
51 Stenkol Stenkolsutvinning 
52 Brunkol Brunkolsutvinning 
61 Rapetroleum Utvinning av råpetroleum 
62 Naturgas Utvinning av naturgas 
71 Jarnmalm Järnmalmsutvinning 
72 OvrMetallUtv Utvinning av andra metallmalmer än järnmalm 
81 SandGrus Utvinning av sand, grus, sten och lera 
89 OvrMinUtv Övrig utvinning av mineral 
91 StodPetroleumGas Stödtjänster till råpetroleum- och naturgasutvinning 
99 StodovrigUtv Stödtjänster till annan utvinning 

Större industrigrupp: Tillverkning 

101 Kottberedning Beredning och hållbarhetsbehandling av kött och köttvaror 
102 Fiskberedning Beredning och hållbarhetsbehandling av fisk samt skal- och blötdjur 
103 Vaxtberedning Beredning och hållbarhetsbehandling av frukt, bär och grönsaker 
104 VegOljorFett Framställning av vegetabiliska och animaliska oljor och fetter 
105 Mejeri Mejerivaru- och glasstillverkning 
106 KvarnStarkelse Tillverkning av kvarnprodukter och stärkelse 
107 BageriMjol Tillverkning av bageri- och mjölprodukter 
108 OvrigLivs Annan livsmedelsframställning 
109 Djurfoder Framställning av beredda djurfoder 
110 Drycker Framställning av drycker 
120 Tobak Tobaksvarutillverkning 
131 Garn Garntillverkning 
132 Vavnad Vävnadstillverkning 
133 Textilberedning Blekning, färgning och annan textilberedning 
139 OvrigTextil Annan textilietillverkning 
141 Klader Tillverkning av kläder, utom pälsvaror 
142 Pals Tillverkning av pälsvaror 
143 Trika Tillverkning av trikåvaror 

151 Garvning Garvning och annan läderberedning; tillverkning av reseffekter, handväskor, sadel- och seldon; 
pälsberedning 

152 Skodon Tillverkning av skodon 
161 SagningHyvling Sågning och hyvling av trä 
162 TraKorkHalm Tillverkning av varor av trä, kork, halm, rotting o.d. 
171 MassaPapper Massa-, pappers- och papptillverkning 
172 PapperPapp Tillverkning av pappers- och pappvaror 
181 GrafiskProd Grafisk produktion 
182 ReprInspelningar Reproduktion av inspelningar 
191 Stenkolsprod Tillverkning av stenkolsprodukter 
192 Petroleumraffinering Petroleumraffinering 

201 Baskemikalier Tillverkning av baskemikalier, gödselmedel och kväveprodukter, plaster och syntetgummi i 
obearbetad form 

202 Bekampningsmedel Tillverkning av bekämpningsmedel och andra lantbrukskemiska produkter 
203 FargLack Tillverkning av färg, lack, tryckfärg m.m. 
204 Rengoringsmedel Tillverkning av rengöringsmedel, parfym och toalettartiklar 
205 OvrigKemProd Tillverkning av andra kemiska produkter 
206 Konstfiber Konstfibertillverkning 
211 FarmaceutiskBas Tillverkning av farmaceutiska basprodukter 
212 Lakemedel Tillverkning av läkemedel 
221 Gummivaror Tillverkning av gummivaror 
222 Plast Plastvarutillverkning 



  

231 Glas Glas- och glasvarutillverkning 
232 Eldfast Tillverkning av eldfasta produkter 
233 Byggmaterial Tillverkning av byggmaterial av lergods 
234 Porslin Tillverkning av andra porslinsprodukter och keramiska produkter 
235 CementKalk Tillverkning av cement, kalk och gips 
236 Betong Tillverkning av varor av betong, cement och gips 
237 Sten Huggning, formning och slutlig bearbetning av sten 
239 Slipmedel Tillverkning av slipmedel och övriga icke-metalliska mineraliska produkter 
241 JarnStal Framställning av järn och stål samt ferrolegeringar 
242 RorLedningar Tillverkning av rör, ledningar, ihåliga profiler och tillbehör av stål 
243 AnnanStal Annan primärbearbetning av stål 
244 OvrigMetall Framställning av andra metaller än järn 
245 Metallgjutning Gjutning av metall 
251 Byggnadsmetall Byggnadsmetallvarutillverkning 
252 Metallbehallare Tillverkning av cisterner, tankar, kar och andra behållare av metall 
253 AngaVattenPannor Tillverkning av ånggeneratorer utom varmvattenpannor för centraluppvärmning 
254 Vapen Tillverkning av vapen och ammunition 
255 Smidning Smidning, pressning, prägling och valsning av metall; pulvermetallurgi 
256 Metallegoarbeten Beläggning och överdragning av metall; metallegoarbeten 
257 BestickVerktyg Tillverkning av bestick, verktyg och andra järnhandelsvaror 
259 OvrigMetallProd Annan metallvarutillverkning 
261 Elektronik Tillverkning av elektroniska komponenter och kretskort 
262 Datorer Tillverkning av datorer och kringutrustning 
263 Kommunikation Tillverkning av kommunikationsutrustning 
264 Hemelektronik Tillverkning av hemelektronik 
265 ProvInstrument Tillverkning av instrument och apparater för mätning, provning och navigering samt ur 
266 Stralning Tillverkning av strålningsutrustning samt elektromedicinsk och elektroterapeutisk utrustning 
267 OptikFoto Tillverkning av optiska instrument och fotoutrustning 
268 OptiskaMedier Tillverkning av magnetiska och optiska medier 

271 Elmotorer Tillverkning av elmotorer, generatorer och transformatorer samt eldistributions- och 
elkontrollapparater 

272 Batteri Batteri- och ackumulatortillverkning 
273 Kablar Tillverkning av ledningar och kablar och kabeltillbehör 
274 Belysning Tillverkning av belysningsarmatur 
275 Hushallsmaskiner Tillverkning av hushållsmaskiner och hushållsapparater 
279 OvrigElapparatur Tillverkning av annan elapparatur 
281 Maskiner Tillverkning av maskiner för allmänt ändamål 
282 OvrigaMaskiner Tillverkning av andra maskiner för allmänt ändamål 
283 JordSkogMaskiner Tillverkning av jord- och skogsbruksmaskiner 
284 Verktygsmaskiner Tillverkning av maskiner för metallbearbetning och verktygsmaskiner 
289 Specialmaskiner Tillverkning av andra specialmaskiner 
291 Motorfordon Motorfordonstillverkning 
292 Karosser Tillverkning av karosserier för motorfordon; tillverkning av släpfordon och påhängsvagnar 
293 Motortillbehor Tillverkning av delar och tillbehör till motorfordon 
301 FartygBatar Byggande av fartyg och båtar 
302 Ralsfordon Tillverkning av rälsfordon 
303 Luftfartyg Tillverkning av luftfartyg, rymdfarkoster o.d. 
304 MilitaraFordon Tillverkning av militära stridsfordon 
309 OvrigTransport Övrig tillverkning av transportmedel 
310 Mobler Tillverkning av möbler 
321 Smycken Tillverkning av smycken, guld- och silversmedsvaror samt bijouterier 
322 Musikinstrument Tillverkning av musikinstrument 
323 Sportartiklar Tillverkning av sportartiklar 
324 SpelLeksaker Tillverkning av spel och leksaker 
325 MedicinskUtr Tillverkning av medicinsk och dental utrustning 
329 OvrigTillv Övrig tillverkning 
331 MaskinReparation Reparation av metallvaror, maskiner och apparater 
332 MaskinInstallation Installation av industrimaskiner och -utrustning 

Större industrigrupp: Försörjning av el, gas, värme, kyla, vatten och avfallshantering 

351 Elkraft Generering, överföring och distribution av elkraft 
352 Gasforsorjning Gasförsörjning; distribution av gasformiga bränslen via rörnät 
353 Varmeforsorjning Försörjning av värme och kyla 
360 Vattenforsorjning Vattenförsörjning 
370 Avloppsrening Avloppsrening 
381 Avfallshantering Insamling av avfall 
382 Avfallsbehandling Behandling och bortskaffande av avfall 
383 Återvinning Återvinning 
390 Sanering Sanering, efterbehandling av jord och vatten samt annan verksamhet för föroreningsbekämpning 

Större industrigrupp: Bygg- och fastighetsverksamhet 

411 Byggplanering Utformning av byggprojekt 



  

412 Byggande Byggande av bostadshus och andra byggnader 
421 VagJarnvag Anläggning av vägar och järnvägar 
422 Anlaggningsarbeten Allmännyttiga anläggningsarbeten 
429 AndraAnlaggningsarbeten Andra anläggningsarbeten 
431 Rivning Rivning av hus samt mark- och grundarbeten 
432 ElVVSinstallation Elinstallationer, VVS-arbeten och andra bygginstallationer 
433 ByggSlutbehandling Slutbehandling av byggnader 
439 OvrigSpecBygg Annan specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 
681 FastighetsHandel Handel med egna fastigheter 
682 Uthyrning Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter 
683 Fastighetsformedling Fastighetsförmedling och fastighetsförvaltning på uppdrag 

Större industrigrupp: Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar 

451 MotorfordonHandel Handel med motorfordon utom motorcyklar 
452 Reparation Underhåll och reparation av motorfordon utom motorcyklar 
453 Reservdelar Handel med reservdelar och tillbehör till motorfordon utom motorcyklar 
454 MC Handel med och service av motorcyklar inklusive reservdelar och tillbehör 
461 Provisionshandel Provisionshandel utom med motorfordon 
462 PartihandelJordbruk Partihandel med jordbruksråvaror och levande djur 
463 PartihandelLivsmedel Partihandel med livsmedel, drycker och tobak 
464 PartihandelHushall Partihandel med hushållsvaror 
465 PartihandelIKT Partihandel med informations- och kommunikationsutrustning 
466 AnnanPartihandel Partihandel med övriga maskiner och övrig utrustning 
467 SpecialiseradHandel Annan specialiserad partihandel 
469 OvrigPartihandel Övrig partihandel 
471 Detaljhandel Detaljhandel med brett sortiment 
472 ButikshandelLivs Specialiserad butikshandel med livsmedel, drycker och tobak 
473 Drivmedel Specialiserad detaljhandel med drivmedel 
474 ButikshandelIKT Specialiserad butikshandel med informations- och kommunikationsutrustning 
475 ButikshandelHem Specialiserad butikshandel med heminredningsartiklar och husgeråd 
476 ButikshandelFritid Specialiserad butikshandel med kultur- och fritidsartiklar 
477 OvrigButikshandel Övrig specialiserad butikshandel med hushållsvaror 
478 Torghandel Torg- och marknadshandel 
479 OvrigDetaljhandel Detaljhandel ej i butik, på torg eller marknad 

Större industrigrupp: Informations- och kommunikationsverksamhet samt transport och magasinering 

491 JarnvagPass Järnvägstransport, passagerartrafik 
492 JarnvagGods Järnvägstransport, godstrafik 
493 OvrigLandtransport Annan landtransport, passagerartrafik 
494 Vagtransport Vägtransport, godstrafik och flyttjänster 
495 RorTransport Transport i rörsystem 
501 SjofartHPass Havs- och kustsjöfart, passagerartrafik 
502 SjofartHGods Havs- och kustsjöfart, godstrafik 
503 SjofartIPass Sjöfart på inre vattenvägar, passagerartrafik 
504 SjofartIGods Sjöfart på inre vattenvägar, godstrafik 
511 LufttransportPass Lufttransport, passagerartrafik 
512 LufttransportGods Lufttransport, godstrafik och rymdfart 
521 MagasinLager Magasinering och varulagring 
522 Transportstod Stödtjänster till transport 
531 Post Postbefordran via nationella posten 
532 OvrigPost Annan postbefordran samt kurirverksamhet 
581 Forlag Utgivning av böcker och tidskrifter och annan förlagsverksamhet 
582 Programvara Utgivning av programvara 
591 FilmTV Film-, video- och TV-programverksamhet 
592 Ljud Ljudinspelning och fonogramutgivning 
601 Radio Sändning av radioprogram 
602 PlaneringTV Planering av TV-program och sändningsverksamhet 
611 TelekomTrad Trådbunden telekommunikation 
612 TradlosTelekom Trådlös telekommunikation 
613 SatelitTelekom Telekommunikation via satellit 
619 OvrigTelekom Annan telekommunikation 
620 Datakonsult Dataprogrammering, datakonsultverksamhet o.d. 
631 Databehandling Databehandling, hosting o.d.; webbportaler 
639 OvrigInformation Andra informationstjänster 

Större industrigrupp: Hotell- och restaurangverksamhet 

551 Hotell Hotellverksamhet 
552 Semesterbostad Semesterbostäder och annan korttidsinkvartering 
553 Camping Campingplatsverksamhet 
559 OvrigLogi Annan logiverksamhet 



  

561 Restaurang Restaurangverksamhet 
562 Cafe Cateringverksamhet 
563 Bar Barverksamhet 

Större industrigrupp: Finans- och försäkringsverksamhet 

641 Finansformedling Monetär finansförmedling 
642 Holding Holdingverksamhet 
643 Fonder Fonder och liknande finansiella enheter 
649 OvrigFinans Andra finansiella tjänster utom försäkring och pensionsfondsverksamhet 
651 Forsakring Försäkring 
652 Återforsakring Återförsäkring 
653 Pensionsfond Pensionsfondsverksamhet 
661 FinansielltStod Stödtjänster till finansiella tjänster utom försäkring och pensionsfondsverksamhet 
662 ForsakringsStod Stödtjänster till försäkrings- och pensionsfondsverksamhet 
663 Fondforvaltning Fondförvaltning 

Större industrigrupp: Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 

691 Juridik Juridisk verksamhet 
692 Redovisning Redovisning och bokföring, revision, skatterådgivning 
701 Huvudkontor Verksamheter som utövas av huvudkontor 
702 Foretagstjanster Konsulttjänster till företag 
711 Arkitekt Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet o.d. 
712 TekniskAnalys Teknisk provning och analys 
721 NaturTekFOU Naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling 
722 SamHumFOU Samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning och utveckling 
731 Reklam Reklamverksamhet 
732 Marknadundersokning Marknads- och opinionsundersökning 
741 Design Specialiserad designverksamhet 
742 Foto Fotoverksamhet 
743 Oversattning Översättning och tolkning 
749 OvrigJurEkVet Övrig verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 

Större industrigrupp: Kultur, nöje, fritid och annan serviceverksamhet 

750 Veterinar Veterinärverksamhet 
771 Fordonsuthyrning Uthyrning och leasing av motorfordon 
772 Hushallsuthyrning Uthyrning och leasing av hushållsartiklar och varor för personligt bruk 
773 Maskinuthyrning Uthyrning och leasing av annan utrustning och andra maskiner och materiella tillgångar 

774 ImmateriellLeasing Leasing av immateriell egendom och liknande produkter, med undantag för upphovsrättsskyddade 
verk 

781 Arbetsformedling Arbetsförmedling och rekrytering 
782 Personaluthyrning Personaluthyrning 
783 OvrigPersonal Övrigt tillhandahållande av personalfunktioner 
791 Resetjanster Resetjänster 
799 Turistservice Turist- och bokningsservice 
801 Sakerhet Säkerhetsverksamhet 
802 Sakerhetssystem Säkerhetssystemtjänster 
803 Detektiv Spanings- och detektivverksamhet 
811 FastighetStod Fastighetsrelaterade stödtjänster 
812 Rengoring Rengöring och lokalvård 
813 ParkSkotsel Skötsel och underhåll av grönytor 
821 Kontorstjanster Kontorstjänster 
822 Callcenter Callcenterverksamhet 
823 Kongresser Arrangemang av kongresser och mässor 
829 OvrigaTjanster Andra företagstjänster 
900 Kultur Konstnärlig och kulturell verksamhet samt underhållningsverksamhet 
910 BibliotekMuseumArkiv Biblioteks-, arkiv- och museiverksamhet m.m. 
920 Spel Spel- och vadhållningsverksamhet 
931 Sport Sportverksamhet 
932 FritidNoje Fritids- och nöjesverksamhet 
941 Intresseorg Intressebevakning inom bransch-, arbetsgivar- och yrkesorganisationer 
942 IntresseorgArb Intressebevakning inom arbetstagarorganisationer 
949 Religion Verksamhet i religiösa samfund och i andra intresseorganisationer 
951 DatorRep Reparation av datorer och kommunikationsutrustning 
952 HushallsRep Reparation av hushållsartiklar och personliga artiklar 
960 OvrigKonsumenttjanst Andra konsumenttjänster 
970 Hushallsarb Förvärvsarbete i hushåll 
981 HushallVaruprod Hushållens produktion av diverse varor för eget bruk 
982 HushallTjanstprod Hushållens produktion av diverse tjänster för eget bruk 
990 IntOrg Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d. 



  

Större industrigrupp: Offentlig förvaltning, försvar och socialförsäkring 

841 OffentligForv Offentlig förvaltning 
842 OffentligTjanst Offentliga tjänster 
843 Socialforsakring Obligatorisk socialförsäkring 

Större industrigrupp: Utbildning 

851 Forskola Förskoleutbildning 
852 Grundskola Grundskoleutbildning 
853 Gymnasie Gymnasial utbildning 
854 Eftergymnasial Eftergymnasial utbildning 
855 Vuxenutbildning Vuxenutbildning och övrig utbildning 
856 Utbildningsstod Stödverksamhet för utbildningsväsendet 

Större industrigrupp: Vård, omsorg och sociala tjänster 

861 SjukvardSluten Sluten sjukvård 
862 OppenHalsovard Öppen hälso- och sjukvård, tandvård 
869 OvrigHalsovard Annan hälso- och sjukvård 
871 BoendeVard Boende med sjuksköterskevård 

872 BoendeService Boende med särskild service för personer med utvecklingsstörning, psykiska funktionshinder eller 
missbruksproblem 

873 Aldrevard Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre och funktionshindrade personer 
879 OvrigVardboende Annan vård och omsorg med boende 
881 OppenSocialaldre Öppna sociala insatser för äldre och funktionshindrade personer 
889 OvrigoppnaSoc Andra öppna sociala insatser 

 


