
Inledning 

I Västmanlands län finns över 27 000 arbetsställen varav ungefär 24 000 klassificeras som 

företag. Projektet riktar sig mot små och medelstora företag, oavsett bransch, förutom jord- 

skogsbruk och fiske i produktionsledet. Den vedertagna definitionen av små och medelstora 

företag inkluderar företag med upp till 250 anställda. I statistiken från SCB redovisas 

företagens storlek i intervaller. Indelningen är gjord så att företag med 200-499 anställda 

redovisas i samma klass. För att undvika undertäckning har vi valt att analysera företag med 

upp till 499 anställda. I Västmanland finns totalt 19 500 arbetställen med 0-499 anställda 

bortsett från företag inom jordbruk, skogsbruk och fiske. Knappt hälften av dessa arbetställen 

(9032) återfinns på landsbygden och utgör målgruppen för projektet.   

Enligt Tillväxtverkets definition räknas alla områden med under 15 000 invånare per 

kvadratkilometer som landsbygd. Det är en ganska vid definition av landsbygd då endast 

Köping och Västerås med serviceorter räknas som stad i detta projekt. Arbetsställen i länets 

centralorter som till exempel Sala och Arboga räknas som landsbygd vilket förklarar den 

relativt jämna fördelningen av antal arbetsställen mellan stad och landsbygd i länet. 

 



  

Juridisk form 

Drygt hälften av alla arbetsställen på landsbygden är aktiebolag och 43 procent är fysiska 

personer. 

 

Det är en större andel aktiebolag i stad än på landsbygd. 63 procent av arbetsställena i staden 

är aktiebolag och 33 procent är fysiska personer. 

 



Antal företag fördelat på storlek 

De flesta företagen i länet är små, 64 procent av arbetsställena är enmansföretag. Antal 

arbetsställen per storleksklass minskar kontinuerligt fram till storleksklassen 200–499 

anställda. Samma tendens ser vi i städerna. 

  

Jämför vi fördelningen mellan landsbygd och stad ser vi en större andel företag utan anställda 

på landsbygden än i städer. I städerna är det en större andel företag som har anställda än på 

landsbygden oavsett storleksklass. 



 

 

En mycket stor andel av arbetsställena i länet är solo- och mikroföretag med noll till 9 

anställda. Det finns över 8500 solo- och mikroföretag på landsbygden och 476 arbetsställen i 

företag över 9 anställda. Solo- och mikroföretag utgör 95 procent av arbetsställena på 

landsbygden och 90 procent i städerna.  

 

  



Företagens geografiska spridning 

Totalt sett ligger en övervägande del av länets arbetsställen i Västerås kommun. Nästan 

hälften av länets arbetsställen ligger inom stadens gränser.  

 

Även bland landsbygdsföretagen ligger flest arbetsställen i Västerås följt av Sala. 

Kommunerna med minst antal arbetsställen är Skinnskatteberg, Norberg och Surahammar. 

Köping och Västerås har i den här jämförelsen få arbetsställen i förhållande till befolkningen 

vilket beror på att arbetsställen i tätorten inte redovisas.  

 Antal arbetsställen på landsbygden i Västmanlands läns kommuner 



 

De allra flesta arbetsställena ligger Västerås tätort där vi ser en hög koncentration av 

arbetsställen i stadens centrala delar. Vi ser också en relativt hög koncentration av 

arbetsställen i de centrala delarna av Köping, Sala samt i handels- och industriområden i 

Västerås utkanter som Hälla-Brandthovda, Finnslätten-Tunbytorp samt Bäckby-Erikslund. 



Om vi skiftar fokus mot företagen på landsbygden så framträder en annan bild av företagens 

geografiska spridning. Vi ser den högsta densiteten av arbetsställen i Sala och Arboga tätort. 

Skillnaderna mellan kommunerna framstår som mer jämnt fördelade och det går att identifiera 

koncentrationer av företag i flertalet tätorter runt om i länet. Det är däremot svårt att 

identifiera eventuella kluster med arbetsställen utanför tätorterna bortsett från Säteriet-

Hyttbäcken-Fårbo-strax norr om Fagersta tätort.  



Företagens omsättning 

En stor andel av arbetsställena på landsbygden är företag i de mindre omsättningsklasserna. 

70 procent av arbetsställena är företag med en omsättning under 1 miljon.  

Det är relativt jämn fördelning mellan stad och land när det gäller företagens omsättning men 

i den minsta och de större omsättningsklasserna finns en större andel arbetsställen i stad än på 

landsbygd. 



Bransch 

Flest arbetsställen i länet finns inom Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, följt av handel 

och bygg. 

Samma branscher är störst på landsbygden men fördelningen mellan kategorierna skiljer sig 

åt. Bland arbetsställen på landsbygden är byggverksamhet vanligast följt av handel och 

juridik, ekonomi, vetenskap och teknik.  



Jämför man landsbygd och stad så finns en stor andel av arbetsställena i staden inom Juridik, 

ekonomi, vetenskap och teknik. 23 procent inom stad jämfört med 14 procent på landsbygd. 

Det är en större andel arbetsställen inom byggverksamhet på landsbygden (17 procent) än i 

stad (9 procent). Samt inom tillverkning 8,4 procent på landsbygd och 5 procent i stad. Det är 

även en större andel arbetsställen inom information och kommunikation i stad (6,7 procent) 

än på landsbygd (3,6 procent).  

 

  



Export 

Det finns totalt 1036 arbetsställen i länet vars företag är registrerat för export. Av dessa finns 

439 på landsbygden, jämfört med 597 i stad.  

 

4,9 procent av arbetsställena på landsbygden är registrerade för export jämfört med 5,7 i stad.   

 

Av de arbetsställen som är registrerade för export så ligger 57,6 procent i stad och 42,4 

procent på landsbygd.  



 

Slutsatser 

• 9032 arbetsställen ingår i projektet. 

• Drygt hälften är aktiebolag och 43 procent fysiska personer. Större andel aktiebolag i 

stad än på landsbygd. 

• Övervägande del av företagen på landsbygden är små. 95 procent är solo eller 

mikroföretag jämfört med 90 procent i stad. Det förklaras av en större andel 

enmansföretag på landsbygd än i stad. 

• Hög koncentration av arbetsställen i Västerås med nästan hälften av samtliga 

arbetsställen i Västerås tätort. Även bland landsbygdsföretag finns flest arbetsställen i 

Västerås, tätt följt av Sala. Antal arbetsställen i kommunerna följer i stora drag 

befolkningsstorleken i kommunen bortsett från Köping och Västerås vars tätort inte 

ingår i projektet. 

• Även bland landsbygdsföretagen är arbetsställena koncentrerade i större tätorter. 

• Större andel arbetsställen inom Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik samt 

information och kommunikation i stad. Bygg och tillverkning är vanligare på 

landsbygd. 

• Av arbetsställen vars företag är registrerade för export ligger på 58 procent i stad och 

42 procent på landsbygden. 

 


