Näringslivsfakta
Många små och medelstora företag

Norrköpings styrkor

Det finns totalt omkring 12 000 arbetsställen i Norrköping
varav 7 100 bolag eller föreningar med noll anställda. Under
2014 startades totalt 694 nya företag i Norrköping, enligt
Nyföretagarcentrums ”Nyföretagarbarometern”. Det är en
ökning jämfört med år 2013 då 606 nya företag startades i
Norrköping.

Många frågor har betydelse för vårt lokala företagsklimat,
för företag av olika storlek i olika branscher. Några exempel
på faktorer som gör Norrköping attraktivt är:
 Infrastruktur (hamn, flyg, järnväg, vägar)
 Kompetensförsörjning (LiU, yrkesutbilning/vuxenutbildning, stort regionalt arbetsmarknadsområde)
 Mark och lokaler (konkurrenskraftiga priser jämfört med
andra större städer)
 Nätverk och mötesplatser
 Regional och internationell samverkan

Kommunen och tillväxten
Kommunens och näringslivskontorets verktyg för utveckla
företagsklimatet och verka för tillväxt i såväl befintliga
företag som genom nya etableringar och nyföretagande är
framför allt:
 Dialog
 Snabb och effektiv kommunal service
 Mötesplatser

Inte bara Norrköpingsbor i Norrköping
Det är fler som pendlar in till sitt arbete i Norrköpins
kommun än härifrån till annan kommun.
Arbetspendling över kommungräns, Norrköping 1993 - 2013
Antal

Starka branscher
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I Norrköping finns ett antal starka branscher:
 basindustri med papper/förpackning
 transport och logistik
 handel
 visualisering och medieteknik
 energi- och miljöteknik
 hälsa och vård
 besöksnäring
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Antal personer som pendlar till och från Norrköpings kommun på grund av
arbete, 1993-2013. Källa: SCB.

Flest arbetar inom vård, omsorg och
handel

Kommunens största arbetsgivare

Okänt
Finans- och försäkringsverksamhet

De största arbetsgivarna i Norrköping är:

Energiförsörjning; miljöverksamhet
Jordbruk, skogsbruk och fiske
Fastighetsverksamhet
Information och kommunikation
Hotell- och restaurangverksamhet
Kulturella och personliga tjänster m.m.

2013

Offentlig förvaltning och försvar

2012

Transport och magasinering
Byggverksamhet
Tillverkning och utvinning
Utbildning
Företagstjänster
Handel

Norrköpings kommun
Region Östergötland
Migrationsverket
Holmen AB		
BillerudKorsnäs Sweden AB
Kriminalvården
Martin & Servera AB
SMHI
Linköpings univsersitet			
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Vård och omsorg; sociala tjänster
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Antal arbetstillfällen

Flest arbetstillfällen i Norrköping finns inom vård och omsorg samt handel.
Källa: SCB, Förvärvsarbetande 16+ år 2012 resp 2013 i Norrköping efter
näringsgren, SNI2007.

Cirka antal anställda. Källa: kontakt med respektive företag,
våren 2015.

Branschfakta
Basindustri - papper och förpackning

Pappersbranschen är en traditionellt stark bransch i Norrköping.
Här finns bland annat Holmen, vars historia började redan
1609. Idag finns fortfarande papperstillverkning i Norrköping,
men också utveckling av helt nya produkter där avancerad
elektronik möter papper och blir till intelligenta förpackningar
bland annat.
Exempel på företag: Holmen, BillerudKorsnäs, Fiskeby, Green
Lite AB, DS Smith.
Exempel på satsningar: Holmen har byggt Bravikens
sågverk - en investering på cirka 1 miljard kronor (cirka 110
arbetstillfällen). Produktionen startades i januari 2011.

Transport och logistik

Med ett utmärkt geografiskt läge och väl utvecklad infrastruktur
är Norrköping ett av Sveriges bästa logistiklägen. Norrköpings
hamn och Norrköping flygplats är givetvis mycket viktiga
pusselbitar, liksom viktiga Europa- och riksvägar samt Södra
stambanan.
Exempel på företag: DSV, PostNord, Kuehne & Nagel AB,
Alltransport, Rusta Logistik AB.
Exempel på satsningar: Stora aktörer som Rusta, K-rauta
och Byggmakker och Indiska har etablerat sina centrallager
i Norrköping. Pampusterminalen i Norrköpings hamn (ny
containerhamn och kombiterminal), inseglingsrännan till
Norrköpings hamn har breddats.

Visualisering och medieteknik

För att hantera stora mängder information och förklara
komplicerade skeenden använder vi mer och mer visualiseringsoch medieteknik. Vi kan till exempel göra interaktiva resor i
rymden, göra virtuella obduktioner och få en tydlig bild över hur
vårt klimat förändras. Norrköpings Visualiseringscenter C är en
viktig motor för branschens utveckling.
Exempel på företag: Infviz, Dapresy, Interspectral, Yooba,
NTM.
Exempel på satsningar: Visualiseringscenter C, som öppnades
2010, är ett digitalt science center och en mötesplats kring
visualisering för forskning, näringsliv, allmänhet och skola.

Energi- och miljöteknik

Ökat fokus på hållbarhet, med ökad medvetenhet om klimatförändringar, energieffektivisering, förnybara energikällor och
återvinning gör denna bransch högintressant. I regionen finns
nätverket Cleantech Östergötland vars övergripande mål är att
vända miljöproblem till affärsmöjligheter.
Exempel på företag: E.ON Värme Sverige AB, Econova,
Returpack.
Exempel på satsningar: E.ON har investerat 1,5 miljarder
kronor i ny panna i Händelöverket.

Hälsa och vård

Hälsans nya verktyg är en regional satsning som ska
sammanföra näringsliv, forskning och samhälle kring
utvecklingen av nya varor och tjänster inom hälsoområdet.
Hälsans nya verktyg arbetar med att utveckla nya produkter och
tjänster för att möta framtidens ökande vårdbehov. Fokus för
satsningen är effektiv vård och omsorg med hemmet som bas.
Exempel på företag: Casall Sport AB, Catrel (förvärvat av
Phoniro i januari 2011), Otto Bock Scandinavia AB, A & O
Omsorg AB, Attendo Care.
Exempel på satsningar: PUFF-enheten under vård- och
omsorgskontoret i Norrköpings kommun arbetar med
Praktik, Utveckling, Forskning och Framtid. Just nu pågår
ett projekt som går ut på att i samarbete med företag och
övriga organisationer testa arbetsmetoder, produkter och
tjänster i äldres vardag och hemmamiljö. Projeket kallas för
Testmiljö Norrköping och finansieras av VINNOVA, Sveriges
innovationsmyndighet.

Handel

Norrköping är en handelsstad med ett gediget utbud, såväl
cityhandel som externhandel. Norrköpingsborna handlar varje
år för cirka 8,5 miljarder kronor, dessutom har vi en stor mängd
inresande som handlar i Norrköping för drygt 0,5 miljarder
kronor.
Exempel på företag: Stadium, Media-Markt, Dormy Golf.
Exempel på satsningar: Platinum Cars byggde nytt på Jursla
industriområde. I oktober 2013 öppnade friluftsbutiken XXL
och våren 2014 öppnade Biltema butik i Norrköping. Totalt
innebär det cirka 150 nya arbetstillfällen inom handeln i
Norrköping.

Besöksnäring

I Norrköping finns ett rikt kultur- och evenemangsutbud,
dessutom stora anläggningar för konferenser och andra
arrangemang. Tätt kopplat till besöksnäringen finns förstås
handeln. Satsningen på Visualiseringscenter C visar också
på hur Norrköpings kommun vill medverka i utvecklingen
av en spännande bransch. Norrköpings mesta besöksmål är
Kolmårdens djurpark som har drygt 500 000 besökare per år.
Skärgården med bland annat Arkösund lockar förstås många,
liksom Göta Kanal.
Exempel på företag: Kolmårdens djurpark.
Exempel på satsningar: Norrköpings Visualiseringscenter C
fortsätter att utvecklas. Sedan 2013 finns Bråvalla Festival, som
år 2014 lockade över 50 000 besökare. Upplev Norrköping har
framgångsrikt arrangerat utsällningar som Harry Potter: The
Exhibition och NASA - A Human Adventure de senaste åren.
Kolmårdens öppnade Bamses Värld 2015.
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Kort information om några av de viktiga branscherna i Norrköping, samt
exempel på etablerade företag, satsningar och investeringar.

