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I din hand håller du ett av sektorsprogrammen som ingår i det Regionala utvecklingsprogrammet för Skåne 2009-2016. Andra områden som
ingår i utvecklingsarbetet är arbetsliv, boende, forskning och utveckling, kommunikationer, kultur, utbildning, miljö och klimat, folkhälsa samt
näringsliv. För att ta del av samtliga sektorsprogram, besök: www.skane.se/utvecklingsprogrammet. Se även översiktsbild på sid 27
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FÖRORD
Att förutspå var de stora innovationerna och de
framgångsrika verksamheterna kommer att uppstå i
framtiden, är omöjligt att göra. Men vi kan på bästa
sätt förbereda oss. Vi kan ha en öppen inställning till
det som möter oss i form av nya idéer som uppstår
överallt i vårt samhälle. Det behövs uppbackning
till dem som strävar och har drivkraften att skapa
tillväxt utifrån olika drömmar och passioner i livet.
Detta Näringslivsprogram har arbetats fram tillsammans med olika aktörer i Skåne där mångas tankar
och idéer om Skånes framtida tillväxt har bidragit.
Näringslivsprogrammet är en vägvisare för hur vi
med gemensamma krafter kan driva utvecklingen
framåt. Programmet ska inspirera och verka samlande för att utvecklingen i näringslivet ska bidra till
en långsiktigt hållbar tillväxt i hela Skåne.
För att skapa en långsiktigt hållbar tillväxt i hela
Skåne måste vi ta ut en riktning och peka på övergripande utmaningar för att stärka möjligheterna på
bästa sätt, världen förändras ständigt och ekonomins
utveckling är en del av en pågående utveckling.
Därför bör vi hålla dialogerna och insatserna levande
och möta förändringarna som kommer samtidigt
som vi här har ett Näringslivsprogram som är vår
vägvisare över en längre tidsperiod.
Det finns behov av ett övergripande styrinstrument
för offentliga insatser inom näringslivsområdet,
som kan bidra till att uppfylla intentionerna i det
Regionala Utvecklingsprogrammet för Skåne 20092016. Detta program är ett av flera sektorsprogram

och är det som pekar på utmaningar och konkretiserar insatser för näringslivsområdet. Närliggande
områden som berörs är arbetsmarknads- och
utbildningsområdet. Infrastrukturen är viktig för
näringslivet men insatser för infrastrukturen har
ett eget sektorsprogram och kommer därför inte att
behandlas i detta dokument. Flera andra närliggande
samhälls- och politikområden som kultur, hälsa,
miljö och klimat berör näringslivsområdet, men även
dessa har egna sektorsprogram och behandlas därför endast där de anknyter till näringslivsområdet.
Samspelet är viktigt för att nå en långsiktigt hållbar
tillväxt i Skåne.
Det här är ett program för hela Skåne som inte bara
involverar organisationen Region Skåne, utan även
andra aktörer som är verksamma inom näringslivsområdet. Genomförandet är helt beroende av många
aktörers insatser; deras kraftsamling och samverkan.
Region Skånes roll är att verka som koordinator,
inspiratör och samlande kraft för näringslivsutvecklingen, och att vara delaktig i vissa genomförandeprocesser. De insatser som föreslås är sådana som
Region Skåne kommer att sätta i fokus och vara
involverad i. Region Skåne ställer krav på de insatser som sker över programperioden att följa detta
Näringslivsprograms mål, och verka för de utmaningar som beskrivs. Det regionala strukturfondsprogrammets ansökningar kommer bland annat att värderas
utifrån hur väl de uppfyller intentionerna i detta
Näringslivsprogram tillsammans med det Regionala
Utvecklingsprogrammet för Skåne fram till 2016.
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”Näringsliv Skåne arbetar för att
fånga upp idéer som kan utveckla
näringslivet i hela Skåne”
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Näringslivsprogram för Skåne
Kreativitet och drivkraft är nyckelord för samhällsekonomins utveckling inom alla olika
områden - offentlig sektor, näringsliv, idéburen sektor, forskning och utbildning. I möten
mellan dessa områden och i samarbeten växer utveckling och innovationskraft. Därför måste
vi våga göra det oväntade och ta nya ansatser till samverkan. För att hela Skånes näringsliv
ska bli livskraftigt måste vi våga testa idéer som få tror är möjliga att genomföra.
Ett livskraftigt näringsliv i hela Skåne!
Hela Skånes näringsliv är en viktig drivkraft för tillväxt i Sverige och i Öresundsregionen. Skåne är en
magnet för kompetens, kapital och kreativitet som får
företag att skapas, utvecklas och förnyas. Mångfalden
bland människorna i Skåne tillvaratas, och olika individers kompetens kommer till sin rätt. Människor är
nyfikna, ser möjligheter och är intresserade av konkret
samverkan för kreativitet och utvecklingskraft.
Genomförandet av det som formuleras här skapar vi
tillsammans; i vår vardag, i våra ordinarie verksamheter och när vi tar ett kliv framåt och höjer ribban. En
önskan om en fortsatt dialog och process har framkommit i diskussionerna som har föregått skrivandet
av detta dokument. Det är inte ett Näringslivsprogram
som gör enda skillnaden, men det kan ge en samlad
bild och skapa stöd i vårt arbete. Möten mellan människor måste ske för att nå viktig framgång i arbetet
framöver. Målgruppen för detta dokument är fram-

förallt de aktörer som arbetar med förutsättningar för
tillväxt – näringsliv, kommuner, idéburen sektor, statliga myndigheter och region. Självklart är det så att vi
fortsätter samarbetet och dialogprocessen framöver för
att nå ett livskraftigt näringsliv i hela Skåne.
Näringsliv Skåne arbetar för att fånga upp idéer som
kan utveckla näringslivet i hela Skåne. Våra insatser
handlar om att tillgodose idéers möjligheter, affärsutveckling, företagsutveckling, kompetensutveckling och
produktutveckling. Insatserna har varit koncentrerade
kring tillväxtfrågor, såsom företagsetableringar och nya
jobb i befintliga företag, samt att utveckla det regionala entreprenörskapet. Andra prioriterade satsningar har
varit att få permanent ansvar för utvecklingsfrågorna
i Skåne, utveckla de upplevelsebaserade näringarna
samt skapa bättre förutsättningar för infrastrukturen
och transportmöjligheterna i regionen. Framöver har
Näringsliv Skåne även ambitionen att öka tillgängligheten till kunskap och information.

Näringslivsprogrammet har utarbetats av en arbetsgrupp inom Region Skåne på förvaltningen Näringsliv Skåne bestående av Christian Lindell,
Sandra Olsson, Carin Daal, Björn Lagnevik, David Lindén och Maria Lindblom (samordnare). Till denna arbetsgrupp har personer från statliga
myndigheter, näringsliv, kommuner, akademi och idéburen sektor deltagit i arbetet på olika sätt i aktiviteter och dialogmöten. Förutom mindre
fokusgrupper och större träffar har även en öppen möjlighet till kommentarer och inspel funnits via Näringsliv Skånes portal, via en Tillväxtblogg på
www.skane.se/naringslivsprogram.
Vi tackar alla som på olika sätt deltagit i arbetet.
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Skånes tillväxt och
näringslivsutveckling
Få regioner har så goda tillväxtförutsättningar som Skåne, med en mångfald av branscher
och en god befolkningsutveckling. Skåne har en geografisk närhet till Europa och är – tillsammans med Köpenhamnsregionen – den region som har högst global tillgänglighet i Norden.
Tillväxten av de varor och tjänster som produceras i
regionen, bruttoregionprodukten (BRP) följer i stort
sett rikets BNP-tillväxt. Mätt i nivå ligger BRP/capita
under riksgenomsnittet. Sett till den långsiktiga tillväxten ligger Skåne efter både Stockholms län och
Västra Götalandsregionen. De senaste åren har Skåne
dock haft högre tillväxt av både bruttoregionprodukt
och sysselsättning än riket – men än är det för tidigt
för att prata om ett trendbrott.
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gamla branscher, vilket ökar tillväxten. Teknologin
sprider sig sedan till gamla branscher, vilka omvandlas. Men med tiden tappar teknologin sin
förmåga att driva utvecklingen, tillväxten viker och
skapar en nedgång, som följs av introduktionen av
en ny generell teknologi och en ny uppgångsfas. Det
går inte att med säkerhet säga vilken teknologi som
kommer att ta över som grundläggande förnyare av
näringslivet, men det finns skäl att vara generellt väl
rustad för att ta till sig nya innovationer.

Skåne har en näringslivsstruktur som på övergripande
nivå ligger nära rikets. För Skånes del har strukturomvandlingen lett till att länet tappat mycket av sin
tidigare särart. Ungefär en tredjedel av befolkningen
arbetar inom vård, skola och omsorg. Drygt 15 procent arbetar inom industrin och knappt 20 procent
inom handel. Om man studerar näringslivsstrukturen
på mera detaljerad nivå framgår att det finns en stark
specialisering på livsmedelproduktion, läkemedel och
medicinteknik samt telecom. Dessa styrkeområden
omfattar dock relativt få sysselsatta i absoluta tal. Två
procent av befolkningen försörjer sig som lantbrukare, livsmedelsindustrin och förpackningsindustrin
har tillsammans en sysselsättningsandel på runt fyra
procent.

Tillväxt bygger på nytänkande och produktiva innovationer; att idéer, uppfinningar och nya lösningar
utvecklas och realiseras till något som kan ge värde i
olika former. Det behövs en ekonomisk tillväxt för
att skapa höjd levnadsstandard och sysselsättning.
Tillväxt måste förenas med en social och ekologiskt
hållbar utveckling. En omläggning mot ett
mera hållbart ekonomiskt system kräver ny
teknik och nya affärsmodeller vilket innebär
möjligheter att ligga i framkanten med
lösningar på socialt hållbara verksamheter
och miljöutveckling. Denna omställning är
en förutsättning för att attrahera kvalitativ
arbetskraft.

Utvecklingen av ekonomin tenderar att ske i långa
cykler på 40-50 år. Nya generella teknologier introduceras, ger upphov till nya branscher eller förnyar

Skåne behöver ta tillvara på hela den mångfald som finns i länet. För att öka tillväxten behöver alla kompetenser och erfarenheter tas tillvara.
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Fem utmaningar
Skåne har många styrkor och står inför många nya möjligheter som skulle kunna innebära
en positiv utveckling för regionens näringsliv. Det finns dock utmaningar att hantera för
att fullt ut kunna dra nytta av de möjligheter som finns. För att kunna klara av dessa utmaningar och utvecklas i riktning mot den vision och de mål som ställts upp i detta program,
behöver insatser göras. Detta är inget som Region Skåne eller någon annan aktör kan göra
själv. Fler framgångsrika samarbeten mellan näringsliv, forskning, ideell sektor och utbildning ligger till grund för att lyckas. De utmaningar som vi främst behöver fokusera på och
insatser som krävs för att hantera dem är:
Håll ihop regionen. Regionen utvecklas ojämnt.
Vi behöver goda förutsättningar och starka drivkrafter för förnyelse och utveckling i regionens alla delar
för att hela regionen ska ha gynnsam tillväxt och
utveckling. Vi behöver dra nytta av de satsningar som
visat sig fungera och sprida kunskapen i regionen.
Vi har ett mål om en sammanhållen region.
Hantera den internationella konkurrensen,
och dra nytta av internationaliseringen och
Öresundsintegrationen. I delar av det skånska
näringslivet finns stark internationell priskonkurrens
och behov av strukturomvandling, samtidigt som utvecklingskraften behöver bli starkare. Fler företag kan
internationaliseras och hitta nya marknader genom
export. Integrationen bland näringslivet i Öresundsregionen är svag jämfört med integrationen inom
arbets- och bostadsmarknaden, och konkurrensen
om arbetskraften kan förväntas öka. Vi har ett mål
om ett internationellt och konkurrenskraftigt
näringsliv.
Erbjud rätt utbildning och tillvarata kompetenser med ett öppet sinne. I Skåne är man
öppen för olika erfarenheter, bakgrunder och nya
kunskaper, alla ska finna rätt plats och utvecklas i
antingen ett företagande eller i en anställning. Utbildningar är inte tillräckligt matchade till näringsli-

vets behov, och den kompetens som finns tillvaratas
inte fullt ut. I stora delar av det skånska näringslivet
har vi en låg utbildningsnivå, motivation och kapacitet för nytänkande och förnyelse. Vi har ett mål
om ett öppet och kompetent näringsliv.
Främja innovation, dra nytta av styrkeområden, attrahera kapital och kompetens.
Skånes näringsliv måste vara attraktivt och präglas
av utvecklingskraft för att dra till sig och behålla den
kompetens, det kapital och de verksamheter som krävs
för att blomstra. De konkurrenskraftiga innovativa
miljöerna behöver goda förutsättningar för utveckling
och samverkan lokalt, regionalt och globalt. Inom
Skånes styrkeområden och det forskningsintensiva näringslivet kan större delar av produktionen ske inom
regionen. Vi har ett mål om ett attraktivt och
blomstrande näringsliv.
Ge förutsättningar för entreprenörskap och
intraprenörskap i både privat och offentlig
sektor. Både ett högt och ett produktivt nyföretagande krävs för hållbar tillväxt och sysselsättning.
Förnyelse och ett utvecklingsinriktat förhållningssätt
behövs i såväl privata och offentliga organisationer,
som i stora och små bolag. Vi har ett mål om ett
aktivt entre- och intraprenörskap.
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Mål: En sammanhållen region.
Exempel på insatsområden för ett näringsliv som bidrar till en sammanhållen region:
• Analysera, sprida och förankra en gemensam bild och kunskap om Skånes tillväxtförutsättningar i regionens olika delar.
• Insatser för kompetenshöjning för ökad utvecklingskraft och förnyelseförmåga i näringslivet.
• Utveckla nya metoder och verktyg för en förnyelse av näringslivet och tillvarata den kompetens som friställs.
• Satsningar på kreativa och fruktbara möten mellan det traditionella näringslivet och aktörer inom utvecklandet av nya tekniker.
• Erfarenhetsutbyte om tillväxtskapande insatser regionalt, ett ökat tillvaratagande av erfarenheter och resultat.
• Utvecklade modeller och system för en ökad behovsorienterad dialog mellan kommuner,
aktörer för företagsservice, akademin, ideell sektor och företag.
• Regionala näringslivsarrangemang för uppmärksamhet och publicitet åt regionens drivkrafter.
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Hur skapar vi ett livskraftigt näringsliv i
hela Skåne?
Skåne är en storstadsregion. Vi måste ta tillvara de möjligheter det innebär och säkerställa att hela Skåne drar fördel av den tillväxten som sker och att hela Skåne ges förutsättningar för en långsiktigt hållbar tillväxt.
Storstäder har en särskild roll i den nationella ekonomin. Deras mångfald av olika branscher, kompetenser och länkar till omvärlden skapar ett kreativt
klimat som tenderar att driva utvecklingen framåt
snabbare än i andra delar av landet. Storstadsregioner är bäst på att erbjuda de förutsättningar som
efterfrågas av nya kunskapsintensiva branscher.
Skåne har goda förutsättningar att bli en del av Nordens största integrerade storstadsregion i takt med
att integrationen över Öresund och mellan Skånes
olika regiondelar ökar. Redan idag är Malmö-Lunds
arbetsmarknadsregion i det närmaste lika stor som
Göteborgs arbetsmarknadsregion.
Även om Skåne har tydliga styrkeområden och
branschkoncentrationer som ligger i framkant räcker
dessa inte ensamma för att skapa tillväxt i regionen.
Regionens specialisering finns till stora delar inom
relativt små nischer vilka, även om de är framgångsrika, inte förmår lyfta regionens tillväxt så att den
markant skiljer sig från riksgenomsnittet.
Utvecklingen i Skåne har lett till stora inomregionala skillnader. Utanför Malmö/Lund-regionen är
utbildningsnivåerna i näringslivet ofta låga om man
bransch för bransch jämför med riksgenomsnittet.
Industristrukturen är präglad av en stor andel arbetsintensiv industri vars främsta konkurrensmedel är
lågt pris och inte kunskap.
Att det finns en stor andel sysselsatta inom priskonkurrerande branscher och att det dessutom finns

en låg andel högutbildade i dessa branscher jämfört
med riksgenomsnittet för respektive bransch är en
stor utmaning. Det krävs att kapaciteten för förnyelse och utveckling ökar i regionens näringsliv.
Det finns ett behov av en gemensam bild av Skånes
tillväxtförutsättningar i dess olika delar, som kan
leda till en regional samsyn och samverkan mot
gemensamma mål. Det finns även behov av att föra
fram Skånes tillväxtförutsättningar till den nationella nivån.
Tillväxtsatsningar kan göras dels utifrån tematiska,
dels utifrån geografiska områden. De identifierade
utmaningarna indikerar att det finns behov av
geografiskt inriktade insatser för att stärka förutsättningarna för näringslivet i delar av regionen. Det
finns en efterfrågan om att skapa förutsättningar för
erfarenhetsutbyte och resultatspridning mellan olika
satsningar för att öka effekterna av det arbete som
genomförs i Skåne, så att goda exempel kan spridas och anpassas till förutsättningar i områden där
utvecklingskraften behöver stärkas.
Det finns en mängd forum som kan användas för
tillväxtskapande insatser. Alla är idag inte optimalt
fungerande, och det behövs en styrning för att
säkerställa att de utnyttjas på bästa sätt utifrån givna
resurser och uppställda mål. En grundläggande
inställning är att befintliga forum bör förbättras och
användas innan nya skapas.
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Globaliseringen har inneburit både möjligheter och hot. Nya marknader öppnas, samtidigt som konkurrensen från utlandet skärps. Den mera traditionella industrin är pressad
av den utländska konkurrensen. Den arbetsintensiva industrin i Skåne är också den hårt
pressad av priskonkurrens.
För att stärka Skåne i den internationella konkurrensen
måste kunskapsinnehållet öka i det som produceras och
mottagarkapaciteten, det vill säga förmågan att ta till
sig nya lösningar, hos dem som producerar öka i dessa
pressade delar av näringslivet. Ett högt kunskapsinnehåll minskar prispressen och en hög mottagarkapacitet
ökar förutsättningarna för förnyelse. Mottagarkapacitet
kan baseras på en välutbildad arbetskraft och system för
spridning av innovationer, men kräver även en öppenhet mot omvärlden, nyfikenhet på nya sätt att göra och
tänka, samt förmåga att göra affärer av nyheterna.
Regionens starka kluster gynnas av täthet och närhet
med många möjligheter till samverkan och överföring
av tyst kunskap. Deras styrka baseras emellertid också
på internationell samverkan och därmed goda kommunikationsmöjligheter, en internationell prägel och
delaktighet i de globala nätverken. Närvaro av internationella studenter, forskare och utländska företags
experter berikar regionen, och Skånes miljö för att bo,
leva och verka måste vara attraktiv för dessa grupper.
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Integrationen bland näringslivet i Öresundsregionen
är betydligt svagare utvecklad än integrationen inom
arbets- och bostadsmarknaden. En ökad integration
innebär både hot och möjligheter för regionen. Det är
empirisk väl belagt att stora regioner oftast har högre
och stabilare tillväxt än mindre regioner, vilket innebär
att Öresundsregionen som helhet tjänar på en ökad
integration. Samtidigt finns det risk för en framtida
intern konkurrens om arbetskraften inom regionen
som kan bli problematisk för Skåne. Själlands befolkning i förvärvsarbetande ålder kommer, enligt gjorda
prognoser, minska i reala termer, medan det sker en
relativt kraftig tillväxt i Skåne. Både i Skåne och på
Själland kommer försörjningsbördan att öka, dock
väsentligt kraftigare i den danska delen av Öresundsregionen än i Skåne. Bristen på arbetskraft kan förväntas
leda till ökad konkurrens om arbetskraften i Öresundsregionen och höjda arbetskraftskostnader, framför allt i
Skåne. Detta understryker ytterligare behovet att stärka
näringslivets omvandling mot högre kunskapsinnehåll

för att klara den internationella konkurrensen.
För vissa delar av näringslivet kan vägen till förnyelse,
utveckling och tillväxt gå genom att nå ut till nya marknader utomlands. En ökad kunskap om och intresse för
export och internationalisering av verksamheten behövs
för att skapa nya möjligheter för dessa delar av det
skånska näringslivet. Det finns behov av att för delar
av näringslivet genomföra satsningar för att stärka förutsättningarna att finna nya marknader. Vi har en låg
andel export i Skåne, och nya möjligheter kan realiseras
om blicken riktas utanför landets gränser. Fortsatta satsningar behöver göras på detta område. Arbetslösa unga
akademiker med olika bakgrund och god språkkunskap
deltar idag i Exportsäljarprogrammet för att arbeta med
de företag som vill gå ut på en internationell marknad.
Region Skåne, Arbetsförmedlingen och stiftelsen ITM
står bakom arbetet med detta program.. Exportrådet har
ett offentligt finansierat uppdrag att främja svensk export.
Detta omfattar bland annat avgiftsfri exportinformation
samt riktade satsningar på mindre företag, strategiska
branscher och särskilt intressanta tillväxtmarknader. Region Skånes eget marknadsbolag Invest in Skåne hjälper
Skånska företag att hitta nya marknader och fungerar som
en länk vid regionala etableringar. På europeisk nivå finns
ett nätverk, EEN som skapar kontakter mellan företag i
olika europeiska länder.
Arbetet med att röja gränshinder mellan Sverige och Danmark har fortsatt bland annat inom Øresundskommitteen,
Öresunddirekt, Öresundsdelegationen och Nordiska ministerrådets forum för gränshinder. Forum för Marknadsföring i Öresundsregionen har inlett arbete för att stärka
regionens attraktionskraft nationellt och internationellt.
Öresundssamarbetet har stärkts; några exempel är Øresundskommitteens visionsarbete, nya utvecklingsprojekt
samt statistiksamarbete som TendensÖresund.
Regionen är delaktig i flera internationella nätverk. Samarbetet med Region Hovedstaden, Region Själland samt
Schleswig-Holstein och Hamburg i sydvästra Östersjöområdet har ökat och är viktigt även framöver.
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Mål:

Ett internationellt och konkurrenskraftigt näringsliv. Exempel på insatsområden för ett internationellt och konkurrenskraftigt näringsliv:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Insatser för ökat kunskapsinnehåll, mottagarförmåga och kompetensutveckling för ökad internationell konkurrenskraft.
Attrahera mässor samt nationella och internationella sammankomster
Information och utbildning för att öka kompetens och intresset för export och internationalisering av verksamheter.
Utveckla och fördjupa kontakter med internationella nätverk.
Arbeta för att underlätta samverkan i näringslivet i Öresundsregionen
Arbeta för att stärka Öresundsregionen internationellt
Använda plattformar inom Öresund för att stärka integrationen i regionen.
Synliggöra möjligheter i Öresundsregionen för långsiktigt hållbara investeringar och etableringar
Utveckla möjligheter och kunskap inför etableringen av Ferhmarn Belt-bron bron
Kunskapsunderlag och ökad nationell representation för att föra fram information och arbeta nationellt för
regionala tillväxtfrågor.
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På lång sikt är sannolikt en väl fungerande arbetsmarknad och kompetensförsörjning en av de
mest avgörande tillväxtförutsättningarna både för regionen och dess näringsliv. Delaktigheten
ska öka och utanförskapet minska. Rätt kompetens ska utbildas och hitta rätt plats i arbetslivet.
En allt större andel av Skånes befolkning är födda i ett
annat land. Att göra integrationen till en väl fungerande
process i såväl näringsliv som offentlig sektor är en förutsättning för Skånes utveckling. Mångkulturalismen är
ett faktum och en tillgång, men innebär också en utmaning. Skåne ska fortsatt fokusera på frågor som främjar
sysselsättningen, ökar arbetsutbudet, bidrar till trygga och
flexibla arbetsförhållanden och motverkar utanförskapet
på arbetsmarknaden.
En förutsättning för Skånes utveckling är att människors
erfarenheter och förmågor bejakas och tillvaratas. Tolerans och öppenhet för olika livsstilar krävs för att skapa
en framgångsrik region. Arbetsmarknaden i Skåne har
svårt att fullt ut ta till sig den resurs som finns bland den
invandrade arbetskraften. Andelen sysselsatta av befolkningen i Skåne ligger sedan lång tid under riksgenomsnittet.
Skillnaden har minskat de senaste åren, men fortfarande
finns det grupper med påtagligt låg sysselsättningsgrad,
ofta kopplat till utländsk härkomst. Det finns därutöver
skillnader i möjligheterna för män, kvinnor, ungdomar,
utrikes födda och andra personer med utländsk bakgrund
att få tillgång till kapital.
Den demografiska utvecklingen i Öresundsregionen talar
för ett kommande behov av arbetskraft då en stor del av
dem i arbetsför ålder inom kort går i pension. Då behöver
organisationer inom både näringsliv och offentlig sektor ha
nått den mognad när det gäller mångfald som krävs för att
fullt ut kunna tillvarata den tillgängliga kompetensen.
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Den kompetens som finns tillgänglig i regionen behöver vara tillräcklig, men även ha rätt inriktning och
hög kvalitet. Arbetsmarknadens och näringslivets behov tillsammans med studenternas önskemål behöver
prägla utbudet av såväl yrkesinriktade som akademiska
utbildningar. Utbildningssystemet måste präglas av hög
anpassningsförmåga utifrån behov och önskemål. Både
näringslivet och studenterna måste dessutom ha kännedom om olika utbildningar. För att ungdomar ska

ha intresse av högre studier och för att arbetsgivarna ska
vilja anställa den välutbildade arbetskraften krävs vetskap
om olika utbildningars mervärden och inriktningar. Det
krävs också att vägarna från studier till arbetsliv, liksom
mellan olika arbeten, är väl fungerande processer. Här
ska den som utbildar sig också självklart se företagande
som ett alternativ lika tydligt som att söka en anställning. En större flexibilitet mellan olika företagsformer,
engagemang och anställningar är en självklarhet på en
dynamisk arbetsmarkand.
Det krävs nya metoder, insatser och forum för att de
utbildningar på olika nivåer som erbjuds och den kompetensutveckling som skapas i regionen, har inriktningar och
kvalitet som bidrar till bättre utvecklingsförutsättningar
för näringslivet. Insatser krävs, både för att öka intresset
för utbildning hos både arbetsgivare och elever, och för
att identifiera och öka kunskapen om behov, studieintresse och vad olika utbildningar står för. Den regionala
nivån är en lämplig nivå för dessa insatser, eftersom de
behöver inbegripa arbetsmarknadsregioner men ändå
präglas av kännedom om lokala förhållanden. Rörlighet
och kompetensbaserad matchning på den externa och
den interna arbetsmarknaden hos respektive arbetsgivare,
verkar för en fungerande försörjning av arbetskraft och
kompetens till näringslivet.
Samordning mellan de offentliga utbildningsaktörerna
kan krävas för att öka möjligheterna till mer profilerad
utbildning av hög kvalitet, detta måste ske i nära dialog
utifrån näringslivets behov. Detta kan gälla både högre
utbildning och exempelvis vuxenutbildning på gymnasienivå, och kräver forum för samverkan mellan offentligt
finansierade utbildningsanordnare. Även när det gäller
den yrkesutbildade kompetensen finns behov av bättre
anpassning till efterfrågan, och för att åstadkomma detta
krävs såväl analysarbete som arenor för samverkan. Därutöver krävs lösningar för praktikplatser i samverkan
mellan utbildningsanordnare och arbetsgivare.
Exempel på tematiska insatser är kompetensutveckling
av exempelvis säljfunktionen för att stärka näringslivet i
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hela regionen. Det finns behov hos företag att bli bättre
på att marknadsföra och sälja sina produkter och tjänster.
Säljare behövs i alla verksamheter och är en avgörande
funktion i företagen. Ett satsningsområde är att öka sta-

tusen i att vara säljare. Utbildningar inom säljområdet är
en viktig aktivitet de närmsta år. Målet är att skapa en
utbildning i samverkan med någon högskola, inkubator
eller andra aktörer i Skåne.

Mål: Ett öppet och kompetent näringsliv. Exempel på insatsområden för ett

näringsliv som präglas av öppenhet, med väl fungerande försörjning av kompetens:

• Identifiera, analysera och sprida information om efterfrågan och utbud av utbildning.
• Insatser som syftar till att öka intresset för eftergymnasial utbildning hos studenter, och att öka kunskapen
om de möjligheter som olika utbildningar kan ge.
• Insatser för att öka kännedomen hos näringslivet om olika utbildningars mervärden.
• Analysera hur mångfald leder till ökad tillväxt och vilka insatser som ska ta till vara på mångfalden i näringslivet.
• Insatser för att öka mångfalden i regionens näringsliv och offentlig sektor, där offentlig verksamhet ska ligga i
framkant och föregå med gott exempel.
• Insatser för att skånskt näringsliv ska stå starkt under kommande perioder av arbetskraftsbrist, med ett ännu
bättre tillvaratagande av det humankapital som finns.
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I Skåne finns ett antal styrkeområden. De mest etablerade finns inom läkemedel/biotech/
medicinsk teknikområdet (även kallat ”life science”) samt livsmedel och IT. Samverkan måste
fortsätta att fördjupas mellan universitet, högskolor, forskning och näringsliv. Det kunskapsintensiva näringslivet samt de innovativa miljöerna kräver kontinuerlig utveckling för att
upprätthålla konkurrenskraften.
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Skåne är en europeiskt framträdande region som
ligger bland tio-i-topp både avseende patent räknat
per invånare och satsningar på forskning och utveckling som andel av bruttoregionprodukten. Det
fordras dock insatser för att omsätta den omfattande satsningen på forskningen till produkter och
tjänster. Det handlar till exempel om att skapa
möjligheter för kreativ samverkan mellan akademierna, offentliga verksamhet och näringslivet,
liksom tillgång till riskkapital och rätt kompetens i
företagens styrelser.
Till skillnad från många övriga regioner är investeringarna i forskning starkt drivna av näringslivet
som står för tre fjärdedelar av investeringarna i
forskning i Skåne. Den höga andelen privat forskning innebär att resultaten kommersialiseras i hög
grad (men inte nödvändigtvis i Skåne eller Sverige), men innebär också att regionens forskning
till stor del drivs av ett fåtal bolag, vilket skapar en
viss sårbarhet för regionen. Ökade externa medel
för forskning och forskningsmiljöer måste tillföras
för att göra det möjligt att skapa en ledande kunskapsregionen och attrahera forskare och experter
av världsklass.
Många av regionens kluster är forskningsintensiva,
men inom regionen är värdekedjorna relativt korta,
vilket innebär att tillväxt och BRP inte kommer
regionen till del. Jämfört med Stockholm, Göteborg, Helsingfors och den danska huvudstadsregionen har Malmö/Lund-regionen väsentligt lägre
andel sysselsatta inom högteknologiska branscher.
Detta beror på att specialiseringen inom högteknologi ligger nästan uteslutande på tjänsteproduktion
inom forskning och utveckling medan tillverkning, försäljning, marknadsföring m.m. sker i
andra regioner, ofta utomlands. Trots de höga
FoU-satsningarna i regionen är alltså avkastningen
i form av regional tillväxt av BRP och sysselsättning relativt låg.
Nya etableringar attraheras av innovativa kluster
och dess tillgång till en kreativ, kompetent och
högspecialiserad arbetskraft. Goda spiraler uppnås
när attraktiviteten hos människor, företag och
livsmiljöer förstärker varandra.
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Regionen har stora möjligheter i de nya tillväxtområden som växer fram. Skåne ligger strategiskt rätt
för framtida satsningar inom logistikområdet tack
vare det geografiska läget. Ytterligare exempel på
tillväxtområden under framväxt är Nanotekniken,
inte minst med den enorma kraftsamling som ESS

lokaliseringen i Lund kan innebära. Rörlig bild
med exempelvis utvecklingen inom spelbranschen
är ytterligare utvecklingsområden. Inom miljöteknikområdet (Cleantech) har områden såsom
avfallshantering, vattenrening, vindkraft och
biogasutveckling stora utvecklingsmöjligheter. Ett
exempel på forum inom detta område är Sustainable Business Hub med uppdraget att arbeta i hela
Skåne för att skapa nya möjligheter för tillverkande
företag inom miljöteknikområdet.
Skåne har även goda och växande förutsättningar
inom besöksnäringen och upplevelseindustrin.
Upplevelseindustrin har sina starkaste fästen i
Malmö och Lund, men även Österlen har en stark
specialisering på området, till stor del kopplat till
besöksnäring och kultursektorn.
Forum för samverkan mellan kluster för att möjliggöra innovationer i gränslandet mellan de spetskompetenser som finns kan skapa nya möjligheter
för regionen. I Skåne ska goda förutsättningar
finnas för att de kvalificerade tjänsterna och kompetenserna som finns ska blomstra och vidareutvecklas i nya kombinationer.
I Skåne har man samlats för att utveckla det regionala innovationssystemet och stärka den skånska
innovationskraften. En strategi har arbetats fram
tillsammans med de aktörer som verkar i Skåne,
den heter ”Skånsk innovationskraft! Handlingsplan för ett mer innovativt Skåne” i den strategin
pekar vi bland annat på att det behöver utvecklas
en gemensam bild av innovationssystemet, med
en vision och omvärlds- och marknadsanalyser.
En omställning behövs så att innovationsansatsen
även omfattar tjänsteinnovation, offentlig sektor,
nya branscher och befintligt företagande i större
utsträckning.
Kapital behöver säkras för företagens samtliga
utvecklingsfaser och inom samtliga branscher.
Tillgång på kapital är en grundförutsättning för
utveckling av idéer, etablering av företag och
tillväxt i befintliga företag. Särskilt tillgången
till kapital i utvecklingsfasen efter etableringsfasen brister i regionen. Kapitalbehov i nystartade
verksamheter och nya branscher måste mötas och
tillgodoses för att säkra en långsiktig tillväxt och
minimera risken av kompetensflykt från regionen.
Ett dynamiskt och diversifierat näringsliv kräver
att det existerande kapitalförsörjningssystemet
kompletteras med nya lösningar. Den efterfrågan på kapital som inte mark¬naden kan möta
bör tydliggöras och instrument utvecklas för att
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”Regionen har stora möjligheter i de nya tillväxtområden som
växer fram. Skåne ligger strategiskt rätt för framtida satsningar
inom logistikområdet tack vare det geografiska läget.”
tillgodose denna efterfrågan. Det är viktigt att öka
samverkan mellan aktörer inom området för att
underlätta för företag att utnyttja möjligheterna.
Förstärkta insatser krävs för ökatutbud av riskkapital i regionen, och också för att attrahera utländskt
riskkapital. Ett exempel på näringslivsområdet
är Rosengård Invest som är ett investmentbolag
med fokus på riskkapital till entreprenörer med
utländsk bakgrund. Ett initiativ som kan verka för
att fler företag kan utvecklas samt attrahera annat
kapital är Sydsvensk entreprenörsfond. Strategiska
investeringar som är viktiga att stärka och utveckla
finns bl.a. inom besöksnäringen, RTS, Rese- och
Turistnäringen i Sverige samarbetar på ett tidigt
stadium med Näringsliv Skåne i syftet att upprätta ett regionalt riskkapitalbolag för att skapa
möjligheter för strategiska investeringar i rese- och

turistnäringen. Ett annat exempel på forum där
entreprenörer kan utveckla sina affärsidéer och
möta riskkapitaliser för matchning och möjligheter
till vidare finansiering är Connect.
En kontinuerlig utveckling av kunskap och
förståelse för företagande i olika branscher krävs
för att möta dess behov. Här krävs av de aktörer som verkar i Skåne att gemensamt arbeta för
att talanger kan verka och ges förutsättningar.
Dessutom bör insatser etableras för att se till att
alla goda entreprenöriella initiativ ska ha samma
möjligheter till framgångsrik finansiering oavsett
initiativtagarens bakgrund, vilket inte alltid är fallet idag – exempelvis har kvinnor och människor
med annan etnisk bakgrund än svensk svårare att
hitta kapital att investera i sina idéer, både i Skåne
och nationellt.

Mål:

Ett attraktivt och blomstrande näringsliv. Exempel på insatsområden för ett
näringsliv som är attraktivt för människor, verksamheter och kapital, med starka
spetskompetenser och blomstrande innovativa miljöer:

• Goda kontakter med befintliga företag i regionen och en förståelse för de behov som finns.
• Insatser för att stärka det befintliga näringslivets utveckling och omställningsförmåga.
• Erbjuda kapitalförsörjning där marknaden inte fungerar tillfredställande.
• Insatser för att attrahera nationellt och internationellt kapital.
• Insatser för processer och system för att fler uppfinningar – från vardagsnära till forskningsintensiva
- ska bli framgångsrika innovationer.
• Insatser för alumniverksamhet i Skåne för att koppla utbildning och näringslivet närmre varandra.
• Forum för samordning av strategiska satsningar i innovativa miljöer, utifrån ett helhetsperspektiv.
• Insatser för att utveckla det regionala innovationssystemet och stärka den skånska innovationskraften.
• Insatser för att bibehålla attraktiviteten i regionens forsknings- och kunskapsintensiva kluster. Utveckling av attraktiva
forsknings- och kunskapsintensiva miljöer kräver ett helhetsperspektiv där kommuner, fastighetsägare, lärosäten,
näringsliv m.fl. behöver samverka kring sina strategiska satsningar.
• Använda nya skane.com som inspiratör och magnet för investeringar i Skåne
• Insatser för att attrahera fler kongresser, mässor och event till Skåne, några exempel på event är Båstad Trans week,
Generator, Malmö Open - världens största handikapp VM.
• Insatser relaterade till ESS och MAX IV – etableringen, vilket kräver en regional uppslutning och ett aktivt arbete
för tillväxt i regionen.
019

näringslivsprogram för skåne

020

Entreprenörskap innebär att vara flexibel, handlingsinriktad och att se saker som ingen
annan ser, och att göra saker som ingen annan gör. Ett entreprenöriellt förhållningssätt är
grunden för att skapa fler innovationer, ökad konkurrenskraft, nya arbetstillfällen och en
ökad tillväxt. Genom att bidra till att frigöra individers drivkraft och förmågor kan entreprenörskap medverka till att mindre gynnade grupper kan bryta sitt utanförskap.
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”Den offentliga sektorn ska vara
nytänkare och arbeta för förnyelse och utveckling.”
skånska näringslivet befinner sig i en period av
strukturomvandling och förnyelse, vilket ställer
höga krav på stödsystemet för entreprenörer
och innovatörer.
Ofta sätts likhetstecken mellan entreprenörskap och att starta företag, men intraprenörskap det vill säga ett entreprenöriellt
förhållningssätt hos dem som är anställda
är lika viktigt. Intraprenörskap inom både
privat och offentlig sektor medverkar till att
utveckla organisationer och skapar förutsättningar för tillväxt. Att uppmuntra initiativkraft
och nytänkande, och se till att sådana egenskaper
belönas, både inom privat och inom offentlig sektor,
är en viktig komponent.
Den offentliga sektorn ska vara nytänkare och arbeta
för förnyelse och utveckling. Testmiljöer där medarbetare kan utveckla idéer och projekt för att stimulera
förnyelse och innovationer kan användas inom såväl
offentlig som privat sektor.

Nyföretagandet ligger på hög nivå i Skåne. Andelen
nya företag i förhållande till invånarantalet brukar
vara bland topp-tre i Sverige. I Skåne bildas flest
nya företag i Malmö-Lund-området, men det är i
sydöstra Skåne som störst andel av befolkningen har
sin huvudsakliga försörjning som företagare. Det

Ett annat viktigt område är offentlig upphandling
som i ökad utsträckning bör användas som verktyg
för förnyelse i offentlig sektor och näringsliv. Den
offentliga sektorn är en viktig kund för näringslivet och hur den offentliga sektorn arbetar med
upphandling är viktigt för näringslivets utveckling
och nytänkande. Näringsliv Skåne skall under de
kommande tre åren arbeta för att ett par skånska
pilotfall skall utvecklas i samarbete med Vinnova
för att utveckla upphandlingsförfarandet. Arbetet
kommer att omfatta organisationer och företag med
goda idéer, där man behöver en utvecklad upphandling för att innovationen skall nå sin marknad. En
viktig faktor i arbetet med innovationsupphandling
är metodutveckling och ökade kunskaper inom den

021

näringslivsprogram för skåne

”Tillsammans med kommuner och andra aktörer har Programmet
Entreprenörskap i skolan genererat metoder och erfarenheter
som ger en kunskapsbas för fortsatta insatser för att stärka
entreprenörskapet i utbildningssystemet.”
offentliga sektorn om befintliga metoder för offentlig
innovationsupphandling. Forum behövs på regional
nivå för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte i
denna fråga.
En väl fungerande upphandling främjar utvecklingen
av ett konkurrenskraftigt och innovativt näringsliv
och bidrar till en effektiv användning av allmänna
medel. Det krävs dock kompetens och erfarenhet för
att hantera en innovationsupphandling; det innebär
förhöjd risk, kräver marknadskunskap och kompetens om metoder.
Inom den idéburna sektorn (också benämnd sociala
ekonomin) finns ett etablerat entreprenörskap där
idéerna omsätts i verksamheter som ger sysselsättning
och intäkter. De offentliga insatserna till det skånska
näringslivet ska vara lika professionella i alla delar
av näringslivet där behov finns av offentligt engagemang, såväl till högteknologiska innovativa miljöer
som till idéburna företag.

Ett professionellt rådgivningssystem som är individoch behovsanpassat och tillgodoser en mångfald av
kunder är en viktig insats på detta område. Därutöver tillkommer satsningar på entreprenörskap
i hela utbildningssystemet där både personal och
elever omfattas. Tillsammans med kommuner och
andra aktörer har Programmet Entreprenörskap i
skolan genererat metoder och erfarenheter som ger
en kunskapsbas för fortsatta insatser för att stärka
entreprenörskapet i utbildningssystemet. I Skåne
har kompetensutvecklingsprojekt för skolpersonal i
grund- och gymnasieskolan genomförts. Satsningar
på entreprenörskap inom utbildningar som lämpar
sig för egenföretagande direkt efter examen är särskilt
angeläget.
Till insatser för att utveckla möjligheten för intraprenörskap i offentlig sektor hör
ett kunskapsprojekt, ”Ökad kunskap inom vård och
omsorg” som riktat sig till beslutsfattare, rådgivare
och blivande entreprenörer.

Mål: Ett aktivt entre- och intraprenörskap. Exempel på insatsområden för
att främja ett högt och produktivt entreprenörskap och intraprenörskap
i både privat och offentlig sektor:
• Fortsatta insatser för professionell rådgivning, för olika typer av företag, i olika skeden och inom olika branscher
• Insatser för att ta tillvara på den idéburna sektorns engagemang för samhällets utveckling och tillväxt.
• Stödja och underlätta generationsskifte och ägarskifte
•

Underlätta satsningar på avknoppningar från offentlig sektor

• Satsningar på entreprenörskap på eftergymnasial nivå
• Utveckla och implementera metoder och program för ökat entreprenörskap
• Testmiljöer för idéutveckling inom regionens offentliga aktörer
• Insatser för metodutveckling och forum för erfarenhetsutbyte om offentlig innovationsupphandling.
• Införande av den årliga utmärkelsen ”Skånes intraprenör”
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”En väl fungerande upphandling främjar
utvecklingen av ett konkurrenskraftigt
och innovativt näringsliv och bidrar till en
effektiv användning av allmänna medel.”

”De projekt och satsningar som
genomförs inom näringslivsområdet ska ligga i linje med detta
Näringslivsprogram.”
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Uppföljning av mål för
näringslivsinsatser i Skåne
Uppföljningen av det arbete som sker inom ramen för de insatsområden som beskrivs i
detta program kommer att göras i en skrift som årligen ges ut av Region Skåne för uppföljning av det regionala utvecklingsarbetet. De projekt och satsningar som genomförs inom
näringslivsområdet ska ligga i linje med detta Näringslivsprogram. I uppföljningsarbetet ska
vi verka för att statistik ska vara könsuppdelad.
De insatser som görs av Region Skåne och andra aktörer som är involverade i näringslivsutvecklingen i regionen, bör dra åt samma håll och sträva efter att uppfylla intentionerna i de
fem utmaningarna och mål som här ställs upp.

Kvantitativa målsättningar att sträva mot och att använda vid uppföljningen är:
• Samtliga regiondelar i Skåne har en årlig tillväxt av bruttoregionprodukten (BRP) som överstiger genomsnittet för Sverige
• Exportandelen från Skånska företag är högre än genomsnittet för Sverige för respektive bransch.
• Samtliga regiondelar i Skåne har högre förvärvsfrekvens och lägre öppen arbetslöshet än Sverige i genomsnitt.
• Andelen med eftergymnasial utbildning i näringslivet är minst lika hög som genomsnittet i Sverige för respektive bransch.
• Resurserna till Skånes forskningsmiljöer ökar mer än genomsnittet för Sverige
• Samtliga Regiondelar i Skåne har fler inflyttare än utflyttare.
• Tillgången till kapital bedöms vara tillräckligt i företagandets samtliga skeden.
• Skåne har en högre produktivitet i nystartade företag än Sverige i genomsnitt för respektive bransch.
• Skåne ska vara värd för fler stora event och kongresser.
• Skåne ska vara en av Sveriges två mest besökta destinationer om fyra år.

Dokument:
Detta Näringslivsprogram påverkar vidare planer och insatser på näringslivsområdet.
Ett program är en mellanform av strategi och plan. Ett program kan t.ex. ha samma roll som en strategi, men för det mindre sammanhanget. Det kan också vara en mellanform genom att blanda långsiktiga mål och översiktliga direktiv med mer konkreta. Programmet
kan betraktas som en strategi för ett visst område, geografiskt eller verksamhetsmässigt.
En plan är det mest konkreta dokumentet av typen aktiverande dokument. Planen ska vara en instruktion över initiativ som skall tas.
Planen ska beskriva de önskade åtgärderna så konkret att de kan utföras. För att säkerställa att utförandet sker enligt planen, oavsett
vem som gör dem, ska åtgärderna beskrivas i detalj. Av planen ska även framgå vem som har ansvaret för att åtgärderna blir gjorda.
Den ska dessutom ange ett tidsschema för åtgärderna, och hur eventuell uppföljning ska ske. Planen ska även ange vilka prioriteringar
som gäller. Det får inte råda någon tvekan om ansvar och tidplan för de åtgärder som anges i planen.

025

näringslivsprogram för skåne

Sektorsprogram

Relaterade till det regionala utvecklingsprogrammet
Förutom de sektorsprogram som Region Skåne ansvarar för, tar andra aktörer
fram program som alla ingår i Regionalt utvecklingsprogram för Skåne. Områden
som berörs är arbetsliv, boende, forskning och utveckling, kommunikationer, kultur,
utbildning, miljö och klimat, folkhälsa samt näringsliv. Tillsammans bildar de en helhet som främjar Skånes utveckling. För att läsa mer om alla sektorsprogram, besök:
www.skane.se/sektorsprogram

Skånes miljöhandlingsprogram
– Aktualiserat åtgärdsprogram för
det regionala miljömålsarbetet
Länsstyrelsen

Miljöstrategiskt program
för Region Skåne

Miljöstrategiskt program
för Region Skåne
(under utarbetande)
Region Skåne

Landsbygdsprogram för Sverige
– Den skånska genomförandestrategin
Det skånska
landsbygdsprogrammet

www.m.lst.se

Ett utvecklingsprogram med landskapsperspektiv
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Det skånska landsbygdsprogrammet – ett
utvecklingsprogram med
landskapsperspektiv
Länsstyrelsen

Regional folkhälsostrategi
för Skåne 2010–2013

Öppna landskap – konst och kultur i skåne

kulturpolitiskt program och
handlingsplan för skåne

Näringslivsprogram
för Skåne 2009–2016

Folkhälsostrategi
för Skåne 2010–2013
(under uppdatering)
Region Skåne

Öppna landskap
– konst och kultur i Skåne.
Kulturpolitiskt program och
handlingsplan för Skåne
(under utarbetande)
Region Skåne

Näringslivsprogram
för Skåne 2009–2016
(under utarbetande)
Region Skåne

näringslivsprogram för skåne

Klimat- och energistrategi för
Skåne – hur minskar vi utsläppen
av växthusgaser 2008
Länsstyrelsen

Strategi för en grön struktur i SKåne

Strategi för en
grön struktur i Skåne

Strategi för en grön
struktur i Skåne
Region Skåne

Region Skåne, Skånes kommuner, berörda myndigheter,
föreningar och institutioner i samverkan

01Rapport.p65

Regional transportinfrastrukturplan
för Skåne 2010-2021

2009

Trafikförsörjningsplan

1

2004-02-19, 14:15

Regional transportinfrastrukturplan för Skåne
2010–2021
(under utarbetande)
Region Skåne

Kulturmiljöprogram
för Skåne
Länsstyrelsen

Trafikförsörjningsplan
Region Skåne

Genomförandet av
Skånsk Livskraft
– vård och hälsa
Region Skåne

Regionalt utvecklingsprogram
för Skåne 2009–2016

För att ta del av
Regionalt utvecklingsprogram
för Skåne 2009–2016, besök:
www.skane.se/utvecklingsprogrammet
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