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Vad är Affärs-
plan Eskilstuna?

S
uperentreprenörer bygger fabriker som tillverkar elbilar 
nästan enbart med robotar, utvecklar mjukvara som 
distribuerar film och musik över internet och etablerar 
världens största taxibolag först utan att äga bilar och sedan 
med målsättningen att bilarna bara om några år ska vara helt 
självkörande utan förare.

Tesla, Spotify och Uber är exempel på snabbväxande företag som 
utmanar traditionella affärsmodeller genom teknisk innovation och 
enorm effektivitet genom digitalisering, automatisering, och storskalighet
n Ledorden digitalisering och automatisering är som en flodfåra för

arbetsmarknaden. På ena sidan kommer de som leder utvecklingen 
kunna säkerställa jobben som behövs för att utveckla, driftsätta, sköta och 
underhålla automatiserade system. På andra sidan alla de jobb som av 
olika skäl inte lämpar sig för att ersätta med automatiserade alternativ.
n Vi behöver skapa ett näringslivsklimat som får företag att växa och

idéer, tjänster och produkter att utvecklas och nå marknader bortom 
Eskilstuna. Vi måste skapa fler företag som är i framkant inom sin 
respektive bransch för att attrahera talanger och experter. Vi måste se 
möjligheter och potential i alla människor för att matcha arbetstillfällen 
optimalt.  
n Vi måste våga möta dessa utmaningar med nya perspektiv och

vi måste framför allt göra det långsiktigt och tillsammans – företag, 
näringslivsaktörer och kommun. 
n Med Affärsplan Eskilstuna avser vi inte lösa hela världens

arbetsmarknad utan fokuserar på möjligheterna lokalt i Eskilstuna. Vi 
måste naturligtvis ta hänsyn till hur världen omkring oss utvecklas för att 
på bästa sätt anpassa oss för att vara konkurrenskraftiga.
n Målsättningen med Affärsplan Eskilstuna är att stärka näringslivet

och skapa fler jobb.
n Ett starkt, positivt Näringslivsklimat och en gemensam näringslivs

kultur ökar Eskilstunas attraktionskraft för människor, företag och kapital. 
Det gynnar ditt företagande, näringslivet i stort och alla som bor och 
verkar i Eskilstuna. 

Välkommen att göra 
NäringslivsEvolution!

Affärsplan Eskilstuna är vår gemensamma, levande 
plattform för hur vi vill utveckla Eskilstunas näringsliv 
under en tioårsperiod. Vi behöver hitta nya vägar för att 
skapa jobb och tillväxt, och möta strukturella utmaningar 
som riskerar att öka arbetslöshet och utanförskap. En av 
vår tids största utmaningar är att säkerställa jobben.

FÖRORD

En av vår tids största  
utmaningar är att  
säkerställa jobben

S
uperentreprenörer bygger fabriker som tillverkar elbilar nästan  
enbart med robotar, utvecklar mjukvara som distribuerar film  
och musik över internet; de etablerar världens största taxibolag  
utan att äga bilar och först därefter skapas målsättningen att  
bilarna bara om några år ska vara helt självkörande utan förare. 

Tesla, Spotify och Uber är exempel på snabbväxande företag som ut manar 
traditionella affärsmodeller via teknisk innovation och enorm effektivitet  
genom digitalisering, automatisering, och storskalighet.

 
Allt bättre levnadsförhållanden i stora delar av världen och ökat medicinskt 
kunnande gör att medelåldern ökar. Födelsetalen blir större, levnadslängden 
längre och befolkningen ökar. Vi ser ett minskat behov av arbetskraft men vi 
blir fler. Ja, det är sannerligen en klurig ekvation att lösa.

Ledorden digitalisering och automatisering går som en flodfåra genom 
arbetsmarknaden. På ena sidan kommer de som leder utvecklingen kunna 
säkerställa jobben som behövs för att utveckla, driftsätta, sköta och under hålla 
automatiserade system. På andra sidan alla de jobb som av olika skäl  
inte lämpar sig för att ersättas med automatiserade alternativ.
 
Målsättningen med Affärsplan Eskilstuna är att stärka näringslivet och skapa 
fler jobb. Tillväxt i befintliga företag är en förutsättning såväl som etableringar 
av nya företag i Eskilstuna. Med Affärsplan Eskilstuna fokuserar vi på möjlig
heterna lokalt i Eskilstuna. Vi måste naturligtvis ta hänsyn till hur världen 
omkring oss utvecklas för att på bästa sätt anpassa oss och vara konkurrens
kraftiga.

Eskilstuna drabbades hårt efter Lehmankraschen 2008 och näringslivet  
har ännu inte återhämtat sig enligt statistiken. Samtidigt som utvecklingen 
tog en negativ riktning efter finanskrisen ger det oss idag en av våra  starkaste 
konkurrensfördelar. Vår stad har unika och goda förutsättningar för att gå 
vinnande in i framtidens näringsliv och arbetsmarknad.

För att skapa förändring är det viktigt att noga analysera förutsättningarna 
och belysa styrkor och svagheter och därefter föreslå lämpliga åtgärder.

Arbetet med Affärsplan Eskilstuna engagerar ett stort antal företagare på 
ideell basis, liksom företrädare för kommunen, skolor och organisationer.  
Den breda uppslutningen borgar för att de viktigaste frågorna berörs och 
skapar goda förutsättningar för ett aktivt genomförande.

Det stora engagemanget så här långt har inspirerat och skapat kraft  
för den förändring och nya plattform för samarbete som Affärsplan  
Eskilstuna är.
 
Med en positiv attityd och vilja att göra konkret  
och faktisk förbättring så finns inga hinder!
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SAMMANFATTNING 
Globalisering och digitalisering förändrar snabbt förutsättningarna för näringslivet i Eskilstuna liksom resten 
av Sverige och världen. Möjligheterna att sälja varor och tjänster till en mycket större marknad har växt 
lavinartat. Flera nya företag har växt till världsledande på mycket kort tid. Vinnarna är de som lyckas 
utnyttja ny teknik och skalbarhet med sunda långsiktigt hållbara affärsidéer. Det är traditionellt företagande 
och brinnande entreprenörer som ligger bakom t.ex. Spotify, Tesla, Uber eller Facebook (och inget 
hokuspokus). 

För att bli en vinnare i den omvärldsutveckling som sker behöver Eskilstuna i många delar förnya och 
förstärka näringslivet. 

Affärsplan Eskilstuna är ett unikt och nytt sätt att tillsammans arbeta med samhälls- och 
näringslivsutveckling i Eskilstuna. Projektet har grundats med utgångspunkt från att alla (näringsliv, 
kommun och andra organisationer såväl som invånare) har allt att vinna på att samverka för ett starkt lokalt 
näringsliv och inget att förlora. 

Kommunens näringslivssektion utförde mellan 2013 och 2015 en stor mängd företagsbesök och kartlade 
det lokala näringslivet. Under 2015 gick 17 ledande aktörer samman i en avsiktsförklaring kring Affärsplan 
Eskilstuna med målsättningarna: 

Kort sikt: 

• Förbättrat företagsklimat 
• Samsyn om strategiska områden 

Lång sikt: 

• Ökad tillväxt i näringslivet 
• Fler arbetstillfällen 
• Mer attraktiv stad & landsbygd 

Under 2016 bildades tre arbetsgrupper som behandlar attitydfrågor, kompetensutveckling och 
stadsbyggnadsfrågor. Hittills har över 200 personer på olika sätt arbetat aktivt med Affärsplan Eskilstuna 
och fler än 700 personer har deltagit på olika event där affärsplan presenterats och utvecklats.  

 

Även om världen snurrar allt snabbare är förutsättningarna olika för regioner och till och med olika mellan 
närliggande kommuner. För att lyckas väl är det viktigt att analysera vilka förutsättningar Eskilstuna har och 
vilka delar som utgör unik potential och konkurrensfördelar samt utifrån dessa forma en långsiktigt hållbar 
strategi för näringslivsutvecklingen. För att nå stort genomslag är det viktigt att strategin är tydlig, konkret 
och utgör en målbild för framtidens Eskilstuna som alla kan enas bakom. 

Det viktigaste för ett starkt näringsliv är tillgänglighet av medarbetare med rätt kompetens. Den mest 
grundläggande förutsättningen för ett tryggt och attraktivt samhälle är hög sysselsättning. 

I skrivande stund är var sjunde person i arbetsför ålder i Eskilstuna utan arbete1). 

Vi ställer därför upp två konkreta målsättningar för Affärsplan Eskilstuna: 

o Eskilstuna ska ha en högre sysselsättningsgrad än Sverige i genomsnitt senast 2030. 
o Eskilstuna ska ha lägre ungdomsarbetslöshet än Sverige i genomsnitt inom 5 år (före 2022). 

I praktiken är hög sysselsättning synonymt med ett starkt näringsliv, ett attraktivt näringslivsklimat, ökad 
tillväxt och med största sannolikhet ökad lönsamhet. Hög sysselsättning medför effekter som ger incitament 
för alla parter, t.ex. ökad köpkraft, lägre skatt och kommunala avgifter och ett tryggare samhälle. 
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Att nå högre sysselsättningsgrad än Sverige i genomsnitt till 2030 innebär i praktiken att vi behöver skapa 
ca 7000 nya jobb beroende på konjunkturläge, befolkningsutveckling och pensionsålder 2). Att klara det 
kräver ett systematiskt och strategiskt arbete. 

För att nå ungdomsarbetslöshet under rikssnittet behövs däremot bara att 382 ungdomar får jobb om det 
skulle ske idag 3). Det å andra sidan kan i det närmaste lösas i en handvändning. 

Var finns då de nya jobben? 

Enligt forskningsprognoser4) kommer var femte nytt jobb de närmaste 20 åren vara inom IT. 

Digitalisering och automatisering går som en flodfåra genom arbetsmarknaden. På ena sidan kommer de 
som leder utvecklingen kunna säkerställa jobben som behövs för att utveckla, driftsätta, sköta och 
underhålla automatiserade system. På andra sidan alla de jobb som av olika skäl inte lämpar sig för att 
ersättas med automatiserade alternativ. 

 

För att möjliggöra en stor mängd nya arbetstillfällen koncentrerar vi oss på följande fokusområden som har 
långsiktig hållbarhet och konkurrensfördelar att växa i Eskilstuna. 

Digitalisering & Automatisering 

Etablera Eskilstuna som ett ”Centrum för Digitalisering & Automatisering”. 

Industri: Digital teknik och högre automatiseringsgrad är en förutsättning för att säkra jobben inom 
tillverkningsindustrin. Även om jobben inom industrin eventuellt inte blir fler än idag är industrin vår 
starkaste sektor och mycket viktigt att värna om. 

Primära åtgärder: Basutbildning inom systemvetenskap på MDH campus Eskilstuna med specialinriktning 
inom produktionsteknik. 

Tjänstesektorn: 19 av världens 2000 största företag har sina huvudkontor i Stockholm. Stockholm är 
världens 5:e största investeringshub inom IT. Det är en kraftig överrepresentation inte bara för Stockholm 
utan även för regionen Mälardalen och Eskilstuna. Dubbelspår och dubbel turtäthet innebär att Eskilstuna 
kommer ligga på 35-40 minuters resavstånd från en koncentration av världsledande företag som alla jagar 
marknadsandelar och lägre kostnader för att öka lönsamheten. I Eskilstuna kan vi erbjuda lägre kostnader 
för volymtjänster inom backoffice där Svenska språket och närheten till kunden är avgörande faktorer. När 
sektorn växer och utbildningsnivå ökar kommer vi över tiden kunna attrahera företag med allt mer 
kvalificerade jobb. Potentialen för nya jobb är mycket stor. 

Primära åtgärder: Yrkesförberedande kurser på gymnasieskolor. Stor volym nya små hyresrätter på gång- 
och cykelavstånd till arbetsgivarna. Punktinsatser för etablering av de första 3-5 stora arbetsgivarna inom 
sektorn. Basutbildning inom systemvetenskap på MDH campus Eskilstuna med specialinriktning anpassad 
för tjänstesektorn.  

Vård: På MDH campus Eskilstuna finns del av den största utbildningen av sjuksköterskor i landet. Med 
medicinskt kunnande och ökad livslängd ökar vårdbehovet. Behovet av effektivisering inom vården är 
enormt. Området kan utgöra en långsiktig forskningsgren och attrahera utvecklare för digitala system som 
har fördel av att ligga nära sjuksköterskeutbildningen och gynnas av klustereffekten med utbildningar 
anpassade för Tjänstesektorn. 

Primära åtgärder: Samverkan mellan MDH (utbildningsområden vård och systemvetenskap), landstinget 
och forskare inom området. 
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Organisk Tillväxt 

Den största tillväxten av nya jobb i Eskilstuna har skett inom tjänste- och byggsektorn. Det är jobb som 
kategoriseras av att de inte enkelt kan ersättas av automatiserade alternativ och som har goda skäl att 
växa framledes. Det sker redan idag betydande tillväxt inom kategorin, Eskilstuna är fortfarande något 
underutvecklat och har stor potential att växa med fler arbetstillfällen och slutligen det viktigast: jobben 
inom kategorin har långsiktig hållbarhet. 

Primära åtgärder: Bristen på små verksamhetslokaler är idag den primära flaskhalsen, vilket i sin tur ställer 
krav på marktillgänglighet och resurser inom detaljplanering.  

En av vår tids största utmaning är hur vi ska säkra sysselsättningen. För att lyckas i Eskilstuna är 
det viktigaste en samsyn mellan kommun, näringsliv och övriga aktörer samt ett nära och effektivt 
samarbete. 

Eskilstuna har stora utmaningar men också unik och stor potential. Genom att agera mer 
målinriktat, mer resolut och i mer omfattande samarbeten kommer vi kunna se faktisk och 
betydande förändring. 

1) Arbetsförmedlingen feb 2017: Öppet arbetslösa eller sökande i program med aktivitetsstöd som andel av
den registerbaserade arbetskraften totalt.

2) Se Bilaga 1.

3) Enligt arbetsförmedlingen feb 2017 är den registerbaserade arbetskrafteten i åldern 18-24 år ca 5620
personer. Eskilstuna har 17.9% öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd. Sverige har
11.1%. Skillnaden mellan 17.9% och 11.1% är 382 personer.

4) Stiftelsen för Strategisk Forskning [1][2], Regeringskansliet [7]
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DEL 1 – INLEDNING 
LÄSANVISNINGAR 
Dokumentet är uppdelat i fyra delar som kort redogörs för nedan:  

DEL 1 - INLEDNING 

I denna del beskrivs bakgrund, syfte och målsättning. 

DEL 2 - ANALYS 

I denna del återfinns en ortsanalys samt forskning kring framtidens jobb.  

DEL 3 - STRATEGI  

I denna del redogörs för två fokusområden, samt sju strategier som kopplar till målsättningen. 

DEL 4 - ÅTGÄRDER och FÖRSLAG 

Här återfinns konkret strategi, samt ett antal förslag enligt strategierna.  

BAKGRUND 

Antalet personer som jobbar i Eskilstuna har legat kring samma nivå de senaste åren. Samtidigt som 
Eskilstuna växer kraftigt i antalet invånare ökar trycket efter jobb eftersom Eskilstuna har en hög 
arbetslöshet. De större företagen har inte ökat i antal jobb. Störst tillväxt finns i de allra minsta företagen, 
de med 1-4 anställda. Eskilstuna skiljer sig därmed från Sverige som helhet där en stabil och god ökning av 
jobbtillväxten har pågått under längre tid. Med detta som bakgrund skapades en överenskommelse om att 
göra en gemensam satsning i form av en affärsplan för Eskilstuna.  

Följande organisationer stödjer Affärsplan Eskilstuna: 

Företagarna Eskilstuna Torshälla, Mälardalens högskola, Create Business Incubator AB, ALMI 
Sörmland/IFS, ALMI Invest, Munktell Science Park, Business Sweden, Robotdalen, Vilstagruppen, 
Styrelseakademien i Mälardalen, Östsvenska Handelskammaren, Marknadsföreningen (MIE), Destination 
Eskilstuna Näringsliv Ekonomisk Förening (DeNef), Destination Eskilstuna AB, Fabriksföreningen, 
Eskilstuna kommun, MITC, Arbetsförmedlingen, Eskilstuna Innerstad. 

Nedan följer en specifikation av tid och händelser som lett fram till dagens resultat: 

2013 – 2015 Näringslivssektionen gör ca 270 företagsbesök och en omfattande analys över Eskilstunas 
näringsliv samt en handlingsplan tas fram. 

2015 – Workshops med 17 aktörer inom Eskilstunas näringsliv genomförs med syfte att hitta nya sätt för 
samarbete baserat på de utmaningar som näringslivsanalysen visat.  

2015-08-27 – Avsiktsförklaringen mellan de 17 aktörerna beslutas i Kommunfullmäktige och undertecknas. 
”Affärsplanen ska ge Eskilstuna nya verktyg och metoder för att tillsammans utveckla näringslivet”. 

2015 oktober - Affärsplan Eskilstuna som projekt lanseras på Näringslivsdagen. 

2016 januari - Testgrupp med ca 20 st företagare genomförs för att säkerställa metod och genomförande 
av arbetet. 
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2016 april – En serie kreativa workshops med framtidsfokus genomförs, ”skapa framtiden” initieras och 
genomförs 120 personer deltar. Konceptet Eventkartan påbörjas som en del av Affärsplan Eskilstuna.  

2016 maj - (be)Stämma genomförs där tre arbetsgrupper bildades: Attitydevolution, Kompetensevolution, 
Stad & Platsevolution. Ca 120 personer deltar.  

2016 hösten – Arbetsgrupper med 90 personer arbetar med initiativ och konkreta aktiviteter som innehåll till 
Affärsplanen. 

2016 september - Training för ledarskap och samarbete genomförs för deltagare i arbetsgrupperna, ca 50 
personer deltar.  

2016 december - Presentation av resultat och avslut av Evolutionsgruppernas arbete. Ca 60 personer 
deltar.  

2017 februari - Presentation av populärversion samt strategi, innehåll Affärsplan Eskilstuna 1.0 400 
personer deltar. 

SYFTE 
Avsikten med Affärsplan Eskilstuna är att forma en gemensam strategi för näringslivsutvecklingen. 
Gemensamma mål och en framtidsvision som alla berörda parter kan ställa sig bakom lägger grunden för 
ett genomförande. 

Arbetet med affärsplan Eskilstuna är huvudsakligen ideellt varför det är synnerligen viktigt att det också 
finns tydliga incitament för de individer och organisationer som ska ta ansvar för de åtgärder och förslag 
som tas fram. 

På kort sikt ska Affärsplan Eskilstuna leda till: 

• Förbättrat näringslivsklimat
• Samsyn kring strategiska områden
• Handlingsplan för strategiska fokusområden

På lång sikt: 

• Fler arbetstillfällen
• Mer attraktiv stad och landsbygd

ORGANISATION 
Planering, styrning och operativt arbete med Affärsplan Eskilstuna har genomförts i projektform med en 
utsedd projektledare, styrgrupp och projektgrupp samt arbetsgrupper och referensgrupp. Vidare har ett 
kommunikationsstöd för spridning och information av arbetet skapats genom resurser från DEAB.  

PROCESS/ARBETSSÄTT 
En övergripande process har tagits fram och genomförts med inspiration från förändringsledning i stora 
företag och organisationer såsom, Pfizer, Scania och Volvo. Ett antal arbetsgrupper bildades för att ta fram 
konkreta initiativ inom områdena attityd, kompetens och stad & plats. Arbetsgrupperna har arbetat i 
workshopform med metodik anpassad för deras respektive syfte. Resultatet finns presenterat i bilaga 5.  

Parallellt har ett kommunikativt arbetssätt utvecklats för såväl strategisk kommunikation samt 
digitalplattform och aktiv närvaro i sociala medier.  
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UTGÅNGSPUNKT AFFÄRSPLAN 
En affärsplan är en beskrivning av hur en affärsidé kan översättas i ett antal affärsmål, en bedömning av 
genomförbarheten och en plan för att uppnå målen. Affärsplan Eskilstuna utgår från samma grundidé, att 
genom analys och målsättningar staka ut en färdriktning som genomför förändring mot uppställda mål. Det 
ligger i sakens natur att en affärsplan för en stad innehåller mer komplexa samband än för enskild 
organisation eller företag. 

 
MÅLSÄTTNING 
Målsättningen med Affärsplan Eskilstuna är att stärka näringslivet och skapa nya jobb. 

Vi ställer två konkreta mål för Eskilstuna i jämförelse med Sverige i genomsnitt. Båda är 
sysselsättningsmål. Den totala sysselsättningen och en prioritering av ungdomar (under 25 år). 

Högre sysselsättning är ett enkelt, konkret och tydligt mål som såväl näringslivet som kommunen kan ställa 
sig helhjärtat bakom. Högre sysselsättning medför incitament för alla parter och säkerställer indirekt de 
generella målsättningarna om ett förbättrat näringslivsklimat. 

För att fler jobb ska bli verklighet måste företagen vara konkurrenskraftiga. Konsekvensen är att högre 
sysselsättning i praktiken också innebär ökad tillväxt och ökad lönsamhet. 

Fler som jobbar frigör resurser i kommunen från försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder. Utökad 
kommunal service till näringslivet medför möjligheten till högre effektivisering. Starkare kommunal ekonomi 
möjliggör lägre skatt och avgifter. 

Fler som jobbar skapar större konsumtionskraft och en positiv spiral för det lokala näringslivet, särskilt 
tjänstesektorn och handel. 

Färre arbetslösa motverkar otrygghet i samhället.  

Syftet med att jämföra med Sverige i genomsnitt är att skapa en mätbarhet som är okänslig för 
konjunktursvängningar och andra omvärldsfaktorer. Vi har satt olika år på målsättningarna efter en 
bedömning om vad som bör prioriteras och vad som är genomförbarhet. 

MÅL 1: HÖGRE SYSSELSÄTTNINGSGRAD ÄN SVERIGE I GENOMSNITT FÖRE ÅR 2030 
Ett expansivt näringsliv som leder till högre sysselsättningsgrad än Sverige i genomsnitt före 2030. 

Istället för att tala om låg arbetslöshet väljer vi hög sysselsättningsgrad. Arbetslöshet kan vara svårt att 
mäta och vill vi mäta kommunens och näringslivets välmående är det bättre att mäta hur många av 
invånarna i arbetsför ålder som jobbar istället för hur få som söker arbete. 

Sysselsättningsgraden beräknas som andelen i arbete av befolkningen i åldern 20-64 år. 

Vi använder SCB [6] ”förvärvsarbetande med bostad i regionen (nattbefolkning)(RAMS)” som datakälla. 

MÅL 2: LÄGRE UNGDOMSARBETSLÖSHETEN ÄN SVERIGE I GENOMSNITT FÖRE 2022 
Starkt och effektivt samarbete mellan näringsliv, kommun och utbildningsväsen som leder till lägre 
ungdomsarbetslösheten än Sverige i genomsnitt före 2022 

När det gäller unga är däremot låg arbetslöshet ett bättre mått än hög sysselsättningsgrad. Låg 
sysselsättningsgrad i befolkningen under 25 års ålder kan ju t.ex. bero på att många studerar, vilket istället 
är positivt för näringslivet. 

Som mätetal för ungdomsarbetslösheten använder vi arbetsförmedlingens månadsstatistik för ”öppet 
arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd, andel av den registerbaserade arbetskraften 
18-24 år”. 
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Målsättningen är lägre ungdomsarbetslöshet i Eskilstuna i jämförelse med Sverige i genomsnitt 2022. 

 

MÅLENS PRAKTISKA INNEBÖRD 
Sysselsättningsgraden 
Vi utgår från att sysselsättningsgraden för riket i genomsnitt i åldrarna 20-64 år som var 78 % år 2015, är 
vårt sysselsättningsmål 2030. 

För att beräkna behovet av antal nya jobb bör vi vidare ta hänsyn till att nettoutpendlingen sannolikt 
kommer öka och att pensionsåldern kan komma att öka med ökad medelålder. 

Befolkningsmängden beräknas öka med ca 14 000 invånare. 

För att nå målet behövs ca 7000 nya arbetstillfällen i Eskilstuna. 

Se Bilaga 1 för underlag, antaganden och beräkningar.  

Ungdomsarbetslösheten 
Enligt arbetsförmedlingens månadsstatistik för februari 2017 är 1006 ungdomar (18-24 år) öppet arbetslösa 
eller sökande i program med aktivitetsstöd, vilket utgör 17.9% av den registerbaserade arbetskraften som 
därmed uppgår till ca 5620 personer. 

För Sverige är motsvarande siffra 11.1%. 

För att omgående nå 11.1% öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd i Eskilstuna krävs 
det 382 nya jobb. 

Beräkningen avser arbetsförmedlingens månadsstatistik för februari 2017. 

 

DEFINITIONER 
SYSSELSÄTTNINGSGRAD 
Sysselsättningsgrad beräknas som andelen bosatta individer med arbete i relation till folkmängden. 

𝑆𝑦𝑠𝑠𝑒𝑙𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 =
𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑜𝑠𝑎𝑡𝑡𝑎 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑟 𝑚𝑒𝑑 𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑒 𝑖 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛𝑒𝑛

𝑓𝑜𝑙𝑘𝑚ä𝑛𝑔𝑑 𝑖 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛𝑒𝑛
 

Relativ sysselsättningsgrad beräknas som sysselsättningsgraden för en viss region i relation med Sverige 
som genomsnitt. Ex: 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣 𝑠𝑦𝑠𝑠𝑒𝑙𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑!"#$%"&'() =
𝑆𝑦𝑠𝑠𝑒𝑙𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑!"#$%"&'()

𝑆𝑦𝑠𝑠𝑒𝑙𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑!"#$%&#
 

Sysselsättningsgrad och relativ sysselsättningsgrad räknas för en angiven åldersgrupp. T.ex. individer med 
ålder 20-64 år för hela arbetsmarknaden. 
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DEL 2 - ANALYS 
MÄLARDALEN, SVERIGE OCH VÄRLDEN 
 

 
Figur 1a: Världens 2000 största publika företag 

 

Enligt Forbes lista för världens 2000 största publika företag har 23 sina huvudkontor i Sverige [5]. 19 av 
dem med huvudkontor i Stockholm. 

Mälardalen (Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Västmanlands och Örebro län) har ca 3,4 miljoner 
invånare varav 2,2 miljoner invånare bor i Stockholms län (2015). Befolkningstillväxten de senaste tio åren i 
Mälardalen är ca 1,4 % årligen och förväntas fortsatt öka. Befolkningen i Sverige är 9,8 miljoner invånare 
(2015), vilket innebär att Mälardalen utgör mer än en tredjedel av folkmängden i Sverige. 

En av Eskilstunas stora konkurrensfördelar är dess geografiska lokalisering i Mälardalen med närheten till 
Stockholm. 

Mälardalen är även en av Sveriges mest expansiva regioner. 

ORTSANALYS 
Som utgångspunkt analyserar vi näringslivets förutsättningar och i synnerhet från ett 
sysselsättningsperspektiv. Vi utgår från att en stark arbetsmarknad med hög sysselsättning också är 
synonymt med ett starkt näringsliv och god lönsamhet. 

Underlag för Eskilstunas utveckling avseende folkmängd, sysselsättning, utbildningsnivå, förvärvsinkomst 
och företagsamhet jämförs med utvecklingen i Sverige i genomsnitt och några andra kommuner. Vi 
använder sysselsättningsgrad som ett mått på hur många som arbetar istället för arbetslöshet. Som tidigare 
nämnts är sysselsättningsgraden är lättare att mäta och bättre som ett jämförelsemått. 
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Definitioner för hur beräkningarna görs återfinns under rubriken DEFINITIONER. Värt att nämna speciellt är 
begreppet relativ eller relativ andel som används på flera ställen i underlagen, där vi jämför med Sverige i 
genomsnitt. 

Ett relativt värde på 1,0 innebär att Eskilstuna ligger lika som Sverige i genomsnitt, ett värde över 1,0 
innebär att Eskilstuna ligger högre än Sverige i genomsnitt och ett värde under 1,0 innebär att Eskilstuna 
ligger under Sverige som genomsnitt. 

Vi presenterar såväl absoluta siffror som relativa jämförelser. Fördelen med att jämföra med Sverige i 
genomsnitt är att vi får en slags neutralitet för konjunktursvängningar i analysen och ser om Eskilstuna 
lyckas bättre eller sämre än landet i genomsnitt. Vi kan t.ex. se under vilka perioder Eskilstuna utvecklats 
starkare eller svagare och analysera de bakomliggande orsakerna. 

Vår målsättning med Affärsplan Eskilstuna är att lyfta Eskilstuna till bättre än Sverige i genomsnitt varför 
analysmetoden är särskilt relevant. 

I det följande fokuserar analysen på underlag och frågeställningar som inte redan finns dokumenterade. 
Där underlag redan finns framtagna hänvisas till dessa. 

BASFAKTA 
Eskilstuna kommun publicerar årligen en sammanställning av basfakta om kommunen, vilken bifogas som 
Bilaga 3. 
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LÄGE & KOMMUNIKATIONER 
Eskilstuna ligger attraktivt beläget en mil söder om Mälaren. 

 
Figur :1b Karta över Mälardalen 

Vägnät 
Vägförbindelserna till och från Eskilstuna är mycket goda. 

I Sverige går E20 från Öresundsbron och Malmö till Stockholm via Göteborg och passerar Eskilstuna.  

Riksväg 53 löper genom Sörmland mellan Eskilstuna och Oxelösund genom Nyköping och Malmköping. 

Riksväg 56 förbinder Eskilstuna med Norrköping i söder och Västerås och Gävle i norr. 

Tåg 
Eskilstunas tågförbindelser går åt 4 håll: Stockholm i öster, Västerås i norr, och Katrineholm/Norrköping i 
söder. 

NÄRINGLIV 
Eskilstunas näringsliv finns väl beskrivet i analysen Eskilstunas näringsliv 2009-2014 – en analys och 
några aspekter för 2015, Bilaga 2. 

Störst näringslivsbransch är Företagstjänster följd av Verkstad och Bygg. Lägger man samman de 
branscher som utgör traditionell industri skulle en sådan industrisektor stå för 6.459 st förvärvstillfällen.  

Eskilstuna har därtill 3 branscher helt dominerade av offentlig sektor dessa är Vård och Omsorg, Utbildning 
och Offentlig förvaltning. Två näringslivsbranscher har ett stort inslag av kommunalägda bolag. Dessa är 
Försörjning dvs el, värme, ESEM och Fastighet (Kommunfastigheter).  
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I jämförelse av lönesummor, d.v.s. summan av total bruttolön per bransch så blir bilden förändrad. Verkstad 
har med marginal störst lönesumma. Transport & Lager samt IT placerar sig högre och Företagstjänster, 
Besöksnäring och Livsmedel placerar sig längre ner.  

Detta kan förklaras med att vissa branscher har större andel deltid och eller korttidsanställning och lägre 
löner. Verkstad och IT har högre lön och större andel heltidstjänster.  

 

HISTORIK 
Vi gör en tillbakablick och analyserar befolkningsutveckling, sysselsättningsgrad i jämförelse med Sverige i 
genomsnitt och andel högskoleutbildade arbetstagare i jämförelse med Sverige i genomsnitt. 

 
Figur 2a: Not: Årtalen på den horisontella axeln avser statistik från helåret eller vid årets slut beroende på underlaget karaktär. 

Folkmängden minskade kraftigt från 70-talet till en tydlig vändning uppåt igen runt år 2000. Vändningen 
föregås av en serie strukturella förändringar i regionen. Högskolan flyttar in i nytt campus på Drottninggatan 
i början av 90-talet. Kommunikationerna förstärks med invigningen av Svealandsbanan 1997 och 
motorvägen mot Stockholm är klar i alla delar 1999, utom förbifarten vid Strängnäs som blir klar 2004.  

Befolkningsprognosen fram till 2030 (den prickade gröna linjen i grafen) följer de senaste 15 årens 
utveckling och är realistisk med hänsyn till den urbanisering som sker och Eskilstunas läge i Mälardalen 
nära Stockholm. Det bör nämnas att tidigare prognoser av tillväxten av folkmängd överträffats. Den 
prognos som fanns tillgänglig 2009 överträffades ungefär med dubbel tillväxt. 

Kurvan med orange färg visar hur andelen av befolkningen i Eskilstuna med 3-årig högskoleutbildning eller 
längre (d.v.s. inklusive forskare) utvecklats i förhållande till Sverige i genomsnitt. Från en mycket låg relativ 
andel i slutet av 90-talet till att utvecklas starkare än Sveriges genomsnitt tills finanskrisen 2008, därefter 
har utvecklingen stannar av. 

I den blå kurvan ser vi hur Eskilstunas sysselsättningsgrad utvecklats relativt Sverige i genomsnitt. 
Eskilstuna ligger under rikssnittet under 90-talet och utvecklas mer positivt än Sveriges genomsnitt fram till 
finanskrisen 2008 där den relativa sysselsättningsgraden sjunker. Man kan se ett samband mellan den 
ökade relativa sysselsättningsgraden och den ökade relativa andelen högskoleutbildade, där 
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sysselsättningen ökar med 2-3 års förskjutning. Att utbildning leder till ett starkare näringsliv är en logisk 
konsekvens. 

Finanskrisen efter Lehmankraschen 
Under finanskrisen som följde efter Lehmankraschen, hösten 2008, drabbades Eskilstuna hårt. 
Följdeffekterna blev betydande under 2009. Inom tillverkningsindustrin minskade sysselsättningen mellan 
2008 och 2009 från ca 8 700 till ca 7 000 arbetstillfällen, att jämföras med dagens ca 6 500. En stor andel 
företag som la ner sina verksamheter var legotillverkare. Totalt gick 2561 jobb förlorade mellan 2008 och 
2009. 

Återhämtningen började 2010 och tillväxten har framförallt bestått av nystartade småföretag och ett fåtal 
större etableringar. Se bilaga 2 sidorna 9 till 15 för detaljer. 

En fråga som är viktig att besvara är varför ökningen av relativ andel högskoleutbildade stannar av. En 
förklaring skulle kunna vara invandring men ser man till den relativa andelen utlandsfödda i Eskilstuna i 
jämförelse med Sverige så är den någorlunda konstant i perioden efter krisen, vilket talar emot att det 
skulle vara ett skäl. Det är mer troligt att Eskilstuna har låg tillväxt av arbetsgivare som söker högutbildade 
eller har svårt att rekrytera. 

Det är dock viktigt att påpeka att såväl Sverige som Eskilstuna har utvecklats positivt sedan krisen och att 
jämförelserna som görs ovan gällande sysselsättningsgrad och andel högskoleutbildade är relativt Sverige i 
genomsnitt och inte absoluta tal. I absoluta tal ökar såväl sysselsättning som utbildningsnivå i Eskilstuna 
efter krisen. 

För att få en bättre inblick väljer vi ut några kommuner att jämföra oss med för att se hur Eskilstuna 
särskiljer sig i regionen. 

JÄMFÖRELSEREGIONER 
Eftersom vår målsättning är att bli bättre än rikssnittet använder vi Sverige i genomsnitt som jämförelse. Vi 
jämför sedan Eskilstuna med de städer som är våra närmaste konkurrenter men också samarbetspartner 
och utgör marknaden för våra tjänster och produkter. 

Västerås 
Västerås har många likheter med Eskilstuna när det gäller läge och till viss del historik men har idag på 
många sätt en annorlunda sammansättning av näringslivet. Västerås har ett flertal stora världsledande 
företag etablerade i sin kommun.  

Västerås stad lade den första stora beställningen av Asea, Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget, som 
levererade stadsbelysning år 1888-89. Relationen mellan Asea och kommunen utvecklades vilket ledde till 
att bolaget flyttade till Västerås 1890. Företagets verksamhet har sedan dess varit en röd tråd i Västerås 
utveckling. 

Relationen mellan Eskilstuna och Västerås är mycket viktig. Särskilt samarbeten inom näringslivet, 
högskolan, handeln och arbetsmarknaden. Ca 1 250 eskilstunabor pendlar dagligen till Västerås där de 
arbetar och ca 1 150 västeråsbor pendlar till Eskilstuna. Västerås har positiv nettoinpendling för arbete.  

Strängnäs 
Strängnäs är närmast grannkommun till Eskilstuna. Strängnäs har en stark utveckling när det gäller 
sysselsättning och förvärvsinkomst. Kommunen har utnyttjat det attraktiva läget vid Mälaren och satsat på 
att erbjuda attraktiva bostäder, vilket lett till en stor befolkningsökning. Strängnäs har en negativ 
nettoinpendling för arbete och är en stor konkurrent till Eskilstuna som bostadsort. 

Strängnäs har ett starkt lokalt näringsliv och en tydligt definierad strategi för fortsatt förbättring genom sitt 
fokus på företagsklimatet.  
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Relationen mellan Eskilstuna och Strängnäs är viktig. Ca 1 050 eskilstunabor pendlar dagligen till 
Strängnäs för arbete och ca 1 400 Strängnäsbor pendlar till Eskilstuna.  

Stockholm 
Sveriges huvudstad är center för arbetsmarknaden. Stockholm som stad har bland den högsta 
befolkningstillväxten i Europa. 19 av världens 2 000 största företag har sina huvudkontor i Stockholm (och 
2 i Solna). En kraftig överrepresentation för Stockholms storlek och även för Sverige jämfört med övriga 
industriländer. 

Relationen mellan Eskilstuna och Stockholm är oerhört viktig. Ca 1 400 eskilstunabor pendlar dagligen till 
Stockholm för arbete och ca 500 stockholmsbor pendlar till Eskilstuna.  

Jönköping 
Jönköping är liksom Eskilstuna en utpräglad industristad och har under konjunktursvängningar drabbats av 
nedläggningar och förlorande arbetstillfällen. Jönköping har lyckats mycket bra i omställningen av 
näringslivet och utgör en bra referenspunkt för Eskilstuna. 

NÄROMRÅDESANALYS 
Vi jämför Eskilstuna med Västerås, Strängnäs, Stockholm och Jönköping avseende folkmängd, 
sysselsättningsgrad, utbildningsnivå och förvärvsinkomst. 

Folkmängd 

 
Figur 2b: Relativ folkmängd 

Ovanstående figur jämför kommunernas utveckling i jämförelse med Sverige i genomsnitt. 

Eskilstuna har växt långsammare än genomsnittet fram till 2000-talet när tillväxten tilltagit. Urbaniseringen 
som inneburit att Stockholm växer snabbare än landet i genomsnitt kan sägas ha börjat på 90-talet. Under 
perioden 1968 till 80-talet kan man se motsatsen till urbanisering där Stockholm växte långsammare än 
Sverige i genomsnitt. 

Västerås och Jönköping som är tydliga lokala arbetsmarknader följer tillväxten i Sverige relativt väl även 
om det finns ökad tillväxt från 90-talet och framåt. 

Strängnäs är det stora undantaget som har en tydligt mycket högre befolkningstillväxt än genomsnittet.  
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Sysselsättningsgrad 
Sysselsättningsgraden beräknas som antalet förvärvsarbetande med bostad i kommunen i relation till 
folkmängden i samma ålder. 

Nedan visas sysselsättningsgraden och relativ sysselsättningsgrad jämfört med Sverige i genomsnitt för tre 
ålderskategorier. Åldersgruppen 20-64 år som vanligen används för analys av arbetsmarknaden samt 
åldersgrupperna 20-34 år och 20-24 år för att analysera framtida utveckling. Vidare har samma jämförelse 
städer som tidigare använts. 

 
Figur 3a  

 
Figur 3b 

 
Figur 4a 

 
Figur 4b 

 
Figur 5a 

 
Figur 5b 
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Fyra saker att notera: 

- Eskilstuna har inte lyckats återhämta sig till 2007 års nivå efter finanskrisen (figur 3a, 4a, 5a). 
- Åldersgruppen 20-24 år i Eskilstuna har högre relativ sysselsättningsgrad i jämförelse med Sverige i 

genomsnitt (figur 5b) än åldersgruppen 20-34 år (figur 4b) och 20-64 år (figur 3b). 
- Sysselsättningsgraden är högre i grannkommunerna Västerås och Strängnäs. 
- I samtliga jämförelser ligger Eskilstuna lägst i sysselsättningsgrad (figur 3a, 3b, 4a, 4b, 5a, 5b). 

Utbildningsnivå 
Vi undersöker andelen högskoleutbildade med 3 års eftergymnasial utbildning eller mer för två 
åldersgrupper och andelen med 2 års gymnasieutbildning eller mindre som skattningar för utbildningsnivån 
inom arbetskraften. 

Vi analyserar åldersgruppen 25-65 år istället för 20-64 år som ett mått för hela arbetskraften eftersom det 
är få som hunnit göra klart sin utbildning innan 25 år. Vi kan därmed undvika missvisning p.g.a. 
demografiska förändringar i åldersspannet 20-24 år där få hunnit avsluta eventuell påbörjad utbildning. 

Åldersgruppen 25-44 år utgör den yngre hälften av arbetskraften mellan 25-64 år. Vi analyserar denna som 
ett mått på framtida potential. Samma jämförelsestäder används. 

 
Figur 6a 

 
Figur 6b 

 
Figur 7a 

 
Figur 7b 
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Ur graferna med andel högskoleutbildade till vänster (figur 6a, 7a) kan vi se att utbildningsnivån i Sverige 
och kommunerna ökar och att den yngre hälften av arbetskraften har större andel högskoleutbildade än 
den samlade arbetskraften och således också än den äldre hälften (som inte redovisas). 

Ur graferna med relativ andel högskoleutbildade till höger (figur 6b, 7b) kan vi utläsa att utbildningsnivån i 
kommunerna har blivit mer homogen sedan början av 90-talet. 

Det finns två tydliga trender som kan utläsas i graferna: 

i) Strängnäs tappar i jämförelse med Sverige i genomsnitt. 
 

ii) Eskilstuna har återhämtat en del av utbildningsgapet för 25-44 år i jämförelse med Sverige i 
genomsnitt under perioden 2000-2010 (figur 7b), men glider långsamt isär därefter. Det är 
alarmerande. Oavsett anledning är åtgärder nödvändiga. 

 

 
Figur 8a 

 
Figur 8b 

 

För att få en uppfattning om arbetskraften som valt att avstå längre utbildning undersöker vi andelen 
invånare med 2-årig gymnasieutbildning eller mindre. 

I Stockholm är andelen personer med låg utbildning mycket liten. En anledning är att arbetsmarknaden i 
Stockholm generellt kräver en högre utbildningsnivå. En annan är konsekvensen att högre utbildning 
generellt medför högre inkomst. Kostnaderna för boende i Stockholm är så pass höga att det är mycket 
svårt att vara bosatt i Stockholm utan hög inkomst. 

Västerås, Eskilstuna och Strängnäs följer inte utvecklingen och minskar inte andelen som valt att avstå 
längre utbildning lika mycket som Sverige i genomsnitt (figur 8b). Detta är alarmerande och åtgärder för 
ökad rekrytering till 3-åriga gymnasieprogram och högskola bör vara lämpligt. 

För att motbevisa det argument som ibland anges, att storstadsregionerna är så starka att resten av 
Sverige inte kan följa genomsnittet, kan vi notera Jönköpings utveckling. Jönköping visar en tydlig trend på 
minskad andel som valt att avstå längre utbildning (figur 8b). Jönköping har även gått från en låg nivå till 
över Sveriges genomsnitt när det avser högutbildade (figur 6a, 6b, 7a, 7b) genom lyckade insatser under 
en 20-årsperiod. 

15%	
20%	
25%	
30%	
35%	
40%	
45%	
50%	
55%	
60%	
65%	
70%	

1993	 1998	 2003	 2008	 2013	

2	årig	gymnasieutbildning	eller	mindre	
befolkningen	25-44	år	

Eskilstuna	 Västerås	 Strängnäs	
Stockholm	 Jönköping	 Sverige	

0,60	

0,80	

1,00	

1,20	

1,40	

1993	 1998	 2003	 2008	 2013	

Rela>v	andel	med	2	årig	gymnasie-	
utbildning	eller	mindre	25-44	år	

Eskilstuna	 Västerås	 Strängnäs	
Stockholm	 Jönköping	 Sverige	



Sida 21 av 38 
 

Genomsnittlig förvärvsinkomst 

 
Figur 9a Den lodräta axelns värde är tkr/år 

 
Figur 9b 

 
Figur 9c Den lodräta axelns värde är tkr/år 

 

 

Genomsnittlig förvärvsinkomst är trubbigt mått på näringslivet i en kommun även om den ger en viss 
indikation. Relevant för näringslivsutvecklingen är i första hand förvärvsinkomsten för de som är 
sysselsatta. Sysselsättningsgrad, andel småföretagare och kapitalinkomster förvrider bilden. Tydligt är hur 
finanskrisen påverkat nivåerna på förvärvsinkomsten (figur 9a, 9c). 

I figur 9c är förvärvsinkomsten justerad för inflation med konsumentprisindex. 

En detaljerad analys av Eskilstunas näringsliv återfinns i bilaga 2, sidorna 8-15. 

 
Företagsamhet 
Sedan 2009 gör Svenskt Näringsliv en årlig mätning av företagsamheten i Sverige [4]. Mätningen mäter hur 
många företagsamma personer det finns som andel av folkmängden i åldern 16-74 år. 

En person som uppfyller något av följande kriterier räknas som företagsam: 

- personen har en F-skattsedel 
- personen är delägare i ett aktivt handelsbolag 
- personen är VD eller ordinarie styrelsemedlem i ett aktivt aktiebolag 

Alla individer som uppfyller något av dessa kriterier räknas som företagsamma i den här mätningen. 
Individerna räknas bara en gång oavsett om personen ansvarar för ett eller flera företag. 
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Figur 10a 

 
Figur 10b 

 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Eskilstuna 8,3 % 8,2 % 8,2 % 8,1 % 8,1 % 8,3 % 8,2 % 8,2 % 
Västerås 8,6 % 8,6 % 8,7 % 8,9 % 8,9 % 9,1 % 9,2 % 9,3 % 
Strängnäs 13,0 % 12,9 % 13,1 % 13,1 % 12,9 % 13,1 % 13,4 % 13,6 % 
Stockholm 15,3 % 15,3 % 15,5 % 15,8 % 15,7 % 15,9 % 16,0 % 16,1 % 
Jönköping 9,5 % 9,5 % 9,6 % 9,8 % 9,8 % 9,8 % 10,0 % 10,0 % 
Sverige 11,6 % 11,6 % 11,7 % 12,0 % 12,0 % 12,1 % 12,1 % 12,3 % 
 

Tabell 3: Procentuell företagsamhet i jämförelse 

Företagsamheten växer i Sverige och i samtliga kommuner i jämförelsen utom Eskilstuna i denna mätning. 

 
Lokala arbetstillfällen & fördelning mellan näringsliv och offentlig sektor 
Följande tabell visar antalet lokala arbetstillfällen för jämförelseregionerna i åldrarna 20-64 år fördelat på 
fem olika arbetsgivare, näringslivet, kommunen, staten (inklusive övriga offentliga organisationer) samt 
övriga organisationer. Underlaget avser 2015 med en jämförelse för 2006 för att se utvecklingen över tio år. 
Källa SCB [6]. 

 
2015	

	
2006	

  Näringslivet Kommunen Landstinget Staten Övriga Totalt 
 

Totalt 
Eskilstuna 40 19 5 5 2 72 

 
74 

Västerås 53 13 7 5 3 80 
 

77 
Strängnäs 37 15 1 2 2 56 

 
57 

Stockholm 80 9 2 11 5 106 
 

102 
Jönköping 51 17 8 7 3 86 

 
84 

Sverige 49 15 4 6 3 78 
 

77 
 
Tabell 4: Lokala arbetstillfällen per 100 invånare i åldrarna 20-64 år fördelat på arbetsgivare 

Stockholm har fler arbetstillfällen än invånare (106) med en ökning från 102 på tio år vilket visar en mycket 
stark lokal arbetsmarknad med tydlig arbetsinpendling. Få anställda inom kommunen, men många statligt 
anställda. 
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I Västerås och Jönköping ökar antal arbetstillfällen per 100 invånare från 2006 till 2015 och städerna har 
båda fler arbetstillfällen per 100 invånare än Sverige i genomsnitt. Stark lokal arbetsmarknad och 
arbetsinpendling. 

Strängnäs har mycket få arbetstillfällen per 100 invånare, dock är relativt många av dessa inom näringslivet 
(överstiger rikssnittet). Strängnäs är unik bland jämförelseregionerna med högst sysselsättningsgrad men 
lägst andel lokala arbetstillfällen, vilket tydligt illustrerar Strängnäs som bostadsort för arbetspendlare. 

Eskilstuna har färre arbetstillfällen per 100 invånare i åldrarna 20-64 år i jämförelse med Sverige (72 
jämfört med 78) och betydligt färre arbetstillfällen inom näringslivet (40 jämfört med 49). Eskilstuna har 
också tappat antal arbetstillfällen per 100 invånare från 2006 (74) till 2015 (72).  

Under perioden har 2006 till 2015 har följande utveckling skett i Eskilstuna: 

- Befolkningen i åldrarna 20-64 har ökat med 3822 personer 
- Antalet lokala arbetstillfällen har ökat med 1371 
- Nettoutpendlingen har ökat med ca 600 personer 

Eskilstuna har flest anställda inom kommunen (19) per 100 invånare av jämförelseregionerna och betydligt 
fler än Sverige i genomsnitt (15). Antalet arbetstillfällen i Landstinget ligger strax över Sverige i genomsnitt 
(5 jämfört med 4) och antalet arbetstillfällen inom Staten ligger något under (5 jämfört med 6). 

MARKBEREDSKAP & STADSPLANERING 
Eskilstuna kommun är enskilt störst markägare av exploateringsbar mark. 

Kommunen har mark för kommersiellt ändamål med lagakraftvunnen detaljplan till försäljning för 
etableringar i Brunnsta, ca 7 km nordväst om Eskilstuna samt i Kjula, ca 12 km öster om Eskilstuna, för 
logistikändamål. 

Logistik 
Eskilstuna kommun gör en mycket stor investering i mark och infrastruktur för logistik. Avsikten är att 
möjliggöra etableringar som medför nya jobb i kommunen genom att utnyttja det geografiska läget samt 
möjligheten till tre transportslag, väg, tåg och flyg. Eskilstuna Kombiterminal ligger i Folkesta ca 7 km 
nordväst om Eskilstuna. Eskilstuna Logistikpark ligger i Kjula ca 12 km öster om Eskilstuna. 

Mer information om logistik i Eskilstuna finns på hemsidan: http://www.eskilstunalogistik.se/ 
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FORSKNING KRING FRAMTIDENS JOBB 
I en uppmärksammad forskningsrapport från Oxford universitet går forskarna Carl Benedikt Frey och 
Michael A. Osborne igenom 702 klassificerade yrken på den amerikanska arbetsmarknaden. Frey och 
Osborne gör detta mycket mer detaljerat än tidigare studier genom att använda sig av den amerikanska 
O*net databasen. I databasen kartläggs minutiöst de olika yrkenas arbetsmoment, ursprungligheten för att 
kunna bedöma i vilken mån människor kan ersättas av teknik. Utifrån dessa beskrivningar har åtta 
dimensioner identifierats där datorer får fortsatt svårt att klara av arbetsmoment. 

Finger Dexterity: The ability to make precisely coordinated 
movements of the fingers of one or both hands to grasp, 
manipulate, or assemble very small objects. 
 
Manual Dexterity: The ability to quickly move your hand, your 
hand together with your arm, or your two hands to grasp, 
manipulate, or assemble objects. 
 
Cramped Work Space, Awkward Posit ions: How often does 
this job require working in cramped work spaces that requires 
getting into awkward positions? 
 
Original ity: The ability to come up with unusual or clever ideas 
about a given topic or situation, or to develop creative ways to 
solve a problem. 

Fine Arts: Knowledge of theory and techniques required to 
compose, produce, and perform works of music, dance, visual 
arts, drama, and sculpture. 
 
Social  Perceptiveness: Being aware of others’ reactions and 
understanding why they react as they do 
 
Negotiation: Bringing others together and trying to reconcile 
differences. 
 
Persuasion: Persuading others to change their minds or 
behavior. 
 
Assist ing and Caring for Others: Providing personal 
assistance, medical attention, emotional support, or other 
personal care to others such as coworkers, customers, or 
patients. 
 

Tabell 5: Faktorer som utgör flaskhalsar för datorisering enligt Frey och Osborne, baserat på den amerikanske yrkesdatabasen O*net. 

Nästa steg är att låta experter på ML (machine learning, en matematisk algoritmisk process) bedöma i 
vilken uträckning olika arbetsmoment kan tas över av datorer under de kommande 20 åren. Resultaten är i 
flera avseenden anmärkningsvärda. För den amerikanska arbetsmarknaden som helhet beräknas att 47 % 
av jobben riskerar att datoriseras inom 20 år. 

Stiftelsen för Strategisk Forskning (”SSF”) gav 2014 uppdraget till Stefan Fölster, nationalekonom, chef för 
Reforminstitutet samt adjungerad professor vid KTH, uppdraget att räkna på de svenska jobben. Arbetet 
presenteras i rapporten ’Vartannat Jobb Automatiseras inom 20 år’ [2]. Arbetet bygger på att matcha den 
svenska yrkesklassificeringen SSYK3 (standard för svensk yrkesklassificering version 96) med 113 
yrkesgrupper, med de amerikanska yrkesklassificeringarna. 

Resultatet är dystert och redovisar att många olika yrkesgrupper är utsatta och att ett stort antal jobb 
riskerar att gå förlorade. Är man lite positivt lagd, så sorterar man istället listan i omvänd ordning. Vilka jobb 
är det som inte riskerar gå förlorade? 

I en andra rapport 2015 tas ett ytterligare steg framåt ’De nya jobben i automatiseringens tidevarv’ [1]. Dels 
jämförs utfallet under perioden 2006-2011 med den teoretiska modellen, dels undersöks potentialen för att 
digitaliseringen och automatiseringen i sig ger upphov till nya jobb. Se [1],[2] för en mer detaljerad 
beskrivning och detaljerade resultat. 

I rapporten konstateras det att den teoretiska modellen stämmer väl in med den utveckling som skett i 
Sverige över perioden 2006-2011. 

 

 

 

 



Sida 25 av 38 
 

Kod Kategori 
Sysselsättning 

2006 
Sysselsättnings- 

ökning till 2011 

Predikterad 
sysselsättnings- 
ökning på 20 år 

213 dataspecialister 81 328 16 459 142 385 

522 försäljare, detaljhandel; demonstratörer m.fl. 187 055 20 495 130 001 

311 ingenjörer och tekniker 126 385 -3 722 67 923 

122 drift- och verksamhetschefer 58 766 22 360 59 486 

341 säljare, inköpare, mäklare m.fl. 169 936 14 785 58 341 

214 civilingenjörer, arkitekter m.fl. 66 809 12 373 47 692 

222 hälso- och sjukvårdsspecialister 43 280 4 251 42 875 

131 chefer för mindre företag och enheter 72 010 -543 42 310 

241 företagsekonomer, marknadsförare och personaltjänstemän 90 479 15 422 40 023 

323 sjuksköterskor 64 007 8 464 39 210 

712 byggnads- och anläggningsarbetare 84 499 21 823 37 941 

713 byggnadshantverkare 88 735 5 395 34 826 

913 köks- och restaurangbiträden 56 806 4 770 33 775 

312 datatekniker och dataoperatörer 38 838 5 448 33 712 

331 förskollärare och fritidspedagoger 79 359 5 921 26 891 

343 redovisningsekonomer, administrativa assistenter m.fl. 62 048 10 634 24 330 

422 kundinformatörer 46 046 2 361 17 659 

347 tecknare, underhållare, professionella idrottsutövare m.fl. 13 123 4 185 14 741 

912 städare m.fl. 68 847 2 473 14 577 

245 journalister, konstnärer, skådespelare m.fl. 36 753 2 064 14 340 
 
Tabell 6: Yrkesgrupper sorterade efter störst förväntad ökning av antal nya jobb 

Resultaten i rapporten visar på vilka yrkesgrupper som har störst potential att växa. Högt upp på listan 
kommer ett antal yrkeskategorier som anknyter till Eskilstunas näringslivsförutsättningar. 

 

Yrkesgrupp Kommentar Tillväxt- 
prognos 

Automatiserings- 
risk 

dataspecialister, datatekniker och 
dataoperatörer 

Allra störst mängd nya arbetstillfällen skapas 
där utbildning inom datavetenskap är 
nödvändig. Yrkesgruppen i sig är också en 
förutsättning för det övriga näringslivets 
utveckling. Lokalt högskoleprogram är 
nödvändigt för kompetensförsörjning. 

Mycket stor Låg 

ingenjörer och tekniker, 
civilingenjörer, arkitekter m.fl. 

Yrken med högre tekniska utbildningar är 
viktiga för industrins utveckling. 

Medel Mycket låg 

hälso- och sjukvårdsspecialister, 
sjuksköterskor, sjukgymnaster, 
sjuksköterskor med särskild 
kompetens 

På Mälardalens Högskola finns en av Sveriges 
största utbildningar av sjuksköterskor, vilket 
borgar för ett positivt utfall. 

Stor Mycket låg 

byggnads- och anläggningsarbetare, 
byggnadshantverkare,  

Byggrelaterade yrken har växt mycket i 
Eskilstuna och har stor potential att växa mer. 

Mycket stor Medel 

köks- och restaurangbiträden, städare 
m.fl., frisörer och annan 
servicepersonal, personliga tjänster 

Serviceyrken har växt mycket i Eskilstuna och 
har stor potential att växa mer. 

Stor Medel 

företagsekonomer, 
personaltjänstemän, 
redovisningsekonomer, administrativa 
assistenter m.fl. 

Digitalisering och automatisering leder till 
effektivisering, delvis genom outsourcing som 
det finns goda förutsättningar för i Eskilstuna. 

Stor Stor 

 

Tabell 7: Yrkesgrupper med tillväxtpotential i Eskilstuna som också har stor tillväxtpotential enligt SSFs rapport [1] 



Sida 26 av 38 
 

Frey och Osbornes forskningsrapport har fått stort genomslag i prognoser av arbetsmarknaden och inom 
vilka yrken jobben förväntas finnas i framtiden, såväl i Sverige som internationellt. Regeringskansliet, 
expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, uppmärksammar forskningsresultaten och använder samma 
metodik i en egen omfattande studie [7]. 

 
VALIDERING & FÖRUTSÄTTNINGAR 
För att validera resultaten i SSFs rapport [1] studerar vi Eskilstuna och jämförelseregionerna. Rapporterna 
från SSF baseras på statistik som kan erhållas från SCB [6]. Rapporterna redovisar ett dataunderlag vid två 
tidpunkter 2006 och 2011. Idag finns underlag tillgängligt från 2001 till och med 2013, varför vi kan skapa 
oss en bild av hur utvecklingen varit historisk och om den överensstämmer med rapporternas resultat. 

Fler detaljer och kommentarer till SSF:s rapporter kan läsas under rubriken Volymstudie. 

Vi inleder med att studera de tio yrkesgrupperna som förväntas stå för flest nya jobb de närmaste 20 åren. 
Dessa tio yrkesgrupper väntas stå för 7 av 10 nya jobb. 

 
Figur 11: 10 yrkesgrupper med störst tillväxt av antal nya jobb på 20 år (2011-2031) 

I figur 11 ovan kan vi göra följande iakttagelser: 

SSF:s prognos som baseras på en teoretisk modell (figur 11, svart streckad linje) följer den historiska 
utvecklingen i Sverige (figur 11, svart heldragen linje) väl. 

Stockholm har långt fler arbetstillfällen inom yrkesgrupper som förväntas öka i jämförelse med såväl 
Sverige i genomsnitt som övriga kommuner i jämförelsen. Tillväxten av nya jobb inom dessa tio 
yrkesgrupper är också större i Stockholm än Sverige i genomsnitt och övriga kommuner. 

Västerås och Jönköping har en stor andel arbetstillfällen inom yrkeskategorierna som väntas öka. Västerås 
och Jönköping är tydliga regionala center för arbetsmarknaden. Strängnäs har en låg andel, men den ökar, 
vilket kan förklaras med att Strängnäs till stor del är en bostadsort med stor utpendling och det är lokala 
arbetstillfällen som visas i grafen. 
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10	yrkesgrupper	med	störst	>llväxt	av	antal	nya	jobb	på	20	år	(2011-2031)	

Eskilstuna	 Västerås	 Strängnäs	 Stockholm	 Jönköping	 Sverige	 Sverige,	Prognos	SSF	

Tio	yrkesgrupper	förväntas	stå	för	7	av	10	nya	jobb	i	Sverige	de	närmaste	20	
åren:	
213	dataspecialister	
522	försäljare,	detaljhandel;	demonstratörer	m.fl.	
311	ingenjörer	och	tekniker	
122	drif-	och	verksamhetschefer	
341	säljare,	inköpare,	mäklare	m.fl.	
214	civilingenjörer,	arkitekter	m.fl.	
222	hälso-	och	sjukvårdsspecialister	
131	chefer	för	mindre	företag	och	enheter	
241	företagsekonomer,	marknadsförare	och	personaltjänstemän	
323	sjuksköterskor	

Eskilstuna	har	färre	jobb	inom	yrkesgrupper	med	
förväntad	>llväxt	än	Sverige	i	genomsniA	och	
nega>v	utveckling.	Strategiska	åtgärder	och	ak>va	
insatser	är	nödvändiga	för	aA	vända	trenden.	
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För Eskilstuna ser vi en tydlig förändring efter finanskrisen 2008. Före finanskrisen (2001 till och med 2007) 
sker en positiv utveckling och tillväxten av arbetstillfällen inom de tio yrkesgrupperna sker snabbare i 
Eskilstuna än Sverige i genomsnitt och övriga kommuner (Stockholm möjligen undantaget). Efter 
finanskrisen är utvecklingen tydligt negativ, vilket är alarmerande. 

 

Eftersom datakunskap är den gemensamma faktorn för digitalisering och automatisering analyserar vi två 
yrkesgrupper, 213 dataspecialister och 312 datatekniker och dataoperatörer. Enligt SSF:s prognos kommer 
var femte nytt jobb vara inom dessa yrkesgrupper. 
 

 
Figur 12: Vart femte jobb förväntas vara dataspecialister (Prognos 2011-2031)   

Vi kan även inom dessa yrkesgrupper notera att prognosen ’SSF för sysselsättningen’ (figur 12, svart 
streckad linje) följer trenden för Sverige i genomsnitt (figur 12, svart heldragen linje). 

Stockholm utvecklas starkare än övriga kommuner även om ett stort hack i kurvan noteras åren 2003 och 
2004. Det är möjligt att detta är en effekt av IT-kraschen våren 2000 som innebar att investerarnas intresse 
försvann och att effekterna följde först några år senare. 

Eskilstuna visar en tydlig negativ utveckling och skiljer sig mot såväl Sverige som övriga kommuner i 
jämförelsen. Det är alarmerande och åtgärder är nödvändiga. 

Västerås ligger över rikssnittet vilket är naturligt med tanke på Västerås starka näringsliv inom teknik. 
Strängnäs långt under, vilket kan förklaras med att Strängnäs till stor del är en bostadsort med stor andel 
pendlare. 

Jönköping visar en stark positiv utveckling. Från att i början av perioden legat under rikssnittet, sedan öka 
kraftigt till att i slutet av perioden ligga betydligt över rikssnittet. Det visar att betydande förändringar är 
möjliga med konkreta och målinriktade åtgärder. Jönköpings universitet har utbildningsprogram som lämpar 
sig för det lokala näringslivet inom sannolika tillväxtområden. Det nära och starka samarbetet mellan 
näringsliv, kommun och utbildning är välkänt. 
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Vart	femte	nyA	jobb	förväntas	vara	dataspecialister	(Prognos	2011-2031)	

Eskilstuna	 Västerås	 Strängnäs	 Stockholm	

Två	yrkesgrupper	förväntas	stå	för	var	femte	nyE	jobb	i	Sverige	de	närmaste	20	
åren:	
213	dataspecialister	
312	datatekniker	och	dataoperatörer	
	
Avancerad	datakunskap	är	en	grundförutsäAning	för	majoriteten	av	kvalificerade	
jobb	och	en	absolut	nödvändighet	för	aA	driva	utvecklingen	inom	industrin,	
tjänstesektorn	och	forskning.	
	
EA	dedikerat	utbildningsprogram	på	MDH	campus	Eskilstuna	föreslås	samt	ak>va	
insatser	aA	etablera	företag	med	arbets>llfällen	inom	yrkesgruppen.	

Eskilstuna	har	förlorat	arbets>llfällen	inom	
datatjänster.	En	motsaA	trend	jämfört	Sverige	i	
genomsniA.	

Jönköping	har	gåA	från	en	låg	andel	
arbets>llfällen	inom	datatjänster	>ll	fler	än	
rikssniAet.	
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DEL 3 - STRATEGI  
I FRAMKANT AV UTVECKLINGEN 
Digitaliseringen och automatisering går som en röd tråd genom näringslivsutvecklingen. Digitaliseringen 
medför skalbarhet och möjligheten att nå ut till fler kunder. 

Följande uppställning visar med ett par exempel på hur lång tid det tagit att nå ca 50 miljoner användare för 
några kända tjänster. 

Radio TV Facebook Pokemon GO 
38 år 13 år 3,5 år 19 dagar 
    
Automatisering, som kan ses som en följdeffekt av digitalisering, medför högre effektivitet och ofta högre 
omsättning per anställd. Baksidan är naturligtvis risken för att behovet av personal minskar vid 
effektiviseringen om inte företagen samtidigt ökar sin omsättning och sina marknadsandelar. Alla kan ju 
inte växa. Men det finns fördelar och tydliga möjligheter med dagens utveckling och det är där vi skall lägga 
fokus. 

För arbetsmarknaden är digitalisering och automatisering som en flodfåra. 

På ena sidan kommer de som leder utvecklingen kunna säkerställa jobben som behövs för att utveckla, 
driftsätta, sköta och underhålla automatiserade system. Det handlar t.ex. om robotar och effektivare 
processer för tillverkande industri. Inom tjänstesektorn datorprogram och system som ger användarna 
möjlighet att uträtta mer på kort tid. Inom detaljhandeln handlar det både om effektivare processer för 
logistik och naturligtvis e-handel. 

På andra sidan finns alla de jobb som av olika skäl inte lämpar sig för att ersättas av automatiserade 
alternativ. Lägst sannolikhet att ersättas har yrken som kräver fingerfärdighet, originalitet, konstnärlighet, 
social förmåga, förhandling, förmåga att övertala andra, och omtanke om andra människor. Det är också 
inom dessa yrkesgrupper antalet arbetstillfällen har växt mest i Eskilstuna på senare år.  

Ser vi till mängden nya jobb så är det tydligt att det är just inom dessa två områden där det skett betydande 
tillväxt av nya jobb efter finanskrisen. 

Digitalisering och automatisering i det lokala näringslivet 
Större företag har lättare att få skalfördelar genom att utnyttja möjligheterna inom digitalisering och 
automatisering nedan ett par exempel från Eskilstunas lokala näringsliv: 

AQ Segerström satsar på automatisering och har växt från ett 60-tal anställda 2010, efter finanskrisen när 
AQ Group tog över som nya ägare, till över 220 anställda bland annat genom att investera i robotisering. 

Etableringen av H&M:s plocklager (2002) är en produkt av digitalisering och automatisering av 
logistikflöden med idag ca 400 arbetstillfällen. 

Etableringen av Transcom 2011 är ett exempel på tjänster inom kundservice och teknisk support av IT-
system med utgångspunkt i digitalisering och automatisering som medfört över 400 arbetstillfällen. 

Sportamore etablerar E-handelslager i Logistikparken och förväntas medföra 70 nya arbetstillfällen. E-
handel bygger i hög grad på digitalisering och automatisering. 

FOKUSOMRÅDEN  
Ur yrkesstatistik och framtidsprognoser kan man utläsa att Eskilstuna idag har få arbetstillfällen inom 
yrkesgrupper som förväntas få stor tillväxt. Eskilstuna är därför i behov av tydligt definierade fokusområden 
med långsiktig hållbarhet. Som långsiktig hållbarhet utgår vi från yrkesgrupper som förväntas ge stor tillväxt 
av arbetstillfällen i framtiden. Dvs yrkesgrupper som växer med digitalisering och automatisering samt 
yrkesgrupper som inte påverkas nämnvärt av den utvecklingen. 
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Viktigt är att fokusera på Eskilstunas unika förutsättningar och de möjligheter de innebär snarare än att 
konkurrera med närliggande och jämförbara kommuner. 

Viktigt är också att fokusera på väl beprövande områden där framgång kan nås med förhållandevis små 
insatser och hävstångseffekter uppnås. Goda exempel bör kopieras och anpassas för Eskilstunas 
förutsättningar. 

Nedan redogörs för följande två fokusområden för Eskilstuna med undergrupper. 

1. Digitalisering och automatisering 
o Tillverkande industri  
o Tjänstesektorn  
o Vård  

2. Organisk tillväxt  

DIGITALISERING  & AUTOMATISERING 
Tillverkande industri 
Industrijobben är mycket viktiga i Eskilstuna. För att vara konkurrenskraftiga på lång sikt behöver 
Eskilstunas industriföretag öka effektiviteten och omsättningen per anställd och i flera fall moderniseras. 
Förutom de allra största industriföretagen i Eskilstuna har många företag relativt få kunder och är känsliga i 
konjunkturcykler. Fortsatt effektivisering genom digitalisering och automatisering är en avgörande 
förutsättning på lång sikt. 

Industrijobben i Eskilstuna har en högre lönenivå än övriga branscher vilket innebär stor konsumtionskraft 
och medför därmed hävstångseffekter för Eskilstunas övriga näringsliv såsom handel och besöksnäring. En 
positiv utveckling av industriföretagen i Eskilstuna innebär ökade marknadsandelar, ökad omsättning, 
ökade lönenivåer men sannolikt färre arbetstillfällen. En negativ utveckling av industrisektorn innebär en 
stor nedgång i antal arbetstillfällen. 

Oavsett om antalet arbetstillfällen bibehålls eller minskar framledes kommer industrijobben 
fortsatt vara mycket betydelsefulla för Eskilstuna och viktiga att värna om. 
 

Översiktliga behov kan summeras till: 

Tillväxt & Etablering: I första hand tillväxt hos starka aktörer. Troligen få nyetableringar. 

Kompetensförsörjning: Stort behov av ökad utbildningsnivå. Sannolikt högre genomsnittlig lönenivå i 
framtiden. 

Stadsplanering: Marginellt behov av lokaltillväxt. I huvudsak bibehållen markanvändning. Det finns idag 
vakanser på marknaden och industrin jobbar kontinuerligt för högre effektivisering och kortare lagringstider. 
Tillväxt i omsättning innebär inte nödvändigtvis större lokalbehov, men fler och större transporter. 

Kommunal Service: Snabb och effektiv service är avgörande. Ett industriföretag kan få en order som måste 
levereras inom viss tid och ofta avgörande för företagets framtid. Behövs tillstånd (bygglov, miljötillstånd, 
annat) så är företagets utveckling direkt beroende av om service ges tillräckligt snabbt för att företaget ska 
kunna bekräfta ordern. Ökat samförstånd mellan näringslivet och kommunen är viktigt. 

Tjänstesektorn 
Enligt Forbes lista för världens 2 000 största publika företag har 21 sina huvudkontor i Sverige [5]. 19 av 
dessa har huvudkontor i Stockholm. Närheten till 19 av världens 2 000 största företag ger en unik position i 
jämförelse med västvärlden generellt. (Jämför figur 1) 

Samtliga 19 företag verkar på en global marknad med en målsättning att öka lönsamheten vilket kan göras 
genom ökade intäkter, större marknadsandelar och lägre kostnader. 
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Eskilstuna har en unik potential att erbjuda tjänster till storföretag i Mälardalen som vill sänka 
sina kostnader genom digitalisering och automatisering av tjänster (backoffice). 
 

Eskilstuna är unikt i regionen av följande skäl:  

1. Eskilstuna har betydligt lägre kostnadsbild än närliggande konkurrerande orter när det gäller 
bl.a. lokalkostnader, boendekostnader och tjänster. 

2. För att vara en attraktiv lokalisering för tjänsteföretag inom backoffice måste staden vara stor 
nog och ha goda kommunikationer för att rekryteringsunderlaget ska vara tillräckligt. Eskilstuna 
har dessa förutsättningar. 

3. Närheten till kunderna (i huvudsak Stockholm) är betydelsefulla för många och avgörande i 
vissa fall. 

Jämför vi med våra närmaste konkurrenter så kan vi konstatera att: Strängnäs är dels för litet, har för låg 
tillgänglighet på arbetskraft och högre kostnadsläge; Västerås har högre kostnadsläge när det gäller 
lokaler, bostäder och tjänster samt betydligt högre genomsnittlig lönenivå; Kungsör, Köping och Arboga är 
för små för att kunna erbjuda rekryteringsunderlag för medarbetare och ligger lite för långt ifrån Stockholm 
för kundbesök. Samtliga kommuner närmare Stockholm har högre kostnadsnivå och närheten till 
Stockholm innebär att fler arbetsgivare konkurrerar om personalen på kort avstånd, vilket begränsar 
rekryteringsunderlaget. 

Tjänstesektorn kan delas upp i enklare och mer kvalificerade tjänster. På kort sikt är förutsättningarna för 
att etablera enkla tjänster goda. Med en uppbyggd marknad för enklare tjänster uppstår goda 
förutsättningar för mer kvalificerade tjänster, inte minst genom det rekryteringsunderlag som uppstår med 
medarbetare som jobbat med enklare tjänster och vill utveckla sig och gå vidare i karriären. 

Med teknikens utveckling kommer enklare tjänster med tiden ersättas med mer kvalificerade tjänster som 
per automatik ökar effektiviseringen. Branschen (backoffice) spås dubblera omsättningen per anställd inom 
10 år. Utbildning är avgörande för konkurrenskraften och för att Eskilstuna ska kunna behålla arbetstillfällen 
på lång sikt. 

Tjänstesektorn har stor potential för en stor mängd nya arbetstillfällen.  
 
Jämförande exempel: Irland och speciellt Dublin är en region som lyckosamt satsat på digitalisering och 
automatisering av tjänstesektorn. Idag är Dublin ledande i Europa (troligen världsledande) inom 
administrativa tjänster för finanssektorn. Utvecklingen har varit strategisk och gått från ett väldigt svagt 
näringsliv till ett mycket starkt. Verksamhetsområden innefattar bland annat: Fondadministration, bokföring, 
revision och compliance (regelansvar).  

Översiktliga behov kan summeras till: 

Tillväxt & Etablering: Marknadsförutsättningarna är goda för såväl tillväxt som nyetableringar. I huvudsak är 
det större arbetsgivare inom enklare tjänster och mindre arbetsgivare inom mer kvalificerade tjänster. Få 
punktinsatser kan bidra till stor tillväxt av arbetstillfällen. 

Kompetensförsörjning: Stort behov av ökad utbildningsnivå. I synnerhet inom IT för såväl enkla som mer 
kvalificerade tjänster. Ekonomiutbildningar är viktiga för mer kvalificerade tjänster. Utbildningsprogram inom 
IT och ekonomi med säte i Eskilstuna är avgörande för stor tillväxt. Det kan handla om både eftergymnasial 
utbildning och högskoleutbildning på MDH. 

Stadsplanering: Enklare tjänster kräver mindre yta än mer kvalificerade och är sannolikt den yrkeskategori 
där lokalutnyttjande är mest effektivt. Närheten till stadskärnan är avgörande och tekniska krav på lokaler 
är mycket stora vilket begränsar möjligheter till etablering i befintliga byggnader till ett fåtal på attraktivt 
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avstånd från stadskärnan. Hyresrätter för personal på gång- och cykelavstånd är en avgörande faktor för 
tillväxt. 

Kommunal Service: Huvudsakligen bygglov i förekommande fall. 

Se bilaga 4 för exempel. 

Vård 
Vård omsätter bara genom landstingsskatten ca [325] miljarder per år i Sverige. Med ökande medelålder 
och ökat medicinskt kunnande ökar också vårdbehovet. Behovet av att effektivisera vården för att hålla 
tillbaka kostnadsökningar är mycket stort. 

Mälardalens högskola i Eskilstuna har Sveriges största utbildning för sjuksköterskor. I kombination med 
utbildningsprogram inom IT och ekonomi och satsningen på ett Centrum för Digitalisering och 
Automatisering ges mycket goda förutsättningar för forskning inom effektivisering av vård och på sikt 
kompletterande kurser som höjer attraktionskraften för utbildningsprogrammen. 

Området kan på sikt ge spin off-effekter såsom utveckling av digitala lösningar samt fler arbetstillfällen 
genom större omsättning tack vare högre effektivitet. Närheten till Stockholm öppnar möjligheten för 
etablering av vissa typer av specialistvård.  

Behovet av effektivisering inom vården är enormt. Beloppens storheter medför i sig goda förutsättningar för 
finansiering av forskningstjänster. Omfattning av antalet nya arbetstillfällen är svårt att sia om utan beror till 
stor del på utfallet av omfång och resultat av forskning. 

Vårdområdet är viktigt för MDHs möjligheter till forskning. En utvecklingen av ett starkare säte i 
Eskilstuna ger flera hävstångseffekter för näringslivet. 
 

Översiktliga behov kan summeras till: 

Tillväxt & Etablering: Forskning i första hand. Svårt att uttala sig om betydelsen av möjliga spin off-effekter. 

Kompetensförsörjning: Utbildningsprogram inom IT och ekonomi på MDH campus Eskilstuna är sannolikt 
avgörande, liksom forskartjänster inom området. 

Stadsplanering: Inget direkt initialt behov. 

Kommunal Service: Inget direkt initialt behov. 

”ORGANISK TILLVÄXT” 
Med organisk tillväxt menar vi generellt alla andra yrkeskategorier och branscher som växer och har 
potential att växa i Eskilstuna och i synnerhet yrkeskategorier som svårligen kan ersättas med 
automatiserade alternativ. 

En stor mängd företag och arbetstillfällen har växt fram efter finanskrisen inom yrken som inte enkelt kan 
automatiseras.  

Branscherna som växt kraftigt i Eskilstuna sedan finanskrisen (se bilaga 2) är bygg, företagstjänster och 
besöksnäringen. Det är yrken såsom snickare, målare, restauranganställda, hotellpersonal, städare, 
avloppsrensare, rörmokare, elektriker, takläggare, hårfrisörer, revisorer, bokhållare, tekniska konsulter, m.fl. 

Enkla tjänster inom service- och byggrelaterade yrkeskategorier kan erbjuda anställning även för 
arbetssökande med begränsad kunskap i svenska språket och låg utbildning, vilka utgör den största 
andelen av arbetssökande idag. 

Branscher med egen organisk tillväxt har mycket stor potential att växa med ett stort antal nya 
arbetstillfällen i Eskilstuna. 
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Översiktliga behov kan summeras till: 

Tillväxt & Etablering: Stor potential för såväl tillväxt, nyföretagande som etablering. 

Kompetensförsörjning: Varierande behov. I huvudsak yrkesutbildningar på gymnasium, språkutbildningar 
för nyanlända och generella företagsutbildningar. 

Stadsplanering: Stort behov. Vakanserna för lokaler inom flertalet branscher som växer organiskt är 
begränsade. I princip behövs nya lokaler för varje nytt jobb. 

Kommunal Service: Akut behov av detaljplanering. Organiskt växande branscher växer kraftigt under 
högkonjunkturen och tillväxtpotentialen bör utnyttjas innan lågkonjunktur försämrar förutsättningarna. 
Långsiktigt behov av översiktsplanering och detaljplanering. I övrigt krävs arbetsmarknadsinsatser, 
huvudsakligen genom arbetsförmedlingen.  

Kommunala inköp: Inköp om 1 mkr årligen medför en ungefärlig arbetsmängd om 0,5 till 1,5 arbetstillfällen. 
Eskilstuna kommun handlar årligen för ca [1 600] mkr varav ca [900] mkr upphandlas av ej lokala företag 
enligt 2015 års statistik.  

Om kommunen istället väljer att aktivt driva sin upphandlingsprocess så att fler lokala företag kan delta och 
vinna upphandlingar kan ett stort antal lokala arbetstillfällen skapas. Om upphandlingen från lokala företag 
ökar med 600 mkr årligen så skapas förutsättningar för 600 nya jobb. Lokala företag har dessutom oftast 
bättre förutsättningar att leverera tjänster till lägre pris p.g.a. närheten, vilket kan leda till lägre kostnad och 
fler jobb. Initialt behövs en dialog för att se till vilka tjänster och produkter som kan erbjudas lokalt.   

Genom att effektivt verka för ökat informationsutbyte och dialog med lokala leverantörer 
beräknas 600 nya jobb kunna skapas inom 3 år. 
 

STRATEGIER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT  
Utifrån utmaningar och möjligheter, syfte, mål och fokusområden har vi tagit fram sju övergripande 
strategier/förhållningsätt som hjälper oss att nå våra mål.  

 

1. Förstärk, utveckla och marknadsför Eskilstuna som ett ”Centrum för Digitalisering & 
Automatisering”. 

 
2. Säkerställ förutsättningarna för befintligt näringsliv. Med tonvikt på branscher med stor 

mängd befintliga arbetstillfällen och branscher med tillväxtpotential som inte enkelt kan 
ersättas med automatiserade alternativ. 

 
3. Dela in åtgärder och insatser i akuta åtgärder och långsiktigt strategiska åtgärder. Prioritera 

först de åtgärder som ger mest effekt på lång sikt för minst insats och minst kostnad. 
 

4. Utnyttja och skapa synergier som ger hävstångseffekter. 
 

5. Se till att incitamenten för involverade och relevanta parter är att nå samma mål och inte 
omvänt. 
 

6. Agera rationellt, systematiskt och för Eskilstunas bästa – ’Eskilstunahatten på’. 
 

7. Förstärk samarbete inom och mellan näringsliv, kommun och skola. 



Sida 33 av 38 
 

 
FÖRUTSÄTTNINGAR 
FÖRANKRING I NÄRINGSLIVET 
Fabriksföreningen som representerar en stor del av industriföretagen i Eskilstuna och MITC (Mälardalens 
Industrial Technology Center) har i ett antal rapporter redovisat behovet av att öka kompetensförsörjningen 
inom digitalisering och automatisering [8][9]. 

Digitalisering och automatisering är en förutsättning för kommunens satsning inom logistik. För att kunna 
attrahera framtida etableringar inom E-handel är tillgänglighet av arbetskraft med kompetens inom IT och 
ekonomi en förutsättning. 

Den snabbast växande branschen i Eskilstuna de senaste fem åren som också lett till flest nya jobb är 
kundservice genom digitalisering och automatisering. Eftergymnasial och högskoleutbildningar inom IT och 
ekonomi med lokalt säte är en förutsättning för att branschen ska kunna växa med ett betydande antal 
arbetstillfällen och utvecklas mot mer kvalificerade tjänster, vilket också är nödvändigt för långsiktig 
överlevnad. 

NÄRINGSLIVSKLIMAT 
Eskilstunas näringslivsklimat behöver förbättras för att kunna attrahera nya etableringar och marknadsföra 
staden. Ett reellt förbättrat klimat innebär förbättrade affärer, större tillit mellan olika parter och intressenter 
samt ökat lokalt samarbete för gemensam utveckling.  

SYNERGIER 
En grundläggande förutsättning för genomförande av Affärsplan Eskilstuna är att den bygger på lönsamhet 
och win-win för och mellan involverade parter. 

INCITAMENT 
Det största incitamentet för ett starkare näringsliv och fler jobb har kommunen själv och dess invånare.  

Det bästa sättet att säkerställa genomförande är att skapa ekonomiska incitament för företagare att snabbt 
genomföra vad man vill uppnå. Incitament behöver inte nödvändigtvis vara enbart ekonomiska men det är 
den enklaste metoden. 

Viktigt är att man inte skapar omvända incitament och att undvika incitament som gynnar olika mål för 
parter som samarbetar i samma processer. 

NÄRINGSLIVSKLUSTER 
Kluster av näringsliv kan vara baserade på geografisk placering eller gemensamt verksamhetsområde. För 
att uppnå effektivitet och konkurrenskraft är det viktigt att skapa kluster. 

Det är viktigt att kommunen och fastighetsägare medverkar till att möjliggöra klusterbildningar av näringsliv 
när möjligheten uppstår. 

BOSTAD/ARBETE 
Att bo med kort reseavstånd mellan bostad och arbete medför hög livskvalitet och nöjda invånare. Nästan 
oavsett var man bor i kommunen är restiden sällan mer än 15 minuter mellan arbete och bostad. För den 
som jobbar i kommunen blir tidsåtgången för en arbetsdag totalt 9,5 timme medan den som pendlar till och 
från Stockholm sällan klarar det under 12 timmar. 

Gång- och cykelavstånd mellan bostad och arbete skapar förutsättningar för att leva utan bil, vilket på flera 
sätt innebär fördelar, särskilt för unga. Det här kan lyftas fram som en fördel i valet att både arbeta och bo i 
Eskilstuna.  
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BEFINTLIGA ORGANISATIONER 
Genomförandet av Affärsplan Eskilstuna förutsätter en fungerande och effektiv samordning. Ett förslag är 
att få eller inga nya organisationer bildas utan att befintliga organisationer inkluderar lämpliga förslag och 
aktiviteter i sina befintliga verksamheter. 

Tex. Centrum för Digitalisering & Automatisering bör lokaliseras i Munktell Science Park och integreras i 
befintlig verksamhet. 
ATTRAKTIV STAD  
Eskilstuna kommun har använt begreppet ”Attraktiv Stad” framförallt i samband med 
stadsutvecklingsprojekt och bostadsutveckling. 

Begreppet Attraktiv Stad bör också användas från ett näringslivsperspektiv. Generellt sett så medför 
huvudsakligen alla åtgärder som höjer stadens attraktivitet också bättre förutsättningar för näringslivet. 
Omvänt gäller naturligtvis också och kanske i ännu större utsträckning. Ett starkare näringsliv och fler jobb 
är en grundförutsättning för en Attraktiv Stad. 

Bekämpa kriminaliteten 
Ryktet om kriminalitet i Eskilstuna och rädslan för grov kriminalitet är ett av de största hindren för 
näringslivstillväxt. Stora resurser bör läggas på att bekämpa kriminaliteten i kommunen. 

Grogrund för kriminalitet är segregation, arbetslöshet och utanförskap. Starkare näringsliv och i synnerhet 
minskad arbetslöshet motverkar kriminalitet. 

KOMPETENSFÖRSÖRJNING 
Utbildning 
Utbildning är en av de mest avgörande förutsättningarna för ett starkare näringsliv, mer kvalificerade 
arbeten, högre medelinkomst och låg arbetslöshet. 

Utbildning tar mycket lång tid att se resultat av och inriktning och åtgärder ses främst som långsiktigt 
strategiska åtgärder, men det finns även åtgärder som ger effekt på kort sikt. 

I det långa perspektivet är det naturligtvis så att den som börjar i första klass är klar med en 3-årig 
högskoleutbildning utan uppehåll efter 15 år. Å andra sidan innebär ett nytt 3-årigt utbildningsprogram 
(högstadium, gymnasium eller högskola) som lanseras inom 1 år att de första studenterna examineras om 
4 år. 

Grundskola 
En högkvalitativ grundskola är den grundläggande basen för utbildning och ett starkt näringsliv. 

Föräldrar utgör den största andelen arbetstagare och företagare. En av de mest avgörande faktorerna för 
var barnfamiljer väljer att bosätta sig är kvaliteten på grundskolan. Med bäst tänkbara grundskola i 
Eskilstuna ökar vi förutsättningarna för att fler i yrkesför ålder, särskilt med högre utbildning, väljer att bo 
kvar i Eskilstuna eller flytta hit. 

Två skolor utmärker sig tydligt i skolresultaten. Den kommunala skolan Tegelviken i Kvicksund och 
Engelska skolan. 

Åtgärder för att förbättra resultaten i grundskolan bör ses som både långsiktigt strategiska och kortsiktigt 
betydelsefulla. 

Yrkes- och studieförberedande kurser på högstadiet 
Eskilstuna behöver fler som söker sig till såväl yrkesutbildningar som teoretiska gymnasieutbildningar. 
Huvudmålsättningen är att fler ska få en realistisk bild av vad yrkeslivet innebär och att fler ska söka sig till 
gymnasieutbildningar. 
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Åtgärder för att öka rekrytering till gymnasieutbildningar bör ses som både långsiktigt strategiska och 
kortsiktigt betydelsefulla. 

Ökad rekrytering till yrkesutbildningar på gymnasium 
Praktiska yrken som inte enkelt kan ersättas av automatiserade tjänster har långsiktiga förutsättningar att 
växa mer i Eskilstuna och utgör yrkesgrupper som ofta kräver relativt begränsade åtgärder för att tillväxt 
och kan växa snabbt. Som exempel har bygg-, entreprenad- och tjänstesektorn med enkla tjänster växt 
starkt efter finanskrisen och har stor potential att växa mer framledes. Utökad rekrytering till 
yrkesutbildningar är nödvändigt för fler jobb på relativt kort sikt. 

Stor efterfrågan finns bland annat inom byggrelaterade yrken. Yrken som är nödvändiga för rot-
renoveringar av lägenheter, som t.ex. rörmokare, målare, kakelsättare, m.fl. är stabila över 
konjunkturcykler. Lågkonjunktur sammanfaller ofta med låg ränta, vilket innebär att fastighetsägare av 
hyresrätter är särskilt köpstarka då och passar ofta på med långsiktigt planerat underhåll. 

Lämpligt är att samarbete inleds med de större arbetsgivarna inom sektorerna som kan kosta på sig utgifter 
för att långsiktigt förbättra rekryteringsunderlaget av medarbetare. I det samarbetet är det också viktigt att 
inventera vilka behov av framtida arbetskraft som efterfrågas och möjliga praktikplatser så att resurser 
läggs där de omgående får effekt. 

Ökad rekrytering till teoretiska gymnasieutbildningar 
Godkänd gymnasieexamen inom teoretiska utbildningsprogram öppnar möjligheterna för vidare studier. 
Vissa väljer att först arbeta några år och därefter komplettera sin utbildning med eftergymnasial utbildning 
medan andra fortsätter direkt. Den som valt ett utbildningsprogram som medför behörighet att söka till 
högskola behöver inte komplettera på t.ex. Komvux och möjligheterna blir större för vidare utbildning. 

Ökad rekrytering till teoretiska utbildningar är avgörande för högre genomsnittlig utbildningsnivå i Eskilstuna 
och för fler kvalificerade arbeten, i synnerhet inom fokusområdet Digitalisering & Automatisering. 

Yrkesförberedande åtgärder på gymnasiet 
Grundläggande kunskap om vad yrkeslivet innebär och vad man som arbetstagare behöver uppfylla är i 
många fall avgörande för möjligheterna att få jobb. 

KOMMUNIKATIONER 
Direkttåget mellan Eskilstuna och Stockholm är en avgörande faktor för Eskilstunas konkurrenskraft som 
bostadsort för pendlare till Stockholm. I tidtabellen för 2017 har direkttåget utgått. Säkerställ att det så snart 
som möjligt återkommer och om möjligt öka antalet avgångar till Stockholm i lämplig tid för arbetsdagens 
början och likaså för återresan. 
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DEL 4 – ÅTGÄRDER OCH FÖRSLAG 
Under denna rubrik följer förslag och åtgärder. Med Affärsplan Eskilstuna avses en gemensam strategi som 
alla berörda parter kan följa. Vissa åtgärder har tydligt definierade aktörer för genomförande, andra inte. 

GENOMFÖRANDE 

Figur 13: Konkret strategi 

FAS 1 – TILL 2022 (5 ÅR) – ETABLERING AV STRATEGIN 
Säkerställ förutsättningar för befintligt näringsliv och för tillväxt. Knyt samman parter som har synergier av 
samarbete och gemensam målbild.  

Etablera en stor volym arbetstillfällen i tjänstesektorn inom digitalisering och automatisering. Prioritera 
tjänster inom IT och ekonomi som huvudsakligen inte kräver eftergymnasial utbildning (ett första steg in på 
arbetsmarknaden) men som möjliggör synergier för basutbildningar inom IT och ekonomi på MDH samt 
eftergymnasialutbildning med lokalt säte i Eskilstuna. Marknadsför primärt genom punktinsatser och 
klassiskt säljarbete av näringslivssektionen i samarbete med fastighetsutvecklare till större företag i 
Stockholmsregionen, där flytt till Eskilstuna innebär sannolik förbättring av lönsamheten. 

Exempel på synergier är forskningssamarbete och förutsättningar som ger stärkt rekrytering av elever 
genom t.ex. möjligheten att arbeta extra kvällar och helger. Undvik om möjligt konkurrens mellan stora 
aktörer genom att prioritera etableringar av aktörer som erbjuder tjänster till olika kundsegment och 
rekryterar personal med olika kompetenser. 

Etablera utbildningsprogram inom systemvetenskap (IT) med specialistinriktningar inom a) 
produktionsteknik och b) tjänstesektorn samt ekonomi med målsättningen att de första eleverna ska starta 
utbildningen senast höstterminen 2019 i samband med att MHD:s nya campus är klart. 

Lös akuta tillväxtbehov, huvudsakligen detaljplaning som möjliggör tillväxt i branscher för utpekade 
fokusområden där mängden sannolika arbetstillfällen är stor. 
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Utarbeta inom 1 år en långsiktig strategisk plan för stadsutvecklingen som inkluderar en volymstudie av 
näringslivs- och befolkningstillväxt. 

Huvudmålsättningar under fas I är att ungdomsarbetslösheten sänks under rikssnittet och att 
utbildningsprogram på MDH campus Eskilstuna. 

FAS 2 – TILL 2026 (4 ÅR) – BRED MARKNADSFÖRING 
Marknadsför på bred front de förändringar av förutsättningarna som skett i näringslivet och 
arbetsmarknaden under fas 1. 

- Kraftigt reducerad ungdomsarbetslöshet 
- Utbildningsprogram på MDH inom systemvetenskap och ekonomi där de första eleverna 

examineras under fas 2 
- Personal som lämnar instegsjobb utgör en attraktiv rekryteringsbas för mer kvalificerade jobb 

Rikta marknadsföringen mot mer kvalificerade tjänster. Samråd med nu befintliga aktörer om vilka områden 
som gynnar näringslivsutvecklingen bäst och medför störst sannolikhet för flest nya jobb. Kvalificerade jobb 
i tjänstesektorn och inom digitalisering och automatisering har goda förutsättningar att etableras. 

Huvudmålsättning under fas 2 är att se skalfördelar och synergier av strategin och fas 1. Stor tillväxt av 
arbetstillfällen. 

FAS 3 – TILL 2030 (4 ÅR) – HÄVSTÅNGSEFFEKTER OCH SPIN-OFF 
Med ett positivt utfall av fas 1 och 2 så finns nu goda förutsättningar för hävstångseffekter. Framgång föder 
framgång. 

Med en växande mängd invånare med högre utbildning särskilt inom IT och ekonomi ökar förutsättningarna 
för innovation och produktutveckling. Flera hundratals jobb inom digitalisering och automatisering ger en 
stark grogrund både för innovation i etablerade företag och entreprenörskap. 

Inom fas 3 ökar också förutsättningarna för större tillväxt inom forskning. 

Målsättningen under fas 3 är att uppnå sysselsättningsmålet, högre sysselsättningsgrad än Sverige i 
genomsnitt. 

RISKER 
Den primära risken för affärsplan Eskilstuna är att strategin inte tillämpas och att effekterna uteblir. 
Affärsplan Eskilstuna är ett samverkansprojekt och deltagare i projektet deltar på ideell basis. Det finns 
ingen juridisk person och ingen budget. 

Det är avgörande att ett större antal personer med kunskap, vilja och resurser att skapa faktisk förändring 
verkar för projektet över lång tid. 

Det sannolikt enklaste och troligen viktigaste sättet att säkerställa motivationen är att skapa tydliga 
incitament för deltagande att medverka och att snabbt demonstrera genomförande och mätbara effekter av 
Affärsplanen. En mer detaljerad riskanalys behöver göras i det fortsatta arbetet.  

UPPFÖLJNING & MÄTBARHET 
Det är av största vikt att Affärsplanens både mål och aktiviteter följs upp och utvärderas. Den plattform som 
nu finns tillgänglig bör användas för att visa på resultatet av såväl aktiviteter som strategier och 
målsättning. Uppföljningen bör göras tillgänglig digitalt. Målen kring sysselsättning och 
ungdomsarbetslöshet bör mätas löpande med en årlig omfattande uppföljning. 
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