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Sammanfattning med SWOT-analys 
 

Näringslivsstrukturen i Nyköpings kommun är typisk för svenska 

residensstäder. Det finns en massiv offentlig sektor, en stor privat service- och 

tjänstesektor och en liten andel tillverkande industri. På senare år har dock 

tillverkningsindustrin i kommunen minskat i betydelse. Den största 

arbetsgivaren är Nyköpings kommun följd av Region Sörmland. Den största 

privata arbetsgivaren är Studsvik AB  

Arbetsmarknaden i kommunen består i praktiken av hela östra Sörmland och i 

viss mån Stockholmsregionen och Norrköping/Linköping. Det är idag fler som 

bor i Nyköpings kommun än som jobbar här. Mellanskillnaden utgörs av 

arbetspendlingen.  

Nyköpings kommun har en stor andel verksamheter som dels är knutna till den 

offentliga sektorn och dels till befolkningsstorleken och köpkraften i regionen. 

Detta faktum gör att det finns en stabilitet i kommunen som gör att kommunen 

sannolikt kommer att uppleva en positiv näringslivsutveckling även i framtiden. 

En sammanfattande SWOT-analys av näringslivet i Nyköpings kommun ser ut 

som följer: 

Styrkor 

• Hög andel förvärvsarbetande 
• Differentierat näringsliv 
• Inget stort dominerande 

företag 
• Högt nyföretagande 
• Stark handelssektor 

 

Svagheter 

• Stort beroende av den 
offentliga sektorn 

• Låg utbildningsnivå hos de 
förvärvsarbetande 

• Låg lönesummetillväxt 

• Näringslivsklimatet har 
förbättringspotential 

Möjligheter 

• Läget i Stockholmsregionen 
• Skavsta flygplats har stor 

utvecklingspotential 
• Bygget av Ostlänken kan 

skapa sysselsättning hos 
lokala företag 

• Ostlänken ger ökade 
pendlingsmöjligheter 

Hot 

• Neddragningar inom den 
offentliga sektorn 

• Flygbranschen kan få 
svårigheter på grund av 
ökade miljökrav 

• Ostlänken kan bli försenad 

• Brist på företagsmark kan 
stoppa nyetableringar 
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1. Inledning 
Nyköping har ända sedan 1500-talet varit ett viktigt administrativt centrum. 

Industrialiseringen tog fart på 1800-talet med tillkomsten av textilindustrier, 

skeppsbyggeri och kvarndrift. Under 1900-talet tillkom NK:s möbelsnickeri och 

AB Nyköpings Automobilfabrik. På 1980-talet inleddes en nedgång i 

industrisektorn som varade fram till år 2009. Då började antalet sysselsatta 

inom tillverkningsindustrin öka igen i kommunen. Den största ökningen av 

sysselsättningen på senare år har dock skett inom tjänstesektorn. 

Syftet med denna rapport är att utförligt redogöra för hur näringslivsstrukturen 

och arbetsmarknaden i kommunen ser ut idag och hur utvecklingen varit under 

de senaste åren. Ett flertal statistiska mått kommer att presenteras såsom antal 

förvärvsarbetade, bruttoregionprodukt, antal företag, nyföretagande och 

näringslivsklimat. Näringslivsstatistik på kommunnivå är lågt prioriterat inom 

SCB så i en del fall är den senaste statistik som går att få tag på från den sista 

december 2019. Tillförlitligheten hos statistiken är dock mycket god. 

Rapporten inleds med ett kapitel om det ekonomiska läget i Sverige. 

2. Sveriges ekonomi – normalisering på väg 
Enligt den senaste ekonomiska statistiken från SCB återhämtade sig den 

svenska ekonomin under 2021 efter den stora nedgången 2020. Den 

preliminära BNP-indikatorn visade en tillväxt på 5,2 procent för helåret 2021. 

Ekonomin växte samtliga fyra kvartal, justerat för säsongseffekter, där 

framförallt tredje kvartalet var starkt. Detta lyftes av en mycket stark utveckling i 

juli då aktiviteten i den svenska ekonomin klättrade över nivån innan 

pandemin.  

Efter en dämpning i augusti steg åter BNP-nivån under årets avslutande fyra 

månader. Från oktober till december var det dock endast marginella 

uppgångar. Enligt BNP-indikatorn växte den svenska ekonomin med 1,4 

procent fjärde kvartalet 2021 jämfört med kvartalet innan. 

Månadsindikatorerna för den svenska ekonomin visar en något spretig bild vad 

gäller utvecklingen i december. Produktionen i näringslivet ökade svagt 

medan hushållskonsumtionen minskade som en följd av en förhållandevis svag 

försäljning inom detaljhandeln. En stark konsumtion i november bidrog också 

till att det blev en rekyl nedåt i december. 

Enligt storbanken Nordeas senaste konjunkturrapport är svensk ekonomi och 

arbetsmarknad urstarka med klara överhettningstendenser. Trots det förblir 

den ekonomiska politiken mycket expansiv. 

- Svensk ekonomi visar tydliga tecken på att vara överstimulerad och 

efterfrågan på arbetskraft är den högsta på decennier. Såväl ekonomin som 
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arbetsmarknaden är snart starkare än om pandemin inte hade inträffat, säger 

Annika Winsth, Nordeas chefekonom.  

Swedbank delar den bilden men tror att effekterna av pandemin kommer att 

dröja sig kvar på vissa områden, till exempel spås den fortsatta 

smittspridningen göra att det dröjer ännu ett tag till innan tjänstekonsumtionen 

återhämtar sig helt, säger Swedbanks chefekonom Mattias Persson.   

Huvudorsaken till att den svenska ekonomin går som tåget är en mycket 

expansiv finans- och penningpolitik trots att många länder ekonomiskt har 

lämnat pandemin bakom sig. Den svenska inhemska ekonomin är het, med 

konsumtionslystna hushåll och hög investeringsvilja i näringslivet. Företagen 

har stora utmaningar med brist på arbetskraft. 

- Efterfrågan på arbetskraft slår alla rekord samtidigt som varseltalen är de 

lägsta på tre decennier. Arbetslösheten väntas nå den lägsta nivån sedan 2008 

redan i sommar, säger Annika Winsth. 

Den höga arbetskraftsefterfrågan till trots är löneökningstakten återhållsam och 

den höga inflationen bedöms av Nordea falla tillbaka senare under 2022. Det 

betyder att Riksbanken inte hinner höja räntan varken under 2022 eller 2023. 

Däremot minskar Riksbanken sina innehav av obligationer med start redan 

under det andra kvartalet i år, vilket leder till högre räntor. 

Swedbank å sin sida bedömer att Riksbanken kommer att strama åt penning-

politiken något snabbare än vad de hittills har signalerat. Chefekonomen 

Mattias Persson räknar med att de kommer att börja minska sin balansräkning 

vid halvårsskiftet i år och att de kommer att höja reporäntan med 25 

räntepunkter i början av 2023 och ytterligare en räntehöjning väntas i slutet av 

2023.  

- Samtidigt är det valår vilket innebär att finanspolitiken förblir expansiv med 

kortsiktiga efterfrågestimulanser, inte minst till hushållen. Det riskerar att elda 

på en redan het ekonomi. Nu är det viktigt att fokusera på långsiktiga åtgärder 

som bidrar till att förbättra svensk konkurrenskraft samt att komma tillbaka till 

en sund ekonomisk politik, säger Nordeas Annika Winsth. 

Bostadspriserna i Sverige har utvecklats starkt under pandemiåren och 

förväntas fortsätta stiga även framöver. Under 2022 och 2023 räknar Swedbank 

med upp till 5 procents prisuppgång per år.  - Bostadspriserna väntas fortsätta 

att öka om än i lägre takt, vilket innebär att en bostad år 2023 i genomsnitt 

väntas kosta cirka 30 procent mer än 2019, säger Mattias Persson. 

Swedbank bedömer att den ekonomiska tillväxten globalt kommer att fortsätta 

i relativt hög takt. De globala flaskhalsproblemen väntas gradvis förbättras men 

kommer att påverka utvecklingen under det kommande året. Tillväxten väntas 

landa på 4,1 procent 2022 och 3,8 procent 2023. Svensk ekonomi förväntas 

växa med 3,4 procent 2022 och 2,2 procent för 2023. Nedåtrisker för 
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återhämtningen dominerar och är kopplade till pandemiutvecklingen, men 

även geopolitiska risker har ökat i vårt närområde och kan påverka 

utvecklingen framöver. 

Nordea ser investeringarna som en kraftfull tillväxtmotor. De steg snabbt och 

på bred front under 2021 och väntas fortsätta att öka i år. Den starka inhemska 

ekonomin ger klirr i statskassan och den offentliga sektorns skuld beräknas 

falla under målet på 35 procent av BNP under år 2022. Den svenska BNP:n 

bedöms växa med 3,7 procent 2022 och 1,9 procent för 2023 

 

Finansdepartementet reviderar upp tillväxten  

Vid en pressträff den 22 december 2021 presenterade finansminister Mikael 

Damberg Finansdepartementets senaste prognos. Svensk ekonomi väntas 

växa med 4,9 procent under år 2021, en upprevidering med 0,5 

procentenheter jämfört med förra prognosen. BNP-nivån i Sverige är tillbaka 

på de nivåer som förutspåddes före krisen. Tillväxten 2021 drivs framför allt av 

hushållens konsumtion, som minskade kraftigt i spåren av pandemin, men 

också av investeringar. 

 

- Återhämtningen har gått snabbt jämfört med tidigare lågkonjunkturer och 

svensk ekonomi har klarat sig väl jämfört med många andra länder i EU. Att vi 

gick in i krisen med historiskt starka statsfinanser har varit avgörande för den 

snabba återhämtningen, säger finansminister Mikael Damberg. 

Även år 2022 bedöms tillväxten bli hög, om än något lägre än under år 2021. 

Finansdepartementet bedömer att BNP växer med 3,4 procent 2022 och 1,4 

procent 2023. Att tillväxttakten avtar något 2022 beror bland annat på att 

återhämtningsfasen till viss del är passerad och att störningar i de globala 

leveranskedjorna och komponentbrist i industrin gör att många företag har 

fortsatta problem med att möta efterfrågan. Även den senaste tidens ökade 

smittspridning bedöms påverka den ekonomiska aktiviteten. 

Som alltid är prognoser förknippade med stor osäkerhet. Det gäller i synnerhet 

nu under pandemin. Det är svårt att bedöma hur smittspridningen kommer att 

utvecklas. De ekonomiska konsekvenserna av beteendeförändringar och 

smittskyddsåtgärder i det här läget bedöms dock vara mer begränsade nu än 

under den akuta fasen av pandemin. 

- I viss mån har världen lärt sig att hantera viruset och restriktioner utformas på 

ett annat sätt än tidigare under pandemin. Effekten blir att ekonomierna tar 

mindre skada. Samtidigt måste vi komma ihåg att förutsättningarna framåt kan 

förändras snabbt. Nu ökar smittan återigen i många länder vilket naturligtvis 

kan få följdverkningar i ekonomin, säger Mikael Damberg. 

Energipriserna har ökat tydligt i Europa under andra halvåret 2021. Det har 

bidragit till en hög inflationstakt i många europeiska länder, inklusive Sverige. 
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Inflationstakten i Sverige väntas dämpas under 2022 då bidraget från 

energipriserna väntas bli lägre. 

Precis som i många andra länder har pandemin slagit hårt mot 

arbetsmarknaden i Sverige. Återhämtningen har dock varit god och väntas 

fortsätta när sysselsättningen stiger i snabb takt nästa år. Även arbetslösheten, 

som i slutet av 2021 bedöms uppgå till 8,9 procent, väntas falla tillbaka till 

omkring 7 procent 2023, vilket är samma bedömning som i förra prognosen. 

Den offentliga sektorns finansiella sparande beräknas till -0,8 procent av BNP 

2021. Det innebär en förstärkning på närmare 2 procent av BNP jämfört med 

2020 då de offentliga finanserna tyngdes av konjunkturnedgång och 

omfattande krisåtgärder. Sparandet förväntas vara nära balans 2022 och 

förstärkas ytterligare därefter följande år. Överskotten i de offentliga finanserna 

bidrar de åren till en lägre skuld i offentlig sektor. Sveriges bruttoskuld som 

andel av BNP tillhör de lägsta bland EU:s medlemsländer, skyddsvallarna i 

svensk ekonomi är goda. 

 

Konjunkturläget i januari 2022 

Konjunkturinstitutets barometerindikator, som sammanfattar läget i svensk 

ekonomi, backade med 6,2 enheter från 116,3 i december till 110,1 i januari. 

Samtliga sektorer förutom bygg- och anläggningsverksamhet bidrog till 

minskningen. Hushållen och detaljhandeln är de sektorer som föll tillbaka mest 

men även de övriga sektorerna backade relativt mycket i januari. 

Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin minskade i januari med 5,1 

enheter men är trots det kvar på en ovanligt hög nivå. Minskningen i 

tillverkningsindustrin är bred men är extra tydlig inom 

investeringsvaruindustrin. 

Till skillnad från övriga konfidensindikatorer steg indikatorn för bygg- och 

anläggningsverksamhet med 1,4 enheter. Indikatorn för husbyggande steg 

medan indikatorn för anläggningsverksamhet förblev oförändrad. 

Detaljhandelns konfidensindikator backade med 6,8 enheter till 104,0. 

Minskningen förklaras framför allt av företagens allt dystrare förväntningar 

gällande den framtida försäljningsvolymen. Även de senaste tre månadernas 

försäljningsvolym samt nuvarande lagersituation bidrar till nedgången. 

Även tjänstesektorns konfidensindikator minskade i januari. Två branscher som 

faller kraftigt är hotell och restaurang samt resebyråer, båda indikatorerna 

faller med cirka 20 enheter jämfört med förra månaden. 

Hushållens konfidensindikator backade med hela 8,2 enheter, från 98,3 till 

90,1. Indikatorn har inte varit på en så låg nivå sedan november 2020. 

Mikroindex, som sammanfattar hushållens syn på den egna ekonomin, föll med 

7,4 enheter. Samtidigt föll makroindex, som sammanfattar hushållens syn på 

den svenska ekonomin, med 6,3 enheter. 
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3. Antal förvärvsarbetande 

 3.1 Totalt antal förvärvsarbetande 

 

Nyköpings kommuns förvärvsarbetande befolkning kan delas in i två 

kategorier. Nattbefolkningen utgörs av de som bor i kommunen oavsett var de 

arbetar. Dagbefolkningen består av samtliga som arbetar i kommunen oavsett 

var de bor. Såväl natt- som dagbefolkningen har ökat i antal sedan år 2000. År 

2020 minskade dock såväl nattbefolkningen som dagbefolkningen.  

År 2020 bestod nattbefolkningen av 26 097 personer medan dagbefolkningen 

utgjordes av 24 531 personer. Mellanskillnaden på 1 566 personer utgör 

kommunens pendlingsunderskott. Eftersom denna rapport handlar om 

näringsliv och arbetsmarknad inom kommunens gränser kommer fokus att 

läggas på dagbefolkningen fortsättningsvis. 
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Jämfört med Södermanlands län och Sverige i sin helhet har Nyköpings 

kommun en ovanligt hög andel förvärvsarbetande. Särskilt tydligt är detta för 

personer som är mellan 16 och 24 år gamla. Anledningen till att Nyköpings 

kommun har en såpass hög andel förvärvsarbetande är dels att arbetslösheten 

är låg i kommunen och dels att många börjar arbeta direkt efter gymnasiet i 

stället för att studera vidare. Med undantag för de två yngsta ålderskate-

gorierna har männen en högre benägenhet att förvärvsarbeta än kvinnorna. 

 

3.2 Förvärvsintensitet 

 

Förvärvsintensiteten fås fram genom att dividera antalet sysselsatta med det 

totala antalet invånare i åldern 16-64 år. En hög förvärvsintensitet tyder på att 

det är lätt att få arbete i kommunen eller i närbelägna kommuner. 

Förvärvsintensiteten är därför ett mycket viktigt mått på hur näringslivet i 

regionen fungerar. En hög förvärvsintensitet tyder på att näringslivet är 

diversifierat med möjligheter för människor med olika kompetenser att hitta ett 

arbete. 
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Under hela perioden 2000 till 2020 har Nyköpings kommun konstant legat 

över såväl länsgenomsnittet som riksgenomsnittet beträffande förvärvs-

intensiteten. Under de senaste åren har dock skillnaden mellan kommunen och 

riket minskat markant. Det är slående hur väl utvecklingen överensstämmer i 

de tre olika geografiska områdena. Från 2005 till 2007 steg förvärvs-

intensiteten markant. Under 2009 sjönk förvärvsintensiteten kraftigt på grund 

av finanskrisen för att sedan återhämta sig under perioden 2010-2017. Åren 

2018, 2019 och 2020 minskade förvärvsintensiteten i kommunen. 
 

3.3 Förvärvsarbetande efter utbildning 

 

Förvärvsarbetande efter utbildning 2019 

Utb kortare än 3-årigt gymnasium 8315 

3-årigt gymnasium 7470 

Eftergymn utb kortare än 3 år; teknik, naturvetenskap 929 

Eftergymn utb kortare än 3 år; vård 414 

Eftergymn utb kortare än 3 år; pedagogik 518 

Eftergymn utb kortare än 3 år; (ej teknik/naturv./vård/pedag.) 1820 

Minst 3-årig eftergymn utb;  teknik, naturvetenskap 845 

Minst 3-årig eftergymn utb; vård 1389 

Minst 3-årig eftergymn utb; pedagogik 1276 

Minst 3-årig eftergymn utb; (ej teknik/naturv./vård/pedag.) 1895 

Övriga 196 

Totalt 25067 

 

33 procent av de förvärvsarbetande i kommunen är lågutbildade, det vill säga 

de har en utbildning kortare än 3-årigt gymnasium. 30 procent har en 3-årig 

gymnasieutbildning. 37 procent har någon form av eftergymnasial utbildning. 
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Under perioden 2000 till 2019 har antalet förvärvsarbetande med 3-årig 

gymnasieutbildning stigit drastiskt i antal. Utvecklingen är den motsatta för 

personer med utbildning kortare än 3-årigt gymnasium. Andelen med 

eftergymnasial utbildning har ökat och det gäller i synnerhet personer med 

längre eftergymnasial utbildning. 
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Jämfört med riket har Nyköpings kommun färre personer med utbildning 

kortare än treårigt gymnasium. Andelen med gymnasieutbildning är dock 

högre i kommunen än i riket. När det gäller personer med kortare 

eftergymnasial utbildning är andelen lite högre i kommunen än i riket. Däremot 

finns det ingen större skillnad mellan kommunen och riket när det gäller 

personer med längre eftergymnasial utbildning. 

 

3.4 Förvärvsarbetande efter sektor 

 

 

Om vi övergår till att titta på vilka sektorer som dominerar i Nyköpings 

kommun så återfinner vi de flesta förvärvsarbetande inom privata aktiebolag. 

Den näst största sektorn är den primärkommunala förvaltningen. 

Kvinnodominansen är stor inom den offentliga sektorn medan det privata 

näringslivet domineras av män.  
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Under den senaste 20-årsperioden har de privata aktiebolagen ökat sin 

personal med nästan 2000 personer medan övriga privata företag fått drygt 

200 nyanställda. Den primärkommunala förvaltningen noterar en ökning med 

1250 personer medan antalet regionanställda har ökat med drygt 600 

personer. I övrigt är förändringarna små. 
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Nyköpings kommun har en större andel sysselsatta inom regioner än både 

länet och riket. Andelen sysselsatta inom den primärkommunala förvaltningen 

är klart lägre i kommunen än i länet som helhet. Både kommunen och länet har 

en lägre andel sysselsatta i privata aktiebolag än riket som helhet. I övrigt är 

skillnaderna relativt små. 

 

3.5 Förvärvsarbetande efter bransch 

 

Bransch Anst.   Bransch Anst. 

Utbildning 3056 
 

Tillverkning av andra 
transportmedel 

150 

Hälso- och sjukvård 2476 
 

Anläggningsarbeten 149 

Offentlig förvaltning och 
försvar; obligatorisk socialför 

1965 
 

Skogsbruk 129 

Detaljhandel utom med 
motorfordon och motorcyklar 

1497 
 

Konstnärlig och kulturell 
verksamhet samt underhålln 

123 

Specialiserad bygg- och 
anläggningsverksamhet 

1450 
 

Finansiella tjänster utom 
försäkring och pensionsf 

115 

Vård och omsorg med 
boende 

1414 
 

Tillverkning av andra icke-
metalliska mineraliska  

106 

Öppna sociala insatser 1258 
 

Avfallshantering; återvinning 89 

Restaurang-, catering och 
barverksamhet 

944 
 

Stål- och metallframställning 88 

Parti- och provisionshandel 
utom med motorfordon 

760 
 

Försörjning av el, gas, värme 
och kyla 

88 

Handel samt reparation av 
motorfordon och motorcyk 

654 
 

Tillverkning av elapparatur 87 

Landtransport; transport i 
rörsystem 

629 
 

Reklam och 
marknadsundersökning 

84 

Fastighetsverksamhet 575 
 

Biblioteks-, arkiv- och 
museiverksamhet m.m. 

80 

Tillverkning av motorfordon, 
släpfordon och påhäng 

481 
 

Annan verksamhet inom 
juridik, ekonomi, vetenskap  

68 

Arkitekt- och teknisk 
konsultverksamhet 

464 
 

Uthyrning och leasing 62 

Byggande av hus 461 
 

Livsmedelsframställning 59 

Intressebevakning; religiös 
verksamhet 

407 
 

Tillverkning av trä och varor 
av trä, kork, rotting 

49 

Fastighetsservice samt skötsel 
och underhåll av gr 

395 
 

Textilvarutillverkning 45 

Magasinering och 
stödtjänster till transport 

349 
 

Förlagsverksamhet 45 

Jordbruk och jakt samt 
service i anslutning härtill 

330 
 

Reparation och installation 
av maskiner och apparat 

43 

Dataprogrammering, 
datakonsultverksamhet o.d. 

312 
 

Film-, video- och TV-
programverks, ljudinspeln 

36 
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Andra konsumenttjänster 297 
 

Tillverkning av gummi- och 
plastvaror 

34 

Juridisk och ekonomisk 
konsultverksamhet 

260 
 

Tillverkning av kemikalier 
och kemiska produkter 

25 

Hotell- och logiverksamhet 229 
 

Tillverkning av möbler 25 

Sport-, fritids- och 
nöjesverksamhet 

225 
 

Veterinärverksamhet 25 

Arbetsförmedling, 
bemanning m.m. 

221 
 

Reparation av datorer, 
hushållsartiklar och person 

25 

Tillverkning av metallvaror 
utom maskiner och apparat 

187 
 

Vetenskaplig forskning och 
utveckling 

22 

Försäkring, återförsäkring och 
pensionsfondsverksamh 

179 
 

Framställning av drycker 16 

Kontorstjänster och andra 
företagstjänster 

176 
 

Grafisk produktion och 
reproduktion av inspelningar 

15 

Tillverkning av övriga 
maskiner 

175 
 

Stödtjänster till finansiella 
tjänster och försäkr 

15 

Verksamheter som utövas av 
huvudkontor; konsulttjänster 

173 
 

Annan tillverkning 13 

Post- och kurirverksamhet 159 
 

Resebyrå- och 
researrangörsverksamhet  

13 

Säkerhets- och 
bevakningsverksamhet 

152 
 

Avloppsrening 9 

 

Inom vilka branscher arbetar då kommuninvånarna? Utbildningsväsendet är 

den största branschen med 3056 anställda. Därefter kommer hälso- och 

sjukvården, den offentliga förvaltningen samt detaljhandeln med mellan 1400 

och 2500 sysselsatta vardera.  

Inom den offentliga sektorn är även vård och omsorg med boende samt öppna 

sociala insatser betydande branscher. Inom det privata näringslivet är även 

specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet, restaurang-, catering och 

barverksamhet samt parti- och provisionshandel stora branscher. 
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De två branscher med jämnast könsfördelning är företagstjänster och 

fastighetsverksamhet. I övrigt är det relativt stora skillnader i könsfördelningen 

mellan de olika branscherna. Den bransch med högst andel män är bygg-

verksamheten medan vård och omsorg har störst kvinnodominans.  

 

De areella näringarna har upplevt en klar minskning av antalet sysselsatta från 

2011 till 2020. Idag sysselsätter näringsgrenen inte mer än 1,9 % av 

arbetskraften. Utvecklingen går mot allt större gårdar och olika former av EU-

stöd är för många lantbrukare en förutsättning för att få ekonomin att gå ihop.  
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Inom tillverkningsindustrin ökade antalet sysselsatta från 2009 till 2013 för att 

sedan börja minska igen. Idag svarar denna näringsgren för 5,6 % av syssel-

sättningen i kommunen. De industribranscher inom tillverkningsindustrin som 

svarar för den största delen av sysselsättningen är stål- och metallframställning 

samt transportmedelstillverkning. Den stora sysselsättningsminskningen från 

2018 till 2020 förklaras delvis av neddragningarna hos Eberspächer.  

Näringsgrenen energi och miljö expanderade från 2003 till 2006. Därefter 

minskade antalet sysselsatta gradvis fram till 2012 för att sedan öka något från 

2013 till 2015. Under 2016 inträffade en markant ökning av sysselsättningen. 

År 2017 steg sysselsättningen bara marginellt för att sedan störtdyka under 

2018 och öka något 2019-2020. Idag svarar denna näringsgren blott för 0,8 % 

av sysselsättningen i kommunen. 
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Byggindustrin är en näringsgren som är mycket konjunkturberoende. Under 

början av 2000-talet var bostadsbyggandet i kommunen nästan obefintligt, 

varför det inte fanns behov av så mycket personal. Därefter ökade antalet 

sysselsatta i takt med att allt fler bostäder byggdes. Från 2011 till 2013 skedde 

en liten nedgång i antalet sysselsatta följt av en uppgång från 2013 till 2020. År 

2020 sysselsatte byggindustrin 8,8 % av arbetskraften.  

 

Antalet sysselsatta inom handeln har varit i stort sett oförändrat under de 

senaste 20 åren. År 2020 sysselsatte denna näringsgren 11,7 % av de 

förvärvsarbetande. Nyköping är handelscentrum för hela Östra Sörmland, 

vilket innebär att delar av kundunderlaget kommer från våra grannkommuner. 

Handelssektorns storlek avgörs av befolkningen och köpkraften i regionen.  
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Transportbranschen ökade sina anställda från 2000 till 2008. Denna expansion 

förklaras delvis av den positiva utvecklingen på Skavsta. Under perioden 2009 

till 2019 var antalet sysselsatta inom transportbranschen stabilt. År 2020 

minskade dock antalet anställda kraftigt. Andelen förvärvsarbetande som 

jobbar inom transportbranschen är 3,5 %. 

 

En annan bransch som växt sedan år 2000 är hotell- och restaurangbranschen 

som numera står för 3,9 % av sysselsättningen i kommunen. Från 2019 till 2020 

minskade dock antalet anställda drastiskt. Huvudorsaken till minskningen är 

pandemirestriktionerna som gjort att antalet hotellgäster och restaurang-

besökare har minskat. 
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Antalet sysselsatta inom information och kommunikation nådde en topp år 

2002 och minskade därefter fram till år 2012. Från 2012 till 2013 skedde en 

kraftig sysselsättningsökning som berodde på att delbranschen 

programvaruproducenter utökade sin personalstyrka. Under år 2017 skedde 

en ny kraftig uppgång och nu svarar denna näringsgren för 1,6 % av 

sysselsättningen i kommunen.  

Inom näringsgrenen kreditinstitut och försäkringsbolag var antalet sysselsatta 

stabilt från år 2000 till år 2013. Från 2014 till 2020 har det emellertid skett en 

klar minskning av antalet sysselsatta. Idag svarar näringsgrenen för 1,2 % av 

arbetstillfällena. Det faktum att allt fler gör sina bankärenden på Internet kan 

vara en orsak till den minskade sysselsättningen. 
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En klar sysselsättningsökning har skett inom fastighetsverksamheten i 

kommunen sedan år 2000. Ökningen från 2018 till 2019 var särskilt stor. År 

2020 stod denna bransch för 2,3 % av sysselsättningen. En anledning till 

expansionen kan vara att det byggts ett stort antal nya bostäder och lokaler 

som behöver underhållas.  

 

Företagstjänster är en av de näringsgrenar som har haft en stor ökning av 

antalet sysselsatta under perioden 2000-2020. Procentuell räknat är 

uppgången 35,8% under denna tidsperiod. Idag svarar branschen för 8,5 % av 

sysselsättningen i kommunen. De delbranscher som svarat för den största 

personalökningen är rese-, bevaknings- och kontorstjänster samt 

arbetsförmedling, bemanning och andra personalrelaterade tjänster. 
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Antalet sysselsatta inom civila myndigheter och försvar har varit i stort sett 

oförändrat sedan år 2016. Denna näringsgren är mycket viktig för kommunen 

eftersom här återfinns de stora offentliga arbetsgivarna såsom Länsstyrelsen, 

Region Sörmland, Skatteverket, Polisen, Tingsrätten med flera. År 2020 var 

näringsgrenens andel av den totala sysselsättningen 8,4 %. 

 

 

Utbildningsbranschen består av såväl kommunala som privata skolor för barn 

samt olika former av vuxenutbildning. Med undantag för år 2001 då antalet 

anställda minskade radikalt har sysselsättningen inom branschen ökat under 

de senaste 20 åren. År 2020 arbetade 12,6 % av de förvärvsarbetande inom 

denna näringsgren.  
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Vård och omsorg svarar för 21,7 % av sysselsättningen i kommunen och är 

därmed den största näringsgrenen. Antalet anställda ökade från år 2000 till år 

2004 för att därefter stagnera. De senaste fyra åren har sysselsättningen 

återigen ökat. Den överlägset största arbetsplatsen är Nyköpings lasarett med 

drygt 1500 anställda. 

 

 

Inom näringsgrenen personliga och kulturella tjänster har antalet sysselsatta 

ökat sedan millennieskiftet. 4,5% av de förvärvsarbetande arbetade inom 

denna näringsgren år 2020. Ökningen av antalet arbetstillfällen är troligen en 

konsekvens av en ökad besöksnäring som kan kopplas till expansionen på 

Skavsta flygplats.  
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Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det är endast en näringsgren som fått 

en klar minskning av antalet sysselsatta sedan år 2000 och det är tillverknings-

industrin. Fem näringsgrenar har fått fler än 500 nya anställda. De största 

personalökningarna har skett inom vård och omsorg. Övriga näringsgrenar 

med betydande personaltillskott är byggverksamhet, utbildning, civila 

myndigheter och försvar samt företagstjänster. 
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En jämförelse mellan Nyköpings kommun och Södermanlands län och Sverige 

visar på tydliga skillnader i näringslivsstrukturen. Den största skillnaden är att 

Nyköpings kommun har en lägre andel tillverkningsindustri än både länet och 

riket. I stället har Nyköping en högre andel anställda inom offentlig förvaltning, 

vård och omsorg  samt hotell- och restaurang. Såväl kommunen som länet 

ligger klart under rikets nivå när det gäller andelen sysselsatta inom 

information och kommunikation samt inom företagstjänster. 
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3.6 Arbetstillfällen på kommundelsnivå 

 

I tabellen och kartan nedan redovisas antalet arbetstillfällen i de olika 

socknarna i Nyköpings kommun 2019-12-31. 

Socken Män Kvinnor Totalt  Socken Män Kvinnor Totalt 

Nicolai 

landsbygd 581 328 909  

Husby-

Oppunda 23 9 32 

Alla Helgona 

landsbygd 29 20 49  Lid 18 7 25 

Tunaberg 112 113 225  Ripsa 15 8 23 

Bergshammar 144 95 239  Runtuna 66 81 147 

Tuna 190 129 319  Spelvik 41 39 80 

Lunda 167 163 330  Ludgo 77 80 157 

Kila 198 152 350  Svärta 117 122 239 

Stigtomta 179 176 355  Tystberga 115 135 250 

Bärbo 17 11 28  Bogsta 49 63 112 

Nykyrka 24 8 32  Bälinge 296 132 428 

Halla 7 5 12  Sättersta 32 19 51 

Vrena 44 61 105  Lästringe 67 65 132 

Råby-Rönö 48 30 78      
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Den socken där flest personer arbetar är Nicolai landsbygd. Här ligger 

nämligen Skavsta flygplats med tillhörande industriområde. Näst flest 

arbetstillfällen har Bälinge där Studsviks industriområde är beläget. Andra 

socknar med ett stort antal förvärvsarbetande är Stigtomta, Kila, Lunda och 

Tuna. 

 

 

 

 

Från 2018 till 2019 har antalet arbetstillfällen ökat framför allt i Nicolai 

landsbygd, Tunaberg och Ludgo. Arbetskraften har också ökat i Tuna och 

Lunda. Den största minskningen av antalet arbetstillfällen har skett i Stigtomta 

varav huvuddelen i Stigtomta tätort. Därutöver har antalet förvärvsarbetande 

minskat i bland annat Husby-Oppunda, Bälinge och Tystberga.  
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I tabellen nedan och i kartan på nästa sida redovisas antalet arbetstillfällen i de 

olika stadsdelarna i Nyköpings centralort. Statistiken är från 2019-12-31. 

 

Stadsdel Män Kvinnor Totalt  Stadsdel Män Kvinnor Totalt 

Oppeby 308 179 487  Krikonbacken 24 6 30 

Oppeby Gård 41 90 131  Hagalund 16 7 23 

Hållet 489 1688 2177  Harg 64 55 119 

Nöthagen 307 162 469  Oxbacken 30 30 60 

Blommenhov 32 45 77  Påljungshage 110 184 294 

Anderslund 15 2 17  Brandkärr 217 509 726 

Väster 1330 2598 3928  Ö Villastaden 64 154 218 

Spelhagen 435 462 897  Isaksdal 25 66 91 

Högbrunn 667 370 1037  Ekensberg 130 152 282 

Idbäcken 309 92 401  Öster 760 956 1716 

Hemgården 53 17 70  Kungshagen 766 318 1084 

Gumsbacken 176 147 323  Fågelbo 341 374 715 

Herrhagen 63 230 293  Stenkulla 56 55 111 

Långsätter 50 175 225  Rosenkälla 55 151 206 

Finntorp 632 232 864  Bryngelstorp 81 123 204 

Kuggnäs 45 40 85  Brandholmen 195 181 376 

Branthäll 0 0 0  Ängstugan 1 4 5 

Örstig 6 7 13  Tjuvholmen 4 0 4 

Björkö 520 104 624  Malmbryggshagen 21 23 44 

Björshult 6 0 6  Labro 0 0 0 
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Den stadsdel där det jobbar flest människor är Väster. Där finns inte bara 

stadens affärscentrum utan även stora offentliga arbetsgivare och ett flertal 

privata företag. 

Därefter kommer Hållet med Nyköpings lasarett som är kommunens största 

arbetsplats samt Öster med polisen, tingsrätten och en hel del affärer. På fjärde 

plats kommer Kungshagen med Nobina, If Skadeförsäkringar, ISS Facility 

Services med flera företag. 
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Jämfört med år 2018 har arbetstillfällena ökat radikalt i Finntorp och Fågelbo. 

Andra stadsdelar med klara ökningar av antalet förvärvsarbetande är 

Brandholmen, Spelhagen, Herrhagen, Bryngelstorp och Oppeby Gård.  

 

 
Endast en stadsdel har fått uppleva en betydande minskning av antalet 

arbetstillfällen från 2018 till 2019, nämligen Björkö. Anledningen till den stora 

minskningen där är neddragningar hos både Eberspächer och Orio. Antalet 

förvärvsarbetande har även minskat i Väster, Ekensberg och Hållet.  
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3. Sysselsättning i det privata näringslivet 
 

 

Antalet sysselsatta i det privata näringslivet ökade gradvis från år 2000 till år 

2013. Därefter minskade sysselsättningen till år 2014. Under åren 2015-2018 

skedde en viss återhämtning av sysselsättningen inom det privata näringslivet. 

Åren 2019 och 2020 skedde sedan en klar minskning. En osäkerhetsfaktor i 

statistiken är att offentlig sektor varierar mellan att ha vissa verksamheter 

ömsom i egen regi, ömsom upphandlat och ömsom i bolag. Det gör att 

statistiken över antalet sysselsatta i det privata näringslivet ska tolkas med 

försiktighet. 
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Andelen sysselsatta i det privata näringslivet i Nyköpings kommun är klart lägre 

än i riket och även lägre än i länet. Under början av 2000-talet minskade 

andelen sysselsatta i det privata näringslivet i kommunen men under åren 

2003-2013 skedde en återhämtning. Under åren 2014-2017 minskade andelen 

sysselsatta i det privata näringslivet i kommunen. År 2018 skedde en liten 

uppgång som följdes av klara nedgångar åren 2019 och 2020. 
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4. Företag 

4.1 Antal företag  
 

Statistiken över antalet företag är hämtad från Bolagsverket och innehåller 

aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag och enskilda näringsidkare. Från 

år 2000 till år 2007 steg antalet företag svagt. Sedan minskade antalet företag 

drastiskt till år 2008 för att sedan öka svagt igen till år 2015. De tre senaste åren 

har antalet företag ökat och år 2021 fanns 4 701 företag i kommunen. 
 

Jämför man med riket och länet kan man konstatera att antalet företag sjönk 

från 2007 till 2008 även i dessa båda områden. Minskningen var dock inte lika 

stor som i Nyköpings kommun. Idag har Nyköpings kommun färre antal företag 

per 1000 invånare än riket men fler än länet. 



 

 

35 (64) 

4.2 Antal arbetsställen 

Det finns även statistik över antalet arbetsställen. Ett arbetsställe är en 

arbetsplats där ett företag bedriver verksamhet. Ett företag kan ha flera 

arbetsställen. Antalet arbetsställen i Nyköpings kommun har ökat stadigt sedan 

år 1995. År 2021 fanns inte mindre än 6 535 arbetsställen i kommunen. 

 

Det övervägande antalet av arbetsställena saknar anställda. Knappt en 

femtedel av arbetsställena har 1-4 anställda. Endast 4,1% av alla arbetsställe 

sysselsätter 20 eller fler personer. Jämfört med riksgenomsnittet är 

arbetsställena lite större i Nyköpings kommun. 
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Jämfört med övriga kommuner i Södermanlands län ligger antalet 

arbetsställen i Nyköpings kommun på en högre nivå. Antalet arbetsställen i 

kommunen är ändock klart lägre än riksgenomsnittet. 

 

4.3 Egna företagare 
 

I Nyköpings kommun finns totalt 1336 egna företagare varav 511 är kvinnor. 

Flest egna företagare finns i ålderskategorierna 35-49 och 50-59 år. Andelen 

kvinnor är högst bland företagarna som är mellan 35 och 49 år. Jämfört med år 

2018 har antalet egna företagare ökat i antal i alla ålderskategorier utom 20-34 

år och 50-59 år. 
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Flest egenföretagare finns inom jord- och skogsbruk. På andraplats kommer 

verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik och på tredjeplats 

kommer byggverksamhet. Den fjärde vanligaste branschen är annan 

serviceverksamhet.  

 

 

Jämfört med länet och riket har Nyköpings kommun en lägre andel egna 

företagare. 
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4.4 Nyföretagande 

 

Genom att studera antalet nystartade företag kan man mäta dynamiken i 

näringslivet i olika regioner. Tillväxt på lång sikt kräver att resurser omfördelas 

från mindre produktiva befintliga verksamheter till mer produktiva nya företag. 

Dynamiken i näringslivet möjliggör en förnyelse av näringslivet som stärker 

Sveriges konkurrenskraft. 

 

Antalet nystartade företag ökade från år 2002 till år 2007. Sedan skedde en 

vändning och nyföretagandet minskade under år 2008 och år 2009. Under 

2010 och 2011 ökade nyföretagandet igen för att sedan minska år 2012. Åren 

2013-2017 ökade nyföretagandet ånyo men år 2018 skedde en kraftig 

minskning av antalet nystartade företag. Åren 2019 och 2020 ökade 

nyföretagandet igen. Under 2021 sattes ett nytt rekord med 431 nystartade 

företag. 
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Under perioden 2018-2020 var nyföretagandet i Nyköpings kommun i paritet 

med  länsgenomsnittet men klart under riksgenomsnittet. Den kraftiga 

ökningen av nyföretagandet i kommunen år 2021 gjorde att rikets nivå äntligen 

nåddes det året. 

Enligt den senaste forskningen är inte bara nyetableringar utan även 

nedläggningar bra för näringslivet. Företag som läggs ned är i allmänhet 

föråldrade och ineffektiva. Om dessa försvinner skapas utrymme för nya 

företag på marknaden och resurser frigörs om kan användas i nya 

verksamheter. Summan av antalet nystartade och nedlagda företag benämns 

turbulensen. Ju högre turbulensen är desto bättre fungerar näringslivet. 

Turbulensen i kommunen ligger på 30,5 vilket är över länsgenomsnittet men 

under riksgenomsnittet. 
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4.5 Största arbetsgivare 

 

ARBETSGIVARE ANSTÄLLDA BRANSCH 
NYKÖPINGS KOMMUN 4660 Kommun 

REGION SÖRMLAND 1925 Region 

STUDSVIK NUCLEAR AKTIEBOLAG 278 Kärnkraft 
NOBINA SVERIGE AB 225 Bussbolag 
POLISMYNDIGHETEN 225 Polis 

PUREM NYKÖPING AB 205 Avgasrör 
LÄNSSTYRELSEN I SÖDERMANLANDS LÄN 183 Länsstyrelse 
NYKÖPINGS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET 175 Kyrklig verksamhet 

SAMHALL AKTIEBOLAG 175 Samhall 
SECURITAS SVERIGE AB 175 Vaktbolag 

ISS FACILITY SERVICES AB 175 Lokalvård 

KÄRNKRAFTSSÄKERHET OCH UTBILDNING 149 Utbildning 

SKATTEVERKET 137 Myndighet 
SCHNEIDER ELECTRIC SVERIGE AB 125 Elartiklar 

CAVERION SVERIGE AB 125 Installationer 

KRIMINALVÅRDEN 125 Anstalt 
SÖRMLAND LANDSTINGSSERVICE AB 125 Lokalvård 

A & O ANSVAR OCH OMSORG AKTIEBOLAG 125 Vård & omsorg 
PRAKTIKERTJÄNST AKTIEBOLAG 125 Sjukvård 

LÄNSFÖRSÄKRINGAR 120 Försäkringar 

NYKÖPING STORMARKNAD AB (ICA MAXI) 110 Livsmedel 
STOCKHOLM SKAVSTA FLYGPLATS AB 103 Flygplats 

INVITA OMVÅRDNAD AB 100 Hemtjänst 
POSTNORD SVERIGE AB 98 Postcenter 

ORIO AB 93 Reservdelslager 

IF SKADEFÖRSÄKRING AB 91 Försäkringar 
FUTURA ASSISTANS AB 75 Sociala insatser 
LAPP MILTRONIC AB 75 Elartiklar 

 

Under den senaste 20-årsperioden har flera anrika Nyköpingsföretag 

försvunnit eller dragit ned såsom exempelvis ABB CEWE, Saab Automobile, 

Swenox och Thorsmans. Men det finns också många stora arbetsgivare som 

valt att bli kvar i kommunen såsom till exempel Studsvik, Nobina och Securitas. 

Det största privata företaget sysselsätter enbart 1,1% av arbetskraften, vilket 

gör Nyköping mindre sårbart för företagsnedläggningar än många andra 

kommuner. Av de sju största privata företagen är fyra utlandsägda. Under 

pandemiåren 2020 och 2021 har många företag tvingats varsla och 

korttidspermittera personal. Hur många av dessa som får återvända till sina 

arbetsplatser återstår att se. 
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4.6 Herfindahl index 

 

Ett sätt att mäta koncentrationen inom en regions näringsliv är att beräkna ett 

index som benämns Herfindahl index. Ju högre värde på detta index, desto 

mer koncentrerat är näringslivet. Herfindahl index beräknas genom att man 

först räknar ut kvadraterna på varje branschs eller sektors andel av 

sysselsättningen och sen summerar dessa. Indexet kan anta värden mellan 0 

och 1, där 1 anger att en bransch eller sektor står för 100 procent av 

sysselsättningen och 0 innebär maximal spridning. 

Om vi först tittar på de sysselsattas fördelning mellan branscher så ligger 

Nyköpings kommun klart under länsgenomsnittet och något över 

riksgenomsnittet, vilket indikerar ett brett och diversifierat näringsliv. 

När det gäller fördelningen av arbetskraften mellan olika sektorer har 

Nyköpings kommun ett klart lägre värde än både länet och riket. Det innebär 

att kommunens starka offentliga sektor inte är alltför stark utan att balansen 

mellan de olika sektorerna är bra. 
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4.7 Handelns utveckling i Nyköpings kommun 

 

Omsättningen i handeln har ökat klart sedan år 2007. Ökningen var störst från 

2007 till 2010 och från 2013 till 2015. Omsättningen i dagligvaruhandeln har 

ökat mer än omsättningen i sällanköpsvaruhandeln. 

Försäljningsindex är relationen i handeln mellan den faktiska omsättningen och 

försäljningsunderlaget multiplicerat med 100. Både när det gäller dagligvaror 

och sällanköpsvaror ligger Nyköpings kommun klart över såväl läns- som 

riksgenomsnitten. För dagligvarorna inträffade en markant nedgång under år 

2013 som drog ner det totala försäljningsindexet. Under år 2019 sjönk 

försäljningsindex för dagligvaror medan försäljningsindex för sällanköpsvaror 

steg. År 2020 steg båda indexen. 
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Sysselsättningen inom handelssektorn har ökat gradvis sedan år 2007. Särskilt 

kraftig var ökningen under år 2015. Bryter man ner siffrorna på typ av handel 

kan man konstatera att det framförallt är dagligvaruhandeln som ökat sin 

personal. Sällanköpsvaruhandeln har haft en i stort sett oförändrad 

personalstyrka från 2009 till 2020.  
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4.8 Bygglov för utbyggnader  

 

Här redovisas vilka företag som fått bygglov för att bygga ut sin verksamhet 

under 2021. I de flesta fall har byggnadsarbetena påbörjats under året men i 

en del fall sker byggstart först 2022. 

Företag Bransch Utbyggnadens 
storlek, m² 

Altfast Goliath AB Fastighetsförvaltning 3187 

Altfast AB Fastighetsförvaltning 2204 

TruckStyle Sweden AB Lastbilstillbehör 1834 

Egenlokal i Nyköping AB Fastighetsförvaltning 1453 

Marcus Naessén Entreprenad AB Entreprenadarbeten 1248 

Samhall AB Personaluthyrning och 
rekrytering 

810 

Bo K Fastigheter AB Fastighetsförvaltning 546 

Jureskogs Restaurang 342 

Nyfo AB Friskola 181 

 

Byggloven för de två största utbyggnaderna under 2021 gick till två olika bolag 

inom samma koncern inom fastighetsförvaltning. Bygglovet för den tredje 

största utbyggnaden gick till ett lastbilstillbehörsföretag. Det fjärde största 

bygglovet gick till ytterligare en fastighetsförvaltare. I övrigt var det företag från 

en mängd olika branscher som fick lov att bygga ut. 

Från 1996 till 2006 varierade företagens utbyggnader en hel del från år till år. 

År 2007 skedde en kraftig ökning av utbyggnaderna som höll i sig även år 

2008. Under perioden 2009-2016 var utbyggnaderna mer måttliga. Under 

2017 skedde en kraftig ökning av företagens utbyggnader och dessa var detta 

år klart över såväl läns- som riksgenomsnitten. Åren 2018 och 2019 föll 

företagens utbyggnader tillbaka något. År 2020 skedde en ny ökning som 

följdes av en nedåtrekyl år 2021. 
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4.9 Konkurser 

 

 

Antalet företagskonkurser i Nyköpings kommun har varierat år från år under de 

senaste 20 åren. Under de tre senaste åren har dock antalet konkurser varit 

stabilt. Två tredjedelar av företagen som gick i konkurs under 2021 saknade 

anställda.  

 

Med undantag för 2010, 2011, 2016, 2018 och 2021 har Nyköpings kommun 

konstant legat under riksgenomsnittet för konkurser under perioden 2000-

2021. År 2013 låg kommunen klart under medelvärdet för länet men åren 

2014-2018 hamnade kommunen över länsgenomsnittet. Åren 2019-2021 låg 

konkurserna i Nyköping på samma nivå som i länet. 
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Den bransch där flest företag gått i konkurs är byggindustrin. Även företag 

inom juridik och ekonomi är överrepresenterade bland de företag som gått i 

konkurs. 

4.10 Exportföretag 
 

Mycket talar för att det finns ett starkt samband mellan internationalisering och 

företagens affärsutveckling. Företag som är mer internationaliserade har i 

genomsnitt högre tillväxtvilja och är mer innovativa och digitaliserade. 

Eskilstuna är den kommun i länet som har flest exporterande företag. I 

Nyköpings kommun fanns 345 exporterande företag. De branscher som har 

flest exporterande företag i länet är handel, företagstjänster, verkstadsindustri 

och byggverksamhet. 
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Det totala varuexportvärdet för företagen i länet uppgick år 2018 till knappt 45 

miljarder kronor. Företagen i Nyköpings kommun exporterade för knappt 4 

miljarder kronor. Varuexportvärdet per invånare är högst i Oxelösund. 

5. Regional ekonomi 

5.1 Bruttoregionprodukt 

 

Bruttoregionprodukten (BRP) är den regionala motsvarigheten till 

bruttonationalprodukten (BNP) mätt från produktionssidan, d.v.s. värdet av all 

produktion av varor och tjänster i en region. BRP avser marknadspris i löpande 

priser. Alla regioners BRP summerar upp till BNP. I Nyköpings kommun skedde 

ett trendbrott år 2017 då BRP sjönk efter att ha stigit sedan år 2010. Åren 2018 

och 2019 skedde sedan ett uppåtrekyl. 
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Genom att dividera BRP med antalet sysselsatta får man ett mått på den 

ekonomiska tillväxten i en region. BRP per sysselsatt har haft en stigande trend 

sedan år 2000 såväl i Nyköpings kommun som i Södermanlands län och 

Sverige. Ett undantag var år 2009 då BRP gick ned på grund av finanskrisen. 

Den minskning av BRP som skedde i kommunen år 2017 ledde till att 

kommunen hamnade under länsgenomsnittet. Jämfört med hela Sverige ligger 

såväl kommunen som länet en bit efter. Man skall emellertid inte dra slutsatsen 

att näringslivet i Nyköpings kommun fungerar sämre än i andra kommuner 

utan skillnaden kan förklaras med skillnader i näringslivsstrukturen. 

5.2 Lönesumma 
 

Lönesumman utgör kärnan i hushållens inkomster och huvuddelen i 

bruttoregionalprodukten. Lönesummans utveckling är ett konkret mått på 

näringslivets arbetskraftsefterfrågan. I Nyköpings kommun har lönesumman 

ökat stadigt sedan år 2000. Från 2019 till 2020 minskade dock den totala 

lönesumman med knappt 58 miljoner kr eller 0,7%. 
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Om man dividerar den totala lönesumman med antalet sysselsatta kan man 

jämföra olika regioner med varandra när det gäller arbetsproduktivitet. 

Nyköpings kommun ligger under riksgenomsnittet men precis över 

länsgenomsnittet. Trenden är ökande och har så varit ända sedan år 2000. 

Diagrammet ovan visar den totala lönesummans fördelning på sektorer. Den 

sektor som bidrar mest till den totala lönesumman är de privata aktiebolagen. 

Även den kommunala förvaltningen och regionen har relativt höga 

lönesummor.  
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Om vi övergår till en branschvis analys kan vi konstatera att den bransch som 

bidrar mest till den totala lönesumman är vård och omsorg. Därefter följer 

utbildning, handel samt offentlig förvaltning. Andra branscher med hög 

lönesumma är byggverksamhet, tillverkningsindustri och företagstjänster. 

Sedan 2011 har lönesumman ökat mest inom vård och omsorg, 

byggverksamhet samt inom personliga och kulturella tjänster.  
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På lite längre sikt har den största ökningen av lönesumman skett inom hotell 

och restaurangbranschen. Även inom vård och omsorg samt inom 

byggverksamhet har lönesumman ökat betydligt. Den enda bransch där 

lönesumman minskat sedan år 2008 är tillverkning och utvinning. 
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Jämfört med i riket har vård- och omsorg i Nyköpings kommun utvecklats mer 

positivt. En annan bransch som gått bättre i Nyköping än i riket som helhet är 

personliga och kulturella tjänster Det finns dock även branscher som utvecklats 

svagare i kommunen än i riket såsom exempelvis jord- och skogsbruk, 

information och kommunikation samt företagstjänster. 
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6. Yrken 

6.1 Vanligaste yrkena 

 

De 20 vanligaste yrkena i kommunen 2019      
Avser anställd dagbefolkning   Antal   Proc.förd.  Könsförd. (%) 

 Män Kvinnor M Kv Tot M Kv 

Butikspersonal 494 827 5% 7% 6% 37% 63% 

Undersköterskor 96 1151 1% 10% 6% 8% 92% 

Grundskollärare, fritidspedagoger och 
förskollärare 196 858 2% 7% 5% 19% 81% 

Skötare, vårdare och personliga assistenter  266 660 3% 6% 4% 29% 71% 

Kontorsassistenter och sekreterare 90 751 1% 6% 4% 11% 89% 

Barnskötare och elevassistenter m.fl. 132 671 1% 6% 4% 16% 84% 

Vårdbiträden 181 536 2% 5% 3% 25% 75% 

Snickare, murare och anläggningsarbetare 580 14 5% 0% 3% 98% 2% 

Snabbmatspersonal, köks- och 
restaurangbiträden m.fl. 204 337 2% 3% 2% 38% 62% 

Sjuksköterskor 65 460 1% 4% 2% 12% 88% 

Försäkringsrådgiv, företagssäljare, inköpare  330 166 3% 1% 2% 67% 33% 

Lastbils- och bussförare 455 39 4% 0% 2% 92% 8% 

Organisationsutvecklare, utredare och HR-
specialister m.fl. 149 324 1% 3% 2% 32% 68% 

Smeder och verktygsmakare m.fl. 414 48 4% 0% 2% 90% 10% 

Ingenjörer och tekniker 392 57 4% 0% 2% 87% 13% 

Städare och hemservicepersonal m.fl. 66 313 1% 3% 2% 17% 83% 

Andra bevaknings- och säkerhetsyrken 215 156 2% 1% 2% 58% 42% 

Städledare och fastighetsskötare m.fl. 239 101 2% 1% 2% 70% 30% 

Takmontörer, golvläggare och VVS-montörer  330 5 3% 0% 2% 99% 1% 

Fordonsmekaniker och reparatörer m.fl. 319 9 3% 0% 1% 97% 3% 

Totalt 20 yrken 5213 7483 49% 64% 57% 41% 59% 

Totalt alla yrken 10567 11939 98% 102% 100% 47% 53% 

 

Det vanligaste yrket i kommunen är butikspersonal. Tätt därefter kommer 

undersköterskor. Den tredje vanligaste yrkeskategorin är grundskollärare, 

förskollärare och fritidspedagoger. Andelen personer i de tjugo vanligaste 

yrken skiljer sig relativt lite från läns- och riksgenomsnitten. Könsfördelningen 

är ojämn inom de flesta yrken. De yrken som har jämnast könsfördelning är 

bevaknings- och säkerhetsyrken samt snabbmatspersonal, köks- och 

restaurangbiträden m.fl. 

Den yrkeskategori som ökat mest i antal från 2018 till 2019 är vårdbiträden. 

Denna ökning kan förklaras med ett ökat antal äldre som behöver vård. Även 

skötare, vårdare och personliga assistenter m.fl. har ökat betydligt i antal sedan 

år 2018. Den tredje största ökningen svarar städledare och fastighetsskötare 

för. Dessutom har antalet grundskollärare, förskollärare och fritidspedager 

ökat. Se diagram på nästa sida. 
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Om vi istället tittar på vilka yrken som gått tillbaka återfinner vi först och främst 

kategorin smeder, verktygsmakare m.fl. Denna minskning kan förklaras av 

neddragningar inom verkstadsindustrin. Den näst största minskningen har 

skett inom andra bevaknings- och säkerhetsyrken. Även drift-, support- och 

nätverkstekniker m.fl. har gått tillbaka. 
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7. Arbetslöshet 
 

 

Arbetslösheten i kommunen är lägre än länsgenomsnittet och riksgenom-

snittet. Från 2020 till 2021 skedde en kraftig minskning av arbetslösheten i 

kommunen och i december 2021 var 941 personer i kommunen öppet 

arbetslösa, vilket motsvarade 3,4 procent av arbetskraften. 

 

 

När det gäller ungdomsarbetslösheten låg kommunen år 2021 klart under 

länsgenomsnittet och på samma nivå som riksgenomsnittet. Ungdoms-

arbetslösheten i kommunen sjönk markant från 2020 till 2021. I december 

2021 var 108 ungdomar mellan 18 och 24 år öppet arbetslösa, vilket 

motsvarade 4,3 procent av arbetskraften. 
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8. Nyanmälda lediga platser 
 

Ett sätt att mäta hur bra det går för företagen i en kommun är att titta på antalet 

lediga platser anmälda till Arbetsförmedlingen. En viss försiktighet måste dock 

till vid tolkningen av resultaten eftersom åtskilliga jobb tillsätts på andra sätt 

nuförtiden.

En studie av samtliga anmälda lediga platser sedan år 2000 visar på tydliga 

kvartalsvisa variationer. Flest lediga platser anmäls under första och andra 

kvartalen och minst antal under tredje och fjärde kvartalen. Finanskrisen åren 

2008 till 2009 syns tydligt i diagrammet. Under år 2021 har antalet lediga 

platser ökat klart. 

Antalet anmälda lediga platser per 1000 invånare i kommunen har under de 

senaste 20 åren konstant legat under riksgenomsnittet. Skillnaden mellan 

kommunen och riket minskade dock under 2015 och det berodde på att 

antalet anmälda platser ökade mer i kommunen än i riket. År 2021 ökade 

antalet anmälda lediga platser mindre i kommunen än i länet och riket. 
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9. Näringslivsklimat 

9.1 Svenskt Näringslivs kommunranking 

 

Organisationen Svenskt Näringsliv genomför varje år en studie av 

näringslivsklimatet i Sveriges kommuner. I tabellen nedan visas ett utdrag ur 

resultatet av 2021 års ranking. Det fullständiga resultatet finns för beskådan på 

www.foretagsklimat.se. 

 

Placering: Kommun:  Placering: Kommun: 

1 Vårgårda  15 Lidingö 

2 Härryda  16 Tranås 

3 Solna  17 Öckerö 

4 Danderyd  18 Sollentuna 

5 Höganäs  19 Täby 

6 Staffanstorp  20 Båstad 

7 Burlöv  49 Strängnäs 

8 Trosa  79 Katrineholm 

9 Götene  82 Gnesta 

10 Falkenberg  144 Vingåker 

11 Herrljunga  170 Eskilstuna 

12 Habo  174 Flen 

13 Vellinge  185 Nyköping 

14 Markaryd  213 Oxelösund 

 

Med sin 185:e plats har Nyköpings kommun det åttonde bästa 

näringslivsklimatet i Södermanlands län. På senare år har flera av länets 

kommuner fått bättre placeringar i rankinglistan. Den sörmländska kommunen 

med bäst företagsklimat är Trosa med sin 8:e plats.  
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I den första undersökningen av kommunernas näringslivsklimat som 

genomfördes år 2002 kom Nyköpings kommun på 74 plats. Därefter var 

trenden stadigt fallande ända fram till år 2009. Trenden bröts år 2010 då 

kommunen klättrade upp till plats 149 på rankinglistan. Under år 2011 och 

2012 fortsatte klättringen uppåt. Åren 2013-19 tappade Nyköpings kommun 

placeringar men år 2020 tog kommunen ett kliv uppåt i rankingen. År 2021 

skedde en viss tillbakagång. 

Undersökningen omfattar från och med 2020 års undersökning fem 

huvudfaktorer, nämligen: entreprenader, kommunalskatt, jobb i kommunen, 

marknadsförsörjning och företagsamhet. Inom de tre förstnämnda 

huvudfaktorerna tillhör Nyköpings kommun de 104 bästa kommunerna i 

Sverige. När det gäller marknadsförsörjning och företagsamhet hamnar 

kommunen i mittfåran av Sveriges kommuner.  
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I den enkätundersökning som hör till studien får företagarna betygsätta de 

viktigaste faktorerna för ett bra näringslivsklimat. Bäst betyg får mobilnät och 

bredband, vägnät, tåg- och flygförbindelser, information till företag samt 

dialog mellan företag och kommunens beslutsfattare. Störst förbättrings-

potential finns vad gäller kommunens upphandling samt konkurrens från 

kommunen.  
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9.2 SKR:s företagsklimatsundersökning 

 

SKR:s företagsklimatsundersökning är en servicemätning av kommunernas 

myndighetsutövning gentemot företagare inom sex myndighetsområden: 

Brandskydd, Bygglov, Markupplåtelse, Miljö- och hälsoskydd, 

Livsmedelskontroll och Serveringstillstånd. De företag som haft ärenden med 

kommunen inom ett eller flera av dessa myndighetsområden under år 2020 

har fått möjlighet att svara på en enkät med frågor inom sex serviceområden 

(information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet, effektivitet) 

samt med hjälp av tre frågor göra en helhetsbedömning av kommunens 

service. Det är helhetsbedömningen som ligger till grund för måttet ”Nöjd-

Kund-Index” (NKI). NKI redovisas på en skala från 0 till 100, där 100 är högsta 

betyg. Undersökningen omfattar 189 kommuner samt 13 gemensamma 

förvaltningar. 

 
 

Av de sex myndighetsområden som omfattas av undersökningen fick 

Nyköpings kommun högst indexvärde inom Brandskydd. Det näst högsta 

värdet fick kommunen inom Serveringstillstånd. Det totala NKI-värdet var något 

högre i kommunen än i riket. Inom samtliga områden hade kommunen ett 

högre NKI-värde än riket. 
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Jämfört med 2018 års undersökning har Nöjd-Kund-Index förbättrats betydligt 

mer i kommunen än i riket. De största förbättringarna har skett inom 

myndighetsområdena Markupplåtelse, Serveringstillstånd och Bygglov. Inom 

myndighetsområdet Brandskydd har det emellertid skett en försämring av NKI-

värdet. 

 

 

9.3 Lönesummetillväxt 

 

Det vanligaste måttet på tillväxt i olika regioner är den procentuella 

förändringen av lönesumman från ett år till nästa. I tabellen på nästa sida 

redovisas 2019 års tillväxtstatistik för ett urval av Sveriges kommuner. 

Nyköpings kommun ligger på plats 187 med en lönesummetillväxt på -0,7%, 

vilket är lägre än i riket. Listan toppas av Upplands-Bro och Solna. Nyköpings 

kommun har den sjätte högsta tillväxten i länet. Högst tillväxt i länet har Gnesta 

och Trosa. 
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 Placering Kommun Tillväxt  

2018-2019 

 Placering Kommun Tillväxt  

2018-2019 

1 Upplands-Bro 15,0%  38 Sjöbo 2,7% 

2 Solna 7,5%  39 Töreboda 2,6% 

3 Överkalix 6,7%  40 Uppsala 2,5% 

4 Nykvarn 5,8%  41 Nacka 2,5% 

5 Ekerö 5,7%  42 Gällivare 2,5% 

6 Krokom 5,2%  43 Svenljunga 2,5% 

7 Norsjö 5,1%  44 Vellinge 2,4% 

8 Staffanstorp 4,7%  45 Upplands Väsby 2,4% 

9 Österåker 4,6%  46 Helsingborg 2,4% 

10 Vaxholm 4,4%  47 Kungälv 2,3% 

11 Gagnef 4,3%  48 Vansbro 2,3% 

12 Sundbyberg 4,3%  49 Lekeberg 2,3% 

13 Bräcke 4,1%  50 Enköping 2,3% 

14 Säter 3,7%  51 Svalöv 2,3% 

15 Haninge 3,6%  52 Halmstad 2,2% 

16 Alingsås 3,6%  53 Berg 2,2% 

17 Bjuv 3,6%  54 Malmö 2,2% 

18 Kävlinge 3,6%  55 Ystad 2,2% 

19 Lycksele 3,5%  56 Örkelljunga 2,1% 

20 Tyresö 3,5%  57 Mölndal 2,1% 

21 Skurup 3,4%  58 Bollebygd 2,1% 

22 Lomma 3,4%  59 Lidköping 2,1% 

23 Knivsta 3,3%  60 Ale 2,0% 

24 Herrljunga 3,2%  61 Klippan 2,0% 

25 Örebro 3,2%  62 Karlskrona 2,0% 

26 Norrtälje 3,1%  63 Askersund 2,0% 

27 Pajala 2,9%  95 Gnesta 1,2% 

28 Båstad 2,9%  104 Trosa 0,9% 

29 Burlöv 2,8%  137 Katrineholm 0,4% 

30 Heby 2,8%  149 Eskilstuna 0,2% 

31 Älvkarleby 2,7%  169 Strängnäs -0,5% 

32 Danderyd 2,7%  187 Nyköping -0,7% 

33 Mönsterås 2,7%  188 Vingåker -0,7% 

34 Linköping 2,7%  200 Flen -0,9% 

35 Varberg 2,7%  284 Oxelösund -6,4% 

36 Habo 2,7%     

37 Mariestad 2,7%   Riket 1,0% 
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10. Näringslivsprognos 
 

Prognoser för ett såpass litet geografiskt område som en kommun är mycket 

svåra att göra då utvecklingen styrs av flera svårbedömda faktorer. Förutom att 

internationella och nationella förändringar i näringslivsstrukturen påverkar 

utvecklingen i Nyköpings kommun, så ger även de befintliga lokala företagens 

utvecklings- och framtidsmöjligheter stort genomslag i statistiken. Prognosen 

bygger på en framskrivning av utvecklingen från 2000 till 2020 inom de olika 

näringsgrenarna. Sex näringsgrenar får ett minskat antal sysselsatta, nämligen 

jordbruk, tillverkningsindustri, energi och miljö, handel, transport samt 

kreditinstitut och försäkringsbolag. Övriga näringsgrenar förutspås få ett ökat 

antal sysselsatta. Den största ökningen i absoluta tal beräknas ske inom vård 

och omsorg till följd av det ökade vårdbehovet hos den åldrande 

befolkningen. Den näst största ökningen i absoluta tal står näringsgrenen 

byggverksamhet för och orsaken till det är att kommunens befolkningstillväxt 

kräver ett omfattande bostadsbyggande. Även antalet anställda inom civila 

myndigheter och försvaret beräknas öka betydligt i framtiden.  
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