
Eskilstuna näringsliv
2009-2014 – en analys
och några aspekter för 2015 

Förflyttningen av jobb fortsätter
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Antalet som jobbar efter 64 år

En viktig grund för ett framgångsrikt näringsliv 
är att Eskilstuna är en attraktiv stad. Attraktiv 
stad kan ses utifrån 3 byggstenar:

Näringslivsarbetet drivs fokuserat med 
befintligt företagande som bas för 
etableringar och nyföretagande.

Uppdraget är att flytta Eskilstunas arbetsmarknad 
på kort sikt mot högre sysselsättning och till högre 
lönenivå på längre sikt.

Målbilden

Sammanfattning - analysen
Ingen jobbtillväxt
Antalet som jobbar i Eskilstuna 
har hållit sig på samma nivå de 
senaste åren. Här ingår de som 
jobbar i näringslivet såväl de 
som jobbar i kommun, 
landsting, statliga verk och 
övriga verksamheter. 

Eskilstuna skiljer sig därmed 
från Sverige som helhet där en 
stabil och god ökning av 
jobbtillväxten har pågått under 
längre tid. 

Publik sektor kompenserar
en svag minskning av jobb inom 
näringslivet.

Befolkningstillväxt
Eskilstuna växer kraftigt i antalet 
invånare, ca 10% på 10 år. Det ökar 
trycket efter fler jobb i skenet av att 
Eskilstuna redan har en av Sveriges 
högsta arbetslöshet.

Ingen företagstillväxt
I gruppen av större företag ökar 
varken antal företag eller antal jobb. 
Företagen är få, 12 stycken står för 
ca 1/7 av alla anställda i Eskilstuna. 
För gruppen mellan-stora företag 
ökar jobben marginellt, men antalet 
företag inte alls. För de mindre 
företagen ses en svag jobbtillväxt 
men ingen tillväxt i antal företag. 
Tillväxt finns bara i de allra minsta 
företagen, de med 1-4 anställda. Det 
finns ingen rörelse  uppåt genom 
storleksklasserna.

Låg total lönesumma
En tydlig indikator på hur mycket 
välstånd som genereras, är den totala 
lönesumman för alla som har ett jobb. 
Nivån för Eskilstuna motsvarar i  
Sverige-statistik en väsentligt mindre 
befolkning än den som Eskilstuna har 
och är långt mindre än jämförbara 
kommuner. Eskilstuna har för få 
invånare i  jobb och de som har jobb, 
har låga löner.

Integration och segregation
Antalet invånare i arbetsför ålder hålls 
uppe av invandringen. I Eskilstuna har 
under de senaste 20 åren en tydlig 
boendesegregation skett, både vad 
gäller invandrarbakgrund som 
inkomstnivåer och ekonomiskt 
bistånd,.

Låg och inte matchande lokal 
kompetensproduktion
Utbildningsvalet till gymnasiet 
uppvisar i Eskilstuna ett tydligt 
traditionellt man- och kvinnomönster. 
Inom eftergymnasial utbildning är 
kvinnor och invandrare på 
frammarsch. Det finns en missmatch 
mellan tillgänglig arbetskraft och 
företagens kompetensbehov.

Brister i kommunikationer och för 
lite bostadsbyggande
Idag är (ut)pendling inte så 
omfattande att det kan kompensera 
brist på jobbtillväxt. Mätbara brister i 
kommunikationer, infrastruktur  och i 
för litet bostadsbyggande hindrar 
näringslivsutveckling.

Statistik förändras
Arbetsmarknadsstatistik mäts i olika 
intervall. Historiskt har man i Sverige 
för arbetsför ålder använt 20-64 år.  
En anpassning är att fler väljer att 
jobba efter 64 år och att EU nu 
använder upp till 74 år i sin statistik. 
Likaså används nu ofta från 16 år. 
Detta gör att data, från tex SCB eller 
UC,  från olika tidpunkter inte kan 
blandas eller jämföras. T.ex. enligt 
en tidigare definition har Eskilstuna 
år 2015 40.590 personer i jobb, 
enligt den nya definitionen 43.090 st.

I Eskilstuna, närmar sig antalet som 
jobbar efter 64, 2000 st. Det är jobb 
som inte blir lediga till arbets-
marknaden p.g.a. senarelagd 
pensionsavgång.

Eskilstunas näringslivstrend under de senaste 10 åren
Förflyttningen av jobb till branscher som ger ökad risk, ökad 
(medel)arbetslöshet och större konjunkturkänslighet fortsätter.

Industrins ”stabilare” 
och exporterande 

sektorer

Jobbmultiplikator
2-3

• Minskat antal 
anställda

• Få stora företag
• Inga nya företag

Lokala och lättrörliga 
sektorer

Jobbmultiplikator
0-1

• Ökat antal 
anställda

• Många alltmer 
mindre företag

Övriga branscher 
konstant eller 

begränsad tillväxt

Ger:
▪ Färre nya jobb
▪ Ökad medelarbetslöshet
▪ Större konjunktursvängar
▪ Mindre avancerade jobb
▪ Nedgång lönenivåer
▪ Ökat tryck på kommunal  

utbildning



Sammanfattande jämförelser
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Antalet som jobbar i Eskilstuna 
har hållit sig på samma nivå de 
senaste åren. Här ingår de som 
jobbar i näringslivet såväl de 
som jobbar i kommun, landsting, 
statliga myndigheter och övriga 
verksamheter. 
Eskilstuna skiljer sig därmed 
från Sverige som helhet där en 
stabil och god ökning av 
jobbtillväxten har pågått under 
längre tid.

Både Eskilstuna som Sverige 
ökar i befolkning så en god 
ökning i förvärvsarbetande är 
nödvändig.

Eskilstuna kommun har mer än 
100.000 invånare. På 10 år, från 
2004 till 2014, växte antalet 
invånare ca 10%, eller med 
10.000 

Antal 
förvärvsarbetande i 
Eskilstuna 

Inte fler jobb men ökad befolkning

Antal förvärvsarbetande Sverige 
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Antal invånare i Eskilstuna

Stabila eller lättrörliga

0 

200 

400 

600 

800 

1000 

1200 

1400 

1600 

20
09
1 

20
09
2 

20
09
3 

20
09
4 

20
10
1 

20
10
2 

20
10
3 

20
10
4 

20
11
1 

20
11
2 

20
11
3 

20
11
4 

20
12
1 

20
12
2 

20
12
3 

20
12
4 

20
13
1 

20
13
2 

20
13
4 

20
14
1 

20
14
2 

0 

2000 

4000 

6000 

8000 

10000 

12000 

14000 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Antal anställda 

Man kan skilja på stabila och lättrörliga jobb. Traditionellt stabilare sektorer 
är all industri såsom verkstad, elektronik och livsmedel, dvs. all tillverknings-
baserad industri och nya branscher som IT-tjänster. Lättrörliga är t.ex. 
bemanningstjänster, detaljhandel och individtjänster byggd på privat 
konsumtion och byggsektorn.

Erfarenhet visar att lättrörliga  branscher ger färre nya jobb, har låg 
jobbmultiplikator, ger ökad medelarbetslöshet, mer känslighet i konjunktur-
svängningar samt leder till mindre avancerade jobb och tryck nedåt i 
lönenivåer. Samtidigt är lokala tjänstejobb viktiga instegsjobb till 
arbetsmarknaden.

För Sverige har antalet jobb inom branscher som karakteriseras som stabila 
och industri varit på samma nivå under en lång tid. Samtidigt har lättrörliga 
jobb ökat vilket gett en god utveckling summerat tillsammans.

Antal anställda
Eskilstuna

Antal anställda i Sverige

Näringslivets utveckling
12 företag (arbetsställe) står för 1/7 av alla anställda i Eskilstuna. 
• Jobben ökar inte i de större företagen
• Jobben ökar marginellt i de mellanstora företagen, lite mer men 

fortfarande begränsat i de mindre företagen
• Påtaglig jobbtillväxt finns endast i de allra minsta med 1-4 anställda och 

de utan anställda, dvs bara en person i företaget =ägaren

Det är sällsynt att ett företag ökar så mycket i anställda att man går upp en 
storleksnivå. Det finns alltid en risk att ett större företag drar ner eller läggs 
ner. Därför bör det hela tiden fyllas på med växande företag. I Eskilstuna är 
bilden mycket statisk.

Jobbmultiplikator

Exporterande eller lokala

Normalt för ”exporterande” anse s en 
faktor 2‐3 på hur många jobb som blir 
sekundäreffekt. För ”lokala” är normalt 
faktorn istället mellan 0 och 1. 

Ur ett näringslivsperspektiv är det värdefullt att skilja på ”exporterande” dvs. 
verksamheter vars produkter och tjänster har sin marknad utanför kommunen, 
jämfört med de som har sin marknad lokalt. Alltså vilka drar in kapital över 
kommungränsen jämfört med de som är i den lokala cirkulära ekonomin.

2012 var ca 48% av 
totala antalet 
näringslivsanställda 
i ”exporterande” 
verksamheter och 
52% i ”lokala”.
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Vissa jobb genererar fler nya jobb, än vad andra jobb gör. Ett jobb i den 
exporterande industrin föder andra jobb inom t.ex. tjänstesektorn och därför 
har de en högre s.k. jobbmultiplikator. Detta är faktorn för hur många nya 
andra jobb, ett jobb generar.

Typiska jobb som har en  hög multiplikator är industrijobb; jobb i produktion 
och tillverkning, IT och ingenjörsjobb och jobb i logistikbranschen när den står 
på egna ben. Här kan man nå en multiplikator på 2-3, alltså ett sådant jobb 
generar ett par jobb till.

De jobb som har en låg multiplikator är ofta knutna till privat konsumtion, 
temporär bemanning och hantverk som utgår ifrån att företag eller individer har 
råd att anlita tjänsterna. Även den offentliga och publika sektorn ingår här 
eftersom de är finansierade av skattebasen. Multiplikator är 0-1.

Alla jobb är viktiga och bidrar i samhället.  Men då
olika jobb har olika multiplikatorer, kan man inte
ett-till-ett byta jobb med olika multiplikations-
faktorer, utan konsekvens för samhället.

Antal 
förvärvsarbetande

i Eskilstuna

Vändpunkt 

Snabb
förflyttning 

Antal 
anställda, 

tusen

Eskilstuna har genomgått en snabb 
förflyttning med påtagliga förändringar av 
arbetsmarknaden. Denna trend har fortsatt. 

Diagrammet 2010-2014 över samma 
indelning, men nu för förvärvsarbetande  
istället för anställda, konfirmerar att Eskilstuna 
nu bytt karaktär och nu följer mönstret för 
Sverige men med skillnaden att ingen av 
kurvorna för Eskilstuna ökar. För Eskilstuna 
är summan av kurvorna negativ medan de för 
Sverige är positiv

Normalt för ”exporterande” sätts en 
multiplikator 2-3 på hur många jobb som 
blir sekundäreffekt. För ”lokala” är normalt 
multiplikatorn istället mellan 0 och 1.

Antal anställda som är 
”exporterande” resp. 

”lokala” bedömt för 2012



Sammanfattande jämförelser Befolkning/Demografi
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Förändring -351 4104

Antal invånare i arbetsför 
ålder hålls uppe av 
invandringen. 

Den för näringslivs-
tillväxten nödvändiga  
tillväxten av arbetskraft 
drivs helt av invandringen. 
Utan den hade antalet i 
arbetsför ålder i 
Eskilstuna till och med 
minskat.

Invandrare finns främst i 
arbetsför ålder.
Ålderskurva bland 
invandrare är mer 
koncentrerad till arbetsför 
ålder, än för födda i 
Sverige.
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Ålderskurvan för Eskilstuna  har 
stabiliserats runt 1300 invånare 
i varje årskull, från 0 år till 70 
år. Att kommunens invånarantal 
ökat syns inte i en högre kurva 
utan mer i en jämnare. 
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Eskilstuna kommun har mer än 100.000 
invånare. På 10 år, från 2004 till 2014, 
växte antalet invånare ca 10%, eller
med 10.000. 

Sysselsättningsgrad, integration
och tid i landet

Befolkningsutveckling

Invandring står för Eskilstunas tillväxt
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Andel utrikes födda % av 
befolkningen 2013

Det tar många år 
innan samma 
sysselsättnings-
grad uppnås för 
invandrare som 
för födda i 
Sverige. Kvinnor 
släpar efter de 
första åren. 
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Eskilstuna kommuns senaste 
prognos (april 2016) pekar på 
117.000 invånare år 2030. Som 
planeringsunderlag används 
120.00 invånare för år 2030. 
Andra källor, tex Stockholms län 
och Region Sörmland, förutspår 
än större invånarantal 2030.

Invånare

Invånarprognos
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Hur går det för Eskilstuna?
Ett tydligt mått på hur mycket 
välstånd som genereras är 
den totala lönesumman, dvs 
det som betalas ut i lön till alla 
anställda, både i näringsliv 
som i publik sektor. 

För Eskilstuna ökar löne-
summan något varje år. 
Ungefär så mycket som 
inflation och årliga löne-
ökningar tillsammans 
motsvarar. På frågan om hur 
det går skulle då svaret vara, 
att det går sådär. Det finns 
ingen tillväxt utan Eskilstuna 
står och stampar på samma 
nivå.

Men svaret blir dåligt om man 
jämför hur lönesumman 
utvecklats för andra 
kommuner och sett på 
absoluta nivåer. Från 2011 har 
Eskilstuna tappat fart jämfört 
med de flesta andra. 
Lönesumman för Eskilstuna 
ligger på en nivå för väsentligt 
mindre kommuner. 

Ser man till total lönesumma 
med hänsyn tagen till 
befolkningens storlek i 
respektive kommun, skulle 
Eskilstuna behöva öka sin 
totala lönesumma med 24% 
för att komma i nivå med 
snittet av jämförbara 
kommuner. 
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Ett mått på välstånd genererat per invånare är den totala lönesumman i 
respektive kommun delat med invånarantal (kSEK) (2014). Eskilstuna ligger 
lägre än kommuner som drabbats av omfattande företagsnedläggningar.
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De lägre siffrorna 
2004 för barn 
under 10 år, har 
2014 rätats upp 

Avmattningens början 
vid 60 år, har 2014 
skjutits fram 10 år till 
70 år

Eskilstunas utveckling börjar 
avta från en redan låg nivå

Utveckling lönesumma (index 100 = 2010)



Befolkning/Demografi

Förvärvsarbetande och arbetslöshet
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Antalet invånare i arbetsför 
ålder (20-64 år) har ökat 
med nästan 4000 mellan 
2003 och 2013.

Antalet förvärvsarbetande 
kvinnor har ökat något mer 
än kvinnor i befolkningen  
20-64 år.

För män är det tvärtom. 
Antalet män i befolkningen 
ökar mer än antalet 
förvärvsarbetande män. 
Det ser ut som krisen 2009 
drabbade män mer.

Under 20 år har en tydlig boendesegregation utvecklats i Lagersberg, Skiftinge och Årby. Samma områden har lägst inkomst (ovan).

Medelinkomsten, både för män och kvinnor, är i Eskilstuna lägre än Sverigesnitt. Eskilstuna har 2014 den högsta 
andelen (10.3%) biståndsmottagare i relation till befolkningen av alla kommuner i Sverige. I belopp per invånare är 
det 4:e högsta. Andelen barn i familj med ekonomiskt bistånd är 18,2 %, vilket är den 4:e högsta i Sverige. 
På 20 år har inkomstklyftor och ekonomisk segregation kraftigt ökat i Eskilstuna.
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Eskilstuna har nästan dubbelt så hög arbetslöshet som Sverige. Inskrivna arbetssökande som andel av 
arbetskraften 16-64 år: 13,8% för Eskilstuna. Sverige-snitt  är 7,5% (Arbetsförmedlingen, april 2016).

Inkomstnivå och ekonomiskt bistånd

Arbetslöshet
Antal 
förvärvsarbetande 
i Eskilstuna 
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Genomsnittlig arbetslöshet (öppet + i 
program) per år i Eskilstuna som andel 
av befolkningen 20-64 år
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Antalet som jobbar i 
Eskilstuna har återhämtat sig 
till nivån före krisen 2009.

Medelinkomster (SEK)
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Andel antagna kvinnor

2015 2014

I grafen ovan syns andelen kvinnor respektive 
män med en efter-gymnasial utbildning. Notera 
att 2004 lyfte nivån för kvinnor (röd streckad 
linje). Som sen idag 10 år senare fortsätter på 
samma högre nivå (hel röd linje).

Andelen män som högskoleutbildar sig är på 
samma nivå 2014 som 2004. Mönstret 
permanentar att bland kvinnorna har ca 50% 
högskoleutbildning medan för män är det 
ungefär 30%.
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Utbildningnsnivå 20-64år

Ej gymnasium Gymnasium Eftergymnasial

I den samlade utbildningsnivåbilden, för alla i åldern 
20-64 år, ses en kraftig ökning i efter-gymnasial 
andel för kvinnor. Även har andelen med 
gymnasienivå ökat, om dock  svagt. Det som tydligt 
minskat bland kvinnorna är andel som ej har 
gymnasienivå.

För män har mest gymnasienivån ökat något. Men 
en generell ökning av alla staplar är att förvänta sig 
då kommunens invånarantal ökat under de 10 åren.
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Utbildningsnivå för 20-64 år i Eskilstuna 2014
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Utbildningsval till gymnasiet – könsuppdelat och inte matchat näringslivet

Utbildningsnivåer – kvinnor och invandrare på frammarsch

Om man ser på utbildningsnivå kopplat till var man är född 
är bilden igen att kvinnor födda i Sverige har betydligt mer 
eftergymnasial utbildning än män födda i Sverige. Men 
även kvinnor såväl som män födda utomlands har mer 
eftergymnasial utbildning än män födda i Sverige. 

Samtidigt har män och kvinnor födda utomlands större 
grad av max grundskola. Män födda i Sverige har främst 
gymnasial utbildning. Gymnasial utbildning är både 
yrkesförberedande som högskoleförberedande.

Sökandet till 
två mans-
dominerade 
yrkes-
utbildningar 
sjönk drastiskt 
2015 men 
hämtade sig 
2016.

Avhopp från gymnasiet
En studie i Östra Mellansverige om 
socioekonomiska kopplingar vid avhopp 
från gymnasiet inom 4 år, gav följande 5 
statiskt belagda förklaringar: 
1. Om man inte har godkända betyg 

från grundskolan
2. Om man bor med en eller två 

föräldrar
3. Familjens inkomst
4. Om familjen är beroende av 

försörjningsstöd eller ej
5. Föräldrarnas utbildningsbakgrund

Studien är på länsnivå, men varje läns 
största ort dominerar respektive bild. 
Eskilstuna återfinns som del av 
Sörmland. I studien har man gått igenom alla kombinationer och därmed kunnat säkerställa vilka förklaringar som slår igenom, 

och vilka som kan uteslutas. Tex  påvisas  att boendeform (villa, bostadsrätt eller hyresrätt) inte påverkar så mycket. 
5

Valet av gymnasieutbildning uppvisar ett 
tydligt man- och kvinnomönster. Det finns 
utbildningar med 100% kvinnor liksom med 
100% män. I de högskoleförberedande 
utbildningarna, utom för teknikprogrammet, 
överväger andelen kvinnor.

Utbildningsnivå 20-64 år Utbildningsnivå för 20-64 år i Eskilstuna 2014

Andel antagna män Andel antagna kvinnor



Befolkning/Pendling & Flytt

Inpendling till 
Eskilstuna
(antal 2013), de 
största är från:

Utpendling från 
Eskilstuna
(antal 2013), de
största är till:

Pendling – geografiskt och per yrkesgrupp
Antal ut- och inpendlare per yrkesgrupp 2014

Mest inpendlare återfinns inom 
branscher som hälso- & 
sjukvården, offentlig förvaltning 
och tillverkning av tunga maskiner. 
Störst antal är inom hälso- & 
sjukvård och offentlig förvaltning 
som bägge har nästan 800 dagliga 
inpendlare var.

Mälarsjukhuset och alla 
sjukvårdsfunktioner, 
Energimyndigheten och den 
absolut största privata arbets-
platsen Volvo CE driver på 
inpendling. 

För inpendlare, sett till antalet 
verksamma i Eskilstuna i samma 
yrkesgrupp, så ses offentlig 
förvaltning, gummi & plastvaror, 
bevakning och dataprogrammering 
& IT samt överlag högutbildade 
specialister (jurister, ekonomer, 
etc.), som de relativt största. 

Utpendlare, sett till relativ andel av 
boende i Eskilstuna per 
yrkesgrupp, återfinns till en stor 
del i t.ex. konsultbranscher, 
tillverkande industri, IT, bygg och 
säkerhet inkl. bevakning.
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Geografisk inpendling domineras av 
Södermanland, främst Strängnäs, Västerås och 
Stockholm. Utpendling är till samma fast i 
omvänd ordning.
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Flyttströmmar
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Eskilstuna har haft en omfattande inflyttning från 
utlandet. Av världens 192 länder (enligt FN) är det 
bara ett drygt 10-tal som inte är representerade i 
Eskilstunas befolkning. Antalet födelseländer 
representerade i Eskilstuna är ett av de högsta i 
Sverige bland kommuner.

Eskilstunas nationella flyttmönster är Stockholm, 
Västerås och Strängnäs i bägge riktningarna. 
Stockholm klart störst.  I övrigt har Eskilstuna en del 
inflyttning från andra kommuner i Sörmland.

Eskilstuna kommuns prognos 2015-2030 på in- och 
utflyttning visar att frånsett en topp av inflyttning från 
utlandet i början av perioden, är mönstret konstant 
samma.

Utflyttning från Eskilstuna, antal personer

Andra källor pekar på en större framtida  tillväxt för 
Eskilstuna på grund av inflyttning. Tex Stockholms läns 
landsting rapport Framskrivningar bedömer att 
Eskilstuna bör ha betydligt större befolkningstillväxt 
drivet av inflyttning.
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Eskilstuna kommuns prognos på in‐ och utflyttning fram till 
2030 (källa SCB)
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Eskilstunas största pendling

Pendlare totalt 2013:
In: 6532
Ut: 7503
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Befolkning/Bostäder och kommunikationer
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Bostadsbyggande och behov

Bostadstadsbyggande i Eskilstuna, antal – enligt kommunens 
riktlinjer och redovisat utfall

Eskilstunas tågförbindelser är åt 4 håll: 
Stockholm i öster, Örebro åt väster, Västerås i 
norr och Katrineholm/ Norrköping i söder. Ingen 
är del av det svenska tågnätets huvudlinjer tex 
Stockholm-Göteborg. 

Eskilstuna i det
sydsvenska
tågnätet

En av Sveriges huvudvägar, E20 mellan Stockholm 
och Göteborg, passerar Eskilstuna. Mellan Eskilstuna 
och Stockholm är den dubbelfilig motorväg. Däremot 
inte från Eskilstuna till Arboga vilket gör att mycket av 
de längre vägtransporterna till och från Stockholm 
väljer E18 över Västerås. 

Åt norr eller söder är vägarna av mindre typ. Riksväg 
56 till Västerås går via Kvicksund där både 60km/h 
råder och en bro som öppnas för sjöfart finns. Samma 
gäller tågförbindelsen Eskilstunas-Västerås.

Eskilstuna och Västerås har många gemensamma 
intressen, tex Mälardalens högskola. Situationen vad 
gäller vägar, såväl som tågförbindelse, ökar det 
upplevda avståndet mellan Eskilstuna och Västerås.

Prisutveckling småhus Är det lönsamt att bygga bostäder i Eskilstuna?
I prisutvecklingen på småhus har Eskilstuna följt den 
allmänna utvecklingen i sin omnejd inklusive Stockholm. 
Index: 2000=100

Kommunikationer

Tobins Q är ett ”lönsamhetsmått” som visar relationen mellan betalningsviljan / 
marknadsvärdet och produktionskostnaden. Om kvoten är 1 innebär det att nyproduktion 
går ihop ekonomiskt – dvs. att man precis får betalt för sina investeringar. Detta innebär 
att kvoten borde vara en bit över 1 för att det ska vara lönsamt.  För Eskilstuna från 2010 
och framåt,  har Tobins Q varit runt 1, enligt WSP.  Det placerar Eskilstuna precis i 
kanten av gruppen av de kommuner där det möjligtvis kan vara lönsamt att bygga. De tre 
storstädernas kommuner ligger närmare 2 och några i Storstockholm över 2. Kommuner 
med god utveckling har mellan 1 och 2.

Tobins Q för en kommun är ett
medelvärde vilket gör att inom en
kommun kan det finnas stora skillnader. För tätortens mest eftersökta områden kan för 
just dem en helt annan lönsamhet uppnås, än i de mindre populära eller mest avlägsna 
områdena.

Tobins Q har också en observerad ”elasticitet” som går ut på att ett områdes 
tillgänglighet starkt påverkar Tobins Q värdet. Flera studier, även för Sörmland, visar på 
att 50-60% av Tobins Q värdet kan kopplas till hur tillgängligt ett område är. Studierna 
visar också att den så kallade elasticiteten i sambanden varierar mellan 5 och 10. Det 
innebär att om tillgängligheten i ett område ökar med en procent, så ökar Tobins Q med 
5-10 procent. En ny väg eller förbättringar i kollektivtrafiken som ökar tillgängligheten kan 
således också påverka efterfrågan och Tobins Q . Denna elasticitet visar 
transportsystemets betydelse, vilket för Eskilstuna gäller både lokalt inom kommunen 
som för kommunikationer till
Storstockholm och inom Mälardalen. 

En Tobins Q analys visar det kan
vara lönsamt att bygga bostäder i delar av Eskilstuna, men att i andra kommuner kan det 
vara än mer lönsamt. 

Om man ser hur småhuspriserna har ökat i relation med  
befolkningsökning är bilden annorlunda. Eskilstuna har ökat 
sin befolkning mer än av vad småhuspriserna motsvarande 
har stigit. De jämförbara kommunerna vad gäller storlek och 
tex regional närhet till Stockholm ligger på eller till och med 
över utvecklingskurvan, alltså att småhuspriserna stiger 
relativt mer än befolkningsökning. 

Eskilstuna har upprättat ”Riktlinjer för bostads-
försörjning åren 2012-2018”. För perioden före, 
åren 2007-2011, har det i genomsnitt bara byggts 
tex 236 lägenheter/år. Detta har medfört att 2013 
var vakansgraden i det allmännyttiga bostads-
beståndet under 0,2% och att permanentningen av 
fritidshus låg på en relativt hög nivå. Eskilstuna 
kommuns översiktsplan tar höjd för 120.000 
invånare år 2030. Detta kräver en bostads-
produktion om ca 680 nya bostäder varje år 
(”Behov” i diagrammet).

I riktlinjerna anges att kommunen ska färdigställa 
detaljplaner för 300 bostäder under perioden
2012-2018. Alltså knappt hälften av bedömt behov. 
Utfallet under 2012-2015, mätt i antalet som 
påbörjats, sprider sig från under 50 till att två år 
vara i nivå med detaljplan. Under 2012-2015 har 
bara 30% av behovet påbörjats, eller 60% av 
detaljplanemålet.

Mot behov har under 2012-2015 nästan 1900 
bostäder för lite byggts och är en eftersläpning att 
ta igen framåt.

Redan 2011 varnade WSP i en 
analys för att Eskilstunas planer 
och byggresultat låg långt efter 
de flesta jämförbara kommuner 
vad gäller bostadsbyggande i 
relation till befolkningsökningen. 
Enligt WSP skall relationstalet 
vara 0,4-0,5 där Eskilstuna låg 
runt 0,2. I Eskilstuna kommuns 
befolkningsprognos 2016-2030 
ökar antalet invånare de 
närmaste åren med ca 1500 för 
att längre fram gå ner till under 
1000/år. Det skulle enligt WSPs
relationstal betyda 700 nya 
bostäder nu per år och 400/år 
längre fram.

Länsstyrelsen Södermanlands 
bostadsmarknadsrapport 2014 
konstaterar också samma behov 
av ökat byggande på grund av 
befolkningsökningen.

Tågförbindelsen till Stockholm är central för 
näringslivsutvecklingen i Eskilstuna. Sedan länge 
redovisas den frekvent i mätningar ha för låg kvalitet, 
tex av det oberoende Tågstatistik. Eskilstuna kommun 
har tillsammans med andra kommuner i Mälardalen 
tagit ett initiativ att köpa upp tåg liksom det pågår en 
utbyggnad av Svealandsbanan. 2018 förväntas 
tågförbindelsen till Stockholm ha en förbättrad kvalitet.

7

Andel tåg i tid inkl. inställda, på sträckan Stockholm-Eskilstuna 
under kl. 16.00-18.59, år 2015 (tagstatistik.se)

Gap

Kommuner som Västerås, Örebro, Helsingborg 
och Linköping har högre Tobins Q än Eskilstuna.

Kommuner med stor pendling, som Strängnäs 
och Nykvarn, har högre Tobins Q än Eskilstuna.
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Näringslivet - sammanfattat

Branscherna

Utbildningsnivåer i de olika branscherna

Om man ser på löne-
summor så blir bilden 
förändrad. Verkstad har 
med marginal störst total 
lönesumma. Transport & 
Lager och IT tjänster 
placerar sig också högre. 
Företagstjänster, 
Besöksnäring, Livsmedel 
och Individ-tjänster placerar 
sig nu längre ner. 

Detta illustrerar att just de 
branscherna har betydlig 
större andel av deltid eller 
korttidsanställning och lägre 
löner. Verkstad och IT är 
exempel på det motsatta, 
högre lön och mer av 
heltidstjänster.

8

Eskilstuna har därtill 3 branscher 
helt dominerade av offentlig sektor. 

Två näringslivsbranscher har ett 
stort inslag av kommunalägda bolag. 
Det är Försörjning, dvs el, värme 
(ESEM) och Fastighet 
(Kommunfastigheter).

Från näringslivet sticker IT-branschen ut med en av de allra 
högsta utbildningsnivåerna. Även Industriteknikstöd och 
Finans & försäkring tillhör de med högst utbildningsnivå. 

Anställda per bransch 2014
Störst näringslivsbransch såsom här 
indelat, är Företagstjänster följd av 
Verkstad och Bygg. 
Skulle man lägga ihop de branscher 
som utgör traditionell industri, skulle en 
sådan industrisektor ha 6.459 
förvärvsarbeten.
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Branscherna som domineras 
av publik sektor; Offentlig 
förvaltning, Utbildning och 
Vård- & omsorg är bland de 
med högst utbildning.

De branscher med lägst 
utbildningsnivå är Handel och 
reparation av fordon, den 
stora Byggbranschen,  
Metallarbeten, Bio- & 
Läkemedel, Transport & 
lager, Individtjänster, 
Livsmedel och Stål & metall.

Noterbart är att den stora 
branschen Verkstad har en 
hög nivå medan i stor grad 
dess underleverantörer i 
Metallarbeten och Stål & 
metall inte har det. 

Mer än 40% har eftergymnasial utbildning

Mindre än 20% har eftergymnasial utbildning
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Antal företag ökar inte utan snarare minskar svagt.

Det är fortfarande de branscher med de minsta 
företagen som håller upp antalet och har tillväxt.

Ett arbetsställe är en företagsadress där det finns 
anställda. Ett företag kan ha flera adresser. 

Näringslivet - sammanfattat

Åldersförändringar

Utveckling stora och mindre företag
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Antal företag i näringslivet med registrerad verksamhet, per storleksklass

Antal arbetsställen i Eskilstuna år 2010 och 2014 per arbetsställestorlek (antal anställda). 
Här ingår alla arbetsställen inklusive alla i publik sektor.

2010 2014
0 anställda 4521 5029
1‐4 anställda 1719 1919
5‐9 anställda 508 497
10‐49 anställda 520 549
50‐249 anställda 122 133
250 eller fler anställda 12 1212 företag (mätt som arbetsställe) står för 1/7 av alla anställda i Eskilstuna. 

• Jobben ökar inte i de större företagen
• Jobben ökar marginellt i de mellanstora företagen, lite mer men fortfarande begränsat  i 

de mindre företagen
• Påtaglig jobbtillväxt finns endast i de allra minsta med 1-4 anställda och de utan anställda, 

dvs bara en person i företaget =ägaren

Det finns begränsad rörelse uppåt, alltså att företag ökar så mycket i anställda att man går 
upp en storleksnivå. Det finns alltid en risk att ett större företag drar ner eller läggs ner. Därför 
bör det hela tiden fyllas på med växande företag.
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Antal företag per bransch

I näringslivet finns god ökning av antalet jobb i 4 
branscher 2014:
• Besöksnäring
• Fastighet
• Elektronik
• Kemi & Plast

I tre till branscher finns svag ökning: Industriteknik, 
Media och Utbildning.

Antalet som jobbar i Eskilstuna har hållit sig på 
samma nivå de senaste åren. Näringslivet minskar 
svagt medan den publika sektorn ökar (Vård & 
omsorg och Offentlig förvaltning).

Arbetsmarknadsstatistik mäts i olika intervall. 
Historiskt har man i Sverige haft arbetsför ålder till
20-64 år. De anställda under 20 år eller över 64 år har 
ansetts vara svårbedömda bland annat för då kommer 
sommarjobb respektive nedtrappning in i bilden och att 
antalet varit litet. Det gäller inte längre.

Antalet som jobbar efter 64 år ökar snabbt. Det syns 
också som ett ökat gap när man jämför de två 
åldersgrupperna.

I Eskilstuna närmar sig nu antalet som jobbar efter 64 
år 2000 st. Det är jobb som inte blir lediga på 
arbetsmarknaden på grund av senarelagd 
pensionsavgång.
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Gapet mellan 
gruppen 20-64 
år och gruppen 
från 16 år och 
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Företagstjänster Bygg

Branscherna

Verkstad Detaljhandel
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+ 338 företag med 9 
eller mindre antal 
anställda

+ 414 företag med 9 
eller mindre antal 
anställda

+ 30 företag med 9 
eller mindre antal 
anställda

+ 248 företag med 9 
eller mindre antal 
anställda

Vad är företagstjänster?

En bransch som kraftigt ökat sedan lågkonjunkturen 2009, inte minst det året, 
men som nu stabiliserats och till och med minskat något 2014. 
Ca 30% av totala antalet anställda i branschen är i ”exporterande” 
verksamheter medan ca 70% är inriktade mot att stödja den lokala marknaden.

Lönesumman visar en 
stabil och god utveckling, 
vilket tyder på att man är 
bra på att snabbt anpassa 
sig, tex i personal.

Företag återfinns i alla 
storleksklasser, förutom de 
absolut största. De allra 
flesta företagen har mindre 
än 49 anställda.

Bygg har under flera år växt kraftigt i anställda, men tillväxten har nu bromsat 
in.

Branschen är  präglad av små företag som adresserar privatmarknaden 
(ROT) eller mindre företag. 
Lönesumman visar att branschen utvecklas stabilt. Kan finns indikationer att 
det sker en förskjutning kopplat till ungdomsrabattens förändring. Tappet i 
tillväxt drabbar mest yngre. Det driver upp lönesumman.

Om antalet företag fortfarande ökar men inte anställda, är det ett tecken på 
att företagen fortsatt blir allt mindre.

De största företagen är mer 
inom underhåll och 
projektering, eller ett 
lokalkontor för en nationell 
storbyggare som just nu gör 
ett stort bygge i Eskilstuna. 
Det senare är kopplat till just 
när de uppdragen pågår. 
Traditionella byggare återfinns 
först under 30 anställda.

Branschen domineras av Eskilstunas största privata arbetsgivare, Volvo CE 
med 1875 anställda i verkstadsdelen.

Utvecklingen i Eskilstuna är tydligt knuten Volvo CEs utveckling och den 
verksamhet som företaget har i Eskilstuna.  Stora företag är också Assa 
Abloy och Alfa Laval.

I branschen pågår en effektivisering som leder till en liten minskning varje år. 
Lönesummans utveckling stärker bilden av en sakta minskande och 
ansträngd bransch.

Räknat i företag är det få 
och under en längre tid 
har det varit så. 
Inga nya företag 
tillkommer. 

En bransch som vänt nedåt och minskar i antalet anställda.

Lönesummaprognosen för 2015 indikerar att det fortsätter men i flera 
grannkommuner utvecklas branschen mer positivt än i Eskilstuna.

Det är en bransch med mest fåmansföretag där de få stora är 
matvaruhusen  COOP, ICA Maxi och ICA Kvantum.
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Besöksnäring Logistik

Branscherna
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+ 137 företag med 9 
eller mindre antal 
anställda

+ 71 företag med 9 
eller mindre antal 
anställda

+ 76 företag med 9 
eller mindre antal 
anställda

En stabil bransch med god utveckling. 

Antalet anställda går upp liksom att lönesumman har en god utveckling. En 
tidigare nedgång 2009-2011, som sammanföll med företagstjänsters starka 
uppgång, har börjat återhämtas. Sett totalt till anställda i 
fastighetsbranschen och del av företagstjänster som stöder 
fastighetsbranschen blir uppgången ännu tydligare.

225 företag har 9 eller mindre antal anställda och större än det finns endast 
5 st. inklusive Kommunfastigheter, som står för nästan halva antalet 
anställda i branschen.

Besöksbranschen är hotell, restauranger, nöjesparker med mera.

Branschen står för den största ökningen 2014. 

Utvecklingen ser god och stabil ut. Lönesumman ökar mer än inflation och 
löneglidning.

De största arbetsgivarna är ett hotell, det tidigare kommunalägda Parken  
Zoo och en snabbmatskedja. 

Logistik omfattar transport, lager, distribution med mera.

Volvo parts ingår i branschen och där sker en stegvis utflyttning till annat 
land för mycket av verksamheten. Detta kommer att fortsatt minska totala 
antalet anställda i branschen. Utveckling av lönesumman kan indikera att 
branschen är under tryck för rationaliseringar.

Ett annat större företag är H&M med sin lagerverksamhet. Efter de två 
största, H&M och Volvo parts, följer de nationella respektive internationella 
post- och logistikoperatörerna.

En bransch som tappade många anställda i lågkonjunkturen 2009, för att 
åren därefter stabilisera sig på en ny lägre nivå. 2014 verkar det som 
nedgång återkommit och antalet anställda igen minskar.

Detta stöds av lönesumman som också har en fortsatt nedgång i prognosen 
för 2015.

Det är relativt få företag i branschen och de ökar inte i antal. Frånsett AQ 
Segerström är de flesta mindre till små. 

De allra flesta företagen 
har mindre än 49 anställda 
med hela tyngdpunkten i 
företag med mindre än 10 
anställda.

Företag återfinns i flera 
storleksklasser även om de 
allra flesta företagen har 
mindre än 49 anställda 
med mest i företag i 
gruppen med mindre än 10 
anställda.

De allra flesta företagen har 
mindre än 49 anställda med 
hela tyngdpunkten i företag 
med mindre än 10 anställda.
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Handel/reparation av fordon Partihandel
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I branschen ingår bilförsäljningsföretag liksom service och reparation av 
bilar samt andra fordon. 

Branschen är starkt kopplad till privat konsumtion lokalt i Eskilstuna samt 
om Eskilstuna kan upprätthålla en roll som regionalt centrum för 
bilförsäljning.

En stabil bransch där en flerårig lugnt växande trend, både i antal 
anställda och i lönesumma, har brutits 2014.

En liten nedgång i anställda noteras för 2014 och prognosen på 
lönesumma indikerar en viss återhämtning 2015.

En fåmansbransch. 110 företag har 9 eller mindre antal anställda. Större 
än det finns endast 19 st.

En bransch med sämre utveckling 2014 och prognosen för lönesumma 2015 
indikerar att det fortsätter så. 

Antalet anställda gick ner 2014.

I företag räknat en mycket liten bransch. 35 företag har 9 eller mindre antal 
anställda. Större än det finns endast 2 st. varav Fazer står för något under 
hälften av branschens totala antal anställda. För Fazer har under de senaste 
åren utvecklingen varierat med både neddragningar som tillväxt.

Historiskt sett har Livsmedelsbranschen i Eskilstuna varit stor, med 
Skogaholmskoncernen (nu del av Fazer) som hade sitt nationella 
huvudkontor och sin största verksamhet i Eskilstuna. Idag, frånsett några få 
företag, har branschen alltmer karaktär av att betjäna den lokala marknaden.

En bransch som är svår att bestämma antalet arbetande i. Branschen 
uppvisar ett ovanligt högt antal äldre, dvs över 64 år, verksamma personer. 
Det hänger samman med att jord- och skogsbruk kan vara mer eller mindre 
passiva och att skattereglerna har ändrats så fler klassas in.

Det finns för Eskilstuna 703 st. som klassas som företag med 
verksamhetskod lika med Skogs- & jordbruk. Av dessa har endast 71 
angett omsättning. 

För företag med rapporterad omsättning: 63 företag har 9 eller mindre antal 
anställda. Större än det finns endast 8 st.

En stabil bransch men stillastående, både i antal anställda och i 
lönesumma. Branschen  har dock sett en vikande nedgång 2014 i antalet 
anställda.  

Lönesumman når 2014 tillbaka till 2012 års nivå, vilket egentligen är 
mindre om man beaktar inflation och löneglidning.

Prognosen på lönesumma indikerar en återhämtning 2015.

En fåmansbransch. 110 företag har 9 eller mindre antal anställda. Större 
än det finns endast 18 st.
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IT-tjänster Stål & metall

Branscherna

Försörjning & miljö Industriteknikstöd
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Det största företaget, 
Volvo IT, kommer att dela 
av en betydande del till en 
internationell aktör som 
tidigare inte finns i 
Eskilstuna men väl i 
Sverige. Utveckling runt 
det är osäker.
Det finns företag i flera 
storleksklasser.

+ 92 företag med 9 
eller mindre antal 
anställda

En bransch som i princip är lika med det kommunalägda ESEM, tidigare 
EEM.  ESEM är delägt med Strängnäs och EEM var det egna Eskilstuna-
bolaget innan. 

En stor arbetsgivare inom samma område, men som räknas till offentlig 
förvaltning är Energimyndigheten. 

26 företag har 9 eller mindre antal anställda. Större än det finns endast
4 st. där ESEM ensamt har nästan alla anställda i hela branschen.

Uppvisar en nedgång i antalet anställda. Utvecklingen av lönesumma 
indikerar en  bekymmersam utveckling av den bransch i näringslivet med 
högst utbildning.

De större företagen i branschen är lokala eller regionala kontor inom en större 
nationell eller internationell koncern.

Branschen har stort inslag av att förse infrastruktur till den lokala marknaden 
men är nu i snabb förändring på grund av utvecklingen inom IT-området med 
bland annat molnet, mobilapplikationer och ”Big Data”.

Branschföreträdare framhåller svårighet att rekrytera ny kompetens och att 
därför både funktioner som uppdrag flyttats till koncernbolag på andra orter.

En bransch som minskat påtagligt, en halvering på bara några år. 

Utvecklingen av lönesumma kan tyda på en stabilisering på den nya lägre 
nivån, men nedläggningar av företag senare än denna statistik är kända vilket 
kan ge ny nedgång.

En bransch med mycket få företag. 8 företag har 9 eller mindre antal 
anställda. Större än det finns endast 2 stycken varav Outokumpu har mer än 
hälften av branschens anställda.

En bransch som går lite upp och ner. Just nu ser det ut att vara en svag 
uppgång.

Branschen består förutom av ett mellanstort företag, Ångpanneföreningen 
(Ingenjörsfirma), mest av mindre till fåmansföretag. Arvet i Eskilstuna kring 
mät- och kalibreringsteknik finns men inte i form av större verksamheter 
längre.

Branschen spänner över kvalificerad arbetskraft till mycket specialiserad och 
expertkunnande. Den generella utveckling inom industrin driver på 
kompetensbehovet inom denna bransch. Därför bör lönesumma synbart öka. 

+74 företag med 9 eller 
mindre antal anställda
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Finans & försäkring Individtjänster

Branscherna
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Branschen är helt dominerad av små företag. 41 företag har 9 eller mindre 
antal anställda. Större än det finns endast 6 st

Det är också en bransch med många deltidsanställda. 

En bransch med få företag, totalt 16 st. Det gör att all statistik är mycket 
känslig för individuella företag. Några företag i branschen går bra och 
expanderar, vilket betyder att det finns stora skillnader mellan företagen. 
Bland företag som aviserat tillväxt finns Westermo och Eskilstuna 
Elektronik Partner.

Lönesumman prognosticerad för 2015 indikerar en sämre utveckling 
samtidigt som några företag i branschen har presenterat stora och 
ambitiösa expansionsplaner.

Företag i elektronikbranschen har också aviserat intresse mot andra 
branscher. Den pågående teknologiutvecklingen kan förändra 
branschindelningen här. 

12 företag har 9 eller mindre antal anställda. Större än det finns endast
4 st.

Den stora nedgången verkar ha bromsats in. Men utvecklingen i 
lönesumma är fortsatt nedåtgående.

Media är en bransch i stark omdaning.  Tidningsförlagen har gjort stora 
neddragningar och nu är de största företagen i branschen ett tidningshus, 
Sveriges radio, Sveriges television följt av tex annonsförsäljare. 

Efter statistikperioden har större aktörer i branschen aviserat neddragningar 
(2016). 

50 företag har 9 eller mindre antal anställda. Större än det finns endast 7 st.

I branschindelning finns osäkerheter på grund av den förflyttning till digitala 
medier som nu sker.

Antalet anställda går ner, vilket varit en trend flera år tillbaka. 

Lönesumma utvecklas inte, om hänsyn tas till inflation och löneglidning.

79 företag har 9 eller mindre antal anställda. Större än det finns endast 5 st. 
vilket är de stora bankerna och ett försäkringsbolag.

En bank, Nordea, har ett större kundcenter i Eskilstuna. Det andra företaget i 
största gruppen är den lokala sparbanken Rekarne.

Ett exempel på Individtjänster är gym. Individtjänster är i huvudsak lokalt 
inriktade. 

Personligt inriktade erbjudande har kraftigt ökat som del av en bred trend. 
Men efter en uppgång har sedan 2010 antalet anställda i Eskilstuna planat 
ut. Det finns en koppling till befolkningsstorlek, trender i samhället som tex 
hälsa, och inte minst utrymme för privat konsumtion.

Antalet anställda har nu gått ner 2014 och utvecklingen på lönesumma 
indikerar att branschen är alltmer pressad. 

Samtidigt som för tex gym har antalet arbetsställen fortsatt att öka, vilket 
kan leda till mer konkurrens och eventuell utslagning, eller är en tidig 
indikation att marknaden framåt ökar igen.  
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Vård & omsorg

Branscherna

Utbildning Offentlig förvaltning
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En mycket liten bransch sett till antal företag. Totalt finns bara 21 stycken. 

15 företag har 9 eller mindre antal anställda. Större än det finns endast 6 st.

Branschen uppvisar en god tillväxt, både i antalet anställda som  i 
utvecklingen av lönesumma.

Även när antalet anställda gick ner ökade lönesumman, vilket är ett 
styrkebesked.

Utbildning domineras av den kommunala skolan även om det i Eskilstuna 
finns ett antal privat skolor. Av dem är den Internationella engelska skolan, 
IESK, störst. Det är en rikstäckande koncern vars största skola, drygt 1300 
elever, finns i Eskilstuna. 

Antalet anställda har ökat länge men 2014 bromsade ökningen in. Så ser 
prognosen för 2015 i lönesumma också ut. Den kommunala skolan 
genomförde besparingar under 2015 men antalet barn i skolålder fortsätter 
öka.

I privata näringslivet finns 51 företag som har 9 eller mindre antal anställda. 
Större än det finns endast 9 st.

+ 73 företag 
med 9 eller 
mindre antal 
anställda

Den enskilt största branschen sett till antalet anställda, när man räknar både i 
publik sektor och i näringslivet. Antalet anställda är en direkt följd av 
befolkningen inom upptagningsområdet. I Eskilstuna finns Mälarsjukhuset där 
ca 3.000 arbetar.

Antalet anställda har kraftigt ökat, mer än 10% på 4 år. 
Utvecklingen på lönesumma är helt i linje med vad som kan förväntas. 

Om man ser till antal 
företag i det privata 
näringslivet som verkar 
inom Vård & omsorg har 
de ökat på senare år. De 
flesta är mindre till 
mycket små. Störst är 
Unilab följt av två 
assistansbolag.

Uppvisar en god tillväxt.

Den kommunala förvaltningen och statliga organ, såsom till exempel 
Energimyndigheten, står för stabilitet. 

Den kommunala förvaltningens storlek i antalet anställda är en följd av 
antalet invånare i kommunen.

Utveckling kring statliga organ är en politiskt bestämd lokaliseringsfråga 
och svår att prognostisera.

Den ökande lönesumman är som man kan förvänta sig och finns fram till 
prognos 2015.

Lönesummeindex (100=nivå 2010)

Kemi & plast
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Om analysen
Denna analys är gjord av Jan Lindoff, Näringslivsenheten Eskilstuna kommun och 
DoffCon. Med benäget och mycket värdefullt  bistånd av Bo Wictorin Sörmlands 
regionförbund för statistisk data och behandling. Ett stort antal källor har använts 
inklusive datainsamling av SCB och UC. Annat underlag och material är från Eskilstuna 
kommun, Bisonode, Kairos Future, Swereea, Fakta, DN, Di, Eskilstuna kuriren, Svd, 
MDH  med flera. Underlag är också de näringslivsanalyser och andra utredningar som 
gjorts av Doffcon om Eskilstuna, Sörmland och de 4M städernas näringsliv såväl som 
andra områden tex utbildning. Flera viktiga samhällsaktörer tex EEF och MITC har 
bidraget med sina utredningar.
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