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Den geografiska ekonomin och samspelet mellan huvudstaden och övriga landet. 

Stockholm och Sverige 
– hand i hand 



Rapporten på 
tre minuter

Sammanfattning Studien belyser det ömsesidiga ekonomiska 
förhållandet och beroendet mellan Stockholm och  
resten av Sverige. Syftet är att visa hur detta bidrar till  
den svenska ekonomin i dess helhet. 

I rapporten har Stockholms Handelskammare analyserat 
i vilken mån Stockholms ekonomi och arbetsmarknad 
bidrar till sysselsättning i andra län, men också i vilken 
utsträckning andra län genererar jobb i Stockholms län.

372 000
personer i Stockholms län är sysselsatta  
med att producera varor och tjänster som 
exporteras till andra delar av Sverige.
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Rapporten på 
tre minuter

372 000 Stockholms ekonomi och arbetsmarknad har en multiplikator på 0,2 gentemot övriga Sverige. Om antalet 
sysselsatta i Stockholm skulle öka med 100 så skulle 20 nya jobb skapas utanför länet.

I Västra Götaland är närmare 68 000 sysselsatta med att producera varor och tjänster som exporteras till 
Stockholms län. Motsvarande siffra för sysselsättningen i Stockholm, när det gäller export till Västra Götaland, 
är 87 000 personer.

I Stockholms interregionala export, det vill säga sådant som produceras i Stockholm och sedan exporteras till 
landets övriga län, dominerar offentliga tjänster och företagsrelaterade tjänster. Denna export skapar 117 000 
respektive 98 000 arbetstillfällen i Stockholms län.

264 000
I övriga Sverige (exklusive Stockholms län) 
är 264 000 personer sysselsatta med att 
producera varor och tjänster som exporteras 
till Stockholms län.

personer i landets övriga län arbetar med att 
förädla importerade insatsvaror från Stock-
holms län till slutprodukter och tjänster.

461 000
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»Målet med studien är att lyfta fram  
samspelet mellan Stockholm och resten  
av Sverige i syfte att synliggöra varandras 
bidrag till helheten i den svenska ekonomin.« 
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ÄVEN om distansarbete numera gör det möjligt 
att bo långt från jobbet så förblir livet i stor-
staden attraktivt för många. Urbaniseringen 
är en global megatrend som ökar tillväxten 

och förbättrar livsbetingelserna för miljarder människor. 
Samtidigt menar en del att detta sker på bekostnad av 
dem som lever i mindre orter och på landsbygden.

Klart är att Sveriges geografiska mångfald skapar 
goda förutsättningar för ekonomisk tillväxt, där utveck-
lingen i olika delar av landet kompletterar varandra. Men 
här finns också mer eller mindre påtagliga skillnader 
mellan rikets olika delar. Dessa skillnader återkommer 
ofta i samhällsdebatten i form av diskussioner om 
”stad” kontra ”land”, om platsers attraktivitet, om var 
människor vill och kan bo, om hur olika regioner sam-
spelar med varandra i samhällsekonomin och om andra 
geografiskt fördelningspolitiska frågor.

Samtidigt är det naturligtvis så att inget geografiskt 
område kan växa eller utvecklas om det samtidigt har 
ambitioner att ha en hög grad av självförsörjning. Och 
denna sanning gäller för nationer såväl som för olika 
regioner inom ett land.

För att bidra till en nyanserad och saklig diskussion i 
ämnet har Stockholms Handelskammare tagit initiativ till 
den här studien. I den analyserar vi i vilken mån Stock-
holmsregionen genererar tillväxt i form av sysselsätt-
ning i andra län, men också i vilken utsträckning andra 
län genererar jobb och tillväxt i Stockholm.

Målet med studien är att lyfta fram samspelet mellan 
Stockholm och resten av Sverige i syfte att synliggöra 
varandras bidrag till helheten i den svenska ekonomin.

Urbanisering 
och mångfald

"Klart är att Sveriges  
geografiska mångfald  
skapar goda förutsättningar 
för ekonomisk tillväxt, där 
utvecklingen i olika delar av 
landet kompletterar varandra."
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Handel med varor och tjänster 
– grunden för välstånd
 
Stadens tillväxt främjar också mer geografiskt avlägsna 
regioner och områden, bland annat genom omfattande 
handel som länkar samman olika regioner.

På samma sätt som handel mellan länder leder till 
ökat välstånd, så bidrar handel mellan olika delar av ett 
land också positivt till de olika regionernas tillväxt och 
välmående.

Sambandet förklaras av lagen om komparativa för-
delar – det vill säga att varor och tjänster produceras 
effektivast av dem som är bäst lämpade att göra det 
och där man sedan genom handel kan fördela dessa 
varor och tjänster. Detta är en grundläggande förklaring 
till varför den ekonomiska geografin och tillväxtförut-
sättningarna ser ut som de gör. Geografisk ekonomisk 
specialisering inom ett land är därför något positivt för 
alla parter. Allt kan och ska inte produceras överallt. Det 
faktum att skillnader föreligger mellan stad och land 
(och för den del även mellan olika städer och mellan 
olika landsändar) när det gäller produktion av varor och 
tjänster ska alltså ses som något i grunden positivt.

 
Staden som tillväxtmotor
Städer, samhällen och regioner med tillväxtambitioner 
behöver identifiera sina egna unika egenskaper när 
det gäller faktorer som geografi, utbildningsnivå och 
näringsstruktur. Rätt utnyttjade kan dessa egenskaper 
öka den ekonomiska tillväxten och främja socialt  
framåtskridande.

En av stadens unika egenskaper är att den fungerar 
som en magnet för människor, företag och investeigar. 
Den blir därför en mötesplats för lärande, handel, kultur 
och livsstilar.

Detta skapar i sin tur goda förutsättningar för att idéer 
kläcks, innovationer skapas och tillväxt genereras. Det 
förklarar bland annat varför kunskapsintensiv verksam-
het – arbeten som kräver högutbildade medarbetare 
– ofta koncentreras till städerna och deras närliggande 
områden.

Den tillväxt som genereras i städerna har dessutom 
visat sig ge upphov till positiva geografiska spridnings-
effekter på omkringliggande områden inom stadens 
större arbetsmarknadsregion.

En av stadens unika egenskaper 
är att den fungerar som en mag-
net för människor, företag och in-
vesteringar. Detta skapar i sin tur 
goda förutsättningar för att idéer 
kläcks, innovationer skapas och 
tillväxt genereras. 
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Figur 1. Sysselsatta i Stockholms län av export till övriga Sverige

Figur 2. Sysselsatta i övriga Sverige av export till Stockholms län
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I detta avsnitt redovisas siffror för Stockholmregionens 
och Sveriges ömsesidiga beroende av varandra.

Det här beroendet, eller den ekonomiska relationen, redovisas i termer av antalet sysselsatta 
som Stockholms län bidrar till i andra län, och vice versa. Studien baseras på data över det  
interregionala utbytet av varor och tjänster som flödar mellan länen. Vi uttrycker detta som  
”export” respektive ”import” även om dessa begrepp är hämtade från utrikeshandeln. 

Beräkningarna av sysselsättningstalen baseras på att jobb skapas, eller understödjs, i den 
eller de exporterande regionerna genom den efterfrågan på varor och tjänster som finns i den 
eller de importerande regionerna. Underlaget för sysselsättningsberäkningarna baseras på 
uträkningar från SCB:s regionala analys- och prognossystem (Raps).

Jobb i Stockholms län till följd 
av export till övriga Sverige
Ungefär 372 000 personer i Stockholms län är syssel-
satta med att producera varor och tjänster som expor-
teras till andra delar av Sverige. Dessa varor och tjänster 
används som insatser i produktion, till investeringar och 
till slutlig konsumtion i de importerande länen.

De jobb i Stockholms län som har genererats av 
efterfrågan i övriga Sverige hittar vi främst inom tjänste-
näringarna. Ungefär 322 000 personer har sin sys-
selsättning kopplad till tjänster medan cirka 50 000 
personer producerar råvaror eller industriella produkter 
som sedan exporteras till övriga Sverige.

I relation till storleken på Stockholms läns arbets-
marknad (1 265 356 sysselsatta) så understöds något 
under 30 procent av alla sysselsatta i Stockholms län av 
exporten till övriga Sverige.

Det starka sambandet mellan Stockholm och det öv-
riga Sveriges ekonomi kan också illustreras genom att 
jämföra de 372 000 personerna med antalet sysselsatta 
i övriga län, som uppgår till cirka 3,7 miljoner. Det ger en 
multiplikator på 0,1, vilket innebär att om övriga Sveriges 
ekonomi skulle växa med 100 sysselsatta personer, så 
skulle samtidigt ytterligare 10 jobb skapas i Stockholms län.

Jobb i övriga Sverige till följd 
av export till Stockholms län
I övriga Sverige (exklusive Stockholms län) finns det 
264 000 personer som jobbar med att producera varor 
och tjänster som efterfrågas i Stockholms län och som 
exporteras dit. Det är alltså arbetstillfällen som är direkt 
och indirekt kopplade till Stockholms ekonomi och 
arbetsmarknad.

Den sysselsättning som skapas av exporten till Stock-
holm domineras av tjänstenäringarna. 168 000 personer 
arbetar med att producera tjänster medan 96 000  
personer arbetar med att producera råvaror eller indstri-
ella produkter som sedan exporteras till Stockholm.

Ungefär 7 procent av det övriga Sveriges totala 
arbetsmarknad bygger på efterfrågan i – och export till 
– Stockholms län.

Om man ställer dessa 264 000 sysselsatta i relation 
till Stockholms ekonomi och arbetsmarknad, så result- 
erar det i en multiplikator på cirka 0,2. Det betyder att 
om antalet sysselsatta i Stockholm skulle öka med 100 
så skulle 20 nya jobb skapas utanför länet.

Siffrorna visar tydligt att Stockholms och de övriga 
länens arbetsmarknader är tydligt sammanflätade och 
ömsesidigt beroende av varandra.

Sammantaget är över 600 000 arbetstillfällen i Sveri-
ge kopplade till den bilaterala handeln och ömsesidiga 
efterfrågan mellan Stockholms län och övriga Sverige.

Stockholms och Sveriges  
ömsesidiga beroende 
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»Sammantaget är över 600 000 arbets- 
tillfällen i Sverige kopplade till den bilaterala 
handeln och ömsesidiga efterfrågan mellan 
Stockholms län och övriga Sverige.«
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Jobb i Stockholm till följd av 
export till övriga Sverige,  
per län 
Av de 372 000 jobb i Stockholm som utförs till följd av 
varu- och tjänsteexport till övriga Sverige så hänger en 
stor del ihop med exporten till Västra Götaland, Skåne 
och Uppsala län.

Ungefär 87 000 sysselsatta i Stockholms län har sina 
jobb kopplade till export av varor och tjänster till Västra 
Götaland. Motsvarande siffror för Skåne och Uppsala är 
52 000 respektive 37 000 sysselsatta.

Sysselsatta per län till följd av 
export till Stockholms län
Av de 264 000 sysselsatta runt om i landet som produ-
cerar varor och tjänster som exporteras till Stockholm, 
så är de till stor del hemmahörande i de mest befolk-
ningstäta länen. Även de geografiska avstånden spelar 
roll och närliggande län har ofta ett omfattande utbyte 
med varandra.

I exempelvis Västra Götaland – ett län med stor 
befolkning – är närmare 68 000 personer sysselsatta 
med produktion av varor och tjänster som exporteras till 
Stockholms län.
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Figur 3 Sysselsatta i Stockholms län av export till övriga Sverige per län.
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Figur 4. Sysselsatta i övriga Sverige underbyggd av export till Stockholms län
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Figur 5 Sysselsättning som har sin grund i export till Stockholms län, andel av total sysselsättning per län
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De tre län som andelsmässigt,  
d v s utifrån sin egen arbetsmarknads 
storlek, gynnas allra mest av export till 
Stockholms län är Uppsala, Gotland  
och Kronoberg.

I Uppsala är exempelvis 31 000 
personer sysselsatta med export till 
Stockholm, vilket motsvarar 18 procent 
av länets alla sysselsatta. Och nivån är i 
princip lika hög på Gotland.

Andel sysselsatta per län som 
understödjs genom export  
till Stockholm
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Stockholmsregionens export domineras av offentliga 
tjänster och företagsrelaterade tjänster. Dessa verk-
samheter bidrar till 117 000 respektive 98 000 jobb i 
Stockholms län.

I övriga landet sysselsätts närmare 83 000 personer 
med att exportera offentliga tjänster till Stockholms län. 
Därefter kommer export av transport och kommunika-
tion, som sysselsätter 33 000 personer. Antalet som 
arbetar med att exportera företagstjänster och finansiel-
la tjänster till Stockholms län ligger strax under 24 000 
personer.

Över lag står industribranscher för en liten andel av 
det totala antalet sysselsatta i övriga landet, när det 
handlar om att producera varor för export till Stock-
holms län. Förhållandet är detsamma när det gäller 
dessa övriga läns import från Stockholms län.

När handels- och tjänsteutbytet mellan Stockholms 
län och övriga Sverige räknas om till nettoflöden, så 
utgörs de positiva posterna för Stockholms del av 
tjänstenäringarna. De negativa posterna utgörs nästan 
uteslutande av industrinäringarna.

Branschuppdelad sysselsättning 

741
882
1 947
2 329
3 316
3 381
3 620
4 179
3 995
4 757
6 447

16 544
21 676
22 828
25 384

35 271
98 453

116 656

0 30 000 60 000 90 000 120 000 150 000

Trä-, massa- och pappersindustri

Stenkol-, mineral- och petroleumindustri

Jordbruk, skogsbruk, fiske

Kemikalie-, gummi- och plastindustri

Övrig tillverkningsindustri

Stål- och metallindustri

Elektronik- och maskinindustri

Transportmedelsindustri

Livsmedels- och textilindustri

Förlag; grafisk-/reproindustri

Energi, vatten och avlopp

Bygg

Hotell och restaurang

Övriga tjänster

Transport och kommunikation

Handel

Företagstjänster och finans

Offentliga tjänster

Företagstjänster är den enskilda näringsgrenen med 
högst positiv interregional handelsbalans, sett till antal 
sysselsatta i Stockholm. Nära 73 000 fler sysselsatta i 
Stockholms län producerar företagstjänster för export 
till övriga landet än antalet sysselsatta i övriga Sverige 
som producerar företagstjänster för export till Stock-
holm. Nettot är högt även inom offentliga tjänster och 
handel.

Ser man till de övergripande nettosiffrorna så kan man 
konstatera att Stockholm exporterar företagstjänster, 
offentliga tjänster samt handel- och logistiktjänster till 
övriga Sverige medan övriga landet exporterar råvaror 
och industriella produkter till Stockholm.

Figur 6 Sysselsatta i Stockholms län av export till övriga Sverige, per bransch
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Figur 7 Sysselsatta i övriga Sverige av export till Stockholms län, per bransch

Figur 8 Handelsbalans för Stockholms län
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Det finns även ett alternativt och kompletterande sätt att belysa kopplingen 
mellan Stockholms och övriga Sveriges ekonomi. Vi redovisar här den syssel-
sättning i övriga Sverige som arbetar med att förädla insatsvaror som levererats 
från Stockholms län. Utfallet redovisas per län, i figur 9.

Sammantaget är cirka 461 000 personer i övriga län sysselsatta i verksam-
het som arbetar med att förädla insatsvaror från Stockholms län till slutproduk-
ter och tjänster.

En del av den totala produktionen av varor och tjänster i övriga län exportras 
till andra län, däribland Stockholm, av 264 000 sysselsatta. Detta omfattar 
även produktion som baseras på insatsvaror från det egna länet eller som har 
importerats från andra län.

Sysselsättning i övriga Sverige understödd 
av insatsvaror från Stockholms län
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Figur 9 Sysselsättning per län baserad på insatsvaror från Stockholms län
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»461 000 personer i övriga län 
arbetar med att förädla insatsvaror 
från Stockholms län till slutproduk-
ter och tjänster.« 
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Källa: SCB RAMS
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Appendix – Sysselsatta per län

Sysselsatta per län i Sverige 2020

Län Antal sysselsatta 
Stockholms län 1 265 356
Uppsala län 167 149
Södermanlands län 120 022
Östergötlands län 218 961
Jönköpings län 181 739
Kronobergs län 101 248
Kalmar län 111 509
Gotland län 27 940
Blekinge län 70 695
Skåne län 620 031
Hallands län 145 134
Västra Götalands län 857 401
Värmlands län 127 080
Örebro län 143 470
Västmanlands län 122 470
Dalarnas län 132 986
Gävleborgs län 130 110
Västernorrlands län 115 146
Jämtlands län 63 449
Västerbottens län 133 192
Norrbottens län 121 656

Sverige 4 976 744
Stockholm 1 265 356
Övriga Sverige 3 711 388
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Interregional import och export
Beräkningarna av den interregionala importen och 
exporten, det vill säga hur varor och tjänster köps och 
säljs mellan länen, ligger till grund för resultaten som 
presenteras i rapporten.

Den interregionala importen och exporten mäts i eko-
nomiska termer, som del av det totala produktionsvär-
det, det vill säga det samlade värdet av produktionen 
där både insatsvarornas värde, de sysselsattas löne-
kostnad och förädlingsvärdet ingår.

Förädlingsvärdet är alltså bara en delmängd av den 
totala omsättningen och motsvarar den värdeökning 
som produktionen av varor och tjänster innebär. Det 
summerade förädlingsvärdet utgör Bruttoregionproduk-
ten (BRP) på regional nivå och Bruttonationalprodukten 
(BNP) på nationell nivå.

Sysselsatta
För att öka förståelsen för det interregionala utbytet 
redovisas beroendet i termer av sysselsatta istället för 
av ekonomiskt värde.

Importen och exporten utgörs av varor och tjänster 
till ett visst ekonomiskt värde som fysiskt och digitalt 
rör sig mellan producent och mottagare. Dessa eko-
nomiska värden har räknats om till hur många som är 
sysselsatta med produktionen med hjälp av läns- och 
branschspecifika kvoter mellan antal sysselsatta och 
produktionsvärde. Det handlar om beräkningar av hur 
många sysselsatta som krävs för att producera ett visst 
värde av en vara eller en tjänst.

Vid redovisning av antalet sysselsatta i den interregio-
nala exporten för ett specifikt län så är det de sysselsatta i 
det län som producerar varor och tjänster för interregional 
export som avses. Vid redovisning av antalet sysselsatta i 
den interregionala importen så är det de sysselsatta i de län 
varifrån varorna och tjänsterna kommer ifrån som avses.

Raps  

Underlaget för beräkningarna kommer från resultat från modellverktyget Raps  
(Regionalt analys- och prognossystem), som i grunden är ett verktyg för regional  
planering. Raps består av statistik och modeller för analyser och prognoser på 
både kort och lång sikt. I Raps flerregionala modell beräknas ekonomisk utveck-
ling för samtliga län i landet, inklusive de mellanregionala balanserna vad gäller 
utbyte av varor, tjänster och sysselsatta.

Procentuella andelar och relationstal 
Förutom redovisning av total sysselsättning relaterad 
till interregional import och export redovisas även mått 
för att åskådliggöra den relativa betydelsen för olika 
regioner. Bland annat beräknas procentuella andelar 
och relationstal, både i relation till det mottagande och 
det avsändande länet. 

Export- och importkomponenter
Flödena av interregional import och export utgörs av  
tre olika komponenter med olika syften i ekonomin.  
De består av:
1 insatsvaror och insatstjänster, som används i  

produktionen av andra varor och tjänster
2 investeringar, som används för värdehöjande  

förbättringar med förväntad avkastning
3 konsumtion, vilket innebär slutlig användning av 

hushåll, företag och offentliga aktörer

Varuflödesundersökning
I Raps finns detaljerad information om interregional 
export och import för varje län. Däremot kan modellen 
inte beräkna de riktade flödena mellan exakt vilka 
län som en viss vara eller tjänst exporteras. För att 
få en bättre indikation av detta har därför SCB:s 
Varuflödesundersökning (VFU) använts. Det är en 
urvalsundersökning som på aggregerad nivå, för det 
totala antalet varor, visar de symmetriska flödena 
mellan samtliga län i landet. Eftersom det rör sig om 
en urvalsundersökning innehåller den dock en viss 
felmarginal. Det gör också att resultaten avseende 
mellan vilka län export och import sker bör tolkas med 
viss försiktighet.

Appendix – Metodik 
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Rapsbransch Branschaggregat Branschaggregat vid länsfördelning
1 Jordbruk 01 Jordbruk, skogsbruk, fiske Råvaror
2 Skogsbruk 02 Jordbruk, skogsbruk, fiske Råvaror
5 Fiske 05 Jordbruk, skogsbruk, fiske Råvaror
10 Gruvor o mineralutvinningsindustri 10-14 Övrig tillverkningsindustri Råvaror
15-16 Livsmedels- och dryckes- och tobaksindustri 15-16 Livsmedels- och textilindustri Råvarubaserad industri
17 Textil-, beklädnads- o lädervaruindustri 17-19 Livsmedels- och textilindustri Råvarubaserad industri
20.1 Sågverk, träimpregneringsverk 20.1 Trä-, massa- och pappersindustri Råvarubaserad industri
20.9 Annan trävaruindustri; ej möbler 20 övr Trä-, massa- och pappersindustri Råvarubaserad industri
21.11 Massaindustri 20.11 Trä-, massa- och pappersindustri Råvarubaserad industri
21 Pappers- o pappersvaruindustri 21 övr Trä-, massa- och pappersindustri Råvarubaserad industri
22 Förlag; grafisk och annan reproindustri 22 Förlag; grafisk/reproindustri Råvarubaserad industri
23 Ind f stenkols-, petroleumprod o kärnbränsle 23 Stenkol-, mineral- och petroleumindustri Råvarubaserad industri
24.4-5 Ind f läkemedel, rengöringsmedel o toalettartiklar 24.4-5 Kemekalie-, gummi- och plastindustri Kvalificerad industri
24 Övrig kemisk industri 24 övr Kemekalie-, gummi- och plastindustri Kvalificerad industri
25 Gummi- och plastvaruindustri 25 Kemikalie-, gummi- och plastindustri Råvarubaserad industri
26 Jord o stenvaruindustri 26 Stenkol-, mineral- och petroleumindustri Råvarubaserad industri
27 Stål- o metallverk 27 Stål- och metallindustri Råvarubaserad industri
28 Metallvaruindustri; ej maskinindustri 28 Stål- och metallindustri Kvalificerad industri
29 Maskinindustri 29 Elektronik- och maskinindustri Kvalificerad industri
30 Industri för kontorsmaskiner o datorer 30 Elektronik- och maskinindustri Kvalificerad industri
31 Annan elektro- och teleproduktindustri 31-32 Elektronik- och maskinindustri Kvalificerad industri
33 Industri för instrument or ur 33 Elektronik- och maskinindustri Kvalificerad industri
34-35 Transportmedelsindustri 34-35 Transportmedelsindustri Kvalificerad industri
36 Övrig tillverkningsindustri 36-37, 39 Övrig tillverkningsindustri Kvalificerad industri
40 El, gas-, och värmeverk 40 Energi, vatten och avlopp Råvaror
41 Vatten- och reningsverk 41 Energi, vatten och avlopp Råvaror
45 Byggindustri 45 Bygg Kvalificerad industri
50.2 Bilserviceverkstäder 50.2 Övriga tjänster Tjänster
50-52 Parti- o detaljhandel, rep av hushållsartiklar 50-52 övr Handel Tjänster
55 Hotell och resturang 55 Hotell och restaurang Tjänster
60.1 Järnvägsföretag 60.1 Transport och kommunikation Tjänster
60.2 Övriga landtransportföretag 60.2-3 Transport och kommunikation Tjänster
61 Rederier 61 Transport och kommunikation Tjänster
62 Flygbolag 62 Transport och kommunikation Tjänster
63- Resebyråer, speditörer 63 Transport och kommunikation Tjänster
64.1 Post- o budbilsföretag 64.1 Transport och kommunikation Tjänster
64.2 Telekommunikationsföretag 64.2 Transport och kommunikation Tjänster
65 Banker, Försäkringsbolag 65-67 Företagstjänster och finans Tjänster
70.1 Småhus o fritidshus 70.2 del (82100) Övriga tjänster Tjänster
70.2 Övriga fastigheter 70 övr (82200) Övriga tjänster Tjänster
71-74 Företagsservicefirmor 71-74 (inkl resebyråer) Företagstjänster och finans Tjänster
80 Utbildning 80 privat sektor Offentliga tjänster Tjänster
85 Hälso- o sjukvård, omsorg 85 privatsektor Offentliga tjänster Tjänster
90 Renhållning, kultur, sport m.m. 90-93, 95 Offentliga tjänster Tjänster
94 HIO HIO (Hushållens icke-vinstdrivande organisationer) Övriga tjänster Tjänster
75 Allm adminst. M.m. 75 Offentliga tjänster Tjänster
63, 71-74, 90-93 Väghållning, lokala transporter, kultur m.m. 63, 71-74, 90-93 Offentliga tjänster Tjänster
80 Utbildning, offentlig produktion 80 med sektorkod Offentliga tjänster Tjänster
85 Hälso-o sjukvård offentlig produktion 85 med sektorkod Offentliga tjänster Tjänster
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