
Analys av SBA-regionens näringsliv 
och arbetsmarknad  
2006-2013 



Om analysen 

• Analys av regionens arbetsmarknad:  

- sysselsättning, arbetslöshet, utbildningsnivå och olika yrken, pendling 

• Analys av regionens näringsliv:  

- branscher, profilområden, företagsstorlek, etableringsperiod, internationaliseringsgrad, ägare 

 

För att svara på frågor hur vi kan…. 

• Skapa full sysselsättning? 

• Öka lönesumman per anställd? 

• Skapa en attraktiv och hållbar näringslivsstruktur?  

• Vilken roll har utländska investeringar? 

• Behov av regional samverkan kring näringslivsutveckling? 



Arbetsmarknadsanalys SBA-regionen 











Utbildningsnivå och tillväxt i antal företag:  

Fördelning mellan SBA-kommunerna 



Yrken som kräver olika mycket utbildning:  

Fördelning mellan SBA-kommunerna 



Inpendling och jobbtillväxt:  

Fördelning mellan SBA-kommunerna 







SBA-regionens konkurrenskraft 
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Alla företag inom SBA  år 2013, 174787 företag (arbetsställen) 



















 Bra ekonomisk konkurrenskraft 

(effektivitet) alla år 2006-2012 

utom lågkonjunkturen 

2008/2009 

 Något sämre konkurrenskraft 

2013 



SBA 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Förädlingsvärde (msek) 1 021 915 1 119 786 1 013 917 1 042 911 1 251 881 1 176 132 1 151 409 1 165 630

Omsättning (msek) 2 491 036 2 728 435 2 878 592 2 734 593 2 938 946 3 106 086 3 137 631 3 094 342

Effektivitet 0,90 0,90 1,08 1,04 0,90 0,99 0,96 1,04

Antal anställda 818 264 853 052 886 396 890 661 896 258 939 152 959 128 989 666

Antal företag 119 503 124 304 128 582 132 901 139 278 152 663 164 284 174 787

SBA i siffror 

SBA-områdets tillväxt 2006-2013 (jmfr. 

Övriga Riket): 

• I förädlingsvärde +14% (+12%) 

• I anställda +21% (+8%) 

• I företag +46% (+39%) 

• SBA har högre lön per anställd än övriga Riket 

• SBA har högre produktivitet (förädlingsvärde/anställd) än övriga Riket 

• SBA har något bättre ekonomisk konkurrenskraft (effektivitet) än övriga Riket 

SBA står för  

• 50% av förädlingsvärdet i Riket 

• 40% av antal anställda (årsarbeten) 

• 42% av antalet företag. 

• Andel anställda i utlandsägda företag är 

26% inom SBA (22% för övriga Riket) 

 

 

 



SBA-kommunerna 



Stockholm 

434 575 anställda  

75 467 företag  





SBA-regionens näringsliv per storleksklass 



 Jobbtillväxten är störst i 

företag med 0-99 

anställda. 

 Lönekostnaden/anställd 

är högre i de större 

företagen.  

 Klassen 250-999 

anställda, medelstora 

företag, har påverkats 

starkt av Vattenfall AB.  



SBA-regionens näringsliv per etableringsperiod 



 Företag etablerade på 2000-talet har 

sämre ekonomisk konkurrenskraft vilket 

pekar på tillgång till riskvilligt kapital.  

 80-talet försämras av två företag, utan 

dessa har alla äldre klasser bra 

konkurrenskraft 



SBA-regionens näringsliv efter ägande och export 



 Exporterande företag har bäst 

konkurrenskraft. 

 Utlandsägda företag växer mer än SBA 

totalt och mycket mer än Exporterande.  

 Jobbtillväxten är densamma i 

Utlandsägda som i hela SBA, men bättre 

än Exporterande  

 Lönekostnaden är högre i Utlandsägda 

och Exporterande än för SBA totalt 

 Produktiviteten (förädlingsvärde per 

anställd) är högst i  de Utlandsägda 

företagen.  



 Svenskägda företag har god 

konkurrenskraft 

 Häften av ägarländernas företag har 

sämre konkurrenskraft.  

 Ägarländer med företag som har god till 

mycket god konkurrenskraft är Schweiz, 

Finland, Luxemburg, Cypern och 

Tyskland.  



SBA-regionens branschstruktur  



 Företagstjänster är SBA-

områdets största bransch 

(men också en bransch med 

något svag konkurrenskraft).  

 Bygg och Detaljhandel är 

näst största branscher.  



 God konkurrenskraft i Detaljhandel, 

Besöksnäring, Verkstad, 

Partihandel, Life Science, Bygg, 

Bemanning/uthyrning, privat driven 

Hälso/sjukvård. 

 Svagare konkurrenskraft inom 

Logistik, Elektronik, IT, Kreativa 

näringar och Företagstjänster. 



 Bemanning/uthyrning 

är områdets mest 

snabbväxande 

bransch.  

 Verkstad, Elektronik 

och Life Science 

förlorar jobb. 



Stockholmsregionens profilområden 



 ICT har flest företag och 

anställda. 

 Finans har det största 

förädlingsvärdet. 



 God konkurrenskraft i Hospitality, 

Kreativa, Life Science och 

Automation. 

 Life Science försämras starkt till 

2013 

 Medelgod konkurrenskraft inom 

Finans, Cleantech och ICT 

 Logistik och Metals & Mining ligger 

på svag position.  



 Finans växer snabbast, 

följt av Hospitality, 

Automation, Kreativa 

och Cleantech. 

 Life Science tappar 

jobb. 



Slutsatser och rekommendationer  



Rekommenderad fokus inom SBA  

• Full sysselsättning  

• Stöd fortsatt jobbtillväxt i mindre företag (0-99), det är främst där tillväxten sker 

• Främja kedjan högre utbildningsnivå - fler företag – ökad sysselsättning 

• Främja branscher med högt tjänsteinnehåll, det är de som växer mest inom SBA 

• Utnyttja att kommunernas näringsliv kan komplettera varandra, t ex att tillverkande 

industrier har stort behov av företagsstödjande tjänster  

 

• Öka lönesumman per anställd: 

• Utlandsägande ger högre löner 

• Automation, ICT och Life Science har högre medellöner 

• Hospitality, Kreativa och Cleantech har lägre medellöner men en bra ökningstakt 

 

 

 



Rekommenderad fokus inom SBA 
 • Skapa en attraktiv och hållbar näringslivsstruktur:  

• Bibehåll jämn balans mellan tillverkning, företagsstödjande- och ortstjänster 

• Möjliggör ytterligare pendling mellan kommunerna för utnyttja och stärka olikheterna 

 

• Rollen hos utländska investeringar: 

• Olika branscher har olika stor nytta av utländska investeringar, och olika ägarländers företag 

utvecklas olika bra.  

• Följ och främja tillväxten i exporterande företag, den är inte lika hög som i hela SBA 

• Branscher som präglas av utlandsägande är Life science, Automation, ICT, Kreativa och 

Logistik, observera dock att det kan vara de svenskägda företagen i en bransch som växer 

mest. 

• Hospitality och Cleantech har idag få utländska investeringar men kan gynnas av fler 

sådana. 

 

 

 



Rekommenderad fokus inom SBA 
 

• Behov av regional samverkan kring näringslivsutveckling: 

• Kommunerna har olika branschprofiler och kompletterar varandra med tillverkande 

industri respektive tjänsteinnehåll, fokusera på var samverkan i hela SBA gör nytta 

• Uppmuntra satsning i varje kommun på att utveckla näringslivet och attraktiviteten. 

• Öka samspelet mellan kommuner som har gemensam arbetsmarknad. 

 


