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Intelligence Watch är en allmännyttig, oberoende tankesmedja och ideell förening för hållbar utveckling
med fokus på miljö, ekonomi och sociala frågor grundad i december 2015. Genom kvalificerad analys
och forskning, framtidsspaning och opinionsbildning inom dessa områden och därtill hörande tvärvetenskapliga områden som stadsbyggnad, hälsa och kommunikation med mera bidrar tankesmedjan till ett
bättre Sverige och en bättre värld. Intelligence Watch har sin bas i Skåne och drivs som ett offentligt-privat
samarbete utan vinstintresse och med finansiering från företag, akademi och offentliga organisationer. Våra
rapporter utgör underlag för beslutsfattare och presenteras i debattartiklar och på seminarier. Vi har bl.a.
belyst Skånes och Sveriges ekonomiska geografi, behov och efterfrågan på bostadsmarknaden, matvanor på
tvärs mot hälsa och hållbarhet, samhällsplaneringens betydelse för miljömålen och kritiserat Riksbankens
penningpolitik med minusränta för att öka klyftorna och riskera ett allvarligt konjunkturbakslag.
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Vid Lunds centralstation har det hänt påfallande lite. Det är svårt att förstå att detta är Sveriges tredje mest trafikerade järnvägsstation, skriver Anders Olshov.
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”Låt Lund blomma. Lunds centralstation
ligger mitt i det skånska järnvägsnätet.”
■ Lund är förvisso en
del av storstaden Malmö, en klok del. Det är
nu dags att visa det.
Lunds centralstation utgör ett nav för människor som reser i Skåne.
Det skriver Anders
Olshov, chef för och
grundare av tankesmedjan Intelligence
Watch.

L

und har under
senare år tappat
i attraktivitet till
Malmö och måste göra mer för att stärka
staden, utnyttja möjligheter till etableringar av
nya kontor vid Lunds centralstation och/eller vid
den kommande stationen
Lunds Södra, som ska ligga vid Klostergården. Annars kommer Malmö att
dra ifrån som ekonomisk
motor och dominera Skåne
så som Stockholm dominerar Mälardalsregionen och
Göteborg västsverige.

Äter vi ihjäl oss?

Smart stad		

Enligt rapporten Storstadssveriges tillväxt topp –20
som vi i tankesmedjan Intelligence Watch tagit fram,
hade Malmö under åren
2008–2015 snabbast sysselsättningstillväxt i Sydsverige av de större kommunerna, 12,6 procent. Under perioden var Malmös tillväxt
också mer än dubbelt så
snabb som Lunds. Det utgör ett skifte jämfört med

före 2008 då Lund växte
snabbast.
Malmö har efter Öresundsförbindelsen och
Citytunneln skickligt exploaterat de lägen i staden
som ligger stationsnära.
I stort sett samtliga större
företagsetableringar i Sydsverige har under senare år
skett intill Centralstationen, Triangeln eller Hyllie,
en framväxt och utveckling
som inte kan undgå någon
som besökt områdena.
Vid Lunds centralstation
har det hänt påfallande
lite. Det är svårt att förstå
att detta är Sveriges tredje
mest trafikerade järnvägsstation.
De politiker som styr Lund
har i sin iver att främja
sträckan till Ideon ut mot
ESS och Max Lab samt satsningen på spårväg, förbisett att stationsområdet utgör stadens bästa läge för
moderna företag som tar
hållbarhetsfrågor på allvar
och som tycker att det är
viktigt att deras anställda
kan ta sig till och från arbetsplatsen och till Kastrup
med tåg.
För moderna företag är
östra Lund, dit det är lättast att ta sig med bil, inte
intressant. Att Lund ska få
spårväg mellan centralstationen och ESS förändrar
inte saken.
En pendlare norrifrån
åker nog hellre till Malmö

än gör ett byte vid Lunds
centralstation för att nå
Brunnshög.
Lund har ett starkt näringsliv, men en del företag kommer även i fortsättningen välja bort Lund tills
bättre lägen erbjuds.
Med regeringens besked
att den prioriterar en ny
dubbelspårig höghastighetsbana Lund—Hässleholm i den nationella planen 2018—2029 närmar sig
detta nästa stora skånska
infrastrukturprojekt. Även
Moderaterna och Liberalerna säger ja till fyrspår på
sträckan, men med förutsättningen att banan måste byggas billigare för lägre
hastigheter jämfört med regeringens förslag.
Lunds centralstation
ligger mitt i det skånska
järnvägsnätet och kan utnyttjas bättre till stadens
fördel. Kommunens planer på förtätning intill
stationen kan göras ambitiösare, djärvare och justeras. Allt för att skapa fler
kontor och ytterligare arbetsplatser. Sker det samspelar Lund bättre med
regeringens ambition och
ett av syftena med utbyggnaden av landets järnväg,
att flytta arbetspendlare
från bil till kollektivtrafik för att minska trängsel, utsläpp och energiåtgång. Det är angeläget
inte minst i Skåne med

regionens kraftigt trafikerade Europavägar.
Allt bättre infrastruktur
och allt bättre fordon gör
att många lokalsamhällen
förenas i en region som omfattar stora delar av Skåne
och Älmhult. Med fyrspår
på sträckan Malmö–Hässleholm (Malmö–Lund ska
stå klart 2024) och en snabbare västkustbana mellan
Helsingborg och Göteborg
kan den skånska arbetsmarknadsregionen också
omfatta städer som Halmstad och Växjö.
Den ökande långpendlingen drivs av näringslivets
omvandling. Allt färre arbetar inom industrin medan allt fler jobbar med olika
former av tjänster, service
och inom nöjesekonomi i
storstäderna. Jobben koncentreras, men invånarna bor ofta kvar. I denna
utveckling, där tågen kan
susa fram i 250 km i timmen, är de stationsnära lägena centrala.
För många mindre kommuner är det attraktivt att
förtäta med bostäder vid
stationerna så att ortens
invånare snabbt kan ta sig
till jobben i de större kommunerna. För de större orterna gäller motsvarande,
att förtäta med kontor nära
stationerna, så att de som
pendlar får nära till sina arbetsplatser.
Erfarenheter från andra

håll i världen pekar mot att
snabbare och pålitligare
tågförbindelser stärker den
regionala centralorten som
arbetsplats för fler långväga resenärer. Regionen får
ett starkare centrum som
kan konkurrera med andra
metropoler. En stark storstad underlättar för invånare och företag att stanna
i regionen, något som också kan gynna mindre kommuner.
Malmö laddar för att öka
stadens tillgänglighet och
konkurrenskraft genom
Malmöpendeln, en tåglinje till Kristianstad som
ska stanna i pågatågsstationerna Rosengård, Persborg och Östervärn, och
Lommabanan som ska gå
från Malmö till Furulund
via Lomma.
Staden satsar också på
att skapa nya utmärkta
kontorslägen för inpendling norrifrån i Nyhamnen
invid centralstationen. Den
kommande järnvägsbanan
mellan Lund och Hässleholm bidrar till Malmös utveckling.
Satsningarna ger också
ökade förutsättningar för
att knyta ihop Sydsverige
till en större arbetsmarknadsregion med Malmö
som centrum där invånarnas kompetens utnyttjas
bättre.
Samtidigt har Region
Skåne som mål att bevara

Skåne som en region med
flera centrala orter och
strävar efter att skapa arbetsplatser i många orter.
För dem som har möjlighet att påverka olika verksamheter bör en förtätning
i stationsnära lägen övervägas. Högskolan Kristianstad gör större nytta i staden än utanför. Stadsdelsprojektet H+ är viktigt för
Helsingborg.
Lund är förvisso en del av
storstaden Malmö, en klok
del. Det är nu dags att visa
det. Lunds centralstation
utgör ett nav för människor som reser i Skåne.Rätt
utvecklad kan den bidra
till både hållbar pendling
i den sydsvenska arbetsmarknadsregionen och
ekonomisk balans i Skåne.
Låt Lund blomma.
Anders Olshov
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■ Anders Olshov är chef för

och grundare av Intelligence
Watch, en oberoende tankesmedja för hållbar utveckling
med fokus på miljö ekonomi och
sociala frågor.
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Så har ekonomin gått för Västskåne

Värmebölja
sänkte
godissug
■ Suget

efter godis mins
kade under sommarens
värmebölja, enligt konfek
tyrföretaget Cloetta, vars
försäljning dock ökade
med draghjälp av positiva
valutaeffekter. 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 sockerskatt 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

1

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

Minskad förlust
för Postnord
■ Den dansksvenska brev

Ny kommunindelning

Sverige in i dimman

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
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Dow Jones

N Sedan Öresondsbrons invigning 2000 har Skånes näringsliv
koncentrerats kring Malmö.
Staplarna visar procent av Skåne, i parentes andelen 2000.
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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 växer och att företagen stannar
kvar i Skåne.”
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-0,49%
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0,07%

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
Autoliv 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 Securitas, 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

Sydvästskåne

51,8 (48,9)

Anders Olshov, grundare av
och chef för tankesmedjan
Intelligence Watch.

56,0 (51,0)
26,1 (26,6)
Nordvästskåne

25,4 (25,9)
25,4 (26,7)
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Malmö allt viktigare
för Skånes ekonomi
■ Sedan Öresundsbron

öppnade år 2000 har
Malmö i växande utsträckning tagit över
rollen som Skånes ekonomiska centrum. Det
konstaterar tankesmedjan Intelligence watch i
rapporten ”Skånes nya
ekonomiska geografi”.

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.

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

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
stationsnära bostäder och
kontorslägen vid Malmö
centralstation, Triangeln,
Hyllie med närhet till
Köpenhamns 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
passagerartrafik, 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 kvadratmeter
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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Grundaren
Anders Olshov är chef för och grundare av Intelligence Watch. Han är
utbildad ekonom vid Handelshögskolan i Stockholm och har arbetat som
ekonomisk-politisk journalist vid bl.a. Dagens Industri och Finanstidningen.
Han arbetade som makroekonom och ränte- och valutaanalytiker på
Carnegie Investment Bank 1992-1994 och Nordea 1994-2002. Han grundade Öresundsinstitutet 2002 och var dess chef till 2014. År 2010 utsågs
han till årets ekonom i Skåne av Ekonomiforum Skåne/EFL. Hans bok
”Øresundsregionen – Københavns outnyttjade möjlighet” utgavs av Gyldendal förlag på svenska och danska 2013.
Kontaktuppgifter:
e-post: anders.olshov@intelligencewatch.org
mobil: +46 733336660
twitter: Olshov_I_Watch

Anders Olshov har tidigare grundat Öresundsinstitutet. Intelligence Watch är nästa steg för att
utveckla Skåne och Sverige hållbart i en globaliserad värld.
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Ligg steget före
I Intelligence Watch träffas människor som brinner för att skapa ett bättre samhälle och öka sin insikt i
några av dagens mest aktuella frågor. De är beslutsfattare, forskare, debattörer, chefer, politiker, akademiker
och andra samhällsbyggare. De organisationer de företräder har bestämt sig. De vill verka för ett Skåne och
Sverige som växer hållbart, som ligger steget före omvärlden.
Ett medlemskap i Intelligence Watch ideell förening ger fria platser på våra seminarier och nätverksträffar,
fria exemplar av våra rapporter och erbjuder en plattform för agerande tillsammans med andra, inflytande i
vårt nätverk och möjlighet att lyfta angelägna ämnen till debatt. Medlemmarna ges tillgång till kvalificerad,
oberoende rådgivning, omvärldsanalys och framtidsspaning - underlag för beslut och handlingar som gör
att de kan se möjligheter och beakta risker, ligga steget före andra organisationer.

Skånes nya centrum växer fram på denna internationella plats.

Medlemsförmånerna erbjuds i olika prisklasser vilka beslutas på föreningens årsmöte för det kommande
året. Standardavgiften för ett medlemskap ligger på 60 000 kronor/år. För mindre organisationer finns
två lägre avgiftsnivåer. Avgiften är uppdelad på en medlemsavgift till Intelligence Watch ideell förening och
en serviceavgift till det helägda verksamhetsbolaget IW Service AB.
Det är bättre att ligga steget före än efter. Kontakta oss för medlemskap eller om ni vill veta mer:
info@intelligencewatch.org eller telefon 0733336660.
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Styrelsen
”Hela hållbarhetsbegreppet kring miljö, sociala frågor
och det ekonomiska, hela det komplexet med en liten
annan infallsvinkel som Intelligence Watch har, det
tycker jag berikar vår stads- och samhällsplanering.”
Christer Larsson,
stadsbyggnadsdirektör Malmö stad, riksarkitekt och
ordförande i Intelligence Watch

Vice ordförande		
Ledamot		
Håkan Pihl, rektor
Richard Hultin, senior
Högskolan Kristianstad
advisor Skanska AB
									

Ledamot		
Petra Sörling, VD
Rosengård Fastighets AB

Analys & forskning
Intelligence Watch verkar för en oberoende och kvalificerad samhällsdebatt genom att publicera analys och
forskning om viktiga hållbarhetsfrågor. Till Intelligence Watch finns knutet ett antal ledande forskare och
experter i våra tre råd: Ekonomiska rådet, Miljörådet och Sociala rådet.
Vår verksamhet bygger på triple-helix mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor och att det förs en
dialog som främjar spridningen och användningen av analys och forskningsresultat till gagn för medlemmarna i nätverket och det omgivande samhället. Vi garanterar full akademisk frihet således att all analys
och forskning är oberoende och våra rapportförfattare självständigt svarar för text och slutsatser. I syfte att
lyfta policy- och medlemsrelevanta ämnen lyssnar vi löpande av vårt medlems- och forskarnätverk.
Medlemmarna i våra tre expertråd presenteras på nästa sida.
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Expertråd
”Jag har valt att delta i Intelligence Watch för
att jag tycker det är viktigt att delta i samhällsdebatten. Vi står inför många utmaningar och
behöver diskutera frågeställningarna. En av de
utmaningar vi ser i världen idag är att samhället blir allt för tudelat och då slår folk bakut.
Det betyder att det inte är hållbart.”
				Annika Winsth,
			
chefekonom Nordea

Ekonomiska
rådet
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Annika Winsth
Fredrik NG Andersson
Andreas Bergh
chefekonom Nordea docent nationalekonomi docent nationalekonomi
			
Lunds Universitet
Lunds Universitet

Lars J Nilsson		
professor miljö- och
energisystem LTH

Per-Arne Nilsson
miljöstrateg
Malmö stad

Henrik Emilsson
doktor int. migration
Malmö Universitet

Nurgül Eminovska
chef sociala projekt
MKB			

Karin Wendin
professor mat & måltid
Högskolan Kristianstad

Sociala
rådet

Ulrika Rogland
advokat
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