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Uppsalas näringsliv växer tillsammans

Exportindustri

Affärstjänster

Vardagliga verksamheter

20 000 nya jobb har skapats i Uppsala
senaste decenniet. Målet är att Uppsala
ska fortsätta att växa med 2 000 jobb
per år.
Uppsalas näringsliv är som ett lagspel.
Alla delar på och omkring spelplanen
måste leverera för att laget ska vinna.

Uppsalas näringsliv växer tillsammans
Exportindustri 7 050 anställda, +760

Life science, övrig industri
Omsättningstillväxt +5,3 %/år, anställda +1,0 %/år 2010–2020

Affärstjänster 16 000 anställda, +3 400

Företagstjänster, företagsservice, IT, finans- och försäkring,
partihandel, media
Omsättningstillväxt +6,3 %/år, anställda +2,0 %/år 2010–2020

Vardagliga verksamheter 26 750 anställda, +7 470

Detaljhandel, utbildning, hälsa/sjukvård, besöksnäring, logistik,
bygg och fastigheter, vatten och avfall, energibolag
Omsättningstillväxt +5,4 %/år, anställda +3,1 %/år 2010–2020

Uppsalas näringsliv växer tillsammans
Exportindustrin genererar ekonomisk aktivitet
(omsättning), men inte så många nya jobb och företag, vilket
däremot affärstjänsterna gör.
Exportindustri och affärstjänster har blivit viktigare för
näringslivets tillväxt. De stod för 50 % av näringslivets
omsättning och 46 % av de anställda 2020. Affärstjänsterna
har en nära koppling till, och följer med viss fördröjning,
exportindustrin.

De vardagliga verksamheterna dominerar, framför allt i
antal anställda, och följer i stort befolkningsutvecklingen. De
utgör basen i näringslivet och får vardagen att fungera för
boende, besökare och verksamheter. De stod för 65 %
av jobbtillväxten 2010–2020, men har drabbats hårdast av
pandemin.

Exportindustri
Delbransch
Life science
Elektronikindustri
Livsmedelsindustri
Verkstadsindustri
Metallvaruindustri
Övrig industri
Areella näringar
Totalt

Anställda 2020
4 955
470
310
250
230
235
600
7 050

Förändring 2019–2020
-49
+7
-7
-27
-6
-11
+38
-55

Trend 2010–2020

Få nya arbetstillfällen i de egna organisationerna 2010–2020, men fler genom upphandlingar av leverantörer av olika tjänster.
Industrin står för en stor del av den lokala efterfrågan på företagstjänster, företagsservice och IT och utvecklas i nära symbios
med dessa. Här är tillgång på kvalificerad arbetskraft (akademisk kompetens) en viktig utvecklings- och konkurrensfaktor.
Hög omsättning per anställd och välbetalda jobb, framför allt inom life science, som stått för mer än fyra femtedelar av
exportindustrins tillväxt (omsättning) i Uppsala 2010–2020.
Stort antal kunskapsintensiva företag med tillväxtpotential, bland annat inom produktion (life science, clean tech, food tech etc.)

Källa: Bolagsverkt/Bisnode

Affärstjänster
Delbransch
Företagstjänster
Företagsservice
IT&telekom
Partihandel
Media
Finans och försäkring
Totalt

Anställda 2020
5 110
3 920
2 920
2 040
1 060
950
16 000

Förändring 2019–2020
+44
+175
+38
-37
+9
+24
263

Trend 2010–2020

Drivs till stor del av lokala beställare (exportindustri, offentlig sektor), men delvis även av egna(export)produkter. Klarat sig
bra under pandemin, med undantag av bemanningsföretagen.
Andelen lokalt anställda inom nationella kunskapsföretag som Bjerking, WSP, Ramböll, Afry, Grant Thornton, Zensum,
Caspeco, Aspia m fl ligger kring 8 %, vilket är en kraftig överrepresentation jämfört kommunens andel av rikets befolkning och
sysselsättning. Detta förklaras av en stark lokal marknad för företagens tjänster.
Omfattande nettopendling (totalt ca 2 000 individer) till arbetsmarknaden i Stockholm. Utpendling av kvalificerad arbetskraft
= expansionspotential för affärstjänster.

Vardagliga verksamheter
Delbransch
Bygg
Detaljhandel
Hälsa/sjukvård
Besöksnäring
Logistik
Fastighetsbolag
Utbildning
Vatten o avfall
Energibolag
Totalt

Anställda 2020
7 100
6 300
4 400
2 900
2 380
1 600
1 415
360
285
26 740

Förändring 2019–2020
-343
-211
-197
-466
-78
+130
-54
-6
+5
-1 212

Trend 2010–2020

Basen i näringslivet. Får vardagen att fungera för boende, besökare och verksamheter.
Drivs främst av befolkningstillväxten. De vardagliga verksamheterna är utpräglat lokalmarknadsorienterade och korrelerar i
hög grad med befolkningsutvecklingen i kommunen.
Stod för merparten (64 %) av jobbtillväxten 2010–2020, men drabbades hårdast av pandemin.
Viktiga för att få arbetskraftsreserven i arbete. Fortfarande 1 000 fler arbetslösa än före pandemin.

Nya jobb vs BNP-utveckling
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Jobbtillväxten följer i betydande
grad den nationella BNPutvecklingen.
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Avmattningen efter 2017
kulminerade i en tydlig nedgång
pandemiåret 2020. En
konjunkturbotten inträffade
sommaren/hösten 2020.
Kraftig återhämtning 2021. Återstår
att se om det räcker till att nå målet
om 2 000 nya jobb i Uppsala.
Uppsala kommuns andel av
arbetsmarknaden i huvudstadsregionen (länen Uppsala och
Stockholm) har ökat från 7,5 till
7,8 % åren 2010–2020, samtidigt
som pendlingsregionens andel av
sysselsättningen i riket ökat från
28 till 29 %.

Nya jobb 2010–2020
20 301

20 301nya jobb
2010–2020 innebär
1,8 % i genomsnittlig
tillväxttakt per år

nya jobb 2010–2020
(1 846 per år i snitt)
12 930 (64 %)
privat sektor

varav
95% i privat ägda företag
5% i offentligt ägda företag och övriga organisationer

varav
35 % inom kommunal förvaltning
21% inom regional förvaltning
44% inom statlig förvaltning

11 630
fler anställda i aktiebolagen

760 (7 %)
Exportindustri

7 371 (36 %)
offentlig sektor

3 400 (29 %)
7 470 (64 %)
Affärstjänster Vardagliga verksamheter

11 630 fler anställda
i aktiebolagen 2010–
2020 innebär 2,4 %
i genomsnittlig
tillväxttakt per år
64 % av tillväxten
har skett inom privat
sektor, dvs
näringslivet

Arbetstillfällen 2020
111 575

Arbetstillfällen 2020
67 441 (60,4 %)
privat sektor

varav
58 002 (86 %) i privat ägda företag
9 439 (14 %) i offentligt ägda företag och övriga organisationer

varav
16 388 (37 %) inom kommunal förvaltning
11 803 (27 %) inom regional förvaltning
15 943 (36 %) inom statlig förvaltning

49 798
anställda i aktiebolagen

7 048
Exportindustri

44 134 (39,6 %)
offentlig sektor

16 008
26 742
Affärstjänster Vardagliga verksamheter

Ingen nämnvärd
strukturförändring
inom Uppsalas
näringsliv det senaste
decenniet.
Den lokala marknaden
(befolkningstillväxten)
och exportindustrin (life
science) är fortsatt de
främsta drivkrafterna
till jobbtillväxten.

Nya jobb efter företagsstorlek
Nya jobb efter företagsstorlek

Anställda 2020 efter företagsstorlek
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Små- och medelstora företag driver tillväxten, som över tid främst skett inom nytillkomna företag/arbetsställen.
Medelstora företag (50–199 anställda) och företag med 1 019 anställda förefaller ha drabbats hårdare av pandemin än andra.
Minskningen 2019–2020 har främst skett inom vardagliga verksamheter.
Nyföretagandet steg år 2020 till 11,3 per 1 000 invånare 16–64 år och låg därmed nära riksgenomsnittet (11,7).

Konjunkturindikatorer
Nya jobb, rullande årstakt, Uppsala län

Inrikes omsättning och export

Förändring jmf motsvarande period föregående år
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Exportindustrin initialt drivande i återhämtningen medan inrikes omsättning accelererade under 2021.
Aktivitetsnivån i näringslivet låg högre kvartal 2 2021 än före pandemin, men mattades av i kvartal 3 för att sedan öka igen i
slutet av året. Sysselsättningen har haft en mer modest utveckling än omsättningen.

Konjunkturindikatorer
KI:s konjunkturbarometer
100=medel/normalläge

130

KI:s nationella konjunkturbarometer fortsätter
backa sedan toppen i augusti 2021, men
stämningsläget är fortfarande betydligt starkare
än normalt, inte minst inom tillverkningsindustrin.
Hushållen är lika pessimistiska nu som under
finanskrisen.
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Konjunkturindikatorer
Arbetssökande och lediga platser
(Arbetsförmedlingen)
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växa i Uppsala och arbetslösheten
närmar sig nivån före pandemin.
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Om näringslivsanalysen
Näringslivsanalysen omfattar sysselsatta och företag verksamma i Uppsala kommun.
Statistiken bygger på uppgifter från Statistiska centralbyrån och Bolagsverket/Bisnode.
Näringslivsanalysen består av två delar. Strukturdata som visar utvecklingstrender den senaste
tioårsperioden samt dynamik och växelverkan mellan olika delar av Uppsalas näringsliv.
Konjunkturdata, som uppdateras fyra gånger per år. Utvecklingen jämförs med samma kvartal
föregående år samt rullande årsmedelvärden där de fyra senaste kvartalen summeras för att få mer
stabilitet i trenden. Dessa jämförs med motsvarande fyra kvartal föregående år.
Är du intresserad av att få en fördjupad presentation av Uppsalas näringsliv eller har du frågor om
näringslivsanalysen? Kontakta gärna Per Lundeqvist, enhetschef på näringsliv och destination,
kommunledningskontoret Uppsala kommun: per.lundequist@uppsala.se

