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RAPPORT

■ Sedan Öresundsbron 
öppnade år 2000 har 
Malmö i växande ut-
sträckning tagit över 
rollen som Skånes eko-
nomiska centrum. Det 
konstaterar tankesmed-
jan Intelligence watch i 
rapporten ”Skånes nya 
ekonomiska geografi”.

Efter att ha varit ett land
skap med ett utspritt nä
ringsliv har Skåne fått en 
tydligare koncentration 
i Malmö. Sedan Öresunds
brons invigning år 2000 har 
Malmös andelar av Skånes 
bruttoregionprodukt (brp) 
ökat kraftigt. Idag har sta
den, med endast 1 procent 
av Skånes yta, 25 procent av 
befolkningen, 30 procent av 
samtliga sysselsatta männi
skor och 33 procent av brp.

I en ny rapport belyser 
den skånska  tankesmedjan 
Intelligence watch att  länets 
utveckling i många avseen
den påminner om den star
ka centreringen av närings
liv och befolkning i Mälar
dalen och Västsverige.

– När en stad når en viss 
storlek så flyttar allt fler 
människor och företag dit. 
Detta ger då en utbyggd in
frastruktur, vilket i sin tur 
lockar ännu fler  människor 

och företag till staden, 
 säger Anders Olshov, chef 
för Intelligence watch.

Koncentrationen av be
folkningen till Malmö sker 
visserligen något långsam
mare än för sysselsättning
en, eftersom många männi
skor väljer att bo utanför 
Malmö och arbetspendla.

Enligt Anders Olshov hand
lar utvecklingen oavsett om 
en positiv spiral, som han 
menar till och med kan på
skyndas ytterligare.

– I nuet kan det vara 
svårt att se helheten. Det 
vill säga att det ena ger det 
andra och hur det relativa 
konkurrensläget i förhål
lande till andra platser änd
ras, säger Anders Olshov.

En anledning till att Skå
nes ekonomi drar mot fram
förallt Malmö anses vara 
industrins tynande tillvaro 
i mindre orter och på lands
bygden. Samtidigt växer ad
ministration, handel och 
tjänster i större städer.

– Om inte Malmö hade 
vuxit så kanske företagen 
hade flyttat ifrån Skåne. På 
så vis kan det vara bra för 
övriga länet att Malmö väx
er och att företagen stannar 
kvar i Skåne. Sedan är det 
främst Malmös närområ

de, och platser med rimliga 
pendlingsavstånd till sta
den, som kan dra nytta av 
utvecklingen, säger Anders 
Olshov.

Rapporten tar också fas
ta på att en förbättrad infra
struktur har gjort det lätta
re för företag att flytta till 
centralorten som erbjuder 
en bred palett; ett stort ut
bud av kvalificerad arbets
kraft, bra kommunikatio
ner, dynamik och service.

Förutom Öresundsbron 
skapar tillkomsten av City
tunneln möjligheter till 
stations nära bostäder och 
kontorslägen vid Malmö 
centralstation,  Triangeln, 
Hyllie med närhet till 
Köpen hamns internatio
nella flygplats.

För tre år sedan öppnades 
även Trelleborgsbanan för 
passagerartrafik, och vid 
årsskiftet graderades Mal
mö högskola upp och fick 
universitetsstatus. Det är 
några av de ”flera förstär
kande processer” som An
ders Olshov lyfter i den på
gående utvecklingen.

– Vi har bara sett början 
av effekterna från dessa 
infrastrukturella förbätt
ringar. Sedan tillkommer 
det snart ytterligare tåglin

jer; Kontinentalbanan som 
i december återöppnas för 
passagerar trafik, och om 
några år öppnar Lomma
banan mellan Kävlinge och 
Malmö.

Allt som allt  innebär det
ta att Malmö, som tidigare 
varit en tämligen liten stad 
i ett nationellt perspektiv, 
har samlat på sig en stör
re kritisk massa som är att
raktiv för näringslivet. Inte 
minst fastighetsbranschen 
som svarar för kraftiga in
vesteringar i staden.

Enligt Intelligence watch 
är kommersiella fastighets
bolag på väg att utveckla 
och bygga kontorsyta om 
totalt 170 000 kvadrat meter 
de närmaste tre åren, varav 
77 000 vid Malmö central
station och 58 000 i Hyllie.

– Det är mycket större 
projektvolymer än tidigare, 
och så pass stora att efter
frågan även måste komma 
från övriga Skåne, Sydsveri
ge och annat håll. Man tror 
helt enkelt på en värdeut
veckling för de fastigheter 
som man kommer att hyra 
ut, säger Anders Olshov.
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”Om inte 
 Malmö hade 
vuxit så kanske 
företagen hade 
flyttat ifrån 
Skåne. På så vis 
kan det vara bra 
för övriga länet 
att Malmö väx-
er och att före-
tagen stannar 
kvar i Skåne.”
Anders Olshov, grundare av  
och chef för tankesmedjan  
Intelligence Watch.

VÄDER

Värme-
bölja 
sänkte  
godissug
■ Suget efter godis mins
kade under sommarens 
värmebölja, enligt konfek
tyrföretaget Cloetta, vars 
försäljning dock ökade 
med draghjälp av positiva 
valuta effekter. Cloetta re
dovisar en vinst före skatt 
på 167 miljoner kronor för 
årets tredje kvartal. Det 
kan jämföras med vinsten 
på 142 miljoner kronor un
der motsvarande kvartal 
i fjol. Nettoomsättningen 
stiger drygt 2 procent till 
1 538 miljoner kronor.

”Marknaden för för
packad konfektyr minska
de i Sverige, Danmark och 
Nederländerna på grund 
av det varma vädret. I Fin
land var marknaden oför
ändrad och i Norge ökade 
marknaden på grund av 
ökad socker skatt men vo
lymerna minskade”, skriver 
Cloetta i kvartalsrapporten.

”Det finns ingen fullstän
dig marknadsstatistik för 
lösviktsgodis men enligt 
våra egna uppskattning
ar minskade marknaden 

för lösviktsgodis på 
samtliga markna
der under kvarta
let på grund av det 
varma vädret, vil

ket påverkade köp
beteendet”, fortsät
ter Cloetta. TT

BREVLEVERANSER

Minskad förlust 
för Postnord
■ Den dansksvenska brev 
och paketleverantören 
Postnord redovisar en för
lust före skatt på 86 miljo
ner kronor för årets tredje 
kvartal. Det kan jämföras 
med en förlust på 211 mil
joner kronor under motsva
rande period i fjol.

Omsättningen ökade till 
8 840 miljoner kronor, upp 
från 8 547 miljoner kronor.

”I Danmark börjar bespa
ringarna från omställning
en ge effekt. Brevvolymer
na i Sverige har börjat falla 
kraftigare än tidigare och 
vi ser nu att digitaliserings
takten ökar även i Sverige, 
vilket påverkar resultatet ne
gativt”, skriver Postnord. TT

1
öre per aktie blir Fingerprint 
Cards netto resultat för tredje 
kvartalet. Biometribolagets 
vinst före skatt var 3,1 miljoner, 
jämfört med 65,5 miljoner ett 
år tidigare.

Rapporter 
tyngde
■ Stockholmsbörsen avslu
tade handelsveckan ned
åt och OMXSindex stäng
de på minus 0,9 procent, 
tyngd av rapportbesvikel
ser. Totalt sjönk börsen 4,4 
procent på de fem handels
dagarna. 

Electroluxaktien sjönk 
4,4 procent efter en sänkt 
prognos för efterfrågan 
i en rapport för årets tred
je kvartal. En annan rap
portförlorare var stålkon
cernen SSAB vars aktie föll 
4,7 procent, sämst på finlis
tan. Nedåt drog också verk
stadskoncernen ABB och 
teleoperatören Telia, vars 
aktier sjönk 2,5 respektive 
2,6 procent.

Bilsäkerhetsföretaget 
Auto liv sänker försäljnings
prognosen för 2018 i en 
kvartalsrapport men aktien 
steg trots det 1,0 procent.

Telekomtillverkaren 
Ericsson har presenterat 
ett nytt 5Gsamarbete med 
Fujitsu men aktien backade 
1,0 procent.

Mot strömmen gick Se-
curitas, vars vinst i tredje 
kvartalet hamnade högre 
än väntat. Aktien lyfte hela 
6,6 procent.

Londonbörsens FTSE 
index och DAXindex på 
Frankfurtbörsen sjönk 
båda 0,9 procent och CAC
index i Paris backade 1,3 
procent. TT
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