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Skånes ekonomiska centrum flyttar
åt sydväst mot Malmö och Hyllie

Efter Öresundsbrons öppnande 2000

Malmö har tagit över som Skånes ekonomiska centrum. Malmö hade

34%

av Skånes befolkningsökning
2000-2017. Det kan jämföras
med att Malmö hade 23% av
invånarna 2000 som ökade till
25% 2017.

37%

av Skånes ökning av BRP
(bruttoregionprodukten) 20002015. Det kan jämföras med att
Malmö hade 29% av BRP 2000
som ökade till 33% 2015.

Öresundsbron

42%
Station Triangeln

av Skånes sysselsättningsökning 2000-2016. Det kan jämföras med att Malmö hade 27%
av de sysselsatta 2000 som
ökade till 30% 2016.

Malmö Centralstation

Den starka utvecklingen är en effekt av att företagen omlokaliserade efter Öresundsförbindelsens öppnande
2000 och Citytunnelns öppnande i december 2010. Det gav företagen utmärkta stationsnära kontorslägen
vid Malmö C, Triangeln och Hyllie och en möjlighet att vara både i Skåne och nära Copenhagen Airport,
Nordens största internationella flygplats. 2015 öppnade Trelleborgsbanan och den 1 januari 2018 blev
Malmö högskola med 24 000 studenter universitet, faktorer som kommer att påverka successivt. Fler satsningar stärker Malmö som administrativt säte framöver. Den 9 december 2018 släpps persontågtrafik på
Kontinentalbanan och öppnar stationerna Persborg, Rosengård och Östervärn, vilket binder ihop Malmö
bättre. Vid årsskiftet 2020/21 öppnar Lommabanan som löper från Kävlinge genom Furulund och Lomma
till Malmö C och som kortar restiden från Lomma till Malmö C från 25 minuter med buss till sju minuter
med tåg.
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Befolkning, sysselsättning och BRP växer i Malmö
Det polycentriska Skåne med storföretag utspridda över hela landskapet förändras och tillhör snart
en svunnen tid. I framtiden finns fler medelstora och små företag med säte i Malmö. Boendestrukturen förblir utspridd, men med en större andel i sydvästra hörnet. Skåne är på väg att få ett tydligt
center liksom det finns i Mälardalen och Västsverige. Det ökar arbetspendlingen ytterligare.
När Svenskt Näringsliv i oktober presenterade sin
årliga ranking av landets företagskommuner hamnade Stockholm på plats 123, Malmö på plats 159 och
Göteborg på plats 222 av 290 kommuner. Verkligheten är annorlunda. Företagen själva väljer att växa
och lokalisera sig i just dessa städer som har haft en
otroligt stark tillväxt under lång tid. I absoluta tal
hade de inte oväntat störst sysselsättningsökning
2000-2016, men även procentuellt tillhör de Sveriges främsta. Malmö hamnade på plats 19, Göteborg
på plats 28 och Stockholm på plats 36. Antalet sysselsatta i Stockholm ökade enbart under de sex åren
2010-2016 med 85 743 personer, vilket är fler än
antalet sysselsatta i Linköping totalt. Även många
kommuner runt om de tre storstäderna tillhör Sveriges snabbaste växande.
Utvecklingen i Skåne påminner i många avseenden
om den i Mälardalen och Västsverige, men sker utifrån en annan historiskt grundad struktur. Medan
Stockholm och Göteborg påtagligt dominerat sina
landsdelar har Skåne historiskt varit ett polycentriskt
landskap med ett utspritt näringsliv och utspridd
bostadsmarknad i många små lokalsamhällen och på
landsbygden. Dessa strukturer ändras inte över en
natt. Likväl är det tydligt att befolkningen, näringslivet och BRP (bruttoregionprodukten) i Skåne, som
denna analys visar, i snabb takt koncentreras till huvudorten Malmö. Koncentrationen av befolkningen
sker något långsammare än för sysselsättningen då
många väljer att bo utanför Malmö och arbetspendla.
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Befolkningen i Malmö växte med 74 054 personer
2000-2017, 34 procent av Skånes ökning. Antalet
sysselsatta ökade med 44 741 personer 2000-2016,
42 procent av Skånes ökning. BRP ökade med 79,5
miljarder kronor, 37 procent av Skånes ökning. Det
är klart över de historiska andelarna.
Sydvästskåne har 56% av Skånes BRP
Den snabba tillväxten i Malmö innebär att staden
med blott 1 procent av Skånes yta har 25 procent
av befolkningen, 30 procent av de sysselsatta och 33
procent av BRP. Malmös andelar har ökat kraftigt
sedan 2000, medan övriga Sydvästskåne har ökat
sina andelar marginellt. Lund har dock, liksom
Malmö, ökat sin andel av Skånes BRP kraftigt. Tillsammans har de sydvästskånska kommunerna på
15 procent av Skånes yta, enligt Intelligence Watch
beräkningar, 49 procent av befolkningen, 52 procent
av de sysselsatta och hela 56 procent av BRP.
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Före 2000 utgjorde Lund centrum i det skånska järnvägsnätet. Den nya infrastrukturen från 2000 och
efter har flyttat centrum mot Malmö, en process som förstärks de kommande åren.
Yta

Befolkning
2000

Sysselsättning

2017

2000

2016

BRP
2000

2015

Malmö

1,4

23,0

24,8

27,2

29,9

29,0

32,5

Lund

3,9

8,8

9,0

11,5

11,9

11,9

14,2

Övr. Sydvästskåne

9,4

14,6

14,8

10,2

10,0

10,1

9,2

Sydvästskåne totalt
14,7
46,3
48,6
48,9
51,8
51,0
56,0
Andelar av Skåne (procent). Övriga Sydvästskåne: Kävlinge, Lomma, Burlöv, Staffanstorp, Svedala,
Vellinge och Trelleborg.

En anledning till koncentrationen av Skånes ekonomi är att industrin lagt ned eller skurit ned på
många orter, medan administration, handel och
tjänster växer i städerna. En annan är att infrastrukturen i form av bättre vägar och järnvägar, med
snabbare fordon och Påga- och Öresundståg, har
gjort det lättare för företagen att flytta till centralorten, dra nytta av ett stort arbetsutbud, bra kommunikationer, dynamik, service och expertis, och ändå
kunna behålla sina anställda. Förskjutningen mot
Malmö sammanhänger därutöver med internationa-

liseringen och den ökade betydelsen av att ha kontor
nära en storflygplats.
Skånes järnvägsnät har fått ett nytt centrum
En avgörande förklaring till Malmös växt är att centrum i det skånska järnvägsnätet har flyttats från att
vara Lund (de svarta linjerna i figuren ovan) till att
i större utsträckning vara Malmö när nya spår tillkommer (de gråa linjerna). Förskjutningen började
med Öresundsförbindelsen mot Kastrups internationella flygplats Copenhagen Airport och Köpen-
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hamn 2000, förstärktes 2010 med Citytunneln med
stationerna Hyllie, Triangeln och ett nytt Malmö C
samt med Trelleborgsbanans öppnande för passagerartrafik 2015. Effekterna av de tidigare linjerna
realiseras successivt, men utgör bara början. Tillkommande tåglinjer kommer ytterligare att förstärka
den pågående processen mot att Malmö får ett mer
centralt läge, i synnerhet om närheten till Kastrup
och Danmark tas i beaktande. Kontinentalbanan
återöppnas för passagerartrafik i december 2018

med stationerna Persborg, Rosengård och Östervärn.
2020/21 öppnar Lommabanan mellan Kävlinge och
Malmö med stationer i Furulund och Lomma inledningsvis och på sikt även i Flädie, Alnarp och Arlöv.
Den spårväg som byggs i Lund är jämförelsevis av
ringa betydelse då det fortfarande kommer att krävas ett byte för att ta sig från olika orter i Skåne via
Lund C till Ideon och Brunnshög, medan tågen från
t.ex. Helsingborg och Eslöv går direkt till Malmö C
utan byte.

Företagen flyttar huvudkontor och regionkontor till Malmö

7 300 jobb har tillkommit
Till skillnad från åren före råder sedan 2004 en stark och tydlig trend med att fler företag flyttar sina
huvud- eller regionkontor till Malmö. Ett stort utbud av kvalificerad arbetskraft och moderna kontor
i stationsnära lägen samt närheten till Kastrup är viktiga motiv. Enligt Intelligence Watch beräkningar har ett 70-tal företag samt Region Skåne flyttat till Malmö och skapat 7 800 tjänster. Samtidigt har
Danisco Sugar, Assa Abloy, Oriflame och Schneider Electric flyttat 500 tjänster från Malmö.

Ikea och Inter Ikeas flytt till
Malmö har skapat ca 1 900 nya
jobb. Tillsammans med varuhuset har sfären ca 2 300 anställda i Malmö. Planer finns på ett
nytt eget hotell.

Trygg-Hansa har sedan 2015
flyttat 307 tjänster från Växjö,
Sundsvall och Örebro till Malmö
och startar nytt IT-center med
100 anställda. Totalt kommer
företaget att ha 800 anställda i
Malmö. Dags att samlokalisera?

Dataspelsföretaget Massive
Entertainment har sedan flytten
från Ronneby till Malmö 2000
växt från 40 till 550 anställda
och räknar med att nå 600-700
när det flyttar in i kontorshuset
Eden vid Möllan under 2019.

Region Skåne flyttade 600
tjänster till Dockan i Malmö
från olika orter i Skåne 2010.

Ikano Fastigheter och Ikano
Bank flyttade till Hyllie 2015 och
har växt från 350 till närmare
600 anställda.

Mercedes-Benz har sedan flytten från Köpenhamn till Dockan
växt från 200 till 300 anställda
i Malmö.

5

Skånes nya ekonomiska geografi, rapport oktober 2018

Förut lämnade företagen Skåne
En strid ström av företag har under de senaste 15
åren flyttat huvud- eller regionkontor till Malmö.
Det är lätt att glömma, men tiden före kännetecknades av motsatsen, av att flyttlassen gick från Malmö
och Skåne, ofta i samband med ägarförändringar.
Skånska Banken, Leo, Astra Draco, Ifö, Skanska (fd
Skånska Cementgjuteriet) och Frigoscandia är några exempel. Denna trend fortsatte även under åren
kring 2000. Svedala förlorade huvudkontoret efter
Metsos uppköp 1999, Scancem i Malmö flyttade
successivt efter Heidelberg Zements uppköp 1999
och PLM efter Rexams uppköp 2000. Masterfoods
och Ferring lämnade Malmö 2002.
Nu flyttar företagen till Malmö
Enligt Helsingborgs stad minskade antalet huvudkontor i staden från 116 år 2005 till 91 år 2015
(8till5 den 30 januari 2016). En skillnad mot tidigare är att företagen som flyttar oftare väljer Malmö än
förut och alltså stannar i Skåne. I slutet av 2015 flyttade Ikea 600 tjänster från Helsingborg till Malmö
och året efter flyttade livsmedelsföretaget Atria 25
försäljningstjänster och Aller Media med tidningarna Hemmets Veckotidning och Allas 200 tjänster till
Malmö. 2018 stänger Ikea sitt kontor på Väla och
flyttar 180 tjänster till Malmö och Älmhult.

Även från Lund har ett antal företag flyttat till Malmö: TAT (som köptes upp av Research in Motion
2010 och lades ned 2015) och Teleca 2005 (som
snabbt dock skar ned), DJO Nordic (fd Cefar Medical) och Midsona (fd Midelfart Sonesson) 2006,
Fojab 2009 (sammanslagning med Malmökontoret),
MiL Institute och Telavox 2012, Ikano Bank och
Ikano Fastigheter 2015, Advenica 2016 och Doro
2018. Det som drabbat Lund värst är dock de stora
industriföretagens nedläggningar och nedskärningar hos Alfa-Laval, AstraZeneca, ST Ericsson, Sony
Ericsson, Sony Mobile och Tetra Pak. Det senaste
dråpslaget kom nyligen när Baxter (fd Gambro) som
hade 880 anställda 2013 meddelade att 360 av de
540 anställda måste lämna företaget.
Från 2004 märks en klar och tydlig trend att företagen flyttar till Malmö och få flyttar från. Det rör
sig om ett 70-tal företag och ännu fler om de minsta
medräknas som tillsammans, efter att ha verkat några år i staden, har växt och skapat ca 7 800 arbetstillfällen. Några företag väljer fortsatt att flytta från
staden. Danisco Sugar lade ned sitt huvudkontor i
Arlöv 2006 och lät Köpenhamn ta över med följd att
100 tjänster försvann. Kosmetikaföretaget Oriflame
stängde försäljningskontoret med 90 anställda i Malmö och flyttade det till Stockholm 2007.

Flytt av större kontor till Malmö
Organisation

År

Flytt från

Jobb vid flytten

Anställda idag

Ikea

2015

Helsingborg

600

1 350

Region Skåne

2010

Övriga Skåne

600

600

Ikano Bank/Bostad

2015

Lund

350

573

Massive Entertainment

2000

Ronneby

40

550

Mercedes-Benz

2008

Köpenhamn

200

300

Orkla Foods

2016

Eslöv

225

250

Verisure Securitas Direct

2004

Linköping

24

200

Ikea*

2018

Helsingborg

180

kommande flytt

Findus

2017

Bjuv

170

170

Aller Media**

2017

Helsingborg

200

155

Vestas N.E.

2008

Jylland

150

150

Trygg-Hansa

2018

Växjö

140

140

Duni

2005

Halmstad

100

130

Moderna Försäkringar

2006

Ny

130

130

Telavox

2012

Lund

30

110

Trygg-Hansa
2017 Sundsvall
102
102
*) Enligt besked i september stänger Välakontoret. En del av personalen kan hamna i Älmhult.
**) Enligt besked i augusti ska personalen minska från 200 till ca 155 personer.
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Tom Clancy’s The division. Illustration: Massive

2015 flyttade Assa Abloy Entrance 100 tjänster till
Landskrona. Schneider Electric flyttade kontoret
med 200 tjänster till Lund 2017. Borträknat dessa
tjänster rör det sig om en nettoökning på ca 7 300
anställda i Malmö. Därutöver tillkommer de extra
tjänster som skapas när kontoren beställer service
av olika slag, varför den reella betydelsen är långt
större.

Mercedes-Benz som flyttade 200 personer till
Dockan 2008 har växt till 300. Telavox som var
30 personer vid flytten 2012 är nu 110 anställda i
Malmö.
Andra företag såsom TAT och Teleca, som flyttade
till Malmö men köptes upp och skar ned, kan ändå
ha betydelse långsiktigt då den övertaliga personalen
lärts upp och frigjorts för andra företag eller startar nya företag. Slutligen finns rena nyetableringar
såsom e-handelsföretaget Boozt Fashion som vuxit
till ca 200 anställda i Malmö och IBM Client Innovation Center som skulle bli 300, men ännu bara är
drygt 50 anställda.

3 000 anställda i Ikeasfären
I föregående tabell listades de större etableringarna.
Efter några år har dock företagen växt ytterligare,
varför vi i tabellen även har med de mindre etableringar som har vuxit sig stora. Ikeas flytt av 600
anställda från Helsingborg har t.ex. blivit till 1 350
anställda på Hubhult. Dessutom har Inter Ikea 260 Flytt av mellanstora kontor till Malmö
anställda vid Hjälmarekajen. Inklusive varuhuset,
Organisation
År
Flytt från
Ikea Industry och Ikanobolagen kommer sfären upp Doro
2018 Lund
i ca 3 000 anställda i Malmö om den kommande
Yara
2016 Landskrona
flytten från kontoret på Väla medräknas. TryggHexpol
2008 Stockholm*
Hansa har i omgångar flyttat allt mer personal till
Malmö och har när personalen till det kommande
Fojab
2009 Lund/Malmö
IT-centrat anställts 800 anställda i Malmö, jämfört
Perstorp
2014 Perstorp
med under 400 så sent som 2014. Massive EnTrygg-Hansa
2015 Örebro
tertainment som en gång flyttade 40 personer till
2016 Landskrona
staden planerar att nästa år vara 600-700 efter fram- Zumtobel
Thule
2003 Bryssel
gångarna med spelet ”The Division” som följdes av
uppdraget att förvandla världens största filmsuccé
Still
2013 Eslöv
”Avatar” till spel.
Advenica
2016 Lund
Exemplet Massive visar att även de små etableringFingerprint Cards 2013 Göteborg
arna kan ha stora effekter på sikt. Idag finns ett da2006 Lund
taspelkluster med - förutom Massive - King, Tarsier Midsona
och Paradox Interactive, den nordiska spelutvecklar- *) Även från Göteborg.
konferensen Nordic Game och spelutvecklarskolan
Game Assembly.
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Fastighetsbolagen

Investeringarna visar vägen
uthyrningsgrad i sina två projekt Epic på
Universitetsholmen och Aura i Citadellsstaden, båda
på gångavstånd från centralstationen, är ca 64 000
av 77 000 kvm uthyrt invid Malmö C (83 procent).

170 000 kvm kontor håller på att färdigställas
Fastighetsbolagens optimism om framtiden har inte
varit större på många decennier. Liksom bostadsföretagen utvecklar och bygger de kommersiella fastighetsbolagen för fullt. Vår sammanställning visar att
170 000 kvm håller på att påbörjas eller färdigställas
i Malmö under den kommande treårsperioden, varav 77 000 vid Malmö C (centralstationen) och
58 000 kvm i Hyllie.
Det är långt mer än tidigare och indikerar förutom
generell optimism att företagen tror på Malmö och
att de har tagit det nya utvecklingsområdet Hyllie i sydväst till sig. Projektnivåerna är sådana att
efterfrågan även måste komma från övriga Skåne,
Sydsverige och från annat håll. Vid Malmö C, också
kallat Nyhamnen, investerar Castellum 2,3 miljarder
kronor i två projekt på sammanlagt 51 500 kvm:
E.ONs huvudkontor för 1 500 medarbetare, med
plats att växa till 1 800, och domstolsbyggnaden för
tingsrätten, förvaltningsrätten och hyres- och arrendenämnden i Malmö för ca 600 medarbetare och
40 förhandlingssalar. Då även Skanska har en hög

I Hyllie är ca 15 000 kvm uthyrt av 58 000 (26 procent). Här finns Wihlborgs Dungen där Tullverket
tar den större delen och Castellums Eminent dit
bl.a. e-handelsföretaget Boozt Fashion växer. Peab/
Volito har gjort några mindre uthyrningar i The
Point, medan inga uthyrningar ännu har kommunicerats i Wihlborgs Origo och i Vasakronans Hyllie
Connect.
I det tredje stationsläget på sträckan mellan Malmö
C och Hyllie finns Triangeln i mitten. Där finns inte
lika mycket exploateringsbar mark varför volymerna
är lägre. Skandia Fastigheter har framgångsrikt byggt
om det gamla konserthuset och hyrt ut det till Arbetsförmedlingen. Mitt emot Konsthallen utvecklar
Vasakronan Priorn 5 på 13 200 kvm, varav knappt
hälften är uthyrt till Region Skåne och konsultföretaget Cowi.

Projekt

Företag

Plats

Projektyta
(kvm)

Konserthuset

Skandia Fastigheter

Triangeln

Eminent

Castellum

Hyllie

9 500

6 927

Q1 2019

Dungen

Wihlborgs

Hyllie

9 000

7 000

Q1 2019

Aura

Skanska

Malmö C

6 000

3 500

Q2 2019

Origo

Wihlborgs

Hyllie

6 800

-

Q3 2019

Epic

Skanska

Malmö C

12 000

9 000

Q3 2019

11 000

Uthyrd yta
(kvm)

Inflyttning

11 000 Hösten 2018

WTC Propellerg. Midroc

Västra Hamnen

3 600

610

Q4 2019

Foajén

Jernhusen

Malmö C

7 700

2 600

Q4 2019

Hyllie Connect

Vasakronan

Hyllie

12 000

-

2019/20

Priorn 5

Vasakronan

Triangeln

13 200

6 150

2019/20

The Point

Peab/Volito

Hyllie

20 500

Okänt

Q1 2020

The Gate

Peab

Svågertorp

6 600

3 800

Q1 2020

E.ON

Castellum

Malmö C

24 500

22 000

Q3 2021

Domstolen

Castellum

Malmö C

27 000

27 000

2021

169 400

99 587

77 200

64 100

57 800

13 927

Totalt
varav Malmö C
varav Hyllie
Källor: Fastighetsföretagen och nyheter förmedlade i media.
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Dungen/Hyllie, Wihlborgs:
9 000 kvm varav Tullverket hyr
6 300 och Ferrero Scandinavia
700 kvm

Eminent/Hyllie, Castellum:
9 500 kvm varav Boozt Fashion
hyr 4 900, Mindpark 1 500 och
Pergo 527 kvm

The Point/Hyllie, Annehem:
20 500 kvm. Klara hyresgäster
är DNB Bank, Regus och Hotel
Quality View

Epic/Malmö C, Skanska:
12 000 kvm varav Verisure Securitas Direct, Delphi, Spaces
och Baker Tilly hyr 9 000 kvm

Aura/Malmö C, Skanska: 6 000
kvm varav Lindab, Trägårdhs
advokatbyrå, Grant Thornton
och Tritons förskola hyr 3 500

Foajén/Malmö C, Jernhusen:
7 700 kvm varav Bona hyr
2 600 kvm

The Gate/Svågertorp - södra
Hyllie, Peab: 6 600 kvm varav
Peab Center hyr 3 800 kvm

E.ONs huvudkontor/Malmö C,
Castellum: 24 500 kvm varav
E.ON hyr 22 000 kvm

Domstolsbyggnaden/Malmö C,
Castellum: 27 000 kvm uthyrd
till tingsrätten, förvaltningsrätten och hyresnämnden

Den stora fastighetsinvesteringarna vid Malmös
stationsnära lägen är en följd av den förbättrade
infrastrukturen, näringslivets löpande strukturomvandling och den starka ekonomiska tillväxten i
Malmö där fastighetsföretagen känner av kundernas
önskemål. Samtidigt innebär de många projekten ett
ovant utbud av moderna kontor i A-lägen för kunderna som kan generera en positiv spiral av omlokaliseringar både inom Malmö, men också från andra
delar av Skåne, Sverige och utlandet.

transaktionsmarknad för fastigheter. Malmö kommer att påminna mer om Göteborg, kommer att bli
mer dominerande i sin region än vad som har varit
fallet historiskt. Skånes och Sydsveriges ekonomiska
geografi förändras.

Malmö blir mer som Göteborg
Malmö, som varit en tämligen liten stad, får därmed
en större kritisk massa och blir en större, mer likvid
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Det nya utvecklingsområdet Nyhamnen invid Malmö C
Inpendling norr- och söderifrån

Malmö C och Hyllie slåss om bästa läget
Som visats är intresset stort för att bygga och etablera kontor såväl vid Malmö C/Nyhamnen som i Hyllie. Det är uppenbart att Nyhamnen har fördelar i
att ligga nära Malmö C och vara tätt förbunden med
i synnerhet Lund - den viktigaste staden för Malmös
utveckling - och de forskarmiljöer som finns där.
Men efter hand som Skåne utvecklats till närmast en
enda stor arbetsmarknad och näringslivet omdanats
är även invånarna i stora delar av norra och mellersta
Skåne en del av Malmös arbetskraftsreserv.
För en arbetspendlare är varje minut viktig och de
7-8 minuter det tar att åka tåg mellan Malmö C och
Hyllie skall inte negligeras. En uppdelning av arbetsinpendlarna på kommuner norr- och söderifrån
visar att de som kommer norrifrån är avsevärt fler:
40 000 mot 23 000. Ökningen jämfört med tidigare
är dessutom väsentligt större. När Lommabanan
öppnar kommer fler att ta tåget från Kävlinge och
Lomma kommuner till Malmö och ökar Nyhamnens attraktionskraft. Det samma gäller några år
senare då Lund Södra öppnar och det kommer att,
på fyra spår mellan Lund och Malmö, att gå fler tåg
mer frekvent. Boende i södra Lund kan snabbt ta
tåget till jobbet i Nyhamnen. En successiv omlokalisering av kontor till Nyhamnen är därför att vänta.

Arbetspendlare till Malmö norr- och söderifrån

Grevie, Tygelsjö, Västra Ingelstad, Trelleborg etc
betydligt fler invånare. Hyllie har fördelen av att
befinna sig endast 12-13 minuter från Copenhagen
Airport och är förstahandsvalet för företag som är
beroende av resor med flyg. Det går att dra paralleller till Stockholm där Solna norrut mot Arlanda har
en snabb tillväxt och till Köpenhamn där det tidigare ointressanta Örestad har växt efter att det fick
spårbundna tåg till Köpenhamn och Kastrup samt
metroförbindelse.

Malmö har aldrig haft ett bättre kommunkationsläge relativt vad övriga Skåne kan erbjuda. Den interna rörligheten i Malmö ökar med Malmöpendeln
Det bor färre invånare i områdena söder om Malmö. i en slags ringlinje, men framför allt finns stationsDet faktum att Trelleborgsbanan har öppnat och att och havsnära mark invid Malmö C och i Hyllie
områdena i sydvästra Skåne byggs ut i snabb takt
finns Sveriges närmaste plats till Bryssel, Berlin och
talar för att området söder om Malmö kommer att London. Med reservation för de konjunktursvängha en snabb befolkningstillväxt framöver. I ett fem- ningar som alltid förekommer går både Nyhamnen
tioårsperspektiv har Hyllie, Bunkeflo, Klagshamn,
och Hyllie en ljus framtid till mötes.
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Malmö Universitet				

Lunds Universitet

Akademi på tillväxt

Kunskap är pengar
Det finns ännu ingen professorstad i Malmö. Antalet professorer på det nybildade universitet är endast
79, att jämföra med 800 i Lund. Det är sannolikt så
att Malmö Universitet har sin bästa tid framför sig
och kommer att vara en akademi på tillväxt för lång
tid framöver.
Det var oerhört betydelsefullt för staden och regionen när högskolan bildades 1998 och när högskolan
blev universitet 2018. Den lokala arbetsmarknadsregionen Malmö-Lund har därmed två universitet
med sammanlagt 64 000 studenter fördelat på
24 000 i Malmö och 40 000 i främst Lund, men
även på utbildningar i Helsingborg och Malmö.
BRP per sysselsatt är högst i sydväst
Att grundutbildningen och forskningen berikar sitt
närområde är ingen djärv hypotes. Kunskap har ett
värde. Intelligence Watch karta över de skånska
kommunernas bruttoregionprodukt (BRP) per sysselsatt visar att det sydvästra hörnet av Skåne ligger
högst. Malmö, Lund och Lomma har mellan
855 000 och 864 000 kronor, medan Staffanstorp
och Vellinge ligger något lägre. Svedala och Burlöv
ligger över 900 000 kronor. Med tre undantag ligger
samtliga övriga skånska kommuner på mellan
600 000 och 799 000 kronor i BRP/sysselsatt.
Högst av alla ligger Båstad, Perstorp, Burlöv och
Höganäs, vilket beror på att några industrier producerar stora värden med få anställda eller som i Burlövs fall även handeln.
Det sydvästra hörnet av Skåne, dit även Trelleborg
med en BRP/sysselsatt på 680 000 kronor ingår,
ökade sin andel av Skånes BRP från 51 procent till
56 procent mellan 2000 och 2015. Endast 44 pro-

cent av värdet i den skånska ekonomin produceras
således på annat håll. Bristen på förmåga att alstra
ekonomiska värden i övriga Skåne hänger samman
med småskalighet och lågt kunskapsinnehåll. Som
följd blir dessa delar successivt boendeområden med
stor utpendling till Malmö-Lund och Helsingborg.
Malmö står ensamt för 33 procent av Skånes ekonomi och Lund för 14 procent. Bidragen från Malmö
Universitet och forskningsanläggningarna ESS och
MAX IV kommer successivt att berika Malmö-Lund
än mer.

600-699
700-799
800-900
>900

Bruttoregionprodukt per sysselsatt (tkr)

Ju mer städerna smälter samman ju mer sprids informationen, förädlas den och ju större blir nyttan.
Den kritiska massa av kunskapsinstitutioner och
kunskapsbaserade företag som växer fram i Malmö-Lundområdet är helt nödvändig för Skåne som
har halkat efter främst Stockholm och Västra Götaland, men även flera andra delar av riket.

11

Skånes nya ekonomiska geografi, rapport oktober 2018

A

B

tapp >30%
-10% - -30%
-10 - +10%
+10 - +30%
ökning >30%

tapp >30%
-10% - -30%
-10 - +10%
+10 - +30%
ökning >30%

Förändring i (A) kommunernas befolkningsandelar av Skåne (%) 2000-2017 samt (B) sysselsättningsandelar (%) 2000-2016. Ett fåtal kommuner ökar. Det stora flertalet minskar.
Attraktiv boendekommun

Den kvarvarande strategin
Den ovanligt långa ekonomiska högkonjunkturen i
kombination med flyktinginvandringen har skapat
befolkningstillväxt och bostadsbrist i nästan hela
Skåne. Det har börjat hända saker lite varstans. Intelligence Watch sammanställning över kommunernas andel av Skånes befolkning, sysselsättning och
bruttoregionprodukt (BRP) mellan 2000 och senast
tillgänglig statistik kompletterar bilden.

av Skånes sysselsättning. Till det mer intressanta hör
att större delar av Skåne utom det sydvästra hörnet
nu har en större andel av Skånes befolkning än sysselsättning med inpendlingsstäderna Helsingborg
och Kristianstad som några undantag. Det finns
med andra ord ett växande behov av arbetspendling
till sydvästra Skåne. Denna bild blir än tydligare om
andelen av BRP jämförs. Övriga Skåne svarar för
en allt lägre andel av Skånes BRP samtidigt som det
Vad gäller befolkningen ökar Lomma, Malmö och
sydvästra hörnets andel växer kraftigt. När värdet
Helsingborg kraftigt som andel av Skåne, Lund
på det som produceras sjunker relativt sett blir det
något mindre. Kommunerna öster om Öresund
lönsamt att ta jobb i de områden där värdetillväxten
minskar. Vad gäller sysselsättningen är ökningen mer sker - att flytta eller arbetspendla.
spridd. Lomma, Staffanstorp, Malmö och Vellinge
ökar sina andelar med mer än 50 procent. Ökning- För kommunerna runt om i Skåne är det väsentligt
ar på 10-30 procent sker i Helsingborg, Höganäs,
enklare att ha en strategi för att vara attraktiv boLandskrona, Ängelholm och i mellersta Skåne även i endekommun än att ha en trovärdig näringspolitisk
Höör. Samtidigt minskar 19 kommuner sina andelar strategi.
Andelar av Skåne (%)

Yta

Befolkning
2000

Sysselsättning

2017

2000

2016

BRP
2000

2015

Nordvästra Skåne

24,7

26,6

26,1

25,9

25,4

26,7

25,4

varav Helsingborg

3,1

10,4

10,7

11,6

12,0

12,6

11,9

Nordöstra Skåne

33,6

14,3

13,1

14,6

12,7

13,5

10,9

varav Kristianstad

11,4

6,6

6,3

7,4

6,6

6,9

6,0

Mellanskåne

10,3

5,0

4,9

4,0

3,8

3,2

2,8

Sydöstra Skåne

16,6

7,8

7,2

6,6

6,3

5,5

4,9

Nordvästra Skåne: Båstad, Ängelholm, Höganäs, Helsingborg, Landskrona, Svalöv, Bjuv, Åstorp, Klippan, Perstorp och Örkelljunga. Mellanskåne: Eslöv, Höör och Hörby. Nordöstra Skåne: Östra Göinge, Osby, Hässleholm,
Kristianstad och Bromölla. Sydöstra Skåne: Skurup, Sjöbo, Tomelilla, Ystad och Simrishamn.
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tapp >30%
-10% - -30%
-10 - +10%
+10 - +30%
ökning >30%

Förändring av kommunernas andelar av Skånes
BRP (%) 2000-2015

Helsingborg ökar både andelen av Skånes
befolkning och sysselsättning, men minskar i BRP

Det kan innefatta flera komponenter: ett blandat
utbud av lägenheter och villor, bra skolor och äldreomsorg, en konkurrenskraftig kommunalskatt,
vackra utomhusmiljöer, god arkitektur, kultur och
insatser för att integrera nyanlända. Mot bakgrund
av den förändring av det ekonomiska landskapet
som tecknas i analysen så kan kommunerna också
bättre utnyttja stationsnära lägen i fall dessa finns.
Stationsstaden i Kävlinge med 1 300 bostäder för
3 200 invånare och Höörs nya detaljplan för Västra
Stationsområdet med flerbostadshus i 3-7 våningar
med 135 lägenheter tillhör några exempel. Det nya
gymnasiet i Eslöv som öppnar hösten 2019, två minuter från tågstationen och med ett upptagningsområde innefattande även gymnasiestudenter från Höör
och Hörby, är ett annat lovvärt exempel.

procent per år i Sverige och 4,27 procent i Skåne. Det intressanta är att storstäderna Malmö och
Helsingborg som brukar ligga i toppen med hög
befolkningsökning med denna metod hamnar under
den genomsnittliga befolkningsökningen i Skåne.
Istället toppar kommuner med låg arbetslöshet och,
med Höör som undantag, kommuner med lägre
kommunalskatt än genomsnittet: Lomma, Kävlinge,
Staffanstorp, Höör, Vellinge och Svedala.

Dit svenskarna flyttar
En metod för att analysera vilka kommuner som är
attraktiva boendekommuner är att studera vilka som
attraherar personer med svensk härkomst, till skillnad från det gängse sättet att enbart se på hela befolkningsökningen. Tanken är att denna grupp bättre än immigranterna kan marknaden, priserna, vilka
områden som är vackra, vilka skolor som är bra, var
kommunalskatten är låg, vilka områden som har bra
rykte etc. Personer av svensk härkomst har dessutom
i det närmaste full sysselsättning med inkomster och
betalningsförmåga att köpa eller hyra en bostad och
blir inte anvisade en bostad.
Antalet personer med svensk härkomst har varit närmast konstant 2002-2017. I Sverige ökade gruppen
med 0,09 procent per år och i Skåne med 0,16 procent per år. Det kan jämföras med gruppen utländsk
härkomst som under samma period ökade med 3,98

Arbetslöshet,
september
2018 (%)

Ökning personer
med svensk härkomst (% per år
2002-2017)

Lomma

3,3

1,68

Kävlinge

4,5

1,06

Staffanstorp

4,6

0,73

Höör

5,5

0,64

Vellinge

4,1

0,61

Svedala

4,8

0,57

Lund

6,3

0,52

Ystad

5,9

0,50

Höganäs

5,4

0,48

Trelleborg

7,5

0,39

Sjöbo

5,3

0,29

Ängelholm

5,7

0,22

Skurup

6,9

0,22

Eslöv

8,1

0,20

Hörby

6,3

0,12

Malmö

13,8

0,10

Helsingborg

10,0

0,06

Landskrona

12,1

0,00

9,3

0,16

Skåne
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Utanförskapets ekonomiska geografi
Tudelningen är ett växande problem
Samtidigt med näringslivets strukturomvandling och
omlokalisering ökar andelen utlandsfödda i Skåne
kraftigt. Mellan 2002 och 2017 ökade andelen med
utländsk härkomst från 17,6 till 28,1 procent av
befolkningen. Utbildningsnivån bland de nyanlända är ofta låg och etableringstiden in i det svenska
samhället lång. Mellan 2008 och 2017 fördubblades
arbetslösheten bland utomeuropeiskt födda från 20
till 40 procent för att i dagsläget ligga på 38 procent. Det är samma höga nivåer både i Malmö och
övriga Skåne. Högkonjunkturen har samtidigt fått
arbetslösheten bland svenskfödda att sjunka till 4,7
procent i Skåne och 6,5 procent i Malmö.

2006 och bland de högsta i Sverige. Skåne har näst
högst arbetslöshet i Sverige. Bara Södermanland har
högre. Det är en ödesfråga för Skåne att lyckas bättre
med att göra de nyanlända anställningsbara och få
fler i arbete.

Arbetslösheten bland personer födda utanför EU/
Europa var 2016 högre i samtliga Skånes 33 komInskrivna arbetslösa i Malmö och Skåne (%)
muner, även för dem med eftergymnasial utbildning, än för svenskfödda utan gymnasial utbildning.
Segregationen är omfattande och drabbar vissa områden hårt. Medan sysselsättningsgraden för riket
ligger på 80 procent och för svenskfödda ännu högre
är andelen i vissa utsatta områden 40-60 procent
och i Herrgården i Malmö under 30 procent. Det är
visserligen positivt att andelen sysselsatta i Herrgården stiger sedan flera år tillbaka, men det är alltjämt
oacceptabla nivåer liksom i Gamlegården i Kristianstad, södra Sofielund (Seved) i Malmö och centrum/
östra Landskrona. Arbetslösheten bland personer
födda utanför EU/EFTA var 63,1 procent i Gamle- Förvärvsfrekvens i riket och utvalda områden (%).
gården i Kristianstad, vilket är en fördubbling sedan Källor: Arbetsförmedlingen och SCB

För att göra en lång historia kort

Skånes ekonomiska geografi omvandlas i snabb takt. Vi är bara i början på en process där Malmö tar
över som ekonomiskt centrum. Fyra faktorer antyder en fortsatt förändring:
1. Perioden efter 2000 har Malmö växt betydligt snabbare än sin historiska andel: med 34 procent av
Skånes befolkningsökning, 42 procent av sysselsättningsökningen och 37 procent av BRP-ökningen.
2. Med Öresundsförbindelsen och Citytunneln kom Malmö närmare Copenhagen Airport. Med Malmöpendeln, Lommabanan och fyra spår mellan Malmö och Lund flyttar centrum i Skånes järnvägsnät
ytterligare mot Malmö.
3. De omfattande investeringarna i kontorsfastigheter vid Malmö C och Hyllie ger ett utbud av moderna kontor i A-lägen som bidrar till näringslivets omlokalisering mot Malmö-Hyllie.
4. Malmö Högskola har blivit universitet och bidrar tillsammans med forskarmiljöerna i Lund till värdeökningen av produktion och service i Malmö. De högavlönade jobben blir fler och det blir relativt mer
lönsamt att flytta till Malmö eller arbetspendla dit.
Övriga Skåne får i ökad utsträckning utvecklas som boendekommuner och utnyttja de stationsnära
lägen som finns mot Malmö, men även andra centrum såsom Lund och Helsingborg. Parallellt sker
en förändring av befolkningssammansättningen med fler utlandsfödda som har svårt att ta sig in på
arbetsmarknaden. Det tynger Skåne som har näst högst arbetslöshet i Sverige.
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