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Förord
Inom Strukturbild för Skåne arbetar vi med att ta fram en gemensam
kunskapsbas och strategier för hållbara fysiska strukturer. Arbetet är ett underlag för planeringsarbetet i respektive kommun och samarbetet inom regionen.
En gemensam kunskapsbas och ett gemensamt förhållningssätt i Skåne hjälper
oss att nå våra gemensamma mål: ökad tillväxt, attraktionskraft, bärkraft och
balans – de fyra utvecklingsmålen för Skåne.
Kommunerna har en bärande roll i arbetet med Strukturbild för Skåne. Gensvaret från de skånska kommunerna har varit mycket positivt och vi arbetar
vidare med ambitionen att arbetet ska vara till nytta för kommunerna i deras
planeringsarbete.
Skåne är en attraktiv region. I denna rapport får vi en bild av läget i Skåne
när det gäller näringsliv, handel och service. Men, skillnaderna inom Skåne är
också stora. Hur kan vi gemensamt ta tillvara och utveckla Skånes mångfald
och möjligheter? Hur skapar vi långsiktigt hållbara strukturer för det skånska
näringslivet, handeln och servicen, så att Skåne även fortsättningsvis kan vara
en attraktiv och expansiv region?
Vi hoppas att underlaget i denna rapport ska ge ny kunskap och vara till nytta,
stöd och inspiration i det gemensamma arbetet för Skånes utveckling. Samtidigt
hoppas vi att detta kunskapsunderlag tillsammans med den förra delrapporten
om befolkning, boende och sysselsättning, väcker inspirerande diskussioner när
arbetet med Strukturbild för Skåne fortsätter att utvecklas och nästa delrapport
om markanvändning tar fart.
Ett varmt tack till alla som bidrar till arbetet med Strukturbild för Skåne.
Kristianstad, februari 2008

Pia Kinhult
Ordförande Regionala tillväxtnämnden,
Region Skåne
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Sammanfattning
Analyser och slutsatser i denna rapport utgår från
branschindelningen näringsliv, handel och service på basen av
SCB:s SNI-klassiﬁcering av olika typer av verksamhet.
Skånes näringsliv har varit och är fortfarande under stark
strukturomvandling, där förnyelsen tenderar att koncentreras
till regionens västra sida och då framför allt Malmö–Lund
området. Kunskapsintensiva tjänster växer i första hand fram
i nära anslutning till regionens stora befolkningskoncentration,
som också hyser de forsknings- och utbildningsinstitutioner
som krävs för att skapa ett företagsklimat som förmår attrahera
internationella investeringar. Närheten till Köpenhamn är
ytterligare en fördel som gynnar utvecklingen i Skåne och då
främst sydvästra delen. Öresundsregionen har tillsammans
3,6 miljoner invånare och den största koncentrationen högutbildad befolkning i norra Europa med 14 universitet och
högskolor, 155 000 studenter, och mer än 12 000 forskare. Detta
är en stor fördel som inte kommer till sin rätt då resurserna
ännu i allt väsentligt är uppdelade i två separata ekonomier.
Handeln följer generellt befolkningsunderlaget, så också i
Skåne. Detta gäller framför allt inom detaljhandeln, medan
partihandeln samt den kraftigt expanderande postorder- och
Internethandeln följer en logik som deﬁnieras av ﬂer faktorer
samt utifrån ett större geograﬁskt sammanhang. Sysselsatta
inom externhandeln (i sex studerade etableringar) pendlar
längre än övriga sysselsatta inom detaljhandeln. De bor också i
högre utsträckning i annan kommun än där de arbetar jämfört
med genomsnittet av de sysselsatta i Skåne. Denna typ av
handelsetableringar ligger långt både från kunder och anställda.
Även servicesektorn följer i hög grad befolkningsunderlaget,
men har störst betydelse för sysselsättningen i regionens
sydöstra delar, vilket naturligtvis färgar de ekonomiska aktiviteterna i området. En stor del av regionens tätorter är att betrakta
som utpräglade serviceorter, inriktade på den lokala/regionala
befolkningens behov samt på att betjäna besökare av olika slag.
Skåne har en betydligt större andel sysselsatta i små och
medelstora företag jämfört med riket. Men, Skåne har en
förhållandevis låg exportandel och det är främst maskinindustrin som står för exporten. Skåne är mer inriktat på nationell
specialisering än internationell. I Skåne är det endast livsmedelsindustrin och läkemedelsindustrin som domineras av stora

företag vilket kan tolkas som en lägre sårbarhet till följd av
mindre beroende av enskilda aktörer men också en möjlig
förklaring till den låga exportandelen. Skånes varuproducerande företag är framför allt specialiserade mot jord- och
stenvaruindustri, livsmedelsindustri, gummi- och plastvaruindustri samt jordbruk och serviceföretag till jordbruk. Även om
Skåne framstår som en alltmer konkurrenskraftig region i ett
nationellt perspektiv ligger prestationen endast på ett genomsnitt jämfört med motsvarande regioner i Europa avseende
BRP och sysselsättningstillväxt.
Skillnaderna inom Skåne är stora. Sydvästra Skåne har över
en kvarts miljon arbetstillfällen, det vill säga mer än dubbelt
så många som nordvästra Skåne som är den näst största
arbetsmarknaden. Sydvästra Skåne är regionens ekonomiska
motor med en stark tjänstesektor med högutbildad arbetskraft
och höga produktionsvärden. Området är specialiserat mot
forskning och utveckling, högre utbildning, postorder- och
Internethandel, partihandel, specialiserad slutenvård samt
kvaliﬁcerade företagstjänster. De tre sistnämnda står för en
betydande andel av den totala sysselsättningen.
Nordvästra Skåne har en bred mix av branscher men är
specialiserad mot handel. Postorder- och Internethandel är
den bransch som har störst specialiseringskvot men har en
mycket liten del av den totala sysselsättningen. Partihandel
och handel med hem- och fritidsvaror hade en tillväxt på över
40 procent mellan 1998–2004. Nordvästra Skåne har en stark
roll som logistikcentrum och har många tillverkningsindustrier.
Nordöstra Skåne har en inriktning mot primärnäringarna
och tillverkningsindustrin. Näringslivet präglas generellt av
arbetsintensiva, priskonkurrerande verksamheter som är starkt
utsatta för konkurrens från låglöneländer.
Sydöstra Skåne är en mycket liten marknad med stark
specialisering mot lokala behov. Förutom primärnäringarna
står grundskoleutbildning, byggverksamhet, gymnasieutbildning, dagligvaruhandel och öppenvård för de högsta specialiseringskvoterna.
Inom ramen för denna rapport har även lokaliseringstendenser för olika branscher studerats och analyserats.
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Arbetet med Strukturbild för Skåne
Arbetet med Strukturbild för Skåne är en ﬂerårig
satsning och ett sätt att arbeta vidare med och konkretisera det
regionala utvecklingsprogrammet för Skåne. Arbetet kan också
fungera som ett underlag till nästa utvecklingsprogram och vara
en hjälp i arbetet med att överbrygga glappet mellan kommunernas översiktsplaner och det regionala utvecklingsprogrammet.
Den fysiska samhällsplaneringens regionala dimension och
koppling till regional utveckling är en högaktuell fråga i Skåne.
I förbundsordningen för dåvarande Regionförbundet Skåne
formuleras uppdraget från de skånska kommunerna att
regionförbundet skall ”verka för att samordna den översiktliga
planeringen och regionala miljöfrågor”. I det regionala
utvecklingsprogrammet för Skåne ﬁnns ﬂera mål och åtgärder
med direkt koppling till ett arbete för en samsyn kring regional
utveckling, fysisk planering och kommunernas översiktsplaner.
Särskilt tydligt uttrycks som en åtgärd inom verksamhetsområde boende, att ”verka för ökad samsyn mellan de skånska
kommunernas översiktsplaner, utvecklingsprogrammet,
infrastrukturplaneringen samt ett regionalt helhetsperspektiv
på bostadsefterfrågan”.

SYFTE OCH MÅL

Strukturbild för Skåne syftar till att samla det material och
kunskapsunderlag som ﬁnns hos Region Skåne och de skånska
kommunerna, länsstyrelsen med ﬂera organisationer, samt att
fördjupa och vidareutveckla den regionala dialogen kring olika
utvecklingsfrågor med koppling till fysisk planering och
kommunernas översiktsplaner.
Den gemensamma kunskapsbasen möjliggör analyser, som i
sin tur ger ett underlag för att formulera gemensamma
strategier och framtidsbilder. Arbetet syftar till att skapa samsyn
mellan olika aktörer om hur de vill påverka Skånes framtida
utveckling med utgångspunkt från de faktiska förhållandena
och de varierade utvecklingsförutsättningarna i regionen.
Dialogen och kunskapsunderlaget syftar också till att stödja
kommunernas planering. Den gemensamma nyttan för de olika
aktörer som ingår i projektet är ett bärande motiv för arbetet
med Strukturbild för Skåne.

1 Förbundsförordning för Regionförbundet Skåne, 1997-03-21. I kommentarerna till förbundsordningen punkt 6/7 och 8 utvecklas tankarna om detta.
”Skånes 33 kommuner har genom det kommunala planmonopolet, var och en
inom sitt geograﬁska område, ett odelat ansvar för den fysiska planeringen.
Regionförbundets roll inom den översiktliga planeringen är att initiera och
underhålla den planeringsdialog som är nödvändig mellan enskilda kommuner
och andra aktörer, t ex traﬁkverken, kring markanvändnings-, bebyggelse-, och
miljöfrågor som berör ﬂera kommuner i Skåne. För att kunna fylla denna roll
krävs att regionförbundet själv har kompetens att lägga fram alternativ och
analysera konsekvenser av olika val.” I punkt 8 står det att ”sambandet med
infrastrukturinvesteringar, miljöfrågor och fysisk planering är påtaglig men
också med andra utvecklingsfrågor”.
2

Region Skåne, 2004. Regionalt utvecklingsprogram för Skåne.

8

Politisk styrgrupp

Arbetsgrupp Skåne

Arbetsgrupp
SSSV

Arbetsgrupp
Skåne NO

Arbetsgrupp
NOSAM

Referensgrupp

Arbetsgrupp
SÖSK

HUR ARBETET ÄR ORGANISERAT

DELRAPPORTER

Region Skåne (Enheten för regional utveckling) är huvudansvarig för arbetet med Strukturbild för Skåne, som påbörjades
våren 2005. Samtliga skånska kommuner deltar i arbetet som
är organiserat i sju grupper.
Den politiska styrgruppen består av ledamöterna i Regionala
tillväxtnämndens presidium samt representanter från Skånes
fyra hörn – SSSV, Skåne NO, NOSAM och SÖSK.
Arbetsgrupp Skåne består av tjänstemannarepresentanter
från SSSV, Skåne NO, NOSAM och SÖSK samt länsstyrelsen
i Skåne län.
Arbetsgrupperna för SSSV, Skåne NO, NOSAM och
SÖSK består av tjänstemannarepresentanter från Skånes
33 kommuner.
Utöver den politiska styrgruppen och de olika arbetsgrupperna ﬁnns en referensgrupp knuten till projektet, med
representanter för bland annat länsstyrelsen, statliga verk,
Göteborgsregionens kommunalförbund, Regionplane- och
traﬁkkontoret i Stockholm, universitet och högskolor samt
danska samarbetspartners.
Sedan juni 2006 har Strukturbild för Skåne medﬁnansiering
från NUTEK inom ramen för arbetet med deras storstadsprogram. Strukturbild för Skåne är ett projekt i den gemensamma
skånska delen FLE.ST! – ﬂerkärnig storstadssamverkan.

I arbetet med Strukturbild för Skåne arbetas delrapporter med
olika teman fram. Denna rapport om näringsliv, handel och
service i Skåne är den andra delrapporten inom arbetet med
Strukturbild för Skåne. Den första delrapporten ”Att bo och
arbeta i Skåne” var klar i september år 2006. De kommande
delrapporterna kommer att handla om markanvändning samt
image, attraktionskraft och kultur. Därefter avses resultaten
från de olika delrapporterna användas som underlag för en
analyserande och sammanfattande rapport om ﬂerkärnighet i
Skåne. Arbetet med Strukturbild för Skåne har en tidplan som
sträcker sig fram till år 2009.
DEN ANDRA DELRAPPORTEN –
NÄRINGSLIV, HANDEL OCH SERVICE I SKÅNE

Utgångspunkt för analyserna i denna rapport är huvudsakligen
tätorterna i Skåne, då cirka 87 procent av Skånes befolkning är
bosatta i tätorter. En tätort deﬁnieras som en ort med mer än
200 invånare där avståndet mellan husen inte får överstiga
200 meter. I rapporten används begreppet stad synonymt med
tätort. Att studera tätorter ger en mer ﬁnmaskig och detaljerad
bild av utvecklingen i Skåne samtidigt som man får möjlighet
att se andra regionala mönster än vad som möjliggörs om man
gör analyser utefter de traditionella administrativa gränserna på
kommunnivå. I många sammanhang är också skillnaderna
inom kommunerna lika stora som skillnaderna mellan kommunerna.
Analyser har också gjorts på en ännu mer detaljerad nivå.
Ett rutnät, där varje ruta är 500 x 500 meter, har lagts över
Skåne. Det är dessa 500 x 500 meters rutor som har använts i
de analyser som avser läge, lägesspeciﬁk lokalisering samt
sysselsättningskoncentrationer. För varje ruta ﬁnns uppgifter
om den aktuella rutan med avseende på till exempel bosättning

3 Samverkan Skåne Sydväst (SSSV) är ett samarbete mellan kommunerna
Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Staﬀanstorp, Svedala,
Trelleborg och Vellinge. Skåne Nordost (Skåne NO) är ett samarbete mellan
kommunerna Bromölla, Hässleholm, Hörby, Kristianstad, Osby, Perstorp och
Östra Göinge. Nordvästra Skånes Samarbetskommitté (NOSAM) är ett
samarbete mellan kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan,
Landskrona, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga. Sydöstra Skånes
Samarbetskommitté (SÖSK) är ett samarbete mellan kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Ystad.
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och arbetsplatser, samt den aktuella rutans relation till alla
andra rutor.
För att komplettera bilderna som analyserna på tätortsnivå
och rutnivå ger, har också en del analyser gjorts på kommunnivå.
I denna rapport har en särskild branschindelning skapats
utgående från den övergripande tematiken näringsliv, handel
och service och på basen av SCB:s SNI-klassiﬁcering av olika
typer av verksamhet. Naturligtvis är handel och den privata
delen av servicesektorn också en del av näringslivet. Uppdelningen motiveras bland annat av strukturella skillnader inom
sektorerna samt för att på ett bättre sätt kunna åskådliggöra
resultaten. Ambitionen har varit att skapa en branschindelning
som ger en tillräckligt nyanserad bild av Skånes struktur och
utveckling inom näringsliv, handel och service, utan att för den
skull ge avkall på behovet av överblick och sammanhang.
Branscherna har gjorts så homogena som möjligt med avseende
på verksamheternas karaktär och förutsättningar. Någon
åtskillnad mellan privat och oﬀentligt huvudmannaskap har
inte gjorts. Nyckel för branschindelningen återﬁnns i bilaga 2.
Rapporten centrerar i viss del kring statistikuppgifter om
sysselsättning och medelinkomst per sysselsatt, där den senare
kan ses som ett produktivitetsmått. Båda variablerna utgår
uteslutande från dagbefolkningen, det vill säga arbetstillfällenas
lokalisering. Egensysselsatta småföretagare är inkluderade i
statistiken. Nivåer anges för år 2004 medan förändringsangivelser baseras på 2004 jämfört med 1998 (1999 för data hämtade
ur rAps). Valet av årtal har skett så att jämförbarhet ﬁnns
avseende fas i konjunkturcykeln, så att högkonjunktur inte
jämförs med lågkonjunktur. Det bör nämnas att förekomsten
av deltids- och säsongsarbete varierar mellan olika branscher,
vilket gör att uppgifter om medelinkomsten per sysselsatt inte
är helt jämförbara mellan dem. Inte minst inom viss typ av
handel samt delar av servicesektorn förekommer deltidsarbete
i betydligt större utsträckning än inom ﬂertalet branscher
sorterade under kategorin näringsliv, något som bidrar till att
medelinkomsten per sysselsatt är betydligt lägre inom handel
och service än inom näringsliv.
Statistikuppgifterna är i sedvanlig ordning behäftade med
större osäkerheter ju längre ner vi rör oss i geograﬁn. På hög
aggregationsnivå, såsom län, är tillförlitligheten högre än för
statistik deﬁnierad utifrån tätortsnivå eller per 500 meters ruta.
Därtill är täckningsgraden något högre för uppgifter gällande
2004 än för 1998, det vill säga det saknas ﬂer observationer för
1998 än för 2004, vilket medför osäkerheter i beskrivningar av
förändringstendenser. Dessutom har SCB från och med 2004

ändrat statistikgrunden för den registerbaserade sysselsättningsstatistiken, vilket också i viss mån påverkat bilden av förändringar mellan 1998 (1999) och 2004. För att hantera detta har
vi använt oss av ett osäkerhetsintervall om +/- 5 procentenheter
i kartillustrationer över sysselsättningsförändringar. Även
tabelluppgifter bör betraktas med detta osäkerhetsintervall i
minne.
För att analysera speciﬁka branschers lokaliseringsmönster
har en GIS-analysmodell utvecklats. För varje branschavsnitt i
rapporten visas förutom kartor över hela Skåne även valda
tätorter och områden i Skåne för att illustrera just den branschens lokaliseringsmönster i en nedbruten geograﬁsk skala.
I bilaga 1 ﬁnns de samlade resultaten för alla branscher samt
en mer detaljerad beskrivning av analysmodellen.
Kunskapsunderlaget i denna rapport är dels en sammanställning av material och kunskapsunderlag som ﬁnns hos Region
Skåne och andra aktörer samt litteraturstudier. Region Skåne
har också anlitat konsultföretaget SWECO för att ta fram en
underlagsrapport inom näringsliv, handel och service. En stor
del av presentationerna i den nu föreliggande rapporten är
hämtade ur denna underlagsrapport.
De geograﬁska analyserna som presenteras i kartform i
rapporten baseras till största delen på statistik från Statistiska
Centralbyrån (SCB). Region Skåne har tillgång till en mycket
omfattande statistikdatabas med information om många av de
företeelser som påverkar skåningarnas vardag, vilket möjliggör
intressanta analyser.
Under arbetets gång har dialog och avstämning skett med de
olika grupperna i projektorganisationen, för att få feedback på
det arbete som görs och för att säkerställa att arbetet kommer
kommunerna till nytta i arbetet med de kommunala planerna,
översiktsplaner och detaljplaner med mera. Den gemensamma
nyttan för de olika aktörer som ingår i projektet är en viktig
aspekt i arbetet med Strukturbild för Skåne.

4 rAps – Regionalt analys- och prognossystem. Verktyg utvecklat av NUTEK
bland annat med syfte att kunna jämföra utvecklingen mellan Sveriges regioner.
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Skåne och omvärlden

Skåne och omvärlden
Detta avsnitt belyser Skåne i förhållande till i första hand de angränsande länen samt Stockholms
och Västra Götalands län. I avsnittet ges också en inblick i de inomregionala skillnader inom
näringsliv, handel och service som föreligger i Skåne.
SKÅNES EKONOMI I ETT OMVÄRLDSPERSPEKTIV

Produktiviteten, mätt som förädlingsvärde per sysselsatt,
utvecklades starkt i Skåne mellan 1998 och 2004 – starkare
än riksgenomsnittet, angränsande län och Västra Götaland,
men lägre än i Stockholms län som uppvisade en mycket hög
produktivitetstillväxt. Även nivåmässigt ligger Skåne efter
huvudstadsregionen, med sina 584 000 kronor i förädlingsvärde
per sysselsatt jämfört med Stockholms 722 000 kronor per
sysselsatt. Däremot hade Skåne ett något högre förädlingsvärde
per sysselsatt än angränsande län och Västra Götalands län år
2004. Även inom Skåne föreligger skillnader när det gäller
produktiviteten.

Skånes ekonomi drabbades hårt av 1990-talets ﬁnansiella kris
och strukturomvandling med en förlust av mer än 50 000
arbetstillfällen under några få år, men har de senaste tio,
femton åren återhämtat sig väsentligt. Sysselsättningen ökar,
tillväxttakten är god och konjunkturen starkare än på mycket
länge. Ekonomin omfattar idag cirka 500 000 arbetstillfällen
och genererar ett förädlingsvärde på över 300 miljarder kronor
– drygt tio procent av Sveriges samlade produktion. Bruttoregionprodukten växte över konjunkturcykeln 1998–2004,
snabbare än riksgenomsnittet, 31 procent i Skåne jämfört med
29 procent i riket. Av angränsande län var det endast Halland
som uppvisade likvärdig tillväxt. Stockholms län och Västra
Götalands län hade däremot en något större produktionstillväxt
än Skåne.

Skåne län

BRP (%)

BRP per
invånare (%)

BRP per
sysselsatt (%)

Löner (%)

Antal sysselsatta (%)

Folkmängd
20-64 år (%)

31,2

26,7

23,7

30,2

5,9

4,9

Kronobergs län

24,3

24,7

16,5

30,7

6,6

1,3

Blekinge län

26,5

27,9

16,3

26,2

8,6

-1,1

Hallands län

31,3

26,2

15,8

36,0

13,6

4,4

Västra Götalands län

32,8

30,0

21,6

34,2

9,2

3,8

Stockholms län

33,5

26,9

30,8

30,6

2,1

5,3

Riket

29,1

26,7

22,2

29,4

5,7

2,6

Tabell 1. Regionala tillväxttal 1998-2004.
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snarast på genomsnittet för det tidigare EU-15 avseende
BRP- och sysselsättningstillväxt – långt efter snabbväxande
storstadsregioner som Dublin, Helsingfors, Madrid, Amsterdam och Barcelona. Även närliggande Köpenhamn har en
hög tillväxt, vilket kan ses som en möjlighet i perspektivet av
Öresundsbron och en begynnande integration av ekonomierna
på vardera sidan av sundet. Integrationen ökar men i dagsläget
utgörs den främst av cirka 14 000 arbetspendlare, vilka
representerar en bråkdel av den totala sysselsättningen i
Öresundsregionen med cirka 1,7 miljoner arbetstillfällen.
Huvuddelen av pendlarna bor i Skåne och arbetar i Danmark.
En ökad integration kan ge nya utvecklingsmöjligheter för
Skåne.
Skåne har även ett till synes fördelaktigt läge nära kärnmarknaderna i EU likväl som de snabbväxande ekonomierna i östra
Europa. Avstånden är korta och förbindelserna goda i jämförelse med landet i övrigt, som i betydligt större utsträckning
framstår som perifert ur ett europeiskt perspektiv. Skåne har
en mycket god tillgänglighet beräknat utifrån kombinerade
transporter avseende tåg-, väg- och ﬂygtransporter till övriga
Europa. Avgörande betydelse för denna tillgänglighet är
transportmöjligheterna till Kastrup och vidare ut i Europa.
Inte minst kapaciteten på Öresundsbron är i detta sammanhang avgörande. Hur vi planerar områdena närmast bron och
kring stationer med kollektivtraﬁk till Kastrup kan vara av
betydelse då de lägena bör vara intressanta för forskning och
utveckling samt företagsetableringar med många internationella
kontakter.
Samtidigt har Skåne en förhållandevis låg exportandel –
24 procent att jämföra med Stockholms 32,4 procent och
Västra Götalands 46,5 procent för år 2003. Av grannlänen ligger
Blekinge och Halland något under Skåne, med 23 respektive
17,9 procents exportandel, medan Kronoberg ligger klart över
med 56,4 procents exportandel. Närhetsfaktorns betydelse för
utrikeshandeln skall således inte överdrivas. Språkliga, kulturella, regulatoriska men framför allt näringsstrukturella faktorer
spelar betydligt större roll för i vilken grad gränsöverskridande
interaktion och handel uppstår. Många hinder kvarstår innan
en friktionsfri, gemensam europeisk arbetsmarknad vuxit fram.
Utrikeshandeln sker efter år av liberalisering och harmonisering
däremot tämligen obehindrat, inte minst inom EU, men även
med mindre stabila länder och regioner. Utmaningen för Skåne
är att i större grad dra nytta av rollen som landets port mot
kontinenten genom att öka internationaliseringsgraden i den
egna ekonomin.

Karta 1. Förädlingsvärde per anställd (tusen kronor) i de skånska kommunerna
(2005). Förädlingsvärde per anställd är ett sätt att beskriva en branschs arbetsproduktivitet. Skillnader mellan kommuner speglar till stor del vilka typer av branscher som
dominerar. (Källa: SCB)

Sysselsättningen har ökat i takt med den goda tillväxten, men
i likhet med huvudstadsregionen ligger ökningen på en lägre
nivå än i många andra län. Till skillnad från Stockholm, som
kännetecknas av nära nog full sysselsättning och arbetskraftsbrist, präglas Skåne dock av en låg förvärvsfrekvens bland
befolkningen i arbetsför ålder (20–64 år). Detta har ﬂera
bakomliggande orsaker; kvarvarande sviter av 1990-talets
strukturomvandling med en svag utveckling i regionens östra
delar, en hög andel i utbildning samt svårigheter att integrera
regioninvånare med invandrarbakgrund i arbetslivet. Sysselsättningen i Skåne växte emellertid något snabbare än befolkningen i arbetsför ålder 1998–2004, vilket har medfört att förvärvsfrekvensen stärkts de senaste åren. Ett högre arbetslivsdeltagande
är nödvändigt för att tillvarata regionens resurser och tillväxtpotential. Det befrämjar också den sociala aspekten av hållbar
utveckling, då utanförskap, segregation och andra sociala
problem i mångt och mycket bottnar i avsaknad av jobb och
egen inkomst.
Även om Skåne framstår som en allt mer konkurrenskraftig
region ur nationell synvinkel har regionen, i likhet med de
andra svenska storstadsregionerna, svårt att hävda sig i jämförelse med motsvarande regioner i Europa. Prestationen ligger

5 Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Italien, Irland,
Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige,
Tyskland och Österrike
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Källa: Nordregio WP2004:2.
Källdata: Spiekermann och Wegner (S&W),
ESPON database © Eurogeographics för
administrativa gränser.

Karta 2. Multimodal potentiell tillgänglighet. Kombinerad tillgänglighet i
Europa (NUTS3) med tåg-, väg- och flygtransport.

När det gäller de internationella storföretagens nordiska
huvudkontor står Sverige och Danmark för 87,5 procent
(55,5 procent i Sverige och 31,8 procent i Danmark). Att merparten av företagen valt att lokalisera de nordiska huvudkontoren i Sverige (huvudsakligen i Stockholm) beror främst på att
Sverige är den största marknaden, men det beror troligen till
viss del även på Sveriges geograﬁska läge i Norden. Trots att
Danmark har en relativt liten marknad har Danmark ett

betydande antal nordiska huvudkontor. Köpenhamns storlek är
en förklaring men ännu viktigare är troligtvis de goda internationella ﬂygförbindelserna till och från Köpenhamn. Skåne
ligger långt efter Stockholm när det gäller antalet huvudkontor.
Öresundsregionen sammantaget rymmer emellertid ett stort
antal huvudkontor och möjligheten att här täcka marknaderna
i två länder kan få växande betydelse.
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internationella konkurrensen samt frigöra resurser och möjliggöra framväxten av en mer tjänstebaserad ekonomi. Resultatet
har blivit att sysselsättningen i de varuproducerande näringarna
har minskat mer än vad dessa näringars betydelse för den
skånska bruttoregionprodukten har gjort. En del av sysselsättningsminskningen inom industrin härrör dock till trenderna
att industriföretag knoppar av stödverksamheter som inte
räknas som kärnverksamhet eller organiserar verksamheten i
separata dotterbolag. I statistiken tillkommer då ofta jobb som
räknas som tjänsteverksamhet istället för industriverksamhet,
som var fallet när de låg i samma formella organisation som
den industriproduktion de är till för att stödja.

2
5

1

57,5

8

5

1

1
1

100 %

4
41,5

80 %
59 %

62 %

41 %

38 %

BRP 1993

BRP 2005

56 %

63 %

60 %

Placering av internationella storföretags nordiska huvudkontor

40 %

Antal nordiska huvudkontor och branschfördelning
Livsmedel, drycker och tobaksvaror

20 %

44 %

37 %

Personliga bruksvaror, kosmetika och kläder
0%

Varaktiga konsumtionsvaror (bilar, vitvaror etc.)
Läkemedel

Sysselsatta
1993

Sysselsatta
2005

Transport
Varuproducerande näringar

IT-mjukvara

Tjänsteproducerande näringar

Figur 1. Relationen mellan de varuproducerande och de tjänsteproducerande
näringarna i Skåne (1993 och 2005). Varuproducerande näringar avser SNI 01-45
och tjänsteproducerande näringar avser SNI 50-95. (Källa: SCB)

IT-hårdvara
Karta 3. Lokalisering av internationella storföretags nordiska huvudkontor (2006).
(Källdata: Öresundsinstituttet 2006)

Det är svårt att exakt säga hur stor del av industrijobben som
”försvunnit” på detta vis, men antalet är långt ifrån obetydligt.
En allt mer ökad specialisering inom näringslivet påverkar
bilden av olika sektorers framväxt och tillbakagång och gör det
lätt att dra fel slutsatser, till exempel om industrins betydelse.
Att industrin är av fortsatt stor betydelse för svensk ekonomi
framgick inte minst när IT-bubblan sprack något år in på
2000-talet. När företag som Ericsson skar ner sin verksamhet
kraftigt försvann marknaden för många företagsinriktade
tjänsteverksamheter i en handvändning. PR- och managementkonsulter, IT-konsulter, bemanningsföretag, hotell- och
konferensanläggningar, transportföretag – många är de
tjänsteleverantörer som är beroende av industrins efterfrågan
och därtill är industrins bidrag till Skånes samlade bruttoregionprodukt och därmed till den skatteﬁnansierade sektorn
omfattande i och med dess höga förädlingsvärden.
Tillbakagången inom industrin och framväxten av nya
tjänsteverksamheter har skett ojämnt fördelat inom såväl Skåne

EKONOMISK OMVANDLING OCH DYNAMIK

Vad man arbetar med och lever av i en region bestäms till stor
del av historien, det vill säga vad man tidigare arbetat med och
levt av. Ekonomisk utveckling är i hög grad en evolutionär
process, där kunskap och kapital ackumuleras under tidens
gång och bildar basen för fortsatt välstånd. Samtidigt är
näringslivet satt under ständig omvandling. Nya näringar
uppstår och gamla trängs undan. Därigenom förändras även
markanvändningen och kraven på den fysiska infrastrukturen.
De nya näringarna är dock ofta sprungna ur de gamla, men
med en anpassning till nya teknologier och marknadsvillkor,
såsom exempelvis handel via Internet.
Strukturomvandlingen av Skånes ekonomi har, i likhet med
riket i övrigt, under de senaste 20 åren präglats av en snabb
produktivitetsutveckling inom industrin, vilket medfört
betydande sysselsättningsminskning inom sektorn. Produktivitetstillväxten har varit nödvändig för att möta den ökade
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Sett till huvudgrupperna näringsliv, handel och service har
Skåne en branschsammansättning som speglar rikets. Sett till
undergrupper ﬁnns dock tydliga skillnader i branschstruktur
jämfört med såväl andra län som riket. Förutom primärnäringarna (jordbruket) har Skåne en jämförelsevis hög andel
sysselsatta inom högre utbildning samt forskning och utveckling, det vill säga vad man kan kalla kunskapsindustrin.
Postorder- och Internethandel är en annan näring som har ett,
relativt sett, starkt fäste i regionen liksom partihandeln. I likhet
med angränsande län och Västra Götaland har Skåne en större
andel av sysselsättningen inom oﬀentligt dominerade tjänsteverksamheter än vad Stockholm har. Däremot har Skåne en
klart lägre andel ﬁnansiell verksamhet än såväl Stockholm som
riksgenomsnittet – en bransch med stark koncentration till
huvudstadsområdet.
De nya arbetstillfällena i Skåne växte 1999–2004 i absoluta
tal främst fram inom kvaliﬁcerade företagstjänster (+ 9 000),
öppenvård och social omsorg (+ 7 500), detaljhandel (+ 4 700)
och basala företagstjänster (+ 3 500). I relativa tal var tillväxten
god framför allt inom branscher som basala och kvaliﬁcerade
företagstjänster, fastighets- och uthyrningsverksamhet, konfektionshandel, handel med hem- och fritidsvaror, postorder- och
Internethandel, gymnasieutbildning, öppenvård, hotell- och
restaurangverksamhet, rekreations-, kultur- och sportverksamhet samt personliga tjänster. Branscher som också växte i
angränsande län, Västra Götaland, Stockholm och riket i
genomsnitt. Till skillnad från dessa stod dock sysselsättningen
inom högre utbildning i princip still i Skåne 1999–2004.
Branscher präglade av regional stagnation eller tillbakagång
under perioden omfattar, förutom industrin och primärnäringarna, branscherna transport, magasinering och kommunikationer, ﬁnansiell verksamhet, förskola och dagbarnvård samt
uppdragsutbildning och studieförbund. Ett mönster som också
i hög grad delades med andra län och riket som helhet.

som landet i övrigt. Tjänstesamhället växer fram som starkast i
storstadsområdena samt övriga universitets- och högskoleorter.
Mindre orter och kommuner har ofta en fortsatt hög andel
sysselsatta inom industrirelaterade näringar eller kännetecknas
av svårigheter att skapa ny sysselsättning som kompensation för
svunna industrijobb. I Skåne är det främst i den sydvästra delen
av regionen som tjänstesamhället växer fram, medan den östra
delen haft svårt att förnya sitt näringsliv. I norr ﬁnns ett antal
kommuner som har en fortsatt hög andel sysselsatta inom
industrin.
Polariseringstendensen till de större stadsregionerna har
förstärkts, bland annat genom högskolans utbyggnad, som lett
till en betydande nettoﬂyttning av människor i ung ålder till
universitets- och högskoleorterna. Många mindre orter och
kommuner i Sverige har, trots en många gånger god sysselsättningsutveckling, svårt att behålla befolkningsantalet. Något
som långsiktigt får eﬀekter på såväl den lokala ekonomin som
produktionspotentialen, då individer står för den efterfrågan
som stimulerar lokala näringar och då humankapitalet är den
fundamentala produktionsfaktorn i den moderna ekonomin.
I kombination med en ökad rörlighet i samhället, med bilburet
handlande i stora köpcentra som ett av många uttryck, har det
även inneburit en koncentration av köpkraft till de stora
befolkningskoncentrationerna med näromgivning. Produktionen av oﬀentliga välfärdstjänster följer samma logik, med en
successiv storleksrationalisering av vård, skola och omsorg till
större serviceenheter lokaliserade till större centralorter. I stort
sett alla ekonomiska aktiviteter inom näringsliv, handel och
service uppvisar i varierande grad en sådan polariseringstendens.
Även jordbruket har upplevt en kraftig sysselsättningsmässig
tillbakagång det senaste dryga decenniet, med nära nog en
halvering av antalet sysselsatta. Skånes landsbygd har genomgått en kraftig omvandling, där en mycket liten del av de
boende i dagsläget försörjer sig på lantbruk. Trots nedgången är
Skåne emellertid än idag ”Sveriges kornbod” och har en större
andel sysselsatta inom jordbruket än vad riket i övrigt har.
Jordbruksmarken har stigit kraftigt i värde och betalas med
upp emot en kvarts miljon per hektar – högst i hela landet.
Ett värde som kan komma att stiga än mer om människans
klimatpåverkan visar sig ge befarade temperaturökningar, där
Skåne beräknas få kraftigt förlängd växtsäsong och möjlighet
till ﬂera skördar per säsong. Temperaturökningar kommer
troligen dock även att få negativa följder. Konsekvenserna av
klimatförändringar är sammantaget svåra att överblicka.
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Kronobergs län

Blekinge län

Hallands län

Västra Götalands län

Stockholms län

Skåne län

Kronobergs län

Blekinge län

Hallands län

Västra Götalands län

Stockholms län

Riket

Sysselsättningsförändring 1999-2004 (%)

Skåne län

Specialiseringskvot

Totalt

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

0

7

6

12

9

8

7

Näringsliv

1,0

1,0

1,1

0,9

1,0

1,0

5

5

6

9

9

10

7

Primärnäringar

1,2

1,4

1,2

1,7

0,7

0,2

-4

11

-1

1

-1

-1

0

Tillverkningsindustri

1,0

1,4

1,4

1,1

1,2

0,6

-4

-3

-1

5

1

-2

-3

Byggverksamhet

1,0

0,9

0,9

1,1

1,0

0,9

8

14

18

18

13

15

13

Transport, magasinering och kommunikationer

1,0

0,9

0,9

0,8

1,0

1,2

-1

-4

4

6

3

-1

0

Finansiell verksamhet

0,7

0,7

0,4

0,6

0,7

2,2

-1

-4

-6

0

-1

2

2

Fastighets- och uthyrningsverksamhet

1,0

0,8

1,0

0,9

1,0

1,2

17

6

17

7

5

8

7

Forskning och utveckling

1,2

0,1

0,3

0,2

0,8

1,4

12

30

168

-10

-30

-8

-7

Basala företagstjänster

0,9

0,6

0,7

0,7

0,9

1,5

25

33

-13

50

31

17

21

Kvaliﬁcerade företagstjänster

0,9

0,9

0,6

0,5

1,0

1,7

56

40

57

43

46

51

47

Offentlig förvaltning, försvar, intresseorg.

0,8

0,7

1,3

0,7

0,9

1,2

4

19

15

-2

23

7

12

Handel

1,1

1,1

0,7

1,2

1,1

1,1

10

15

20

24

10

3

10

Handel med och service av motorfordon

1,0

1,1

0,8

1,1

1,0

0,8

11

24

19

16

12

14

15

Partihandel

1,2

1,1

0,4

1,2

1,1

1,4

1

-4

36

25

1

-9

0

Detaljhandel

1,1

1,0

0,8

1,2

1,0

1,0

18

31

15

25

19

16

18

Dagligvaruhandel

1,0

0,9

0,9

1,1

0,9

1,0

9

0

5

17

13

14

11

Konfektionshandel

1,0

0,7

0,8

2,2

1,1

1,2

23

46

33

34

19

17

23

Handel med hem- och fritidsvaror

1,1

1,3

0,8

1,1

1,0

1,0

24

63

18

31

23

19

24

Postorder- o Internethandel

1,6

2,0

0,0

0,1

2,9

0,4

66

89

-100

30

23

43

Service

1,0

0,9

1,0

1,1

1,0

0,9

12

10

11

15

11

13

11

Förskola och dagbarnvård

1,1

0,9

1,1

1,2

0,9

1,0

-1

-15

-4

-6

-9

-3

-9

Grundskoleutbildning

1,0

1,0

0,9

1,2

1,0

0,8

14

16

11

14

17

17

15

Gymnasieutbildning

1,0

1,1

1,2

1,2

0,9

0,8

19

31

18

26

16

7

13

Högre utbildning

1,3

1,0

0,7

0,8

0,8

1,1

1

31

25

141

18

25

21

Uppdragsutbildning och studieförbund

1,1

1,0

0,8

1,0

1,0

0,8

-3

3

-18

14

-3

-10

-5

Öppenvård, social omsorg

1,0

1,0

1,1

1,0

1,0

0,7

16

22

20

26

15

29

22

Specialiserad slutenvård

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

0,8

10

-12

-4

-9

1

-2

-7

Hotell- och restaurangverksamhet

0,9

0,7

0,7

1,0

1,0

1,3

17

20

21

24

20

7

14

Rekreations- kultur- och sportverksamhet

0,9

0,6

0,6

0,8

0,9

1,5

23

12

36

27

22

20

20

Personliga tjänster

1,1

0,8

1,3

1,2

1,0

0,9

28

38

31

52

26

38

29

Tabell 2. Specialiseringskvot (2004) och sysselsättningsutveckling för näringsliv, handel och service i Skåne, jämförelselän samt riket (1999-2004).
Specialiseringskvot 1=samma sysselsättningsandel som riket.
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Ett utmärkande drag hos den privata servicesektorn är förutom
dess låga förädlingsvärden även en låg arbetsproduktivitet till
följd av att den är så arbetsintensiv. Ett arbetstillfälle med
samma utbildningskrav (gymnasieutbildning) genererar
dessutom lägre förädlingsvärden i servicesektorn än i tillverkningsindustrin. Förlorade arbetstillfällen inom näringsgrenar
med hög arbetsproduktivitet (kapital- och kunskapsintensiva
näringsgrenar) kan alltså inte ersättas med arbetstillfällen med
låg arbetsproduktivitet (arbetsintensiva näringsgrenar) utan att
det innebär en försvagning av den skånska ekonomin som
helhet. De som hävdar att framtidens arbetstillfällen till stor del
kommer att skapas i den privata servicesektorn ska ha detta i
åtanke.

En skillnad mellan Skåne och riket är att regionen har en
betydligt större andel sysselsatta i små- och medelstora företag.
I Skåne är det endast livsmedelsindustrin och läkemedelsindustrin som domineras av storföretag. Detta kan tolkas som en
lägre sårbarhet till följd av ett mindre beroende av enskilda
aktörer, men också vara en möjlig förklaring till den förhållandevis låga exportandelen. Skånes varuproducerande företag är
framför allt specialiserade mot jord- och stenvaruindustri,
livsmedelsindustri, gummi- och plastvaruindustri samt
jordbruk och serviceföretag till jordbruk, men det är främst
regionens maskinindustri som står för exporten. Skåne är
således mer inriktat på nationell specialisering än internationell,
och därmed också mer beroende av den nationella konjunkturen än vad regioner med högre exportandel är.

FoU-institutioner samt andra företagsserviceﬁrmor
Parti- och agenturhandel utom med motorfordon
Byggindustri
Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare
Detaljhandel utom med motorfordon
Kemisk industri etc. (inkl. läkemedelsindustri)
Stockholms län
Livsmedels-, dryckesvaru-, och tobaksindustri

Västra Götalands län
Skåne län

Landtransportföretag, rederier samt ﬂygbolag
Datakonsulter och dataservicebyråer
Industri för el- och optikprodukter
Jordbruk, jakt och skogsbruk, ﬁske
Serviceföretag till transport; godshantering etc.
Hotell och restauranger
Gummi- och plastvaruindustri
Rekreation, kultur och sport
Uthyrningsﬁrmor
Andra serviceföretag

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000 mnkr

Figur 2. Förädlingsvärden (miljoner kronor) för ett antal branscher i storstadslänen (2005). Förädlingsvärdet kan uttryckas som branschens ekonomiska bidrag till
bruttoregionprodukten och räknas som företagens produktionsvärde minus de kostnader som förorsakats av verksamheten. Se bilaga 3 för fullständig branschförteckning. (Källa: SCB)
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El-, gas-, värme och vattenförsörjning
Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare
Kemisk industri etc. (inkl. läkemedelsindustri)
Uthyrningsﬁrmor
Jordbruk, jakt och skogsbruk, ﬁske
FoU-institutioner samt andra företagsserviceﬁrmor
Stockholms län

Datakonsulter och dataservicebyråer

Västra Götalands län
Skåne län

Parti- och agenturhandel utom med motorfordon
Livsmedels-, dryckesvaru-, och tobaksindustri
Gummi- och plastvaruindustri
Rekreation, kultur och sport
Byggindustri
Landtransportföretag, rederier samt ﬂygbolag
Detaljhandel utom med motorfordon
Textil-, beklädnads-, läder- o lädervaruind
Utbildningsväsendet
Hotell och restauranger
0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500 tkr

Figur 3. Förädlingsvärden per anställd (tusen kronor) för ett antal branscher i storstadslänen (2005). Förädlingsvärde per anställd är ett sätt att beskriva en branschs
arbetsproduktivitet. Branscher med låga värden är oftast arbetsintensiva, det krävs fler antal anställda för att uppnå ett visst produktionsvärde. Branscher med höga värden är oftast
kapital- eller kunskapsintensiva, det krävs färre anställda, men verksamheten kräver stora kapitalinsatser eller anställda med hög specialistkompetens. (Källa: SCB)

Värdemässigt är medelinkomsten per sysselsatt betydligt högre
inom näringslivet än inom handeln och servicesektorn.
Skillnaden har snarast ökat under perioden 1998–2004, i
synnerhet mot handeln som haft den sämsta inkomstutvecklingen. Högsta medelinkomsterna återfanns år 2004 i branscherna forskning och utveckling, kvaliﬁcerade företagstjänster,
ﬁnansiell verksamhet, högre utbildning samt tillverkningsindustri. Lägsta medelinkomsterna hade branscherna personliga
tjänster, hotell och restaurangverksamhet, dagligvaruhandel,
konfektionshandel samt primärnäringarna. Även bland
undergrupperna tenderar skillnaderna att öka, då branscherna
med högst medelinkomst också haft den snabbaste inkomstutvecklingen.

Det skånska näringslivet är långt ifrån jämställt. Män har högre
medelinkomst än kvinnor i samtliga branscher. Könsmässiga
inkomstskillnader kan i hög grad förklaras med att kvinnor är
överrepresenterade i branscher med låga medelinkomster,
medan männen i större utsträckning arbetar inom branscher
med höga medelinkomster. Men, inkomstskillnaderna mellan
män och kvinnor är även påtagliga inom de yrken där det ﬁnns
en tydlig kvinnodominans. Det spelar inte heller någon roll om
det är en jämn fördelning av andelen män och kvinnor som
arbetar i branschen, medelinkomsten skiljer sig ändå stort. Det
syns tydligt inom till exempel forskning och utveckling, basala
företagstjänster samt högre utbildning.
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Bransch

Andel män (%)

Medelinkomst kvinnor

Medelinkomst män

Medelinkomst totalt

Kvinnors andel av
männens inkomst (%)

Näringsliv

69

233 411

291 131

273 019

80

Handel

57

188 900

257 597

228 132

73

Service

24

210 814

264 609

223 540

80

Forskning och utveckling

59

291 714

426 448

371 375

68

Kvaliﬁcerade företagstjänster

68

260 013

371 564

335 464

70

Finansiell verksamhet

45

265 627

394 605

323 490

67

Högre utbildning

49

262 770

341 744

301 317

77

Tillverkningsindustri

72

240 260

302 105

284 657

80

Partihandel

70

220 361

291 045

269 940

76

Specialiserad slutenvård

18

240 541

399 526

268 638

60

Offentlig förvaltning, försvar samt intresseorg.

45

241 247

297 395

266 781

81

Fastighets- och uthyrningsverksamhet

69

227 951

283 677

266 404

80

Gymnasieutbildning

43

246 781

282 212

261 877

87

Byggverksamhet

92

225 794

264 911

261 807

85

Postorder- o Internethandel

34

230 689

293 319

251 728

79

Transport, magasinering och kommunikationer

74

220 572

259 399

249 494

85

Uppdragsutbildning och studieförbund

40

225 563

257 522

238 484

88

Handel med och service av motorfordon

83

198 179

241 486

234 190

82

Grundskoleutbildning

22

227 342

251 021

232 598

91

Öppenvård, social omsorg

15

204 916

272 668

215 006

75

Basala företagstjänster

49

183 950

239 275

211 054

77

Rekreations- kultur- och sportverksamhet

54

190 388

220 291

206 504

86

Handel med hem- och fritidsvaror

52

172 487

219 979

196 982

78

Förskola och dagbarnvård

6

191 110

204 732

191 918

93

Detaljhandel

37

174 671

212 105

188 586

82

Primärnäringar

78

169 161

191 872

186 954

88

Dagligvaruhandel

28

176 075

202 804

183 643

87

Konfektionshandel

17

165 117

193 923

169 982

85

Hotell- och restaurangverksamhet

47

145 234

161 554

152 892

90

Personliga tjänster

22

136 008

211 548

152 840

64

Samtliga branscher

52

215 767

281 864

250 001

77

Tabell 3. Medelinkomst per bransch, uppdelat på kön i Skåne (2004).

Skånes kvarvarande beroende av de traditionella varuproducerande branscherna, som i ﬂertalet fall inte räknas till de
högteknologiska, ger regionen en viss utsatthet inför konkurrens från låglöneländer. I Skånes näromgivning ﬁnns såväl stora
livsmedelsproducerande länder som länder med en snabbt
växande varuproduktion, med betydligt lägre arbetskraftskost-

nader än vad Skåne har. Det rör sig inte minst om nytillkomna
EU-länder i öst, som på senare år attraherat en stor och
växande del av direktinvesteringarna inom unionen. Samtidigt
har den snabba tillväxten i dessa länder medfört stigande
lönenivåer och ökad köpkraft på deras hemmamarknader. Det
som framstår som ett potentiellt hot i det korta perspektivet
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kan med andra ord lika gärna betraktas som en möjlighet i ett
längre perspektiv. Givet är att köpkraftens fördelning inom EU
kommer att se helt annorlunda ut om 20 år än vad den gör
idag, med den starkaste tillväxten prognostiserad till de forna
öststaterna. Lika givet kommer vi fortsättningsvis att handla
med framför allt närområdet, där de 25 EU-länderna idag står
för cirka 60 procent av Sveriges export och 70 procent av
Sveriges import.
I likhet med Kina och andra länder i Sydostasien utmålas
låglöneländer i Europa ofta som ett hot mot svensk industri
och ekonomi, när det i realiteten är genom utrikeshandel
svenskt välstånd byggts sedan urminnes tider. Det är i detta
sammanhang viktigt att påminna sig om att landet sedan snart
30 år tillbaka haft ett överskott i utrikeshandeln och att den
utﬂyttning av arbetstillfällen som sker på intet sätt är vare sig
ny i historien eller mer omfattande än vad som skett vid andra
perioder av strukturomvandling. ITPS antyder i två rapporter
att ﬂytt av produktion i bemärkelsen omlokalisering och
outsourcing av verksamhet från Sverige till utlandet är överdriven. Den utgör endast en liten del av företagens totala expansion utomlands, liksom av deras totala omstrukturering i
Sverige. Därmed inte sagt att ﬂytt av företag inte kan slå hårt
mot verksamheter lokalt.

Sysselsatta (tusental) 2004 Antal branscher 2004
Skåne län
Kronobergs län

498

677

88

483

Blekinge län

68

453

Hallands län

117

554

Västra Götalands län

722

699

Stockholms län
Riket

966

665

4 160

765

Tabell 4. Total sysselsättning samt antal representerade branscher per region
(2004). Antal branscher avser branscher med minst fem sysselsatta (5-siffers SNI).

Mot bakgrund av detta är det intressant att notera att Skåne
faktiskt har en större näringsbredd än Stockholm, men däremot
något lägre än Västra Götaland. Trots att Stockholm är en
dubbelt så stor marknad hyser Skåne alltså ﬂer näringar. Ett
förhållande som framför allt härrör till att Skåne har en större
bredd inom huvudgruppen näringsliv, till stor del orsakad av
förekomst av många små agrara näringar, medan näringsbredden inom handel och service är jämförbar med huvudstadsregionens. Samtidigt som det, som ovan nämnts, ﬁnns fördelar
med en bred näringsstruktur, ﬁnns också en risk att näringsbredden kan bli större än vad regionen egentligen förmår bära
i perspektivet av nödvändig specialisering för internationell
konkurrenskraft. Skånes förhållandevis låga exportandel skulle
kunna tolkas som en bristfällig specialisering, men det behöver
inte nödvändigtvis vara så. Lika lite går det att slå fast att den
stora näringsbredden i förhållande till regionens storlek har
varit av entydig fördel för regionens utveckling.

BREDD KONTRA SPECIALISERING

Generellt gäller att ju större en marknad är desto ﬂer näringar
ryms inom den. I mindre regioner är specialisering till ett fåtal
näringar utöver de lokalt inriktade en nödvändighet för att
uppnå internationell konkurrenskraft. Något som gör dem mer
sårbara och utsatta för konjunktursvängningar. Stora marknader, och då inte minst de som också kännetecknas av en hög
täthet, har som regel både högre tillväxt och är mer robusta vid
tillfälliga kriser än mindre marknader. Orsakerna bakom detta
har att göra med såväl brist på skalfördelar som begränsad
dynamik i de mindre regionerna, vilket ger de stora regionerna
en konkurrensfördel. Större marknader ger utrymme för
diversiﬁering, det vill säga ekonomisk verksamhet i allt ﬂer och
allt mindre nischer. Individen får lättare att hitta jobb eller
utbildning och företaget får lättare att hitta rätt kompetens eller
partner. I en stor region med ﬂer branscher kan arbetskraft och
kapital lättare slussas från näringsgrenar på tillbakagång till mer
expansiva sektorer. Starka kluster, en vital och dynamisk
arbetsmarknad, ett gott serviceutbud, goda kommunikationer,
en stor näringsbredd och god konkurrens till följd av många
aktörer är alla lättare att uppnå i en större region än en mindre.

INOMREGIONALA SKILLNADER

Skånes branschmässiga specialisering och ekonomiska utveckling skiljer sig väsentligt mellan olika delar av regionen samt
mellan kommuner och tätorter av olika storlek och karaktär.
Gemensamt för Skånes fyra hörn är en förekomst av lokalt
inriktade näringar mer eller mindre i proportion mot befolkningsantalet, det vill säga ett basutbud inom framför allt handel
och service, men områdena har även sina egna, tydliga karaktärsdrag.
Nordvästra Skåne har en bred mix av branscher men är
framför allt specialiserad mot handel. Postorder- och Internethandel är den bransch nordvästra Skåne har högst specialiseringskvot för, men branschen står fortfarande för en mycket
liten del av den totala sysselsättningen. Partihandeln, däremot,
är en viktig del av specialiseringen, står för över sex procent
av arbetstillfällena och uppvisade tvåsiﬀrig tillväxt perioden
1998–2004. Handeln med hem- och fritidsvaror hade en än
snabbare tillväxt – över 40 procent mellan 1998 och 2004.
I nära anslutning till handeln har nordvästra Skåne utvecklat en
stark roll som logistikcentrum och har även många kvarvarande
tillverkningsindustrier. Därtill har området en förhållandevis

6 (ITPS), 2006. Att deﬁniera och mäta ﬂytt av produktion. A2006:005.
(ITPS), 2006. Mediebevakning av omstruktureringar i näringslivet en metod att
mäta ﬂytt av produktion. A2006:004.
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hög andel sysselsatta inom primärnäringarna, som dock hade
en kraftigt negativ sysselsättningsutveckling mellan 1998 och
2004. Totalt växte sysselsättningen i nordvästra Skåne i takt
med länet under perioden, det vill säga med drygt sex och en
halv procent, till cirka 125 000 sysselsatta. Medelinkomsten per
sysselsatt uppgick år 2004 till cirka 240 000 kronor efter en
ökning om 22 procent 1998–2004.
Nordöstra Skåne har en smal specialisering inriktad mot
primärnäringarna och tillverkningsindustrin. Den senare står
även för nära en fjärdedel av den totala sysselsättningen i
området, men har i likhet med primärnäringarna gått kraftigt
tillbaka i sysselsättning under perioden 1998–2004. Därtill har
nordöstra Skåne en förhållandevis hög sysselsättningsandel för
branschen uppdragsutbildning och studieförbund, som dock
står för endast en procent av den totala sysselsättningen.
Området är däremot mycket svagt inom kvaliﬁcerade företags-

tjänster och har generellt ett näringsliv som präglas av arbetsintensiva, priskonkurrerande verksamheter utsatta för stark
konkurrens från bland annat närliggande låglöneländer.
Nordöstra Skåne har haft svårt att utvecklas i takt med länet
och dess sysselsättning växte med endast drygt ett par procent
1998–2004, till cirka 79 000 arbetstillfällen. Medelinkomsten
var år 2004 cirka 227 000 kronor per sysselsatt efter en ökning
om 23 procent 1998–2004.
Sydvästra Skåne, som är Skånes ekonomiska motor, har en
stark tjänstesektor med en högutbildad arbetskraft och höga
produktionsvärden. Området är framför allt specialiserat mot
forskning och utveckling, högre utbildning, postorder- och
Internethandel, partihandel, specialiserad slutenvård samt
kvaliﬁcerade företagstjänster. De tre sistnämnda står även för
betydande andelar av den totala sysselsättningen medan de tre
förstnämnda sysselsätter betydligt färre. Också tillväxten är som

Sysselsättningsförändring 1998-2004 (%)

Specialiseringskvot 2004

Andel av total
sysselsättning 2004 (%)

Nordvästra Skåne
Postorder- o Internethandel

2,0

9,5

0,3

Partihandel

1,4

12,7

6,2

Övrig fackhandel

1,3

41,7

2,6

Primärnäringar

1,3

-14,3

2,6

Primärnäringar

2,0

-8,8

4,1

Övrig utbildning

1,4

23,3

1,3

Tillverkningsindustri

1,3

-7,8

23,6

Forskning och utveckling

2,1

103,6

1,5

Högre utbildning

2,1

-0,4

2,2

Postorder- o Internethandel

1,8

70,6

0,3

Partihandel

1,3

-2,6

6,1

Specialiserad slutenvård

1,3

-8,6

6,3

Kvaliﬁcerade företagstjänster

1,3

31,0

6,7

Primärnäringar

3,4

-20,2

6,9

Grundskoleutbildning

1,4

9,8

6,3

Byggverksamhet

1,3

15,7

7,5

Gymnasieutbildning

1,3

43,8

1,6

Dagligvaruhandel

1,3

4,1

3,4

Öppenvård, social omsorg

1,3

-15,9

13,5

Nordöstra Skåne

Sydvästra Skåne

Sydöstra Skåne

Tabell 5. Specialisering i olika delar av Skåne. Specialiseringskvot 1=samma sysselsättningsandel som riket.
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Sysselsatta
2004

Sysselsättningsförändring 1998-2004 (%)

Branschbredd
2004

Medelinkomst
2004

Medelinkomst,
förändring 1998-2004 (%)

Nordvästra Skåne

125 600

6,7

627

239 500

22

Nordöstra Skåne

79 200

2,4

582

226 900

23

Sydvästra Skåne

260 500

8,0

662

258 300

26

Sydöstra Skåne

33 200

5,4

511

219 300

25

Skåne

498 500

6,6

677

246 000

25

Tabell 6. Sysselsättning och medelinkomst i olika delar av Skåne (2004).

starkast bland de tre sistnämnda. Sydvästra Skåne har en
fördelaktig samlokalisering av kunskapsindustri (forskning och
utveckling samt högre utbildning) och några av dess främsta
avsättningsbranscher – kvaliﬁcerade företagstjänster och
specialiserad slutenvård. Sysselsättningstillväxten är den
starkaste i regionen och uppgick till åtta procent 1998–2004.
Sydvästra Skåne hade över en kvarts miljon arbetstillfällen år
2004, det vill säga mer än dubbelt så många som nordvästra
Skåne som är den näst största arbetsmarknaden av Skånes fyra
hörn. Även medelinkomsten ligger högst i länet – nära 260 000
kronor per sysselsatt år 2004, efter en tillväxt om 26 procent
mellan 1998 och 2004.
Sydöstra Skåne är en mycket liten marknad som till stor del
är specialiserad mot lokala behov. Förutom primärnäringarna
står grundskoleutbildning, byggverksamhet, gymnasieutbildning, dagligvaruhandel och öppenvård för de högsta specialiseringskvoterna och i ﬂertalet fall även för betydande andelar av
den totala sysselsättningen. Medan primärnäringarna och
öppenvården minskat sin sysselsättning har de andra växt i
varierande grad. Förekomsten av företagstjänster – basala såväl
som kvaliﬁcerade – är på en mycket låg nivå och antalet
arbetstillfällen inom högre utbildning är i princip obeﬁntligt.
Sydöstra Skåne är ett typexempel på en marknad vars storlek
räcker till specialisering inom få näringar utöver de som krävs
för den lokala basförsörjningen. Området har, i likhet med
nordöstra Skåne, haft svårigheter att kompensera nedgången
inom industrin med tillväxt inom privata tjänstenäringar.
Sysselsättningen ökade trots det med över fem procent
1998–2004 och totala antalet arbetstillfällen var cirka 33 000 i
slutet av perioden. Medelinkomsten var knappt 220 000
kronor per sysselsatt år 2004, efter en tillväxt om 25 procent
1998–2004.
Även om det är de västra delarna av länet som utvecklats
starkast vad gäller framväxt av nya arbetstillfällen, ﬁnns det
kommuner också i dessa områden som minskat sin sysselsättning mellan 1998 och 2004. Det handlar framför allt om ett
antal mindre kommuner i skuggan av Malmö, Lund och
Helsingborg, som inte förmått konkurrera om verksamheters

lokalisering och ersätta svunna industrijobb med arbetstillfällen
i nya branscher. Kring Malmö och Lund dras emellertid
ﬂertalet närliggande kommuner med i utvecklingen och
uppvisar som regel tillväxt. Intressant är även att det ﬁnns ett
nord-syd gående bälte av kommuner i mitten av Skåne som alla
visat god tillväxt i arbetstillfällen under perioden 1998–2004.
Kommunerna på den östra sidan av Skåne har däremot i
ﬂertalet fall haft en svag utveckling. Det är även till stor del i
dessa kommuner utsattheten för fortsatt strukturomvandling är
som störst. Samtliga av de östra kustkommunerna har mer än
hälften av sina kvarvarande arbetstillfällen i branscher på
tillbakagång i respektive kommun.

Karta 4. Sysselsättningsutveckling inom näringsliv, handel och service i Skåne
1998-2004.

7 Minskningen beror i huvudsak på omklassiﬁcering av verksamhet från
öppenvård till slutenvård.
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Markaryd

De ﬂesta tätorter uppvisade numerär tillväxt i antal arbetstillfällen 1998–2004, men några undantag ﬁnns. Kristianstad,
Trelleborg, Landskrona, Eslöv, Tomelilla och Simrishamn är
exempel på städer som stagnerat sysselsättningsmässigt medan
Bjuv, Perstorp, Ljungbyhed och Lönsboda är exempel på
tätorter som minskat i arbetstillfällen. Det ﬁnns inget entydigt
mönster kring tätorternas utveckling med avseende på deras
storlek och karaktär, förutom att de allra största förefaller stå
starkast. Det ﬁnns dock en antydan till att de allra minsta tätorterna och industridominerade tätorter tappar mark. Men det
ﬁnns också många små, välmående tätorter som lyckas förnya
sitt näringsliv samt utveckla sin handel och service utifrån de
förutsättningar som ges av läget och befolkningsunderlaget
samt, i vissa fall, av inrest köpkraft från närliggande områden
eller av besökande turister. Flertalet av de små tätorterna inom
pendlingsavstånd från Malmö har lyckats utöka antalet
arbetstillfällen trots konkurrens om arbetskraften från verksamheter i regioncentrum. Å andra sidan kan just närheten till
Malmö göra dem attraktiva att förlägga verksamhet till, då
markpriser och lokalkostnader tenderar att vara lägre en bit
från regioncentrum, samtidigt som tätorterna fortfarande kan
nås av en stor del av köp- och arbetskraften. Detta gäller inte
minst tätorter i goda kommunikationslägen, det vill säga nära
huvudleder och/eller med goda kollektivtraﬁkförbindelser.

Laholm
Osby

Båstad

Örkelljunga

Olofström

Ängelholm
Östra Göinge
Höganäs
Perstorp
Hässleholm

Åstorp
Klippan
Helsingborg

Bromölla

Bjuv
Kristianstad
Svalöv
Höör

Landskrona
Hörby

Eslöv
Kävlinge
Lomma
Staffanstorp
Burlöv

Lund
Sjöbo
Tomelilla

Malmö
Svedala

Simrishamn

Vellinge
Skurup

Ystad

Trelleborg

Andel av sysselsättningen i branscher på lokal tillbakagång (2004)
< 30 %

30 till 50 %

> 50 %

Karta 5. Andel av kvarvarande sysselsättning år 2004 i branscher på lokal
tillbakagång 1998-2004.

Skånes näringsliv, handel och service har en stark koncentration
till några få städer på den västra sidan. De tre största, Malmö,
Helsingborg och Lund, står tillsammans för nästan hälften av
regionens arbetstillfällen. Den andra halvan är däremot spridd
på ett ganska stort antal tätorter, varav drygt 40 har ﬂer än
1 000 arbetstillfällen. Regionens tio största städer står för drygt
70 procent av sysselsättningen, men bara knappt 60 procent av
befolkningen. Arbetsplatserna är således betydligt mer koncentrerade till de större städerna än vad befolkningen är. Totalt står
tätorterna för mer än 85 procent av arbetstillfällena i regionen.
Sett till handel och service är nio av tio arbetstillfällen lokaliserade till någon av regionens tätorter. Såväl de största städerna
som tätorterna i allmänhet har ökat sin andel av regionens
arbetstillfällen mellan 1998 och 2004, medan landsbygdens
andel minskat i motsvarande grad.
Totalt (%)

Näringsliv (%)

Handel (%)

Service (%)

Malmö, Helsingborg och Lund

45,5

46,1

49,6

45,1

10 största tätorterna

72,1

73,2

71,8

70,6

Tätorter totalt

85,0

83,7

90,1

89,0

Landsbygden

15,0

16,3

9,9

11,0

Tabell 7. Geografisk fördelning av regionens arbetstillfällen (2004). Siffrorna i tabellen avser procentuell andel av regionens arbetstillfällen. De tio största tätorterna i Skåne är
Malmö, Helsingborg, Lund, Kristianstad, Landskrona, Trelleborg, Ängelholm, Hässleholm, Ystad och Eslöv.
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Ett sätt att öka mängden tillgängliga resurser är att bättre dra
nytta av läget nära den danska huvudstadsregionen och skapa
gränsöverskridande kluster eller rent generellt stimulera
näringslivssamverkan mellan Skåne och Själland. Skåne är i
dagsläget svagt integrerad med Själland – ett förhållande som
bör kunna ändras även om mycket hänger på nationell och
transnationell lagstiftning, det vill säga faktorer regionen själv
inte rår över. Nätverk mellan små- och medelstora företag, ett
utökat samarbete inom högre utbildning och forskning och
utveckling, förbättrade kommunikationer samt koordinering av
den fysiska planeringen och utvecklingsplaneringen är däremot
exempel på vad regionen faktiskt kan göra i syfte att åstadkomma integration. Vad det handlar om är huruvida Öresund ska
uppfattas som en region med 3,6 miljoner invånare eller två
regioner med 2,4 respektive 1,2 miljoner invånare. Den samlade
Öresundsregionen har den högsta koncentrationen av högutbildad befolkning i norra Europa med 14 universitet och högskolor, 155 000 studenter och ﬂer än 12 000 forskare. Detta är en
stor konkurrensfördel som ännu inte kommit till sin rätt, då
resurserna ännu i allt väsentligt är uppdelade på två separata
ekonomier.
En annan uppenbar lägesfördel Skåne har är närheten till
den europeiska kontinenten. Som en följd av detta är logistik
och partihandel – samt i viss mån och på snabb framväxt,
postorder- och Internethandel – redan idag viktiga näringar i
regionen, i synnerhet i städer med goda förbindelser till
omvärlden. Rollen som rikets port mot kontinenten kan
utvecklas än mer och även omfatta en större mängd transfer av
gods och personer på väg mellan exempelvis Danmark och
länder i södra Östersjöområdet. Kringtjänster inom ﬂödeshantering, ekonomi, juridik, marknadsföring med mera bör också
kunna utvecklas i högre grad. För regionen innebär detta dock
sannolikt en ökad miljöpåverkan, men detsamma behöver inte
nödvändigtvis gälla om man ser till transportsystemet i sin
helhet. Det är möjligt att Skåne besitter sådana komparativa
fördelar att en ökad närvaro av logistik- och partihandelsverksamheter i regionen skulle kunna ersätta mindre hållbara
alternativ i andra regioner. Frågan är emellertid alltför komplex
för att ett entydigt svar skall kunna ges utan närmare konsekvensanalyser. Därtill är det, som för alla branscher, nödvändigt
att göra ett ställningstagande huruvida nyttan överväger
nackdelarna vid etablering av denna typ av verksamhet i
regionen.
Skåne kan också i väsentlig grad utvecklas av egen kraft.
Efterfrågan på den lokala marknaden stiger snabbt, bland annat
till följd av nettoinﬂyttningen till regionen. Regionens största
städer växer i kraft av sitt utbud av såväl utbildning, arbete och
aﬀärsmöjligheter som en upplevelserik livsmiljö. Österlen är allt
mer ett etablerat varumärke för det goda livet och attraherar
såväl kapitalstarka inﬂyttare och besökare som kulturfolk av

1998-2004

Karta 6. Arbetstillfällen inom näringsliv, handel och service år 2004 samt
sysselsättningsförändring 1998-2004 i Skånes tätorter.

FRAMTIDSUTSIKTER – MÖJLIGHETER OCH HOT

Industrin kommer att vara fortsatt viktig för Skåne de närmaste
20 åren, men kan behöva genomgå en ökad specialisering och
nå en högre kunskapsintensitet för att klara den internationella
konkurrensen. Forskning har visat att tillväxten i den del av
industrin som är utbuds- och teknologidriven, som utvecklar
nya produkter som i sin tur skapar en växande marknad, har
varit svag i Malmöregionen jämfört med både Stockholms- och
Göteborgsregionen. För att öka hela Skånes konkurrenskraft
kan man arbeta för att stärka industrins band till regionens
kunskapsindustri, det vill säga verksamheter inom forskning
och utveckling, högre utbildning samt kvaliﬁcerade företagstjänster. Fokuserade satsningar pågår i regionen, där koncept
som Medicon Valley används för att knyta samman regionens
resurser i internationellt gångbara kluster. Miljöteknik (Cleantech) är vid sidan av beﬁntliga kluster inom livsmedel och life
science (läkemedelsindustri/bioteknik) ett annat intressant,
snabbväxande område för regionens näringsliv att proﬁlera sig
inom. Detta kan emellertid förutsätta specialisering mot vissa
segment, då regionens resurser inte nödvändigtvis räcker till för
att vara helhetstäckande inom det breda miljöteknikområdet.
8 Lundquist, Karl-Johan & Olander, Lars-Olof, 2007.
Omvandlingens geograﬁ. Region Skåne, Lunds universitet, Malmö stad.
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således åtföljas av en fysisk planering som verkar för regionförtätning. Närhet underlättar all mänsklig interaktion och kan
det dessutom kombineras med en eﬀektiv och till stor del
kollektivtraﬁkbaserad transportapparat, uppnås betydande
hållbarhetsvinster. En sanning som omfattar ﬂertalet av de
branscher som presenteras i efterföljande kapitel.

olika slag. Något som bland annat har skapat förutsättning för
småskalig, hantverksbaserad tillverkning och nischade handelsoch serviceföretag. Inﬂyttningen driver på bostadsmarknaden
och ger, tillsammans med infrastruktursatsningar som Citytunneln, en ”het” byggbransch i regionen. Det ﬁnns med andra
ord mycket som går Skånes väg just nu.
Hoten, eller utmaningarna, ligger framför allt i en stagnerad
strukturomvandling och kvarstående obalans mellan regionens
västra och östra delar samt svårigheten att förena ekonomisk
tillväxt med social och ekologisk uthållighet. Medan ökad
inomregional integration är en viktig del av lösningen på de två
första, bidrar det till att försvåra det sistnämnda då det ger ett
ökat transportarbete och därigenom mer energiförbrukning,
koldioxidutsläpp med mera. All ekonomisk aktivitet förutsätter
förbrukning av råvaror och energi samt genererar restprodukter
av varierande slag och farlighet för miljön. Av de tre aspekterna
på hållbar utveckling – ekonomisk, social och ekologisk – tenderar de två första vara lättare att förena än den första och den
sista.
Skåne behöver ekonomisk tillväxt för att bibehålla sin
levnadsstandard och för att utjämna livsvillkoren och integrera
marginaliserade individer. Enda sättet att uppnå detta utan att
samtidigt försämra de ekologiska livsvillkoren är att uppnå en
kvalitativ förbättring av produktionen, det vill säga att till en
mindre mängd insatsvaror och färre utsläpp uppnå ett likvärdigt eller bättre resultat än tidigare. Något som är fullt möjligt
men förutsätter bättre styrmedel som ställer om ekonomin i
den riktningen, vilket till stor del saknas idag. Frågan är dock i
huvudsak en nationell och internationell angelägenhet, varför
Skåne har små möjligheter att påverka i sammanhanget. Om
det är mest hållbart att vintertid handla tomater odlade lokalt i
uppvärmda växthus eller på friland på Kanarieöarna är en mer
komplex fråga än vad det ibland kan framstå som i debatten.
Först när ekologin på ett relevant sätt inkluderas i priset ﬁnns
möjlighet att göra en rationell avvägning. Innan denna
systemförändring ägt rum förblir ekologisk märkning och
frivilliga insatser basen i ett alltför ofta bristfälligt ekologiskt
hållbarhetsarbete.
Samhällsplaneringen har emellertid också en viktig roll, då
den fysiska strukturen i hög grad påverkar vardagslivets
utformning. En fysisk planering inriktad på förtätning av
beﬁntliga miljöer samt bättre kollektivtransporter och samverkan mellan olika traﬁkslag gällande såväl person- som godstransporter, kan minska resursförbrukningen avsevärt samt
underlätta omhändertagandet av samhällets restprodukter.
Det ﬁnns såväl ekonomiska som ekologiska fördelar i att låta
”den täta staden” vara norm i den framtida samhällsplaneringen. Dessutom förefaller den typen av miljö vara den mest
efterfrågade av medborgarna – i alla fall sett till genomsnittspriser på mark och fastigheter. Regionförstoringsambitioner bör

Slutsatser

4

Skåne har en mycket god tillgänglighet beräknat utifrån
kombinerade transporter avseende tåg-, väg- och flygtransporter till övriga Europa. Avgörande betydelse för denna
tillgänglighet är transportmöjligheterna till Kastrup och vidare
ut i Europa. Inte minst kapaciteten på Öresundsbron är i
detta sammanhang avgörande. Hur vi planerar områdena
närmast Öresundsbron och kring stationer med kollektivtrafik
till Kastrup kan vara av betydelse då de lägena bör vara
intressanta för forskning och utveckling samt andra företagsetableringar med många internationella kontakter.

4
4

För integrationen över Öresund är en effektiv användning
av infrastrukturen och transporter med hög kvalitet av
avgörande betydelse.
Öresundsregionen har tillsammans 3,6 miljoner invånare
och den största koncentrationen av befolkning i norra
Europa med 14 universitet och högskolor, 155 000 studenter
och mer än 12 000 forskare. Detta är en stor fördel som inte
kommer till sin rätt då resurserna ännu i allt väsentligt är
uppdelade i två separata ekonomier. Enklaste sättet att
uppnå en större kritisk massa och bli en mer konkurrenskraftig region är att öka integrationen över Öresund.

4

Vi går mot allt större arbetsmarknadsregioner men det
är också viktigt att öka integrationen inom Skåne och i
Öresundsregionen samt att utveckla de olika delarnas styrkeområden så att de kompletterar varandra.

4

Ökad konkurrens om mark i Skåne gör att man måste
fundera över och planera för var olika typer av verksamheter bör lokaliseras. En viktig frågeställning är i vilken
utsträckning olika lokaliseringar och etableringar är förenliga med ambitionen att vara en attraktiv kunskapsregion.

LÄSTIPS

Institutet för tillväxtpolitiska studier (ITPS), 2006.
Att deﬁniera och mäta ﬂytt av produktion. A2006:005.
Institutet för tillväxtpolitiska studier (ITPS), 2006.
Mediebevakning av omstruktureringar i näringslivet en
metod att mäta ﬂytt av produktion. A2006:004.
Lundquist, Karl-Johan & Olander, Lars-Olof, 2007. Omvandlingens geograﬁ. Region Skåne, Lunds universitet, Malmö stad.
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Näringsliv

Näringsliv
Detta avsnitt belyser dels den övergripande bilden av näringslivet i Skåne och läsaren ges också
möjlighet att närmare studera strukturer, utvecklingstrender och lokaliseringstendenser inom ett
antal branscher inom näringslivet.
Skånes näringsliv, som står för drygt halva sysselsättningen
i regionen och merparten av den regionala exportbasen, har
under de senaste decennierna varit under stark strukturomvandling. Gamla näringar har trängts undan, försvunnit på
grund av den internationella konkurrensen, stöpts om i ny
form och kompletterats med nya. Skånes traditionella näringar
såsom jordbruk, livsmedelsindustri, maskinindustri, gummioch plastvaruindustri med ﬂera spelar dock en fortsatt viktig
roll för regionens utveckling och välfärd, men det är inom de
företagsinriktade tjänsterna som nya arbetstillfällen växer fram.

Tillväxten i forsknings och utvecklingsinstitutioner samt andra
företagsserviceﬁrmor var högre i Skåne 2003–2005 än i både
Stockholms och Västra Götalands län. Arbetsproduktivitetens
(förädlingsvärde per anställd) utveckling 2003–2005 var även
den högst i Skåne för bland andra näringsgrenarna el-, gas-,
värme- och vattenförsörjning, datakonsulter och dataservicebyråer och forsknings- och utvecklingsinstitutioner samt andra
företagsserviceﬁrmor (se bilaga 3 för komplett förteckning).

Sysselsättning

Medelinkomst per sysselsatt

Näringslivet i

År 2004

Sysselsättningsandel (%)

Förändring
1998-2004 (%)

Nordvästra Skåne

65 500

52

0

265 000

111

23

Nordöstra Skåne

41 850

53

-4

247 500

109

24

Sydvästra Skåne

132 200

51

7

289 500

112

26

År 2004

% av regiongenomsnitt

Ökning
1998-2004 (%)

Sydöstra Skåne

16 250

49

0

238 500

109

25

Skåne

255 850

51

3

273 000

111

25

Skåne - samtliga
branscher

498 550

100

7

246 000

100

25

Tabell 8. Sysselsättning samt medelinkomst per sysselsatt inom näringsliv i Skåne. Regiongenomsnitt avser medelinkomst för samtliga branscher i regiondel eller i hela Skåne.
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utveckling, där alla regionens fyra hörn i högre grad står på
egna ben, begränsar behovet av arbetspendling men kan
samtidigt innebära ett lägre produktionsresultat och därmed en
sämre ekonomisk utveckling. En ökad koncentration av
regionens näringsliv har påvisbara regionalekonomiska fördelar,
varför det ﬁnns en spänning mellan polarisering å ena sidan
och balanserad utveckling å den andra.
Sydvästra Skånes attraktionskraft på såväl individer som
investerare kan till synes begränsa utvecklingsmöjligheterna i
andra delar av regionen, men samtidigt gynnas helheten av att
Skåne hyser ett storstadsområde som förmår konkurrera i ett
större omvärldsperspektiv. Genom inomregional arbetsdelning
eller specialisering kan det ändå vara möjligt att balansera
utvecklingen i Skånes fyra hörn och ta vara på den särart och
de komparativa fördelar olika områden besitter, med exempelvis kunskapsindustri och kvaliﬁcerade företagstjänster i
sydvästra Skåne, transport-/logistikverksamhet i nordvästra
Skåne samt livsmedels- och träförädlingsindustri i östra Skåne.
Därtill kan stigande mark- och fastighetspriser i sydvästra
Skåne förväntas skapa incitament för spridning av verksamheter till andra delar av regionen, men då främst lägen med goda
kommunikationer och därigenom även god tillgång till
arbetskraft med relevant kompetensproﬁl.

I utvecklingen av de tjänsteproducerande näringarna står
sydvästra Skåne betydligt starkare än övriga regiondelar,
mycket tack vare en fördelaktig storlek och täthet med många
aktörer – såväl producenter som konsumenter – samlade på en
förhållandevis liten yta. Sannolikheten för att nya tjänstebranscher ska uppträda och växa är störst i regioner med en redan
bred branschstruktur och det är i sydvästra Skåne regionens
kunskapsindustri växt fram och banat väg för en stor och
snabbt växande sektor av företagstjänster. Tillväxt genererar
ytterligare tillväxt i en positiv spiral, och även efterfrågan inom
byggsektorn, fastighetsbranschen, transportsektorn med ﬂera
har en god utveckling i framför allt Malmö–Lund området som
står för cirka 40 procent av regionens näringsliv.
Östra Skåne har haft betydligt svårare att ställa om sitt
näringsliv till ett mer tjänstebaserat innehåll. Förvisso sker en
utveckling i denna riktning, men området har svårt att i
tillräcklig grad attrahera nya företag och verksamheter, vilket
resulterat i en svag sysselsättningsutveckling inom näringslivet.
Även näringslivet i nordvästra Skåne har haft en svag sysselsättningsutveckling mellan 1998 och 2004, främst till följd av en
negativ trend inom tillverkningsindustrin och nedläggning av
försvarsverksamhet. Förvisso ﬁnns det även många tätorter
utanför sydvästra Skåne som haft ett växande näringsliv
1998–2004, men den dominerande bilden är att förnyelsen
koncentreras till just sydvästra Skåne.
Regionen har en stor utmaning i att förena ett tillvaratagande av expansionskraften och utvecklingsdynamiken i
sydvästra Skåne med regional balans och förnyelse av näringslivet i alla regionens fyra hörn. Mycket talar för en fortsatt
polarisering av utvecklingskraften till sydvästra Skåne, och det
är i det området markanvändningen kan förväntas genomgå
störst förändring de kommande tio till tjugo åren. Ett ökat
utnyttjande av Öresundsbron och nya eller stärkta stationslägen
i anslutning till den kommer högst sannolikt att innebära ökad
efterfrågan på bland annat kontorslokaler med tidsmässig
närhet till Kastrup och Köpenhamn. En utveckling som
förstärks av en ökad integration av ekonomierna på vardera
sidan av Öresund. Undanträngning av verksamheter från
Köpenhamn på grund av höga fastighetspriser gynnar också i
första hand västra Skåne, dit exempelvis logistikverksamhet kan
komma att förläggas i högre grad. Ökad konkurrens om mark i
Skåne gör dock att man bör fundera över var denna typ av
verksamhet bäst lokaliseras, samt i vilken utsträckning den är
förenlig med målsättningen om att vara en attraktiv kunskapsregion.
Genom förbättrade möjligheter till arbetspendling kan
utvecklingskraften i sydvästra Skånes näringsliv emellertid
komma hela regionen till godo, men då till priset av ett större
transportarbete med tillhörande konsekvenser för individers
tidsbudget samt en ökad miljöpåverkan. En mer spridd

1998-2004

Karta 7. Andel av regionens arbetstillfällen inom näringsliv år 2004 samt
sysselsättningsförändring 1998-2004.
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TILLVERKNINGSINDUSTRI
Struktur och utvecklingstrend

högsta andelarna i kommunerna Perstorp, Bromölla och Bjuv.
I sydöstra Skåne är beroendet avsevärt lägre och kommunerna i
området hade genomgående en lägre sysselsättningsandel inom
industrin än såväl övriga regionen som riket år 2004.
Tillverkningsindustrin är en bransch med höga produktionsvärden och medelinkomsten per sysselsatt låg år 2004 klart över
genomsnittet i regionen. Inkomstutvecklingen 1998–2004 var
däremot på jämförbar nivå med genomsnittet i regionen.
Nettotillskott av industrijobb tillkom under perioden främst i
kommunerna Hässleholm, Staﬀanstorp och Hörby, medan
Malmö, Perstorp och Eslöv förlorade ﬂest arbetstillfällen.

Tillverkningsindustrin omfattar hela den varuproducerande
sektorn samt energiförsörjning, vattenförsörjning och avfallshantering. I Skåne minskade sysselsättningen inom tillverkningsindustrin med drygt 7 000 arbetstillfällen mellan 1998 och 2004.
Tillbakagången har varit som snabbast i sydvästra Skåne, som
har det största antalet industrijobb. Beroendet av industribranschen är dock som störst i ett antal kommuner i Skånes
nordliga delar. 13 av Skånes 33 kommuner hade år 2004 en
högre andel sysselsatta inom industrin än riksgenomsnittet – de
Sysselsättning

Medelinkomst per sysselsatt
Förändring
1998-2004 (%)

År 2004

% av regiongenomsnitt

Ökning
1998-2004 (%)

-5

279 500

117

21

Branschen i

År 2004

Sysselsättningsandel (%)

Nordvästra Skåne

26 000

21

Nordöstra Skåne

18 700

24

-8

255 500

113

22

Sydvästra Skåne

39 750

15

-10

305 500

118

27

Sydöstra Skåne

5 350

16

-3

255 500

116

25

Skåne

89 850

18

-8

284 500

116

24

Skåne - samtliga
branscher

498 550

100

7

246 000

100

25

Tabell 9. Sysselsättning samt medelinkomst per sysselsatt inom tillverkningsindustri i Skåne. Regiongenomsnitt avser medelinkomst för samtliga branscher i regiondel eller i
hela Skåne.

1998-2004

Karta 9. Andel av regionens arbetstillfällen inom tillverkningsindustri år 2004
samt sysselsättningsförändring 1998-2004.

Karta 8. Sysselsättningsandel inom tillverkningsindustri per kommun jämfört
med riket (2004).
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I relativa tal var det Hörby, Staﬀanstorp och Skurup som växte
mest, medan Perstorp, Osby och Eslöv hade den svagaste
utvecklingen. Totalt genererade regionens knappa 90 000
arbetstillfällen inom branschen löneinkomster om drygt
25 miljarder kronor år 2004.
Lokaliseringstendens

Förekomsten av industrisysselsättning samvarierar i hög grad
med tätorternas storlek och endast 38 av regionens tätorter
saknade år 2004 helt arbetstillfällen inom denna bransch. Av de
större tätorterna var det bara Lund, Helsingborg, Hässleholm
och Ängelholm som hade en stabil industrisysselsättning
mellan 1998 och 2004, medan branschen gick kraftigt tillbaka i
Malmö, Landskrona, Perstorp, Eslöv, Trelleborg, Kristianstad
med ﬂera. Det förefaller som om de ansträngningar som gjorts
kring kluster och sammanlänkning av kunskapsindustri med
tillverkningsindustri burit frukt främst i vissa områden på den
västra sidan av Skåne. På många andra håll i regionen saknar
industriverksamheterna förnyelsedrivande kopplingar till
kompletterande verksamheter inom forskning och utveckling,
design, marknadsföring med mera och kännetecknas av hög
arbetsintensitet, intensiv priskonkurrens och förhållandevis
låga produktionsvärden.
Totalt minskade industrijobben i nära hälften av regionens
tätorter mellan 1998 och 2004. Påfallande ofta var det mindre
orter som ökade sin sysselsättning inom tillverkningsindustrin,
men lika många exempel ﬁnns på motsatsen. De tio största
städerna stod år 2004 för cirka 60 procent av arbetstillfällena
inom branschen, det vill säga en likvärdig andel som av
befolkningen. Tillverkningsindustrins lägesspeciﬁka lokaliseringsmönster samvarierar positivt med sysselsättningstätheten
men negativt med befolkningstätheten – ett naturligt mönster
då branschen ofta är förlagd till utpräglade industriområden
med många arbetsplatser, men åtskilt från bostadsområden för
att begränsa störning. Större företag har dock som regel också
kontor i mer centrala lägen. Fyra procent av arbetstillfällena
ﬁnns i stadskärnorna. Branschen samvarierar i viss mån med
byggverksamhet, transport, magasinering och kommunikationer samt partihandel – branscher som också många gånger
har behov av större markområden till överkomliga priser.
Elva procent av arbetstillfällena ﬁnns i hamnområden.

Karta 10. Geografiskt exempel från Kristianstad på sysselsättningskoncentrationer inom tillverkningsindustri i Skåne (2004). De röda markeringarna i kartan
visar sysselsättningskoncentrationer inom tillverkningsindustri.
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Tillverkningsindustrin en mångfacetterad bransch

Tillverkningsindustrin är inte någon homogen bransch. Ett sätt
att studera diversiﬁeringen inom tillverkningsindustrin är att
klassiﬁcera den utifrån den relativa användningen av produktionsfaktorer; arbetsintensiv sektor, kapitalintensiv sektor,
kunskapsintensiv sektor samt FoU-intensiv sektor (forskningsoch utvecklingsintensiv sektor). Genom denna indelning ges
också en bild av företagens konkurrensutsatthet, kompetensen
hos de anställda samt arbetskraftsinsatsen i verksamheten.
Den arbetsintensiva industrin är i första hand priskonkurrerande, medan den kapitalintensiva sektorns dominerande
produktionsfaktor är kapitalinvesteringar. Den kunskapsintensiva industrin har hög andel utvecklingsorienterad personal och
i den FoU-intensiva sektorn ﬁnns stort inslag av forskarutbildad personal. Exempel på branscher inom arbetsintensiv sektor
är slakteri, möbeltillverkning och livsmedelsframställning,
inom kapitalintensiv sektor; massa-, pappers- och papptillverkning, framställning av drycker och tillverkning av järn- och
stålrör, inom kunskapsintensiv sektor; dagstidningsutgivning,
motorfordonstillverkning och tillverkning av vapen och
ammunition samt inom FoU-intensiv sektor; läkemedelstillverkning, tillverkning av elektroniska komponenter och
utgivning av ljudinspelningar.
Skåne har något högre andel arbetsintensiv- och kapitalintensiv produktion jämfört med Sverige som helhet, medan
andelen inom kunskapsintensiv och FoU-intensiv sektor är
något lägre än riket.
Även inom Skåne skiljer sig strukturen inom tillverkningsindustrin åt. I de östra delarna av Skåne är andelen arbetsintensiv industri något högre än i de västra delarna. Den arbetsintensiva sektorn är dock den som dominerar i samtliga delar av
Skåne. Högst andel kapitalintensiv industri ﬁnns i nordvästra
Skåne medan högst andel kunskapsintensiv och FoU-intensiv
industri återﬁnns i de sydvästra delarna.

Båstad
Osby

Höganäs

Örkelljunga

Ängelholm

Perstorp

Hässleholm

Östra Göinge

Åstorp

Helsingborg

Bromölla
Klippan

Bjuv
Kristianstad

Svalöv
Landskrona

Höör
Eslöv

Kävlinge

Hörby

Lomma
Lund
Burlöv
Malmö

Sjöbo

Staffanstorp

Tomelilla

Svedala
Ystad
Trelleborg

Simrishamn

Skurup

Vellinge

Tillverkningsindustrins sammansättning efter antal
sysselsatta (2004)

13 000

Arbetsintensiv

Kapitalintensiv

Kunskapsintensiv

Uppgift saknas

FoU-intensiv

Karta 11. Klassificering av tillverkningsindustrin utifrån den relativa användningen av produktionsfaktorer (2004). I kartan visas endast tätorter med minst 1000
sysselsatta inom samtliga branscher.

9 Denna indelning av tillverkningsindustrin är baserad på rapporten
”tillväxtens drivkrafter” skriven av ekonomerna Lennart Ohlsson och Lars
Vinell. Indelningen har sedan kompletterats och vidareutvecklats av SCB.
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BYGGVERKSAMHET
Struktur och utvecklingstrend

Byggsektorn är en bransch vars omfattning och utveckling i
hög grad styrs av den regionala efterfrågan på fastigheter och
infrastruktur. Det är således inte märkligt att branschen, mot
bakgrund av Skånes goda ekonomiska tillväxt och nettoinﬂyttning, utvecklats gynnsamt 1998–2004. Detta har dock inte
medfört en snabbare löneutveckling än regionens branscher i
övrigt, utan snarast en utveckling i paritet med genomsnittet.
Förvånansvärt kan tyckas att branschen vuxit snabbast i
sydöstra Skåne, men områdets byggföretag kan antas ta stor del
i byggprojekt i regionens sydvästra delar och utvecklas mer av
det än hemmamarknaden, som förvisso också haft en god
utveckling under perioden. Att byggsektorn i nordöstra Skåne
utvecklats svagare än i övriga regionen är mindre förvånande.
Övergripande stagnation och bristande strukturomvandling på
den lokala marknaden medför en betydligt lägre efterfrågan i
denna del av Skåne, samtidigt som pendlingsmöjligheterna till
regionens mer expansiva områden är begränsade.
Den höga aktivitetsnivån inom byggbranschen i Skåne har
medfört att en klar majoritet av regionens kommuner hade en
större andel sysselsatta inom sektorn år 2004, än riket i
genomsnitt. Kommunerna Sjöbo, Svalöv och Båstad hade högst
andel byggjobb i relation till den totala sysselsättningen, medan
Lund, Bromölla och Perstorp hade de lägsta andelarna.
Sysselsättningen inom branschen växte 1998–2004 numerärt
mest i kommunerna Lund, Burlöv och Helsingborg, och minst
i Östra Göinge, Staﬀanstorp och Lomma. I relativa tal var
tillväxten starkast i kommunerna Burlöv, Båstad och Sjöbo men
svagast i samma kommuner som räknat i absoluta tal. Totalt
genererade regionens knappa 30 000 arbetstillfällen inom
branschen löneinkomster om cirka 7,8 miljarder kronor år
2004.

Karta 12. Sysselsättningsandel inom byggverksamhet per kommun jämfört
med riket (2004).

Sysselsättning

Medelinkomst per sysselsatt
Ökning
1998-2004 (%)

År 2004

Sysselsättningsandel (%)

Förändring
1998-2004 (%)

År 2004

% av regiongenomsnitt

Nordvästra Skåne

7 900

6

9

261 000

109

26

Nordöstra Skåne

5 150

7

4

248 500

110

27

Sydvästra Skåne

14 200

5

9

271 000

105

22

Sydöstra Skåne

2 500

8

16

240 000

109

20

Skåne

29 700

6

9

262 000

107

24

Skåne - samtliga
branscher

498 550

100

7

246 000

100

25

Branschen i

Tabell 10. Sysselsättning samt medelinkomst per sysselsatt inom byggverksamhet i Skåne. Regiongenomsnitt avser medelinkomst för samtliga branscher i regiondel eller i
hela Skåne.
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1998-2004

Karta 13. Andel av regionens arbetstillfällen inom byggverksamhet år 2004
samt sysselsättningsförändring 1998-2004.

Karta 14. Geografiskt exempel från Hässleholm på sysselsättningskoncentrationer inom byggverksamhet i Skåne (2004). De röda markeringarna i kartan visar
sysselsättningskoncentrationer inom byggverksamhet.

Lokaliseringstendens

De tio största städerna stod år 2004 för omkring hälften av
regionens arbetstillfällen inom byggsektorn, vilket innebär att
branschen var underrepresenterad i dessa. Branschen har dock
gått bra i ﬂertalet tätorter, oberoende av storlek och geograﬁskt
läge, mellan 1998 och 2004. Nära tre fjärdedelar av tätorterna
ökade sin sysselsättning inom byggverksamhet under perioden.
Byggsektorn är en rörlig bransch, vilket gör att företag över i
stort sett hela regionen dras med i en stigande byggkonjunktur.
Branschens lägesspeciﬁka lokaliseringsmönster samvarierar i
viss mån med tillverkningsindustri, transport, magasinering
och kommunikationer samt partihandel. I likhet med dessa
branscher har byggsektorn en tendens att förlägga sig till
industriområden utanför stadskärnorna. Många en- och
fåmansbolag ger emellertid en spridd förekomst av branschen
över hela regionen. Därtill har större byggföretag ofta funktioner inom ledning, administration och försäljning i mer centrala
lägen. Dock arbetar endast omkring sju procent av alla
sysselsatta i stadskärnorna. Själva kärnverksamheten utförs dock
som regel där byggprojekten ﬁnns, vilket sällan har något att
göra med det fasta arbetsställets lokalisering. Främsta koncentrationen av verksamhet stod år 2004 för 450 arbetstillfällen,
eller en och en halv procent av sysselsättningen. Totalt fanns
branschen representerad i nära 3 000 lägen år 2004.
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TRANSPORT, MAGASINERING OCH
KOMMUNIKATIONER10
Struktur och utvecklingstrend

Skåne är en transitregion genom vilken stora godsmängder
passerar och omlastas – nära en fjärdedel av godsmängderna
och omkring hälften av det totala godsvärdet i Sveriges
utrikeshandel tar sin väg via Skåne. Regionen har även en
förhållandevis omfattande partihandel som skapar sysselsättning inom branschen. Därtill kommer de inomregionala
behoven kring persontransporter med mera. Trots detta är
Skånes sysselsättning inom transport, magasinering och
kommunikationer inte större än riksgenomsnittet och branschen hade en svag sysselsättningstillväxt i regionen 1998–2004.
Arbetstillfällena är starkt koncentrerade till regionens västra
delar. Tillväxten har dock varit som starkast i sydöstra Skåne,
till stor del beroende på en positiv utveckling av färjetraﬁken
i Ystad under perioden 1998–2004, men som på senare år gått
tillbaka. Svedala, Klippan och Helsingborg är emellertid de
kommuner som år 2004 hade högst sysselsättningsandel för
denna bransch, medan Bromölla, Lund och Burlöv hade de
lägsta sysselsättningsandelarna.
De nya arbetstillfällena har i absoluta tal främst växt fram
i kommunerna Malmö, Ängelholm och Eslöv, medan Lund,
Kristianstad och Helsingborg förlorat ﬂest jobb inom branschen. I relativa tal var tillväxten starkast i kommunerna Eslöv,
Ängelholm och Hörby, och svagast i Perstorp, Höganäs och
Åstorp. Medelinkomsten per sysselsatt låg år 2004 kring
genomsnittet i regionen, men ökningstakten var 1998–2004
lägre än genomsnittet för samtliga branscher i regionen.
Totalt genererade regionens dryga 30 000 arbetstillfällen
inom branschen löneinkomster om cirka 7,5 miljarder kronor
år 2004.

Karta 15. Sysselsättningsandel inom transport, magasinering och kommunikationer per kommun jämfört med riket (2004).

Sysselsättning

Medelinkomst per sysselsatt

År 2004

Sysselsättningsandel (%)

Förändring
1998-2004 (%)

År 2004

% av regiongenomsnitt

Ökning
1998-2004 (%)

8 350

7

1

245 500

102

18

Nordöstra Skåne

3 450

4

-10

235 000

104

20

Sydvästra Skåne

16 850

6

4

256 000

99

22

Sydöstra Skåne

1 650

5

11

234 000

107

20

Skåne

30 250

6

2

249 500

101

21

Skåne - samtliga
branscher

498 550

100

7

246 000

100

25

Branschen i
Nordvästra Skåne

Tabell 11. Sysselsättning samt medelinkomst per sysselsatt inom transport, magasinering och kommunikationer i Skåne. Regiongenomsnitt avser medelinkomst för
samtliga branscher i regiondel eller i hela Skåne.

10 Branschen inkluderar även resebyråverksamhet och post- och
telekommunikationer.
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Några starka samvariationer med andra branscher förekommer
inte, men branschen har i viss mån samma lokaliseringstendens
som tillverkningsindustrin, byggverksamhet samt, lite förvånande, basala och kvaliﬁcerade företagstjänster. Det senare kan
bero på att attraktiva kontorslägen ibland ligger i nära anslutning till hamn-, stuveri- och speditionsverksamhet som
exempelvis i Malmö. Det ﬁnns goda skäl att tro på en ökad
transittraﬁk och därigenom närvaro av branschen i Skåne –
inte minst i trakterna kring Malmö och Helsingborg. Stora
infrastrukturinvesteringar som tunneln under Hallandsåsen och
en bro över Fehrman Bält gör dock framtiden väldigt oviss, då
de tämligen dramatiskt kan förändra verksamhetsförutsättningarna för en stor del av branschen.

1998-2004

Karta 16. Andel av regionens arbetstillfällen inom transport, magasinering och
kommunikationer år 2004 samt sysselsättningsförändring 1998-2004.

Lokaliseringstendens

Branschen har en logisk tendens att följa transportnätet
och befolkningsstrukturen. 19 procent av arbetstillfällena
ﬁnns inom en kilometer till närmsta europavägsanslutning.
Samtidigt medför behovet av ganska stora markområden för
terminaler med mera att den gärna lokaliserar sig utanför eller
i utkanten av de största befolkningskoncentrationerna.
23 procent av arbetstillfällena ﬁnns i Skånes hamnområden,
som i många fall är attraktiva lägen kanske mer på grund av
förhållandevis låga markpriser än på grund av själva hamnläget.
Malmö och Helsingborg står antalsmässigt för överlägset ﬂest
arbetstillfällen. Sysselsättningen inom branschen har emellertid
stagnerat respektive gått tillbaka i dessa städer, medan den
expanderat i framför allt mindre tätorter i deras närhet samt
hamnstäderna Ystad och Trelleborg, sett till perioden
1998–2004. Regionens tio största städer stod år 2004 för
63 procent av arbetstillfällena inom branschen, men har
minskat sin andel något mellan 1998 och 2004. Branschen är
ganska starkt koncentrerad till ett tiotal lägen som tillsammans
stod för en femtedel av den totala sysselsättningen år 2004.
Totalt fanns branschen representerad i drygt 2 000 lägen år
2004.

Karta 17. Geografiskt exempel från Helsingborg på sysselsättningskoncentrationer inom transport, magasinering och kommunikationer i Skåne (2004). De röda
markeringarna i kartan visar sysselsättningskoncentrationer inom transport, magasinering
och kommunikationer.
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FINANSIELL VERKSAMHET
Struktur och utvecklingstrend

Finansiell verksamhet, som både omfattar ﬁnansiell verksamhet
och försäkringsverksamhet samt stödtjänster till dessa, är en
bransch utan tillväxt i Skåne, sett till hela regionen. I sydöstra
Skåne har branschen, som redan tidigare var underutvecklad i
området, gått kraftigt tillbaka 1998–2004. I nordöstra Skåne
har den stått still medan den haft viss tillväxt i nordvästra
Skåne. Sydvästra Skåne, som år 2004 stod för tre femtedelar av
regionens arbetstillfällen inom denna bransch, har i princip
haft nolltillväxt 1998–2004. Bland kommunerna hade Helsingborg, Malmö och Hässleholm störst, om än begränsad,
sysselsättningstillväxt i absoluta tal under perioden, medan
Helsingborg, Svedala och Staﬀanstorp gick mest framåt i
relativa tal om än från mycket blygsamma nivåer i de två senare
fallen.
Andelsmässigt är avsevärt färre sysselsatta inom ﬁnansiell
verksamhet i Skåne än vad som är fallet för riket i genomsnitt.
Detta beror till stor del på att branschen är utpräglat huvudstadsorienterad. I Skåne var det endast Malmö och, något
förvånande, Hörby som år 2004 kom upp i en sysselsättningsandel jämförbar med rikets. Övriga kommuner hade en låg
eller mycket låg andel av sina arbetstillfällen inom denna
bransch. I de kommuner som har uppvisat tillväxt för branschen har det som regel skett från en mycket låg nivå och
representerandes endast ett fåtal nya arbetstillfällen. Branschen
kännetecknas av mycket höga medelinkomster per sysselsatt
– inkomster som dessutom växt avsevärt snabbare än genomsnittet i regionen 1998–2004. Totalt genererade regionens dryga
7000 arbetstillfällen inom branschen löneinkomster om cirka
2,4 miljarder kronor år 2004.

Karta 18. Sysselsättningsandel inom finansiell verksamhet per kommun jämfört
med riket (2004).

Sysselsättning

Medelinkomst per sysselsatt

År 2004

Sysselsättningsandel (%)

Förändring
1998-2004 (%)

År 2004

% av regiongenomsnitt

Ökning
1998-2004 (%)

Nordvästra Skåne

1 550

1

5

308 500

129

21

Nordöstra Skåne

950

1

-1

286 500

126

20

Sydvästra Skåne

4 400

2

1

339 000

131

32

Sydöstra Skåne

450

1

-16

302 000

138

26

7 350

1

0

323 500

132

28

498 550

100

7

246 000

100

25

Branschen i

Skåne
Skåne - samtliga
branscher

Tabell 12. Sysselsättning samt medelinkomst per sysselsatt inom finansiell verksamhet i Skåne. Regiongenomsnitt avser medelinkomst för samtliga branscher i regiondel eller
i hela Skåne.
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sysselsatta, vilket motsvarade en femtedel av den totala
sysselsättningen. Totalt fanns branschen i endast drygt 300
lägen i Skåne år 2004.
Närheten till Köpenhamn innebär svår konkurrens om
etableringar inom ﬁnansiell verksamhet vid sidan av Stockholmsregionen som dominerar branschen fullständigt ur ett
nationellt perspektiv. En ökad integration med den danska
huvudstadsregionen kan mycket väl innebära förlust av
arbetstillfällen inom denna bransch, som har en tydlig preferens
att lokalisera sig i större internationella centra med goda
ﬂygförbindelser och ansamling av beslutsfunktioner.

1998-2004

Karta 19. Andel av regionens arbetstillfällen inom finansiell verksamhet år 2004
samt sysselsättningsförändring 1998-2004.

Lokaliseringstendens

En majoritet av regionens tätorter saknar helt arbetstillfällen
inom ﬁnansiell verksamhet och de tio största tätorterna stod år
2004 för över tre fjärdedelar av det totala antalet arbetstillfällen.
Endast Malmö, Helsingborg och Lund hade över 500 arbetstillfällen inom näringen. Det är dock i första hand de något
mindre städerna som uppvisat tillväxt inom branschen
1998–2004.
Lokaliseringsmönstret är i hög grad både koncentrerat och
centralitetsdrivet, vilket har att göra med såväl kundtillgänglighet som tillgång till högutbildad arbetskraft. Bland annat
bankernas kontorsnät bidrar dock till viss inomregional
spridning av arbetstillfällena. Hela 62 procent av arbetstillfällena ﬁnns dock i någon av stadskärnorna. Tillgängligheten till
de allmänna kommunikationerna är därmed mycket hög.
Omkring 70–80 procent av de sysselsatta har mindre än 300
meter till närmsta region- och stadsbusshållplats samt mindre
än två kilometer till närmsta pendeltågsstation. Påfallande ofta
återﬁnns branschen i samma lägen som hotell- och restaurangverksamhet samt kvaliﬁcerade företagstjänster. Ett tiotal
centrala lägen i några av regionens största städer hyste år 2004
nära hälften av sysselsättningen inom branschen. Den största
koncentrationen av arbetstillfällen uppgick till cirka 1 500

Karta 20. Geografiskt exempel från Malmö på sysselsättningskoncentrationer
inom finansiell verksamhet i Skåne (2004). De röda markeringarna i kartan visar
sysselsättningskoncentrationer inom finansiell verksamhet.
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FASTIGHETS- OCH UTHYRNINGSVERKSAMHET
Struktur och utvecklingstrend

Branschen fastighets- och uthyrningsverksamhet har påverkats
positivt av Skånes tillväxt de senaste åren, då efterfrågan på
såväl kontor och kommersiella lokaler som bostäder stigit
markant. Sysselsättningen inom branschen ökade med tvåsiﬀrigt värde mellan 1998 och 2004. Tillväxten var som starkast i
regionens östra delar, men branschen är i hög grad koncentrerad till den västra sidan. Trots det hade ingen av Skånes
kommuner en anmärkningsvärt hög andel sysselsatta inom
fastighets- och uthyrningsverksamhet år 2004, men ett antal
kommuner på regionens västra sida hade en något högre andel
än riksgenomsnittet, främst Staﬀanstorp, Lomma och Svalöv.
Nya arbetstillfällen inom fastighets- och uthyrningsverksamhet har i absoluta tal främst tillkommit i kommunerna Lund,
Helsingborg och Kristianstad, medan Kävlinge, Burlöv och
Eslöv hade den svagaste sysselsättningsutvecklingen mellan
1998 och 2004. I relativa tal var tillväxten emellertid starkast i
kommunerna Sjöbo, Höör och Östra Göinge, och svagast i
Örkelljunga, Kävlinge och Burlöv. Medelinkomsten per
sysselsatt låg år 2004 på ungefär samma nivå som inom
byggsektorn samt näringslivet i genomsnitt, det vill säga över
den genomsnittliga i regionen. Branschen har även haft en
snabbare inkomstutveckling än genomsnittet för samtliga
branscher. Totalt genererade regionens knappa 10 000 arbetstillfällen inom fastighets- och uthyrningsverksamhet löneinkomster om cirka 2,6 miljarder kronor år 2004.

Karta 21. Sysselsättningsandel inom fastighets- och uthyrningsverksamhet per
kommun jämfört med riket (2004).

Sysselsättning

Medelinkomst per sysselsatt

År 2004

Sysselsättningsandel (%)

Förändring
1998-2004 (%)

År 2004

% av regiongenomsnitt

Ökning
1998-2004 (%)

Nordvästra Skåne

2 450

2

16

266 000

111

32

Nordöstra Skåne

1 150

1

32

241 500

106

25

Sydvästra Skåne

5 650

2

7

275 500

107

31

Sydöstra Skåne

600

2

26

229 000

104

28

9 900

2

13

266 500

108

30

498 550

100

7

246 000

100

25

Branschen i

Skåne
Skåne - samtliga
branscher

Tabell 13. Sysselsättning samt medelinkomst per sysselsatt inom fastighets- och uthyrningsverksamhet i Skåne. Regiongenomsnitt avser medelinkomst för samtliga
branscher i regiondel eller i hela Skåne.
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62 procent är lokaliserade med högst 300 meter till närmsta
stadsbusshållplats. Förekomsten av många en- och fåmansföretag medför dock att branschen ändå ﬁnns representerad på
relativt många platser i regionen – totalt drygt 1 100 lägen.
Främsta koncentrationen av arbetstillfällen uppgick år 2004 till
drygt 300 sysselsatta, vilket motsvarade något över tre procent
av den totala sysselsättningen inom branschen. De tio största
koncentrationerna stod för cirka 16 procent av arbetstillfällena.
Det mesta talar för en fortsatt koncentration i takt med att
urbaniseringen tilltar och regionen blir allt mer kommunikationsmässigt integrerad.

1998-2004

Karta 22. Andel av regionens arbetstillfällen inom fastighets- och uthyrningsverksamhet år 2004 samt sysselsättningsförändring 1998-2004.

Lokaliseringstendens

Förekomsten av fastighets- och uthyrningsverksamhet samvarierar i mycket hög grad med tätorternas storlek, men detta
gäller utöver de dryga 100 av regionens mindre tätorter som år
2004 helt saknade arbetstillfällen inom branschen. Branschen
växte 1998–2004 i alla regionens större städer, vilket avspeglar
befolkningsutvecklingen där ﬂyttrörelserna framför allt gått
mot de större tätorterna och skapat ökad efterfrågan på
branschens tjänster i dessa. Regionens tio största städer stod år
2004 för två tredjedelar, det vill säga en klar överrepresentation,
av arbetstillfällena och har ökat sin andel något mellan 1998
och 2004. De allra minsta tätorterna saknar som regel arbetstillfällen inom branschen eller har haft en nedåtgående
sysselsättningstrend.
Det lägesspeciﬁka lokaliseringsmönstret samvarierar starkt
med sysselsättningstätheten, det vill säga antalet arbetstillfällen,
i olika lägen samt med branscherna hotell- och restaurangverksamhet, kvaliﬁcerade företagstjänster, oﬀentlig förvaltning och
detaljhandel. Något som indikerar en stark preferens att
lokalisera sig i centrala lägen. Lokaliseringsmönstret är tydligt
– branschen ﬁnns där kunderna ﬁnns och rör sig, vilket främst
är i städerna och då inte minst deras centrala delar, 32 procent
av arbetstillfällena ﬁnns i någon av stadskärnorna och

Karta 23. Geografiskt exempel från Ystad på sysselsättningskoncentrationer
inom fastighets- och uthyrningsverksamhet i Skåne (2004). De röda markeringarna
i kartan visar sysselsättningskoncentrationer inom fastighets- och uthyrningsverksamhet.
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FORSKNING OCH UTVECKLING
Struktur och utvecklingstrend

Forsknings- och utvecklingsverksamhet är som bransch av
begränsad omfattning, men förekommer i hög grad även inom
andra branscher – inte minst inom tillverkningsindustrin.
Här talar vi dock om verksamheter vars huvudsakliga slutprodukt
är själva forskning och utvecklingsinsatsen. Skåne är, i jämförelse
med riket, högt specialiserad mot denna typ av verksamhet.
Branschen utvecklades mycket starkt i regionen mellan 1998
och 2004, med högre sysselsättningstillväxt än någon annan
bransch i regionen. Tillväxten var dock i mycket hög grad
koncentrerad till Lund.
Nära nio av tio arbetstillfällen inom forskning och utveckling ligger i sydvästra Skåne, vilket naturligtvis har att göra med
de universitets- och högskoleinstitutioner, forskningsinstitut
med mera som ﬁnns i området. Övriga regiondelar har
förhållandevis låg närvaro av branschen. Lomma, Lund och
Landskrona är de kommuner som år 2004 hade högst sysselsättningsandel för branschen. Branschen hade regionens högsta
medelinkomst per sysselsatt år 2004, och därtill den snabbaste
inkomstutvecklingen 1998–2004. Totalt genererade regionens
knappa 4 500 arbetstillfällen inom branschen löneinkomster
om cirka 1,6 miljarder kronor år 2004.
Karta 24. Sysselsättningsandel inom forskning och utveckling per kommun
jämfört med riket (2004).

Sysselsättning

Medelinkomst per sysselsatt

År 2004

Sysselsättningsandel (%)

Förändring
1998-2004 (%)

År 2004

% av regiongenomsnitt

Ökning
1998-2004 (%)

Nordvästra Skåne

400

0

-37

303 500

127

26

Nordöstra Skåne

60

0

18

245 000

108

27

Sydvästra Skåne

3 950

2

104

381 000

148

46

Sydöstra Skåne

10

0

-45

231 000

105

17

4 450

1

66

371 500

151

46

498 550

100

7

246 000

100

25

Branschen i

Skåne
Skåne - samtliga
branscher

Tabell 14. Sysselsättning samt medelinkomst per sysselsatt inom forskning och utveckling i Skåne. Regiongenomsnitt avser medelinkomst för samtliga branscher i regiondel
eller i hela Skåne.
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Det lägesspeciﬁka lokaliseringsmönstret indikerar såväl hög
sysselsättningstäthet som preferens för god tillgänglighet med
bil. Det första beror till stor del på att branschen i sig har stora
arbetsplatskoncentrationer, som mest drygt 1 600 arbetsplatser i
ett och samma läge år 2004, vilket motsvarade cirka 37 procent
av den totala sysselsättningen. Det senare beror vanligtvis på att
dessa arbetsplatskoncentrationer som regel ligger i traﬁkgynnsamma lägen i regionens större städer. 20 procent av alla
sysselsatta har högst en kilometer till närmsta europavägsanslutning. Tillgängligheten till regionbuss är hög, cirka 78 procent
har en hållplats inom 300 meter från arbetsplatsen. Branschen
är i hög utsträckning lokaliserad utanför tätorternas centrala
delar, endast omkring åtta procent är sysselsatta i stadskärnorna. Några regelmässiga samvariationer med andra branscher
ﬁnns inte, men en stor del av branschen återﬁnns i nära
anslutning till högre utbildning.

1998-2004

Karta 25. Andel av regionens arbetstillfällen inom forskning och utveckling år
2004 samt sysselsättningsförändring 1998-2004.

Lokaliseringstendens

Regionens arbetstillfällen inom forskning och utveckling är
extremt koncentrerade till Lund. Endast 23 tätorter hyste år
2004 arbetstillfällen inom branschen och Lund stod ensam för
nära tre fjärdedelar av sysselsättningen. Därutöver fanns viss
forsknings- och utvecklingsverksamhet i städer som Malmö,
Kristianstad, Helsingborg, Landskrona och några till. De tio
största städerna stod för 85 procent av arbetstillfällena och
ökade sin andel med nästan 20 procentenheter mellan 1998
och 2004.
Koncentrationen tilltar således, vilket även avspeglas av
att branschen krympt i en majoritet av de tätorter som hyser
denna typ av verksamhet, trots att branschen totalt sett
uppvisat stark tillväxt. Begreppet kritisk massa är i hög grad
relevant för branschens lokalisering och innebär att ny verksamhet som regel uppstår i nära anslutning till beﬁntlig.
Internationellt sett är det i princip bara Lund som står sig i
konkurrensen om forskare och forskningsresurser, varför det är
naturligt att branschen har en tydlig preferens att samlokalisera
sig i detta regionens främsta kunskapscentrum. Så även privat
forsknings- och utvecklingsverksamhet, som även den i hög
grad är beroende av väl fungerande samarbete med beﬁntliga
forskningsinstitutioner.

Karta 26. Geografiskt exempel från Lund på sysselsättningskoncentrationer
inom forskning och utveckling i Skåne (2004). De röda markeringarna i kartan visar
sysselsättningskoncentrationer inom forskning och utveckling.
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BASALA FÖRETAGSTJÄNSTER
Struktur och utvecklingstrend

Basala företagstjänster omfattar annonsförsäljning, personalförmedling, lokalvård, kontorsservice med ﬂera företagstjänster, vars
innehåll präglas av förhållandevis låga formella kompetenskrav.
Branschen hade år 2004 en något svagare ställning i Skåne än i
riket, men var mellan 1998 och 2004 under kraftig tillväxt i
regionen. Tillväxten var som starkast i nordöstra Skåne, vilket
kan bero på att avknoppning av denna typ av verksamhet skett
från någon av de större industrierna i området. Branschen har
sin tyngd i regionens västra delar som också visat höga tillväxttal. Sydöstra Skåne, däremot, har både en oproportionerligt låg
andel av regionens basala företagstjänster och har haft en
förhållandevis liten tillväxt inom branschen.
Malmö, Bromölla och Kävlinge är de kommuner som år
2004 hade högst sysselsättningsandel för branschen, medan
Höör, Örkelljunga och Perstorp hade de lägsta andelarna.
Sysselsättningstillväxten 1998–2004 var i absoluta tal störst i
kommunerna Malmö, Helsingborg och Kristianstad, och lägst i
Klippan, Höganäs och Sjöbo. I relativa tal växte branschen
mest i kommunerna Åstorp, Kristianstad och Burlöv, och minst
i Klippan, Höganäs och Höör. Branschen värderas ungefär som
serviceyrken, med en medelinkomst per sysselsatt som år 2004
låg klart under och 1998–2004 utvecklats långsammare än
genomsnittet för samtliga branscher i regionen. Totalt genererade regionens dryga 18 000 arbetstillfällen inom branschen
löneinkomster om cirka 3,8 miljarder kronor år 2004.

Karta 27. Sysselsättningsandel inom basala företagstjänster per kommun
jämfört med riket (2004).

Sysselsättning

Medelinkomst per sysselsatt

År 2004

Sysselsättningsandel (%)

Förändring
1998-2004 (%)

År 2004

% av regiongenomsnitt

Ökning
1998-2004 (%)

Nordvästra Skåne

4 150

3

37

199 000

83

17

Nordöstra Skåne

2 350

3

74

200 500

88

13

Sydvästra Skåne

10 800

4

35

219 000

85

17

Branschen i

750

2

5

198 000

90

16

Skåne

18 000

4

38

211 000

86

16

Skåne - samtliga
branscher

498 550

100

7

246 000

100

25

Sydöstra Skåne

Tabell 15. Sysselsättning samt medelinkomst per sysselsatt inom basala företagstjänster i Skåne. Regiongenomsnitt avser medelinkomst för samtliga branscher i regiondel
eller i hela Skåne.
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riktad och beroende av viss fysisk närhet till kunderna, som i
huvudsak utgörs av andra verksamheter. Samtidigt är det lite
förvånande att centrumtendensen är så pass påtaglig. Basala
företagstjänster är sällan utpräglat besöksintensiva och förädlingsvärdena inte högre än att kostnaderna för lokaler borde
vara av förhållandevis stor betydelse. Trots detta väljer ändå
många företag inom basala företagstjänster att ta den merkostnad det innebär att ligga centralt framför att ligga strax utanför
stadskärnorna. 14 procent av arbetstillfällena ﬁnns emellertid i
omvandlingsområden, där tillverkningsindustrin är i en
neråtgående sysselsättningstrend.

1998-2004

Karta 28. Andel av regionens arbetstillfällen inom basala företagstjänster år
2004 samt sysselsättningsförändring 1998-2004.

Lokaliseringstendens

Antalet arbetstillfällen inom basala företagstjänster samvarierar
generellt med tätorternas storlek, men över 100 tätorter saknade
år 2004 sysselsättning inom denna bransch. Branschen växte
1998–2004 i en stor del av regionens städer, men en del av de
mindre städerna hade en stagnerad eller krympande sysselsättningsutveckling. De tio största städerna stod år 2004 för cirka
65 procent av arbetstillfällena, vilket var en något lägre andel än
år 1998. Främsta koncentrationen av arbetstillfällen uppgick år
2004 till drygt 700 sysselsatta, vilket motsvarade fyra procent
av den totala sysselsättningen inom branschen. De tio största
koncentrationerna stod för knappt en fjärdedel av arbetstillfällena. Totalt fanns branschen representerad i nästan 1 200 lägen
år 2004.
Det lägesspeciﬁka lokaliseringsmönstret samvarierar med
sysselsättningstätheten, det vill säga de basala företagstjänsterna
ﬁnns framför allt i lägen med totalt sett många arbetsplatser,
vilket i detta fall främst innebär centrala lägen. 33 procent av
arbetstillfällena ﬁnns i stadskärnorna, 69 procent har mindre än
två kilometer till närmsta pendeltågsstation. Något som styrks
av att branschen även samvarierar med hotell- och restaurangverksamhet, kvaliﬁcerade företagstjänster samt detaljhandel,
och då inte minst konfektionshandeln. Branschen är servicein-

Karta 29. Geografiskt exempel från Kristianstad på sysselsättningskoncentrationer inom basala företagstjänster i Skåne (2004). De röda markeringarna i kartan
visar sysselsättningskoncentrationer inom basala företagstjänster.
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KVALIFICERADE FÖRETAGSTJÄNSTER
Struktur och utvecklingstrend

Kvaliﬁcerade företagstjänster består av verksamheter där olika
typer av specialistkompetens utgör kärnan i företagens erbjudanden. Det handlar om konsultverksamhet, ekonomisk och juridisk
rådgivning, teknisk provning och analys, arkitektverksamhet med
mera. Branschen kännetecknas i likhet med basala företagstjänster av hög tillväxt. Kvaliﬁcerade företagstjänster har dock
även hög medelinkomst per sysselsatt – endast inom branschen
forskning och utveckling var medelinkomsten högre i regionen
år 2004. Inkomstutvecklingen har därtill varit god och låg klart
över genomsnittet för samtliga branscher i regionen 1998–2004.
De kvaliﬁcerade företagstjänsterna återﬁnns främst i Skånes
västra delar, som även omfattar de kommuner som år 2004
hade högst sysselsättningsandel för branschen, Malmö, Lund
och Vellinge. Kommunerna på regionens östra sida har däremot
generellt en liten eller mycket liten sysselsättningsandel inom
kvaliﬁcerade företagstjänster. Lägst andel år 2004 hade kommunerna Bromölla, Åstorp och Östra Göinge. Räknat i absoluta
tal växte branschen mest i kommunerna Malmö, Lund och
Helsingborg och minst i Landskrona, Hässleholm och Burlöv
1998–2004. Högst sysselsättningstillväxt i relativa tal hade
kommunerna Örkelljunga, Höganäs och Eslöv, medan Burlöv,
Bromölla och Landskrona hade de lägsta värdena. Totalt
genererade regionens dryga 25 000 arbetstillfällen inom
branschen löneinkomster om cirka 8,4 miljarder kronor år
2004.

Karta 30. Sysselsättningsandel inom kvalificerade företagstjänster per kommun
jämfört med riket (2004).

Sysselsättning
Branschen i

År 2004

Medelinkomst per sysselsatt

Sysselsättningsandel (%)

Förändring
1998-2004 (%)

År 2004

% av regiongenomsnitt

Ökning
1998-2004 (%)

Nordvästra Skåne

5 150

4

12

323 000

135

27

Nordöstra Skåne

1 850

2

3

303 500

134

22

Sydvästra Skåne

17 350

7

31

346 500

134

27

800

2

23

252 500

115

16

Skåne

25 100

5

24

335 500

136

27

Skåne - samtliga
branscher

498 550

100

7

246 000

100

25

Sydöstra Skåne

Tabell 16. Sysselsättning samt medelinkomst per sysselsatt inom kvalificerade företagstjänster i Skåne. Regiongenomsnitt avser medelinkomst för samtliga branscher i
regiondel eller i hela Skåne.
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lättillgängliga lägen fördelaktiga. Ganska väntat samvarierar
branschens lokaliseringsmönster med förekomsten av högutbildade samt med branscherna hotell- och restaurangverksamhet,
ﬁnansiell verksamhet, basala företagstjänster, rekreations-,
kultur- och sportverksamhet, personliga tjänster, detaljhandeln
samt i viss mån även transport, magasinering och kommunikationer. Intressant nog är det en högre andel, 14 procent av
arbetstillfällena som ﬁnns i hamnområden av de kvaliﬁcerade
företagstjänsterna än av de basala där motsvarande siﬀra är sju
procent. Möjligen efterfrågas attraktiva lägen vid vattnet i
högre grad av de kvaliﬁcerade företagstjänsterna.

1998-2004

Karta 31. Andel av regionens arbetstillfällen inom kvalificerade företagstjänster
år 2004 samt sysselsättningsförändring 1998-2004.

Lokaliseringstendens

Förekomsten av kvaliﬁcerade företagstjänster samvarierar med
tätorternas storlek, och många en- och fåmansföretag medför
att branschen ﬁnns representerad i en stor del av regionens
tätorter – betydligt ﬂer än inom basala företagstjänster. De tio
största städerna stod emellertid för tre fjärdedelar av det totala
antalet arbetstillfällen inom branschen år 2004, men andelen
minskade något mellan 1998 och 2004. En klar majoritet av de
tätorter som har kvaliﬁcerade företagstjänster hade en positiv
sysselsättningsutveckling inom branschen under perioden.
Detta gäller oavsett tätortens storlek och geograﬁska läge.
Starkast var dock tillväxten i Malmö och Lund med närområde.
Främsta koncentrationen av arbetstillfällen inom kvaliﬁcerade
företagstjänster uppgick år 2004 till knappt 1 400 sysselsatta,
vilket motsvarade fem och en halv procent av den totala
sysselsättningen inom branschen. De tio största koncentrationerna stod för nära en tredjedel av arbetstillfällena och branschen fanns närvarande i drygt 2 200 lägen.
De kvaliﬁcerade företagstjänsterna återﬁnns vanligtvis i
centrala lägen som också kännetecknas av hög tillgänglighet,
bra servicefunktioner samt närhet till viktiga kundgrupper och
kompetens. 37 procent av de sysselsatta arbetar i stadskärnorna.
Branschen präglas av många möten, vilket gör centrala,

Karta 32. Geografiskt exempel från Lund på sysselsättningskoncentrationer
inom kvalificerade företagstjänster i Skåne (2004). De röda markeringarna i kartan
visar sysselsättningskoncentrationer inom kvalificerade företagstjänster.
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OFFENTLIG FÖRVALTNING OCH FÖRSVAR
SAMT INTRESSEORGANISATIONER
Struktur och utvecklingstrend

Sysselsättningen inom oﬀentlig förvaltning, försvar och
intresseorganisationer har mer eller mindre stått still i Skåne
över perioden 1998–2004. Branschen har gått kraftigt tillbaka i
regionens norra delar, främst beroende på försvarsnedläggningar, men vuxit i de södra områdena. I absoluta tal har sysselsättningen ökat mest i kommunerna Malmö, Lund och Helsingborg, och minskat mest i Ängelholm, Hässleholm och
Kristianstad. I relativa tal utvecklades branschen starkast i
kommunerna Burlöv, Perstorp och Bjuv och svagast i Klippan,
Ängelholm och Hässleholm.
Skåne har en lägre sysselsättningsandel för denna bransch än
vad riket har – något som gäller i regionens alla delar men
framför allt i nordvästra Skåne. Bland de enskilda kommunerna
hade Kristianstad, Ystad och Lund de högsta sysselsättningsandelarna för branschen år 2004, medan Östra Göinge, Perstorp
och Åstorp hade de lägsta. Medelinkomsten per sysselsatt låg
år 2004 över genomsnittet för regionen, och har därtill stigit
något snabbare än genomsnittet under perioden 1998–2004.
Totalt genererade regionens knappa 30 000 arbetstillfällen
inom branschen löneinkomster om cirka 7,8 miljarder kronor
år 2004.
Karta 33. Sysselsättningsandel inom offentlig förvaltning och försvar samt
intresseorganisationer per kommun jämfört med riket (2004).

Sysselsättning

Medelinkomst per sysselsatt

År 2004

Sysselsättningsandel (%)

Förändring
1998-2004 (%)

År 2004

% av regiongenomsnitt

Ökning
1998-2004 (%)

Nordvästra Skåne

6 400

5

-11

256 500

107

27

Nordöstra Skåne

4 850

6

-15

264 000

116

41

Sydvästra Skåne

16 150

6

13

272 500

106

24

Sydöstra Skåne

2 000

6

2

261 000

119

28

Skåne

29 450

6

1

267 000

109

28

Skåne - samtliga
branscher

498 550

100

7

246 000

100

25

Branschen i

Tabell 17. Sysselsättning samt medelinkomst per sysselsatt inom offentlig förvaltning och försvar samt intresseorganisationer i Skåne. Regiongenomsnitt avser
medelinkomst för samtliga branscher i regiondel eller i hela Skåne.
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Främsta koncentrationen av arbetstillfällen inom branschen
uppgick år 2004 till knappt 1 100 sysselsatta, vilket motsvarade
drygt tre och en halv procent av den totala sysselsättningen.
42 procent av arbetstillfällena ﬁnns i stadskärnorna, och
därmed är också andelen arbetstillfällen med god tillgänglighet
till kollektivtraﬁk hög, 77 procent ﬁnns inom en två kilometers
radie från närmsta pendeltågsstation.

1998-2004

Karta 34. Andel av regionens arbetstillfällen inom offentlig förvaltning och
försvar samt intresseorganisationer år 2004 samt sysselsättningsförändring
1998-2004.

Lokaliseringstendens

Nästan 100 av regionens knappt 250 tätorter saknar helt
arbetstillfällen inom oﬀentlig förvaltning, försvar och intresseorganisationer, främst de allra minsta. Regionens tio största
städer stod år 2004 för cirka 72 procent av sysselsättningen och
andelen ökade med cirka fem procentenheter 1998–2004. Det
ﬁnns förvisso även många små- och medelstora tätorter som
upplevt en ökad sysselsättning inom branschen under perioden,
men polariseringstendensen är ändå tydlig. Branschen har
utvecklats starkast i de största städerna, Kristianstad undantaget, vilket kan antas bero på såväl god tillgång till högutbildad
arbetskraft som deras funktion som både lokala och regionala
centrum. Kommun- och regionförvaltningarna har, tillsammans med statliga myndigheter och funktioner, störst betydelse
för lokaliseringsmönstret. Som regel ligger dessa i de större
städerna och centralorterna och då vanligtvis i tämligen
centrumnära och därmed kundtillgängliga lägen.
Få riktigt små arbetsställen innebär att branschen har
närvaro i färre tätorter och lägen, endast 750 år 2004, än
exempelvis de kvaliﬁcerade företagstjänsterna, som till viss del
har likartade verksamhetsförutsättningar. Det lägesspeciﬁka
lokaliseringsmönstret samvarierar med fastighets- och uthyrningsverksamhet samt i viss mån kvaliﬁcerade företagstjänster.

Karta 35. Geografiskt exempel från Simrishamn på sysselsättningskoncentrationer inom offentlig förvaltning och försvar samt intresseorganisationer i Skåne
(2004). De röda markeringarna i kartan visar sysselsättningskoncentrationer inom
offentlig förvaltning, försvar och intresseorganisationer.
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PRIMÄRNÄRINGARNA
Struktur och utvecklingstrend

Primärnäringarna omfattar jordbruk, skogbruk, jakt, ﬁske
och mineralutvinning, det vill säga råvaruutvinnande näringar.
Dessa näringar har under lång tid genomgått en fortlöpande
mekanisering och storleksrationalisering som minskat behovet
av arbetskraft dramatiskt. Rikets sysselsättning inom primärnäringarna har mer än halverats de senaste trettio åren men
utvecklingen har varit mer stabil 1998–2004. I Skåne har
nedgången emellertid fortsatt, med en kraftig minskning av
arbetstillfällena inom branschen, framför allt i nordvästra och
sydöstra Skåne.
Sysselsättningen inom primärnäringarna är ganska jämt
fördelad på Skånes fyra hörn, men med en liten övervikt för
de norra delarna av länet. En stor del av länets kommuner hade
år 2004 en högre andel sysselsatta inom branschen än riket i
övrigt. Undantagen var de större städerna på den västra sidan
av Skåne, där den urbana miljön till stor del trängt undan
primärnäringarna, förutom de administrativa stödfunktioner
som också ﬁnns inom dem. Högst sysselsättningsandel för
branschen hade kommunerna Svalöv, Sjöbo och Hörby och
lägst Malmö, Lund och Helsingborg.
Primärnäringarna utvecklades i absoluta tal starkast i
kommunerna Malmö, Höör och Perstorp och svagast i Eslöv,
Ängelholm och Ystad mellan 1998 och 2004. I relativa tal var
utvecklingen starkast i Höör, Perstorp och Bromölla och svagast
i Skurup, Höganäs och Ystad. Medelinkomsten inom branschen har stigit snabbare än genomsnittet för samtliga branscher i Skåne 1998–2004, men låg år 2004 fortfarande betydligt
under snittinkomsten i regionen. Totalt genererade regionens
knappa 12 000 arbetstillfällen inom primärnäringarna löneinkomster om cirka 2,2 miljarder kronor år 2004.

Karta 36. Sysselsättningsandel inom primärnäringar per kommun jämfört med
riket (2004).

Sysselsättning
Branschen i

År 2004

Medelinkomst per sysselsatt

Sysselsättningsandel (%)

Förändring
1998-2004 (%)

År 2004

% av regiongenomsnitt

Ökning
1998-2004 (%)

Nordvästra Skåne

3 200

3

-14

190 000

79

28

Nordöstra Skåne

3 250

4

-9

180 000

79

25

Sydvästra Skåne

3 050

4

-10

198 500

77

26

Sydöstra Skåne

2 200

7

-20

177 500

81

30

Skåne

11 750

2

-13

187 000

76

27

Skåne - samtliga
branscher

498 550

100

7

246 000

100

25

Tabell 18. Sysselsättning samt medelinkomst per sysselsatt inom primärnäringar i Skåne. Regiongenomsnitt avser medelinkomst för samtliga branscher i regiondel eller i hela
Skåne.
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men som i viss mån kan utarma landsbygdens sociala strukturer
och eventuellt även öka belastningen på miljön genom ﬂer och
längre transporter inom enheterna. Därtill ﬁnns en uppenbar
risk för fortsatt undanträngning av jordbruket till förmån för
bland annat nya bostads- och rekreationsområden i framför allt
regionens västra delar. Endast sex procent av arbetstillfällena
ﬁnns inom en kilometers avstånd från någon europavägsanslutning, men så många som 23 procent av de sysselsatta har trots
allt högst 300 meter till närmsta regionbusshållplats.

1998-2004

Karta 37. Andel av regionens arbetstillfällen inom primärnäringar år 2004 samt
sysselsättningsförändring 1998-2004.

Lokaliseringstendens

Primärnäringarna har en förhållandevis svag koppling till
tätortsstrukturen, då det i huvudsak är en areell bransch.
Samtidigt har nya jobb tillkommit i ﬂera av regionens städer,
vilket främst beror på att branschen har funktioner inom
administration, marknadsföring, försäljning med mera
lokaliserade till dem. De tio största städerna stod år 2004 ändå
inte för mer än drygt sju procent av arbetstillfällena. Sysselsättningen inom primärnäringarna krymper dock i de ﬂesta
tätorter och sysselsättningen är så spridd att det endast går att
urskilja några få större koncentrationer av arbetstillfällen. Den
främsta koncentrationen av verksamhet hade år 2004 endast
drygt 200 arbetstillfällen, vilket motsvarade knappt två procent
av den totala sysselsättningen inom branschen. De tio största
koncentrationerna stod för sju procent av den totala sysselsättningen.
Merparten av sysselsättningen ﬁnns i små enheter på
landsbygden, vilket gör branschen till den geograﬁskt mest
spridda av samtliga branscher i Skåne, med närvaro i över 4 500
lägen år 2004. Endast två procent av arbetstillfällena ﬁnns i
någon av Skånes stadskärnor. Trenden är dock att enheterna
ökar i storlek och att sysselsättningen därmed begränsas till
något färre lägen. Något som förefaller ekonomiskt rationellt,

Karta 38. Geografiskt exempel från sydöstra Skåne på sysselsättningskoncentrationer inom primärnäringar i Skåne (2004). De röda markeringarna i kartan visar
sysselsättningskoncentrationer inom primärnäringarna.
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Slutsatser

4

Skånes näringsliv har varit och är
fortfarande under stark strukturomvandling, där förnyelsen tenderar
att polariseras till regionens västra sida
och då framför allt Malmö-Lund
området. Kunskapsintensiva tjänster
växer i första hand fram i nära
anslutning till regionens stora befolkningskoncentration, som också hyser
de forsknings- och utbildningsinstitutioner som krävs för att skapa ett
företagsklimat som förmår attrahera
internationella investeringar. Närheten
till Köpenhamn är ytterligare en fördel
som gynnar utvecklingen i Skåne och
då främst sydvästra delen.

4

I dag är det sex till sju procent av
regionens sysselsatta som arbetar
inom transport, magasinering och
kommunikation och branschen
genererar sex procent av den totala
löneinkomsten. Samtidigt kräver
branschen stora markområden för
terminaler, omlastning, infrastruktur
etcetera och för Skåne betyder det en
ökad miljöpåverkan i form av buller,
utsläpp, barriärer samt visuell påverkan. Självklart måste vi ha in och ut
varor för regionens behov och export
men frågan är i vilken utsträckning
transittransporter av gods skall ta
vägen genom Skåne. Det är viktigt att
ha med i avvägningen om logistiksektorn ger tillräckligt mycket tillbaka till
regionens ekonomi för att motivera
stora satsningar på utbyggd infrastruktur med tanke på de olägenheter som
denna typ av verksamhet medför.
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4

Ett arbetstillfälle med samma
utbildningskrav (exempelvis
gymnasieutbildning) genererar ett lägre
förädlingsvärde i servicesektorn än i
tillverkningsindustrin. När förlorade
arbetstillfällen inom näringsgrenar
med hög arbetsproduktivitet (kapitaloch kunskapsintensiva näringsgrenar)
ersätts med arbetstillfällen med låg
arbetsproduktivitet innebär det en
försvagning av den skånska ekonomin
som helhet. Detta aktualiserar frågan
om hur vi bäst använder attraktiva
lägen med hög tillgänglighet för att
bidra maximalt till den skånska
ekonomin.

4

Tillverkningsindustrin är mycket
viktig för Skånes ekonomi. De
delar av industrin som är kunskapsintensiv eller forsknings- och utvecklingsintensiv återﬁnns huvudsakligen i
sydväst medan tillverkningsindustrin i
nordöstra Skåne är mer arbetsintensiv
och har ett lägre förädlingsvärde.

Handel

Handel
Detta avsnitt belyser dels den övergripande bilden av handeln i Skåne och läsaren ges också
möjlighet att närmare studera strukturer, utvecklingstrender och lokaliseringstendenser i ett
antal branscher inom handeln.
Handeln i Sverige har haft en både stark och turbulent
utveckling de senaste tio till femton åren även om den inte har
fungerat som tillväxtmotor i svensk ekonomi på samma sätt
som den har gjort i exempelvis USA. Omsättningstillväxten har
varit klart snabbare än BNP-tillväxten, men samtidigt har
eﬀektivisering drivit upp försäljningen per anställd så kraftigt
att sysselsättningen inom handeln utvecklats mer blygsamt.
Stormarknads- och köpcentrumhandeln har exploderat, inte
minst i tätortsexterna lägen, nya butiksformat har introducerats, lågpriskedjor etablerats och informationstekniken
revolutionerat ﬂödeshanteringen inom branschen. Utbudet har
både kommit att koncentreras till stora försäljningspunkter,
framför allt i eller i närheten av de större städerna, och specialiserats i allt ﬂer nischbutiker med tydlig, livsstilsdeﬁnierad
målgruppsavgränsning. En maktförskjutning kan också sägas
ha ägt rum, från producent till detaljist genom att de senare
ofta har lyckats bygga upp starka varumärken och en direktkontakt med konsumenterna samtidigt som producenterna
blivit allt mer utbytbara.

Försäljningsmönstret inom handeln skiljer sig något mellan
dagligvaror och sällanköpsvaror som kläder, hem- och fritidsvaror eller motorfordon. Genomsnittskonsumenten är som regel
betydligt mer benägen att transportera sig över långa avstånd
för att handla sällanköpsvaror än för att köpa dagligvaror.
Stigande drivmedelspriser kan komma att påverka resbenägenhet gällande såväl inköp av dagligvaror som sällanköpsvaror,
men någon sådan tendens går ännu inte att skönja.
Befolkningens storlek och geograﬁska fördelning är de
viktigaste faktorerna för var och i vilken grad verksamhet inom
handel etableras. Befolkningens rörlighet, innefattande såväl
arbetspendling som shoppingturer på fritiden, ger dock även
kommunikationsinfrastrukturen en stor betydelse för lokaliseringsmönstret. Därtill har turismen en betydande inverkan på
var köpkraft omsätts i varor, och kan spela stor roll för till
exempel landsbygdsbutikers överlevnad. På vissa håll har
gränshandeln utvecklats starkt till följd av skillnader i priser
och köpkraft på olika sidor om gränsen. Detta gäller dock ännu
i begränsad utsträckning i Skåne.

Sysselsättning

Medelinkomst per sysselsatt
Förändring
1998-2004 (%)

År 2004

% av regiongenomsnitt

Ökning
1998-2004 (%)

Handeln i

År 2004

Sysselsättningsandel (%)

Nordvästra Skåne

19 100

15

16

231 000

96

21

Nordöstra Skåne

9 050

11

8

207 000

91

20

Sydvästra Skåne

36 350

14

10

234 500

91

17

Sydöstra Skåne

4 200

13

9

205 000

94

19

Skåne

68 750

14

11

228 000

93

19

Skåne - samtliga
branscher

498 550

100

7

246 000

100

25

Tabell 19. Sysselsättning samt medelinkomst per sysselsatt inom handel i Skåne. Regiongenomsnitt avser medelinkomst för samtliga branscher i regiondel eller i hela Skåne.
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Handelns stora inverkan på människors vardag och dess
betydelse för regionens och olika områdens attraktivitet ger
anledning för den fysiska planeringen att aktivt följa och söka
styra utvecklingen inom branschen. Handelns lokalisering
regleras genom kommunernas detaljplanläggning, varför
kommunerna genom sitt planmonopol kan påverka lokaliseringsmönstret och till viss del utformningen av detaljhandelsanläggningar. En medveten planering präglad av ett helhetsperspektiv har förutsättningar att dämpa handelns negativa
inverkan på miljön och samtidigt öka dess tillgänglighet,
vilket såväl branschen som konsumenterna vinner på.

Partihandeln följer en något annorlunda logik än detaljhandeln
och styrs i betydligt högre grad av transportnätet och befolkningskoncentrationerna ur ett större perspektiv. Medan
detaljhandelns lokaliseringsmönster är lokal-regionalt till sin
karaktär, är partihandelns lokaliseringsmönster mer en fråga
om att ﬁnna den optimala strukturen ur nationell synvinkel
eller för den delen transnationell när det gäller riktigt stora
aktörers uppbyggnad av varuförsörjningen. Branschen domineras av stora aktörer, så trenden har varit en allt mer centraliserad lagerhantering förlagd till lägen präglade av hög tillgänglighet ur åtminstone ett nationellt perspektiv.
Ovanstående beskrivning stämmer i hög grad in på handeln
i Skåne. Branschen har till följd av en växande befolkning haft
en stark utveckling i alla Skånes fyra hörn, men framför allt i
nordvästra Skåne, som utvecklat en tydlig partihandelsproﬁl vid
sidan av detaljhandeln. Handelns andel av sysselsättningen i
regionen har ökat något mellan 1998 och 2004, och nådde
knappt 15 procent det senare årtalet. Externhandelslägen som
Väla handelsområde (Ödåkra), handelsplats Center syd (Löddeköpinge), Svågertorp handelsområde (Malmö) och Hyllinge
handelsområde har gått kraftigt framåt och står för en växande
andel av den totala omsättningen. Centrumhandeln i de större
städerna har gått framåt på vissa håll, men stagnerat på andra.
Förlorarna ﬁnns främst i de mindre tätorterna på olika håll i
regionen. Etableringen av nya lågpriskedjor med ett mer spritt
lokaliseringsmönster har i viss mån påverkat strukturen inom
dagligvaruhandeln och kan komma att begränsa tillväxten av
stormarknadsetableringar.
Ett i hög grad bilburet och allt mer långväga handlande i
kombination med svårigheter att införa producentansvar för de
omfattande volymer förpackningsmaterial handeln genererar,
har väckt diskussioner kring den ekologiska hållbarheten inom
branschen. Detsamma gäller naturligtvis volymtillväxten i sig,
där en utbredd slit-och-släng mentalitet och kortvariga trender
bidrar till en ständigt växande resursförbrukning. Även ur ett
socialt perspektiv har utvecklingen inom handeln fört med sig
en del problem gällande vissa gruppers tillgång till varuförsörjningen. Äldre och individer med låg rörlighet, till exempel de
utan bil som bor i områden med undermålig kollektivtraﬁk,
har ofta drabbats hårt när mindre närbutiker slagit igen till
följd av konkurrensen från större köpcentrum. Många landsortsbutiker överlever endast tack vare turismtillströmningen
sommartid. Samtidigt har eﬀektiviseringen/storleksrationaliseringen inom handeln drivit fram lägre priser och ett större
utbud, till nytta för ﬂertalet konsumenter, och det ﬁnns
bedömare som menar att en koncentration av varuförsörjningen minskar det totala transportbehovet inom branschen.

1998-2004

Karta 39. Andel av regionens arbetstillfällen inom handel år 2004 samt
sysselsättningsförändring 1998-2004.
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PARTIHANDEL
Struktur och utvecklingstrend

Med partihandel avses varuförsäljning till andra än hushåll.
Skåne har, genom sitt geograﬁska läge och sin transportinfrastruktur, goda förutsättningar för partihandel. Regionen har
en något högre andel sysselsatta inom branschen än riksgenomsnittet, främst genom en förhållandevis stark representation i
västra Skåne. Regionens östra delar har däremot en lägre andel
sysselsatta inom branschen än riksgenomsnittet. Bland
kommunerna hade Burlöv, Staﬀanstorp och Helsingborg de
högsta sysselsättningsandelarna för branschen år 2004, medan
Bromölla, Trelleborg och Ystad hade de lägsta.
Partihandeln i Skåne utvecklades förhållandevis svagt åren
1998–2004, sett till regionen som helhet. I nordvästra Skåne har
branschen emellertid utvecklats avsevärt starkare, med en
tillväxt på över tio procent. I absoluta tal var sysselsättningstillväxten störst i kommunerna Helsingborg, Hässleholm och
Burlöv och minst i Malmö, Lund och Kristianstad. I relativa tal
var det kommunerna Bjuv, Perstorp och Höör som utvecklades
starkast och Bromölla, Tomelilla och Östra Göinge svagast.
Medelinkomsten per sysselsatt är hög i jämförelse med övrig
handel och låg år 2004 även över genomsnittet för samtliga
branscher i regionen. Ökningstakten låg mellan 1998 och 2004
däremot under den genomsnittliga i regionen. Totalt genererade regionens knappa 28 000 arbetstillfällen inom branschen
löneinkomster om cirka 7,5 miljarder kronor år 2004.

Karta 40. Sysselsättningsandel inom partihandel per kommun jämfört med riket
(2004).

Sysselsättning

Medelinkomst per sysselsatt

År 2004

Sysselsättningsandel (%)

Förändring
1998-2004 (%)

År 2004

% av regiongenomsnitt

Ökning
1998-2004 (%)

7 750

6

13

270 000

113

19

Nordöstra Skåne

3 000

4

2

243 000

107

23

Sydvästra Skåne

15 850

6

-3

277 500

107

19

Sydöstra Skåne

1 250

4

2

237 500

108

20

Skåne

27 900

6

2

270 000

110

20

Skåne - samtliga
branscher

498 550

100

7

246 000

100

25

Branschen i
Nordvästra Skåne

Tabell 20. Sysselsättning samt medelinkomst per sysselsatt inom partihandel i Skåne. Regiongenomsnitt avser medelinkomst för samtliga branscher i regiondel eller i hela
Skåne.
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400 sysselsatta år 2004, vilket motsvarade knappt två procent
av den totala sysselsättningen inom branschen. De tio största
koncentrationerna stod för drygt en tiondel av den totala
sysselsättningen och branschen fanns representerad i över 1 700
lägen. Sammantaget får partihandeln således betraktas som en
tämligen spridd verksamhet i regionen.

1998-2004

Karta 41. Andel av regionens arbetstillfällen inom partihandel år 2004 samt
sysselsättningsförändring 1998-2004.

Lokaliseringstendens

Partihandeln följer till stor del befolkningsunderlaget och
ﬁnns representerad i ﬂertalet av regionens tätorter – endast
54 saknade helt arbetstillfällen inom denna bransch år 2004.
De tio största städerna stod för nära två tredjedelar av sysselsättningen, efter att ha minskat sin andel med ungefär fyra
procentenheter mellan 1998 och 2004. Partihandeln tenderar
således att söka sig bort från de största befolkningskoncentrationerna och har, sett till den lägesspeciﬁka lokaliseringstendensen, ett negativt samband med folkmängden i närområdet.
Branschen växer främst utanför de största städerna och då ofta
i lägen med förhållandevis låga markpriser och goda kommunikationer.
Transportstråken är naturligtvis viktiga vid nyetableringar.
27 procent av arbetstillfällena ﬁnns inom en kilometer från
närmsta europavägsanslutning, vilket är en hög siﬀra. Generellt
ﬁnns branschen i lägen med hög sysselsättningstäthet och
samvarierar i viss mån med tillverkningsindustrin och byggverksamhet, vilket indikerar en preferens för lokalisering i eller
i närheten av större industriområden. Elva procent av arbetstillfällena ﬁnns i hamnområden och tolv procent i så kallade
omvandlingsområden. Dock saknas ännu riktigt stora samlade
partihandelsområden i regionen. Främsta koncentrationen av
arbetstillfällen inom partihandeln uppgick till strax över

Karta 42. Geografiskt exempel från Helsingborg på sysselsättningskoncentrationer inom partihandel i Skåne (2004). De röda markeringarna i kartan visar
sysselsättningskoncentrationer inom partihandel.
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HANDEL MED OCH SERVICE AV MOTORFORDON
Struktur och utvecklingstrend

Branschen handel med och service av motorfordon omfattar
såväl handel med personbilar, lastbilar, bussar och motorcyklar
som husvagnar och andra släpfordon och påhängsvagnar. I Skåne
har branschen haft god tillväxt 1998–2004, framför allt på den
västra sidan som haft den starkaste ekonomiska utvecklingen,
men branschen har även expanderat i de östra områdena.
Branschen styrs till stor del av den lokala/regionala efterfrågan,
varför det är rimligt att förvänta sig en sysselsättningsandel i
nivå med riksgenomsnittet. Så är också fallet för Skåne som
helhet och dess fyra hörn. Bland kommunerna sticker dock
Tomelilla, Ängelholm och Osby ut med de högsta sysselsättningsandelarna för branschen år 2004, medan Perstorp, Östra
Göinge och Lund hade de lägsta.
Arbetstillfällena inom handel med och service av motorfordon växte i absoluta tal mest i kommunerna Malmö, Landskrona och Kävlinge, och minst i Staﬀanstorp, Perstorp och
Svalöv 1998–2004. I relativa tal var det kommunerna Bjuv,
Kävlinge och Höör som växte mest och Perstorp, Staﬀanstorp
och Svalöv minst. Medelinkomsten per sysselsatt låg år 2004
under genomsnittet för regionen men något över genomsnittet
inom handeln. Detsamma gäller för ökningstakten 1998–2004,
som också låg under genomsnittet för samtliga branscher men
över genomsnittet inom handeln. Totalt genererade regionens
knappa 10 000 arbetstillfällen inom branschen löneinkomster
om cirka 2,3 miljarder kronor år 2004.

Karta 43. Sysselsättningsandel inom handel med och service av motorfordon
per kommun jämfört med riket (2004).

Sysselsättning

Medelinkomst per sysselsatt

År 2004

Sysselsättningsandel (%)

Förändring
1998-2004 (%)

År 2004

% av regiongenomsnitt

Ökning
1998-2004 (%)

Nordvästra Skåne

2 800

2

12

231 000

96

22

Nordöstra Skåne

1 600

2

7

218 500

96

22

Sydvästra Skåne

4 600

2

27

244 000

94

24

Branschen i

Sydöstra Skåne
Skåne
Skåne - samtliga
branscher

750

2

7

219 000

100

22

9 750

2

17

234 000

95

23

498 550

100

7

246 000

100

25

Tabell 21. Sysselsättning samt medelinkomst per sysselsatt inom handel med och service av motorfordon i Skåne. Regiongenomsnitt avser medelinkomst för samtliga
branscher i regiondel eller i hela Skåne.
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serviceverkstäder i mindre tätorter och på landsbygden, medan
själva handeln med motorfordon som regel ﬁnns i närheten av
konsumenterna, det vill säga de större befolkningskoncentrationerna. Sammantaget ﬁnns dock endast två procent av branschens sysselsatta i någon av stadskärnorna.

1998-2004

Karta 44. Andel av regionens arbetstillfällen inom handel med och service av
motorfordon år 2004 samt sysselsättningsförändring 1998-2004.

Lokaliseringstendens

Utbudet av arbetstillfällen inom handel med och service av
motorfordon samvarierar med tätorternas storlek. En stor
del av regionens tätorter har arbetstillfällen inom branschen,
men det ﬁnns en viss tendens att det är i de större städerna
branschen växer medan den stagnerar eller krymper i de
mindre tätorterna. De tio största städerna stod år 2004 för
cirka 64 procent av arbetstillfällena. Det lägesspeciﬁka lokaliseringsmönstret samvarierar positivt med sysselsättningstätheten
och tillgängligheten med bil (så många som 33 procent av
arbetstillfällena ﬁnns inom en kilometer från europavägsanslutning), men negativt med befolkningstätheten. Mer konkret
innebär detta att branschen ofta ligger i planlagda verksamhetsområden nära huvudleder i utkanten av befolkningskoncentrationerna. Några starka, regelmässiga samvariationer med andra
branscher ﬁnns däremot inte.
Främsta koncentrationen av arbetstillfällen inom branschen
uppgick år 2004 till cirka 320 sysselsatta, vilket motsvarade
drygt tre procent av den totala sysselsättningen. De tio största
koncentrationerna stod för 1 624 arbetstillfällen eller cirka
16 procent av den totala sysselsättningen. Branschen var totalt
representerad i cirka 1 150 lägen, vilket gör den, i relation till
branschens storlek, till den mest spridda inom handeln. Något
som sannolikt beror på att branschen inkluderar många små

Karta 45. Geografiskt exempel från Ängelholm på sysselsättningskoncentrationer inom handel med och service av motorfordon i Skåne (2004). De röda
markeringarna i kartan visar sysselsättningskoncentrationer inom handel med och service
av motorfordon.
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DETALJHANDEL
Struktur och utvecklingstrend

Nära en tredjedel av hushållens konsumtion utgörs av varuinköp genom detaljhandeln, som i huvudsak består av dagligvaruhandel, konfektionshandel och fackhandel men även av postorderoch Internethandel samt torg- och marknadshandel.
Detaljhandeln omfattar även apoteks- och systembolagsmonopolen.
Branschen kännetecknas i Skåne av hög omsättnings- och
sysselsättningstillväxt men låga medelinkomster, som även
utvecklats svagare än genomsnittet bland samtliga branscher i
regionen.
Sysselsättningen inom detaljhandeln ökade avsevärt i Skåne
mellan 1998 och 2004. Tillväxten var som starkast på regionens
västra sida, men även på den östra sidan skapades många nya
arbetstillfällen inom branschen. Utvecklingen följer den
övergripande befolkningsmässiga och ekonomiska trenden, där
ﬂer invånare och stigande inkomster sätter tydliga spår inom
detaljhandeln. Samtliga av Skånes fyra hörn har en sysselsättningsandel för detaljhandeln ungefär i nivå med riksgenomsnittet. Bland kommunerna hade Kävlinge, Åstorp och Burlöv
högst sysselsättningsandelar för branschen år 2004, medan
Perstorp, Bjuv och Östra Göinge hade de lägsta andelarna.
Branschen växte mest i absoluta tal i kommunerna Malmö,
Helsingborg och Lund, och minst i Örkelljunga, Eslöv och
Osby 1998–2004. I relativa tal var tillväxten starkast i kommunerna Åstorp, Kävlinge och Staﬀanstorp och svagast i Örkelljunga, Osby och Perstorp. Totalt genererade regionens dryga
31 000 arbetstillfällen inom branschen löneinkomster om cirka
5,8 miljarder kronor år 2004.

Karta 46. Sysselsättningsandel inom detaljhandel per kommun jämfört med riket
(2004).

Sysselsättning

Medelinkomst per sysselsatt

År 2004

Sysselsättningsandel (%)

Förändring
1998-2004 (%)

År 2004

% av regiongenomsnitt

Ökning
1998-2004 (%)

8 550

7

22

195 500

82

26

Nordöstra Skåne

4 450

6

14

178 000

78

20

Sydvästra Skåne

15 850

6

21

189 000

73

18

Branschen i
Nordvästra Skåne

Sydöstra Skåne

2 200

7

15

181 500

83

19

Skåne

31 050

6

20

188 500

77

20

Skåne - samtliga
branscher

498 550

100

7

246 000

100

25

Tabell 22. Sysselsättning samt medelinkomst per sysselsatt inom detaljhandel i Skåne. Regiongenomsnitt avser medelinkomst för samtliga branscher i regiondel eller i hela
Skåne.
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och 58 procent har högst 300 meter till närmsta regionbusshållplats. 21 procent har högst en kilometer till närmsta europavägsanslutning. Branschen samvarierar ganska väntat med
andra centrumorienterade branscher som hotell- och restaurangverksamhet, basala och kvaliﬁcerade företagstjänster,
personliga tjänster samt fastighets- och uthyrningsverksamhet.
Främsta koncentrationen hade år 2004 cirka 800 arbetstillfällen, vilket motsvarade knappt tre procent av den totala
sysselsättningen inom branschen. De tio största koncentrationerna stod för strax under en femtedel av den totala sysselsättningen. Totalt sett fanns branschen representerad i cirka 1 700
lägen år 2004.

1998-2004

Karta 47. Andel av regionens arbetstillfällen inom detaljhandel år 2004 samt
sysselsättningsförändring 1998-2004.

Lokaliseringstendens

Sysselsättningen inom detaljhandeln följer i ännu högre grad
än partihandeln befolkningsunderlaget i olika delar av regionen. Ju större tätort, desto större utbud av arbetstillfällen
inom denna bransch är en mycket giltig tumregel. De tio
största städerna stod år 2004 för 63 procent av arbetstillfällena.
Endast ett fyrtiotal mindre tätorter saknar helt arbetstillfällen
inom detaljhandeln, medan branschen ﬁnns representerad i
resterande dryga 200 tätorter. Branschen är således en av de
mest spridda i regionen. Det ﬁnns dock en klar tendens att
det framför allt är i regionens större städer och externhandelsplatser i deras närhet som detaljhandeln växer, medan de
mindre tätorterna förlorar arbetstillfällen inom branschen.
Totalt sett är antalet tätorter som ökat sin sysselsättning inom
handeln emellertid jämförbart med antalet som minskat eller
stagnerat sysselsättningsmässigt.
Detaljhandelns lägesspeciﬁka lokalisering är till stor del
inriktad mot befolknings- och sysselsättningstäta lägen, som
vanligtvis också kännetecknas av hög tillgänglighet med såväl
bil som kollektivtraﬁk. Något som naturligtvis har att göra med
att branschen är utpräglat besöksintensiv, men också beroende
av fungerande varuﬂöden. 28 procent av regionens arbetstillfällen inom detaljhandel ﬁnns i stadskärnorna. 55 procent av de
sysselsatta har högst 300 meter till närmsta stadsbusshållplats

Karta 48. Geografiskt exempel från Lund på sysselsättningskoncentrationer
inom detaljhandel i Skåne (2004). De röda markeringarna i kartan visar sysselsättningskoncentrationer inom detaljhandel.
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Branschbredd inom detaljhandeln

När det gäller branschbredd ﬁnns det ett starkt samband med
tätorternas befolkningsstorlek, varpå Malmö, Lund och
Helsingborg har den största branschbredden inom detaljhandeln i Skåne med mellan 97–100 procent av samtliga branscher
som ﬁnns i Skåne. Branschbredden ökar kraftigt i takt med
befolkningsstorleken, för att plana ut i tätorter med ﬂer än
17 000 invånare (ungefär Ystads befolkningsstorlek). Det ﬁnns
också exempel på tätorter som sticker ut genom att ha en stor
branschbredd inom detaljhandeln i förhållande till sin befolkningsstorlek, till exempel Broby, Båstad, Ödåkra, Löddeköpinge och Simrishamn. Förklaringen till Löddeköpinge och
Ödåkras relativt stora branschbredd är de stora handelsetableringar som ﬁnns lokaliserade i eller i utkanten av dessa tätorter
(handelsplats Center Syd respektive Väla handelsområde).
Förklaringen kring Broby, Båstad och Simrishamn torde kunna
vara att dessa tätorter, liksom de stora externa handelsetableringarna, försörjer ett relativt stort näromland med detaljhandel.
Tätort

Invånarantal (2004)

Branschbredd (%) (2004)

Broby

2905

41

Båstad

4737

66

Ödåkra

4787

59

Löddeköpinge

5116

69

Simrishamn

6492

72

Karta 49. Branschbredd inom detaljhandeln (2004). Branschbredden inom
detaljhandeln har ett starkt samband med tätorternas befolkningsstorlek. I kartan visas
respektive tätorts andel av det totala antalet branscher inom detaljhandeln i Skåne.

Tabell 23. Exempel på tätorter med stor branschbredd i förhållande till sin
befolkningsstorlek (2004).

11 Andelen representerade branscher utav SNI-klassiﬁceringens 29 undergrupper inom detaljhandel.
12 Burlöv ingår i Malmö tätort i SCB:s statistik. Troligtvis hade annars även
Burlöv ingått i den grupp tätorter som har en stor branschbredd i förhållande
till sin befolkningsstorlek, med avseende på att köpcentret Burlöv center är
beläget i orten.
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Dagligvaruhandel
Struktur och utvecklingstrend

Dagligvaruhandel, som omfattar varuhus- och stormarknadshandel, livsmedelshandel samt specialbutiker för tobak, alkohol,
läkemedel och sjukvårdsartiklar samt kosmetika, utgör drygt
40 procent av detaljhandeln. Branschen har, i jämförelse med
detaljhandeln som helhet, haft en modest sysselsättningstillväxt
i regionen 1998–2004. Detta gäller samtliga av Skånes fyra
hörn, men tillväxten har varit något starkare i sydvästra Skåne
än i övriga delar av regionen. Branschen följer som regel
befolkningsunderlaget varför dess andel av sysselsättningen
vanligtvis ligger kring riksgenomsnittet, sett till större områden.
Sydöstra Skåne ligger dock något över riksgenomsnittet. Bland
kommunerna hade Åstorp, Tomelilla och Kävlinge högst
sysselsättningsandel för dagligvaruhandel år 2004, medan Bjuv,
Perstorp och Lund hade de lägsta sysselsättningsandelarna för
branschen. Endast åtta av regionens 33 kommuner låg under
rikets genomsnittliga sysselsättningsandel för branschen.
Arbetstillfällena inom dagligvaruhandeln växte i absoluta tal
mest i kommunerna Malmö, Helsingborg och Åstorp, och
minst i kommunerna Ängelholm, Simrishamn och Bjuv
1998–2004. I relativa tal var tillväxten starkast i kommunerna
Åstorp, Kävlinge och Malmö, och svagast i Bjuv, Simrishamn
och Svedala. Medelinkomsten per sysselsatt var år 2004
likvärdig med genomsnittet inom regionens detaljhandel, vilket
innebär en nivå klart under genomsnittet för samtliga branscher i regionen. Utvecklingen av medelinkomsten 1998–2004
understeg likaledes genomsnittet för regionen. Totalt genererade regionens 13 500 arbetstillfällen inom branschen löneinkomster om cirka 2,5 miljarder kronor år 2004.

Karta 50. Sysselsättningsandel inom dagligvaruhandel per kommun jämfört med
riket (2004).

Sysselsättning

Medelinkomst per sysselsatt

År 2004

Sysselsättningsandel (%)

Förändring
1998-2004 (%)

År 2004

% av regiongenomsnitt

Ökning
1998-2004 (%)

Nordvästra Skåne

3 550

3

7

181 000

76

18

Nordöstra Skåne

2 350

3

6

177 000

78

19

Sydvästra Skåne

6 450

2

10

187 500

73

19

Sydöstra Skåne

1 100

3

4

183 500

84

20

Skåne

13 500

3

8

183 500

75

19

Skåne - samtliga
branscher

498 550

100

7

246 000

100

25

Branschen i

Tabell 24. Sysselsättning samt medelinkomst per sysselsatt inom dagligvaruhandel i Skåne. Regiongenomsnitt avser medelinkomst för samtliga branscher i regiondel eller i
hela Skåne.
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spritt lokaliseringsmönster. Främsta koncentrationen hade år
2004 drygt 200 arbetstillfällen, vilket motsvarade mindre än två
procent av den totala sysselsättningen inom branschen. De tio
största koncentrationerna stod för drygt en tiondel av den
totala sysselsättningen. Totalt fanns branschen representerad i
drygt 800 lägen i regionen år 2004.

1998-2004

Karta 51. Andel av regionens arbetstillfällen inom dagligvaruhandel år 2004
samt sysselsättningsförändring 1998-2004.

Lokaliseringstendens

Utbudet inom dagligvaruhandeln samvarierar i hög grad med
tätorternas storlek och en stor del av regionens tätorter hyser
verksamhet inom denna bransch. Sysselsättningen har ökat i
ungefär lika många tätorter som den krympt eller stått still
mellan 1998 och 2004. Det ﬁnns dock en tendens att utbudet
koncentreras till de större städerna och stora köpcentra i deras
närhet. De tio största städerna stod år 2004 ändå inte för mer
än cirka 59 procent av den totala sysselsättningen inom
branschen, det vill säga en mindre andel än av befolkningen,
men ökade sin andel av detaljhandeln med fem procentenheter
mellan 1998 och 2004. Av detta kan tolkas att butikslägen inom
stadsgränserna stärkt sina positioner jämfört med butikslägen
utanför. Något som skulle kunna innebära en lägre belastning
på miljön genom kortare resor för kunderna och större
möjlighet för dem att utnyttja kollektivtraﬁk.
Dagligvaruhandelns lägesspeciﬁka lokalisering styrs till stor
del av befolkningens och arbetsplatsernas lokalisering. Branschen ﬁnns framför allt i tätbefolkade lägen och lägen som har
många arbetsplatser samt kännetecknas av hög tillgänglighet,
inte minst med bil. 22 procent av arbetstillfällena ﬁnns i någon
av stadskärnorna. Starka samvariationer ﬁnns även med
hotell- och restaurangverksamhet, konfektionshandel och
serviceverksamhet. Dagligvaruhandel har ett förhållandevis

Karta 52. Geografiskt exempel från Helsingborg med omnejd på sysselsättningskoncentrationer inom dagligvaruhandel i Skåne (2004). De röda markeringarna i
kartan visar sysselsättningskoncentrationer inom dagligvaruhandel. I kartan visas förutom
Helsingborg också Ödåkra (Väla handelsområde) och Hyllinge.
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Konfektionshandel
Struktur och utvecklingstrend

Konfektionshandel, eller beklädnadshandel om man så vill,
omfattar butikshandel med kläder, skodon, väskor och lädervaror.
Branschen växte kraftigt i Skåne mellan 1998 och 2004.
Tillväxten var likvärdig i alla regionens fyra hörn, förutom
nordöstra Skåne som hade en något lägre tillväxt än övriga
regiondelar. De västra delarna av regionen har en något högre
sysselsättningsandel för konfektionshandeln än vad de östra
områdena har. Högst sysselsättningsandel för branschen år
2004 hade kommunerna Kävlinge, Burlöv och Helsingborg.
Lägst hade kommunerna Svalöv, Staﬀanstorp och Perstorp.
23 av regionens 33 kommuner hade en lägre sysselsättningsandel för branschen än riksgenomsnittet.
Inte så förvånande växte sysselsättningen inom konfektionshandeln mest i absoluta tal i kommunerna Malmö, Lund och
Helsingborg och minst i Eslöv, Osby och Kävlinge 1998–2004.
I relativa tal var tillväxten starkast i Bjuv, Åstorp och Perstorp
samt svagast i kommunerna Svalöv, Staﬀanstorp och Osby.
Branschen hade år 2004 den lägsta medelinkomsten per
sysselsatt inom handeln och nådde endast 70 procent av
genomsnittsinkomsten per sysselsatt i Skåne. Inkomstutvecklingen har varit starkast i regionens norra delar, men totalt sett
utvecklades konfektionshandelns medelinkomst sämre än
genomsnittet i regionen 1998–2004. Totalt genererade regionens dryga 4 100 arbetstillfällen inom branschen löneinkomster
om cirka 700 miljoner kronor år 2004.

Karta 53. Sysselsättningsandel inom konfektionshandel per kommun jämfört
med riket (2004).

Sysselsättning

Medelinkomst per sysselsatt

År 2004

Sysselsättningsandel (%)

Förändring
1998-2004 (%)

År 2004

% av regiongenomsnitt

Ökning
1998-2004 (%)

Nordvästra Skåne

1 050

1

24

172 500

72

19

Nordöstra Skåne

500

1

22

166 500

73

17

Sydvästra Skåne

2 350

1

25

168 500

65

10

Branschen i

Sydöstra Skåne
Skåne
Skåne - samtliga
branscher

250

1

25

182 000

83

11

4 150

1

24

170 000

69

13

498 550

100

7

246 000

100

25

Tabell 25. Sysselsättning samt medelinkomst per sysselsatt inom konfektionshandel i Skåne. Regiongenomsnitt avser medelinkomst för samtliga branscher i regiondel eller i
hela Skåne.
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Konfektionshandeln samvarierar även till stor del med annan
fackhandel, dagligvaruhandel, hotell- och restaurangverksamhet
samt basala företagstjänster. Främsta koncentrationen hade år
2004 knappt 400 arbetstillfällen, vilket motsvarade drygt nio
procent av den totala sysselsättningen inom branschen. De tio
största koncentrationerna stod för något över hälften av den
totala sysselsättningen. Konfektionshandeln har således ett
koncentrerat lokaliseringsmönster och fanns representerad i
avsevärt färre lägen än dagligvaruhandeln år 2004 – cirka
280 inom den förra jämfört med över 800 för den senare, som
förvisso också är en betydligt större bransch. Benägenheten att
resa för inköp av sällanköpsvaror är generellt större än för
dagligvaror och större utbudskoncentrationer kan antas ha
bättre förutsättningar att tillgodose variationerna i kundpreferenser inom konfektionshandeln, det vill säga tillhandahålla det
kunden vill ha.

1998-2004

Karta 54. Andel av regionens arbetstillfällen inom konfektionshandel år 2004
samt sysselsättningsförändring 1998-2004.

Lokaliseringstendens

Förekomsten av konfektionshandel är i hög grad relaterad till
tätorternas storlek, men branschen växte 1998–2004 framför
allt i de största städerna, där de tio största tillsammans stod för
76 procent, det vill säga en kraftig överrepresentation, av
arbetstillfällena år 2004. Tätorter i närheten av Malmö–Lund
har tenderat att förlora arbetstillfällen och de allra minsta
tätorterna saknar ofta helt sysselsättning inom branschen.
Konfektionshandelns lägesspeciﬁka lokalisering samvarierar i
hög grad med sysselsättningstätheten, det vill säga branschen
ﬁnns främst där många människor arbetar. Dessa lägen
kännetecknas också i hög grad av god tillgänglighet med såväl
bil som kollektivtraﬁk. Det rör sig både om centrumlägen och
om externhandelslägen. Centrumhandeln och externhandeln
har dock som regel lite olika proﬁl vad gäller typen av utbud
och målgrupper inom konfektionshandeln. Konfektionshandeln är dock efter ﬁnansiell verksamhet den bransch som har
mest påtagliga centrumtendenser. 53 procent av arbetstillfällena
i Skåne ﬁnns i någon av stadskärnorna. Branschen präglas också
av mycket god tillgänglighet till kollektivtransporter, 72–73
procent av arbetstillfällena ligger inom räckhåll för stads- och
regionbusshållplats, och hela 81 procent ﬁnns inom en två
kilometers radie från närmsta pendeltågsstation.

Karta 55. Geografiskt exempel från Malmö/Burlöv på sysselsättningskoncentrationer inom konfektionshandel i Skåne (2004). De röda markeringarna i kartan visar
sysselsättningskoncentrationer inom konfektionshandel.
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Handel med hem- och fritidsvaror
Struktur och utvecklingstrend

Handeln med hem- och fritidsvaror utgörs av butikshandel med
möbler, hemelektronik, växter och smådjur, böcker och tidningar,
ur och guld, järn-, färg- och inredningsvaror med mera. Sysselsättningen inom branschen växte med över 30 procent i Skåne
mellan 1998 och 2004. Starkast tillväxt hade nordvästra Skåne
medan nordöstra Skåne hade en betydligt mer modest utveckling än övriga delar av regionen. Dessa två områden, nordvästra
och nordöstra Skåne, hade också högst respektive lägst sysselsättningsandel för branschen år 2004. Störst relativ betydelse
hade branschen för sysselsättningen i kommunerna Kävlinge,
Burlöv och Helsingborg, det vill säga de kommuner som år
2004 också hade högst sysselsättningsandel för konfektionshandeln. På motsvarande vis hade Svalöv, Staﬀanstorp och Perstorp
lägst sysselsättningsandel för dessa branscher. 23 av regionens
33 kommuner hade en lägre sysselsättningsandel för handeln
med hem- och fritidsvaror än riksgenomsnittet.
I absoluta tal växte branschen mest i kommunerna
Helsingborg, Malmö och Kävlinge 1998–2004, och minst i
Båstad, Örkelljunga och Osby som alla förlorade arbetstillfällen
inom handeln med hem- och fritidsvaror. I relativa tal växte
branschen mest i kommunerna Åstorp, Staﬀanstorp och
Kävlinge och minst i Båstad, Perstorp och Örkelljunga.
Medelinkomsten per sysselsatt var år 2004 bland de högsta
inom detaljhandeln, men betydligt lägre än genomsnittet i
regionen. Ökningstakten 1998–2004 var dock jämförbar med
genomsnittet för samtliga branscher i regionen. Totalt genererade regionens dryga 11 000 arbetstillfällen inom branschen
löneinkomster om cirka 2,2 miljarder kronor år 2004.

Karta 56. Sysselsättningsandel inom handel med hem- och fritidsvaror per
kommun jämfört med riket (2004).

Sysselsättning

Medelinkomst per sysselsatt

År 2004

Sysselsättningsandel (%)

Förändring
1998-2004 (%)

År 2004

% av regiongenomsnitt

Ökning
1998-2004 (%)

Nordvästra Skåne

3 250

3

42

216 000

90

37

Nordöstra Skåne

1 400

2

22

184 500

81

23

Sydvästra Skåne

5 700

2

29

191 000

74

17

Branschen i

750

2

33

181 000

83

23

Skåne

11 100

2

32

197 000

80

24

Skåne - samtliga
branscher

498 550

100

7

246 000

100

25

Sydöstra Skåne

Tabell 26. Sysselsättning samt medelinkomst per sysselsatt inom handel med hem- och fritidsvaror i Skåne. Regiongenomsnitt avser medelinkomst för samtliga branscher i
regiondel eller i hela Skåne.
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fritidsvaror är därmed även mer spridd än den storleksmässigt
jämförbara branschen dagligvaruhandel, vilket sannolikt beror
på en större förekomst av småbutiker med begränsat sortiment
inom handeln med hem- och fritidsvaror. Branschen har en
högre tillgänglighet till europavägsanslutning än övriga
detaljhandeln, 29 procent av arbetstillfällena ﬁnns inom en
kilometer från sådan. Branschen rymmer dock en rad större
kedjor (exempelvis inom hemelektronik) som ofta väljer att
lokalisera sig i externa lägen med god tillgänglighet till de större
vägarna.

1998-2004

Karta 57. Andel av regionens arbetstillfällen inom handel med hem- och
fritidsvaror år 2004 samt sysselsättningsförändring 1998-2004.

Lokaliseringstendens

Utbudet inom handeln med hem- och fritidsvaror samvarierar
med tätorternas storlek i ungefär samma utsträckning som
konfektionshandeln. Branschen ﬁnns emellertid i ﬂer tätorter
än konfektionshandeln och tillväxten är inte lika koncentrerad
till de större städerna. De tio största städerna stod år 2004 för
drygt 60 procent eller en proportionerlig andel av arbetstillfällena, men minskade sin andel mellan 1998 och 2004. Handeln
med hem- och fritidsvarors lägesspeciﬁka lokalisering samvarierar, precis som konfektionshandeln, med sysselsättningstätheten. Branschen ﬁnns således främst i områden med mycket
verksamhet, och då inte minst i centrala lägen eller externhandelslägen med många etableringar. Stark samvariation ﬁnns
framför allt med förekomsten av konfektionshandel och
hotell- och restaurangverksamhet.
Handeln med hem- och fritidsvaror har ett mindre koncentrerat lokaliseringsmönster än konfektionshandeln, 27 procent
av arbetstillfällena ﬁnns i stadskärnorna, men är också en
betydligt större bransch. Främsta koncentrationen hade år 2004
cirka 400 arbetstillfällen, eller drygt fyra procent av den totala
sysselsättningen. De tio största koncentrationerna stod för
ungefär en fjärdedel av den totala sysselsättningen och branschen fanns totalt i nästan 1 100 lägen. Handeln med hem- och

Karta 58. Geografiskt exempel från Kristianstad på sysselsättningskoncentrationer inom handel med hem- och fritidsvaror i Skåne (2004). De röda markeringarna
i kartan visar sysselsättningskoncentrationer inom handel med hem- och fritidsvaror.
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Postorder- och Internethandel
Struktur och utvecklingstrend

Postorder- och Internethandel är en mycket liten bransch som
dock är i stark tillväxt. Samtidigt är det så att en stor del av
Internethandeln utgör del av företag vars huvudverksamhet
ﬁnns inom andra branscher, varför branschens omfattning
sannolikt undervärderas kraftigt när man som här enbart ser till
renodlad postorder- och Internethandel. I Skåne ökade antalet
arbetstillfällen inom branschen med över 40 procent
1998–2004. Tillväxten var som starkast i nordöstra Skåne, men
från en ytterst blygsam nivå. Sydvästra Skåne har däremot såväl
hög tillväxt som ett ganska ansenligt antal arbetstillfällen inom
branschen. Det är även detta område som, tillsammans med
nordvästra Skåne, hade den högsta sysselsättningsandelen för
branschen år 2004. Bland kommunerna var det Burlöv,
Staﬀanstorp och Båstad som hade de högsta sysselsättningsandelarna. Endast sju av regionens 33 kommuner hade en
sysselsättningsandel i nivå med eller över riksgenomsnittet och
många kommuner saknade helt sysselsättning inom branschen.
I absoluta tal växte sysselsättningen inom postorder- och
Internethandel mest i kommunerna Malmö, Burlöv och
Staﬀanstorp, och i relativa tal i kommunerna Ystad, Båstad och
Malmö, under perioden 1998 till 2004. Branschen minskade
framför allt i Trelleborg, Ängelholm och Bromölla och var år
2004 orepresenterad i 15 kommuner. Medelinkomsten per
sysselsatt var den överlägset högsta inom handeln och låg därtill
över regiongenomsnittet. Även ökningstakten 1998–2004 låg
över genomsnittet i regionen. Totalt genererade regionens dryga
1 000 arbetstillfällen inom branschen löneinkomster om cirka
250 miljoner kronor år 2004.

Karta 59. Sysselsättningsandel inom postorder- och Internethandel per kommun
jämfört med riket (2004).

Sysselsättning

Medelinkomst per sysselsatt

År 2004

Sysselsättningsandel (%)

Förändring
1998-2004 (%)

År 2004

% av regiongenomsnitt

Ökning
1998-2004 (%)

Nordvästra Skåne

350

0

10

228 000

95

23

Nordöstra Skåne

15

0

433

239 500

106

394

Sydvästra Skåne

650

0

71

266 000

103

32

Sydöstra Skåne

10

0

-9

197 500

90

4

1 050

0

43

251 500

102

30

498 550

100

7

246 000

100

25

Branschen i

Skåne
Skåne - samtliga
branscher

Tabell 27. Sysselsättning samt medelinkomst per sysselsatt inom postorder- och Internethandel i Skåne. Regiongenomsnitt avser medelinkomst för samtliga branscher i
regiondel eller i hela Skåne.

69

är den renodlade postorder- och Internethandeln fortfarande
att betrakta som en marginalföreteelse, men förändrade
konsumtionsbeteenden och ökad teknikacceptans kan komma
att öka dess betydelse i en inte alltför avlägsen framtid.

1998-2004

Karta 60. Andel av regionens arbetstillfällen inom postorder- och Internethandel
år 2004 samt sysselsättningsförändring 1998-2004.

Lokaliseringstendens

Antalet arbetstillfällen inom postorder- och Internethandeln är
i hög grad koncentrerade till några få städer och lägen. Endast
13 tätorter hade år 2004 verksamhet inom branschen. De tio
största städerna stod år 2004 för 85 procent av regionens
sysselsättning inom postorder- och Internethandel, men
minskade sin andel något mellan 1998 och 2004.
Postorder- och Internethandelns lägesspeciﬁka lokaliseringsmönster samvarierar inte med befolkningsunderlaget som
övrig handel gör. Marknaden är sällan begränsad till närområdet, utan företagen riktar sig som regel mot en betydligt vidare
kundkrets. Fysisk tillgänglighet är därmed inte relevant annat
än ur personalsynpunkt. Andelen arbetstillfällen som ﬁnns i
omvandlingsområden är så hög som 34 procent, och hela
39 procent ﬁnns i hamnområden. Troligen sköter då många
av dessa ﬁrmor sin verksamhet i lokaler som förut använts av
tillverkningsindustrin. Några starka samvariationer med någon
annan typ av verksamhet ﬁnns inte. Främsta koncentrationen
hade år 2004 drygt 250 arbetstillfällen, vilket motsvarade en
fjärdedel av den totala sysselsättningen inom branschen. De tio
största koncentrationerna stod för nära tre fjärdedelar av den
totala sysselsättningen och branschen fanns representerad i
endast 46 lägen totalt sett. Ur regionalekonomisk synvinkel

Karta 61. Geografiskt exempel från Malmö/Burlöv på sysselsättningskoncentrationer inom postorder- och Internethandel i Skåne (2004). De röda markeringarna i
kartan visar sysselsättningskoncentrationer inom postorder och Internethandel.
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Externa handelsetableringar13

Ett av argumenten i diskussioner kring externa handelsetableringar är att kommunen vill möjliggöra arbetstillfällen
för kommuninvånarna. Av dem som arbetar vid de studerade
handelsetableringarna arbetar 49 procent inom den egna
kommunen. Detta är att jämföra med genomsnittet på
65 procent för samtliga branscher i Skåne. Av de anställda
inom detaljhandeln i Skånes stadskärnor arbetar över
70 procent i hemkommunen. Lägst andel av de anställda
som arbetar i hemkommunen har Burlöv Center, där
33 procent av de anställda pendlar bara från grannkommunen
Malmö. Man kan också se ett samband med kommunstorlek
och andel av de anställda som arbetar i hemkommunen i de
studerade exemplen. Såväl Burlöv som Åstorp är relativt sett
små kommuner och de har också en lägre andel av de anställda
vid handelsetableringarna som arbetar i hemkommunen
jämfört med handelsetableringarna i kommunerna Malmö och
Helsingborg. En annan faktor som kan påverka siﬀrorna är om
handelsetableringen ligger nära kommungränsen. Då torde
sannolikheten öka för att de anställda bor i grannkommunen.

I detta exempel har detaljhandeln i sex externa/halvexterna
handelsetableringar i Skåne studerats – Väla handelsområde
(Ödåkra), Svågertorp handelsområde (Malmö), Handelsplats
Center Syd (Löddeköpinge), Nova Lund, Hyllinge handelsområde och Burlöv Center. Jämförelser har gjorts med detaljhandeln i de skånska stadskärnorna och med den skånska detaljhandeln i stort.
Detaljhandeln är en starkt kvinnodominerad bransch och de
anställda vid externhandelsetableringarna utgör i allmänhet
inget undantag. Fördelningen mellan män och kvinnor skiljer
sig åt mellan de olika handelsetableringarna där Nova Lund
och Burlöv Center har den största andelen kvinnor medan
kvinnliga anställda är i minoritet i Svågertorp. Sannolikt är
detta mönster en avspegling av den typ av handel som ﬁnns
vid de olika etableringarna.
13 I rapporten ”Handla rätt” (länsstyrelsen, 2007) gör länsstyrelsen en
omfattande genomgång av externhandeln i Skåne i dag och de planer som ﬁnns
för handelsetableringar. Man går i rapporten bland annat igenom konsekvenserna (ekonomiska, ekologiska och sociala) av den strukturomvandling som
man har sett inom handeln och vilka eﬀekter ett genomförande av de beﬁntliga
planerna skulle kunna ge. Mot bakgrund av detta ges externhandeln ett mindre
utrymme i den nu föreliggande rapporten.

Handelsområde

Andel kvinnor (%)

Andel män (%)

Medelreseavstånd (km)

Medelreseavstånd kvinnor (km)

Medelreseavstånd män (km)

Andel pendlare (%)

Andel kvinnor som pendlar (%)

Andel män som pendlar (%)

14 Valet av de sex externa/halvexterna handelsetableringarna baseras på
länsstyrelsens deﬁnition (se rapporten ”Handla rätt”, länsstyrelsen, 2007) av de
(till ytan) största externhandelsområdena (undantaget Burlöv Center). Burlöv
Center har valts som ett exempel för att se om någon skillnad föreligger mellan
denna etablering och de övriga, då Burlöv Center till viss del skiljer sig från de
andra etableringarna genom att också fungera som ”närhandel” för ett relativt
stort omkringliggande bostadsområde. För deﬁnition av externa/halvexterna
handelsetableringar, se rapporten som anges ovan.

Svågertorp handelsområde

42

58

11,6

11,7

11,6

35

35

35

Handelsplats Center Syd

63

37

13,3

12,2

15,1

57

53

64

Nova Lund

79

21

12,6

12,2

14,5

60

61

60

Väla handelsområde

69

31

11,9

11,4

13

35

35

35

Hyllinge handelsområde

64

36

11,1

11,1

11,2

69

67

73

Burlöv Center

70

30

11,3

10,7

12,5

78

74

86

Skånska stadskärnor

69

31

9,2

9

9,6

27

27

28

Detaljhandeln i Skåne

65

35

9,2

8,7

10,3

31

29

33

Tabell 28. Anställda i detaljhandeln vid sex externhandelsetableringar, stadskärnorna samt hela Skåne (2004). Detaljhandeln avser branscherna 521-525 enligt
SNI-klassificeringen, postorder- och Internethandeln är därmed exkluderad. För definition av stadskärnorna, se bilaga 1. Pendling avser den över kommungräns.
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Även de anställdas reslängd (fågelvägen) till arbetet skiljer sig åt
mellan de studerade etableringarna. Längst har de anställda vid
handelsplats Center Syd, medan de anställda i Hyllinge har den
kortaste vägen mellan hemmet och arbetsplatsen. Sysselsatta
inom detaljhandeln vid de undersökta externhandelsetableringarna har emellertid i snitt två till fyra kilometer längre resväg
mellan hem och arbete än motsvarande sysselsatta i stadskärnorna. Män reser i allmänhet något längre än kvinnor, och de
pendlar också över kommungränserna i något högre utsträckning.
Utmärkande för de externa handelsetableringarna är att
de gärna lokaliserar sig i nära anslutning till de stora biltraﬁklederna. Närheten till europavägsanslutning är till exempel
mycket hög, 86 procent av arbetstillfällena ﬁnns inom en
kilometer från närmsta sådan. Å andra sidan är tillgängligheten med kollektivtraﬁk betydligt sämre än i stadskärnorna.
40 procent av arbetstillfällena vid de externa handelsetableringarna ﬁnns inom 300 meter från närmsta stadsbusshållplats.
Motsvarande siﬀra för detaljhandeln i stadskärnorna är
94 procent. När det gäller regionbusshållplats är förhållandet
66 procent för externhandeln mot 81 procent för stadskärnorna.
De externa handelsetableringarna genererar även ﬂer och
längre transporter för kunderna än handeln i tätorterna.
Forskning visar dessutom ett ändrat beteende vid inköp där
kunder inte enbart väljer den närmsta handelsetableringen utan
även vill undersöka andra etableringar som är lokaliserade
längre bort.

Slutsatser

4

Handeln följer generellt befolkningsunderlaget, så också
i Skåne. Detta gäller framför allt inom detaljhandeln,
medan partihandeln samt den kraftigt expanderande
postorder- och Internethandeln följer en logik som definieras
av fler faktorer samt utifrån ett större geografiskt sammanhang.

4

Externa lägen, både avseende handel och övriga
verksamheter, kan komma att tappa i attraktionskraft i
en framtid med kraftigt höjda bränslepriser. Lägen med
framtidsutsikt kan istället vara sådana som finns inom nära
räckhåll för kollektivtrafik, till exempel nära pendeltågsstationer. En möjlighet är att utveckla stationsområden med handel
och service för pendlare. Tvätteri, restaurang och café och
motionsanläggning är verksamheter som även kan bidra till
att göra stationsområdena till levande och attraktiva platser
som knyter samman samhällen, i stället för att vara barriärer.
Att människor rör sig i och kring stationsområdena kvällstid
bidrar dessutom till ökad trygghet.

4

Sysselsatta inom externhandel (utifrån sex studerade
externhandelsetableringar) pendlar två till fyra kilometer
längre än övriga sysselsatta inom detaljhandel. Till denna typ
av handelsetablering har både kunder och anställda längre
resväg. Forskning visar ett ändrat beteende vid inköp där
kunder inte enbart väljer den närmsta handelsetableringen
utan även vill undersöka andra etableringar som är lokaliserade längre bort. Externhandelsetableringar genererar fler
och längre transporter än handel i tätorter. Det är viktigt att
ha med detta i avvägningen om hur vi bäst använder vår
infrastruktur och de samhällsekonomiska investeringar som
är gjorda och som kommer att göras.
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Karta 62. Externa handelsetableringar i västra Skåne
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Service

Service
Detta avsnitt belyser dels den övergripande bilden av servicen i Skåne och läsaren ges också
möjlighet att närmare studera strukturer, utvecklingstrender och lokaliseringstendenser inom
ett antal branscher inom servicesektorn. I kapitlet görs en uppdelning av service och välfärdsservice. Service består av en växande marknad av privat serviceverksamhet i anslutning till
bland annat turism och kultur- och rekreationsområdet samt personliga tjänster såsom hud,
hår- och kroppsvård, tvätteritjänster med mera och välfärdsservice inkluderar vård, skola och
omsorg. Denna underuppdelning under service har valts eftersom det som här kallas välfärdsservice har speciella förutsättningar i form av bland annat offentlig ﬁnansiering. I detta inledande
avsnitt behandlas dock de båda underuppdelningarna gemensamt.
Servicesektorn är utpräglat arbetsintensiv och
hade den starkaste sysselsättningstillväxten, av de tre huvudgrupperna näringsliv, handel och service, i såväl Skåne som
riket mellan 1998 och 2004.
Stora förhoppningar ställs till servicesektorn när det gäller
den framtida sysselsättningen, vilket avspeglas i politiska
initiativ kring turism/besöksnäringen, kultursektorn, hushållsnära tjänster etcetera. Begrepp som dessa omfattar vanligtvis
mer än ren serviceverksamhet, men ambitionen är ofta att
ersätta svunna arbetstillfällen inom exempelvis industrisektorn
med tjänster riktade direkt mot individer. Något som emellertid många gånger innebär verksamheter med låga förädlingsvärden per sysselsatt och små möjligheter till produktivitetsförbättringar genom automatisering eller storleksrationalisering.

På senare år har det även funnits en trend att i högre grad
låta serviceverksamheters utförande vila på privata aktörer,
även i de fall det ﬁnns en oﬀentlig grundﬁnansiering i botten.
Något som bland annat kommit till uttryck i ett växande
antal friskolor, ﬂer privata eller kooperativa vårdinrättningar,
förskolor etcetera.
I och med att servicesektorn till stor del är riktad direkt
mot enskilda individer, följer dess utbredning till stor del
befolkningsstrukturen. Detta gäller framför allt det grundläggande utbudet, medan mer specialiserad verksamhet, med höga
kompetenskrav, har ett större upptagningsområde och främst
återﬁnns i de större städerna. På samma vis som inom handeln
kan inrest köpkraft skapa förutsättningar för en betydligt större
lokal servicesektor i vissa områden, än vad det egna befolk-

Sysselsättning

Medelinkomst per sysselsatt

Servicesektorn i

År 2004

Sysselsättningsandel (%)

Förändring
1998-2004 (%)

År 2004

% av regiongenomsnitt

Ökning
1998-2004 (%)

Nordvästra Skåne

38 600

31

17

215 000

90

24

Nordöstra Skåne

27 000

34

11

212 500

94

25

Sydvästra Skåne

88 500

34

14

232 000

90

24

Sydöstra Skåne

11 850

36

14

215 000

98

25

Skåne

166 000

33

14

223 500

91

24

Skåne - samtliga
branscher

498 550

100

7

246 000

100

25

Tabell 29. Sysselsättning samt medelinkomst per sysselsatt inom service i Skåne. Regiongenomsnitt avser medelinkomst för samtliga branscher i regiondel eller i hela Skåne.
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ningsunderlaget motiverar. Detta gäller inte minst i populära
turistorter, men berör då främst privat verksamhet såsom hotell
och restauranger med mera.
Det ﬁnns även ett förhållandevis stort icke-kommersiellt
utbud inom servicesektorn, inte minst inom kultur-, sport- och
rekreationsområdet, där snarast merparten av aktiviteten bygger
på helt eller delvis ideella krafter. Det utbredda föreningslivet i
Skåne, liksom Sverige i övrigt, skapar grund för en bred ﬂora av
verksamheter som inte skulle förekomma i närmelsevis samma
omfattning om de skedde på rent kommersiell bas. Verksamheter som skapar bredd och lägger grunden för framgångsrik
kommersialisering av exempelvis kultur och idrott. Därtill
utgör de ideella verksamheterna en viktig del av skapandet av
attraktiva boendemiljöer, och då inte minst i mer glesbebyggda
områden där det ofta saknas ett kommersiellt utbud. Medan
föreningslivet ﬁnns över hela Skåne har det kommersiella
utbudet av kulturinstitutioner och evenemang en tendens att
polariseras till de större städerna. Skåne kan dock i hög grad
sägas ha ett rikt idrotts- och kulturliv över hela regionen och ett
fullgott basutbud av faciliteter samt kommersiell och oﬀentlig
verksamhet i ﬂertalet av de större tätorterna.
Servicesektorn växer i en klar majoritet av Skånes tätorter,
men det ﬁnns en liten tendens att oﬀentlig verksamhet
koncentreras till något större enheter i de större tätorterna.
Samtidigt har friskolornas intåg och en ökad andel privat
utförda välfärdstjänster bidragit till en mer varierad ﬂora av
aktörer och ibland även ett mer spritt lokaliseringsmönster.
Servicesektorn har inte storleksrationaliserats på samma vis som
handeln, men det är möjligt att utvecklingen till viss del kan
komma att gå i den riktningen. Något som i sådana fall skulle
innebära en sämre servicetillgång för vissa grupper samt ett
ökat transportarbete för att nå servicepunkterna. Ambulerande
serviceverksamheter är dock ett mellanliggande alternativ som
används främst inom viss oﬀentlig verksamhet, såsom hemtjänst och hemsjukvård. Ett alternativ som många gånger kan
vara en attraktiv lösning ur både producent- och konsumentperspektivet likväl som ur hållbarhetssynpunkt.

1998-2004

Karta 63. Andel av regionens arbetstillfällen inom service år 2004 samt
sysselsättningsförändring 1998-2004.
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SERVICE
Hotell- och restaurangverksamhet
Struktur och utvecklingstrend

Besöksnäringen lyfts ofta fram som en bransch i stark tillväxt.
Sett till utvecklingen inom hotell- och restaurangverksamhet i
såväl Skåne som riket förefaller det vara ett väl underbyggt
utlåtande. Branschen går starkt fram i regionens alla delar,
men framför allt i sydöstra Skåne, sett till den relativa sysselsättningsförändringen 1998–2004. Branschen hade år 2004 en
regional sysselsättningsandel på samma nivå som rikets,
förutom i nordöstra Skåne, som låg klart under riksgenomsnittet. Bland kommunerna hade Båstad, Höganäs och Höör de
högsta sysselsättningsandelarna för branschen, medan Bjuv,
Lomma och Östra Göinge hade de lägsta.
Hotell- och restaurangverksamheten ökade 1998–2004 mest i
antal arbetstillfällen i kommunerna Malmö, Helsingborg och
Kristianstad, och minst i Landskrona, Perstorp och Svedala,
som alla förlorade arbetstillfällen inom branschen under
perioden. I relativa tal var det kommunerna Skurup, Tomelilla
och Svalöv som utvecklades starkast, och Perstorp, Östra
Göinge och Örkelljunga svagast. Hotell- och restaurangverksamhet är en utpräglad låglönebransch och hade år 2004,
tillsammans med branschen personliga tjänster, den lägsta
medelinkomsten per sysselsatt av samtliga branscher. Inkomstutvecklingen 1998–2004 var därtill klart lägre än genomsnittet i
regionen. Totalt genererade regionens knappa 12 000 arbetstillfällen inom branschen löneinkomster om cirka 1,8 miljarder
kronor år 2004.

Karta 64. Sysselsättningsandel inom hotell- och restaurangverksamhet per
kommun jämfört med riket (2004).

Sysselsättning

Medelinkomst per sysselsatt

År 2004

Sysselsättningsandel (%)

Förändring
1998-2004 (%)

År 2004

% av regiongenomsnitt

Ökning
1998-2004 (%)

Nordvästra Skåne

3 300

3

28

152 000

63

18

Nordöstra Skåne

1 450

2

32

141 750

62

21

Sydvästra Skåne

6 300

2

15

156 000

60

15

Sydöstra Skåne

850

3

60

150 000

68

18

Skåne

11 900

2

23

153 000

62

17

Skåne - samtliga
branscher

498 550

100

7

246 000

100

25

Branschen i

Tabell 30. Sysselsättning samt medelinkomst per sysselsatt inom hotell- och restaurangverksamhet i Skåne. Regiongenomsnitt avser medelinkomst för samtliga branscher i
regiondel eller i hela Skåne.
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ganska utspridd, vilket beror på att besöksströmmarna skapar
en något annan logik än det fasta bosättningsmönstret som
styr mycket av lokaliseringen inom vård, skola och omsorg.
Den främsta koncentrationen av verksamhet uppgick till drygt
600 arbetstillfällen, vilket motsvarade strax över fem procent av
den totala sysselsättningen inom branschen. De tio främsta
koncentrationerna stod för omkring en fjärdedel av den totala
sysselsättningen.

1998-2004

Karta 65. Andel av regionens arbetstillfällen inom hotell- och restaurangverksamhet år 2004 samt sysselsättningsförändring 1998-2004.

Lokaliseringstendens

Förekomsten av hotell- och restaurangverksamhet samvarierar i
hög grad med tätorternas storlek. Nära 100 tätorter saknar dock
verksamhet inom branschen. De tio största städerna stod år
2004 för två tredjedelar av arbetstillfällena och hade en positiv
utveckling 1998–2004. Däremot gick hotell- och restaurangnäringen tillbaka i en stor del av de mindre tätorterna, även
om många exempel också fanns på motsatsen.
Det lägesspeciﬁka lokaliseringsmönstret samvarierar med
sysselsättningstätheten, vilket beror på att branschen till stor
del ﬁnns i centrala lägen i regionens städer samt i anslutning till
stora arbetsplatskoncentrationer såsom industriområden och
externhandelsplatser. Branschen är likväl en av de med störst
centrumtendens, 43 procent av arbetstillfällena ﬁnns i stadskärnorna, och andelen med högst en kilometer till närmsta
europavägsanslutning är endast nio procent. Hotell- och
restaurangverksamheten samvarierar till stor del med andra
centrumorienterade branscher som ﬁnansiell verksamhet, basala
och kvaliﬁcerade företagstjänster samt i något lägre grad med
personliga tjänster, detaljhandel, oﬀentlig förvaltning och
fastighets- och uthyrningsverksamhet.
Hotell- och restaurangverksamheten ﬁnns representerad i
förhållandevis många lägen, drygt 1 000 år 2004. I jämförelse
med många andra serviceverksamheter är branschen således

Karta 66. Geografiskt exempel från Båstad på sysselsättningskoncentrationer
inom hotell- och restaurangverksamhet i Skåne (2004). De röda markeringarna i
kartan visar sysselsättningskoncentrationer inom hotell- och restaurangverksamhet.
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Rekreations-, kultur- och sportverksamhet
Struktur och utvecklingstrend

Rekreations-, kultur- och sportverksamhet är som bransch
av medelstor omfattning, men kännetecknas även av en stor
mängd icke-kommersiell verksamhet, som inte ingår i denna
redovisning. Den kommersiella delen av branschen växte
avsevärt i antal arbetstillfällen i såväl Skåne som i riket
1998–2004. Nordöstra Skåne skiljer sig dock från övriga
regiondelar med en negativ tillväxt inom branschen under
perioden. Det var även nordöstra Skåne som år 2004 hade den
lägsta sysselsättningsandelen för branschen. Skåne som helhet
hade en sysselsättningsandel något under riksgenomsnittet.
Bland kommunerna hade branschen högst sysselsättningsandel
i Vellinge, Malmö och Båstad, och lägst i Åstorp, Örkelljunga
och Burlöv.
Sysselsättningen inom rekreations-, kultur- och sportverksamhet ökade i absoluta tal mest i kommunerna Malmö, Lund
och Helsingborg, och minst i Kristianstad, Bromölla och Östra
Göinge 1998–2004. I relativa tal var tillväxten högst i Sjöbo,
Kävlinge och Burlöv, och lägst i Kristianstad, Bromölla och
Östra Göinge, det vill säga samma kommuner som i absoluta
tal. Medelinkomsten per sysselsatt låg år 2004 under genomsnittet för såväl regionen som servicebranscherna. Branschens
inkomstutveckling tillhörde dessutom de svagare 1998–2004.
Totalt genererade regionens dryga 10 000 arbetstillfällen inom
branschen löneinkomster om cirka 2,1 miljarder kronor år
2004.

Karta 67. Sysselsättningsandel inom rekreations-, kultur- och sportverksamhet
per kommun jämfört med riket (2004).

Sysselsättning

Medelinkomst per sysselsatt

År 2004

Sysselsättningsandel (%)

Förändring
1998-2004 (%)

År 2004

% av regiongenomsnitt

Ökning
1998-2004 (%)

Nordvästra Skåne

2 250

2

30

203 000

85

16

Nordöstra Skåne

1 050

1

-4

189 500

84

21

Sydvästra Skåne

6 300

2

28

212 500

82

17

Branschen i

600

2

38

186 500

85

11

Skåne

10 200

2

25

206 500

84

17

Skåne - samtliga
branscher

498 550

100

7

246 000

100

25

Sydöstra Skåne

Tabell 31. Sysselsättning samt medelinkomst per sysselsatt inom rekreations-, kultur- och sportverksamhet i Skåne. Regiongenomsnitt avser medelinkomst för samtliga
branscher i regiondel eller i hela Skåne.

78

runt om i regionen, bland annat genom regionens många
enskilda kulturföretagare bosatta på Österlen och i andra
mer glesbebyggda områden. Den främsta koncentrationen av
verksamhet uppgick år 2004 till strax över 350 arbetstillfällen,
vilket motsvarade drygt tre och en halv procent av den totala
sysselsättningen inom branschen. De tio främsta koncentrationerna stod för drygt en femtedel av den totala sysselsättningen.
Totalt sett fanns branschen representerad i något över 1 200
lägen år 2004.

1998-2004

Karta 68. Andel av regionens arbetstillfällen inom rekreations-, kultur- och
sportverksamhet år 2004 samt sysselsättningsförändring 1998-2004.

Lokaliseringstendens

Arbetstillfällena inom rekreations-, kultur- och sportverksamhet följer till stor del befolkningens fördelning, men nära 100
tätorter saknade år 2004 helt sysselsättning inom branschen.
De tio största städerna stod år 2004 för två tredjedelar av
sysselsättningen. Tillväxt 1998–2004 skedde i en majoritet av de
tätorter som hade arbetstillfällen inom branschen, men framför
allt i de större tätorterna. Stagnering eller tillbakagång inträffade främst i tätorter i närheten av Malmö samt i nordöstra
Skåne.
Det lägesspeciﬁka lokaliseringsmönstret samvarierar med
såväl sysselsättnings- som befolkningstätheten, men också i viss
mån negativt med andelen högutbildade. Av detta kan tolkas
att verksamhet ﬁnns i förhållandevis centrala tätortslägen men
mer sällan där högutbildade bor. Branschen samvarierar med
kvaliﬁcerade företagstjänster och hotell- och restaurangverksamhet samt i viss mån personliga tjänster, gymnasieutbildning,
konfektionshandel, oﬀentlig förvaltning, basala företagstjänster
samt fastighets- och uthyrningsverksamhet.
En stor del av branschen är koncentrerad till några få lägen,
och på en övergripande nivå är branschen högst centrumdriven
med 35 procent av arbetstillfällena i stadskärnorna. Men
branschen har samtidigt en förhållandevis stark representation

Karta 69. Geografiskt exempel från Malmö på sysselsättningskoncentrationer
inom rekreations-, kultur- och sportverksamhet i Skåne (2004). De röda
markeringarna i kartan visar sysselsättningskoncentrationer inom rekreations- kultur- och
sportverksamhet.
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Personliga tjänster
Struktur och utvecklingstrend

Personliga tjänster omfattar främst tvätteritjänster, hår-, hud- och
kroppsvård samt begravningsverksamhet. Sysselsättningen inom
branschen ökade avsevärt i omfattning mellan 1998 och 2004
i såväl Skåne som riket. Alla Skånes fyra hörn hade år 2004 en
sysselsättningsandel för personliga tjänster som låg något över
riksgenomsnittet. Bland kommunerna hade Vellinge, Lomma
och Staﬀanstorp högst sysselsättningsandel för branschen, och
Bromölla, Lund och Perstorp lägst.
Branschen hade 1998–2004 sin starkaste tillväxt av arbetstillfällen i kommunerna Malmö, Helsingborg och Kristianstad,
och sin svagaste utveckling i Lund, Båstad och Klippan.
I relativa tal var det kommunerna Vellinge, Bjuv och Svalöv
som ökade mest, men fortfarande Båstad, Lund och Klippan
som hade den svagaste utvecklingen. Branschen har, tillsammans med hotell- och restaurangnäringen, de lägsta produktionsvärdena i regionen, med en medelinkomst per sysselsatt
som endast uppgår till drygt 60 procent av den genomsnittliga
i regionen. Även inkomstutvecklingen var svag 1998–2004.
Totalt genererade regionens knappa 4 500 arbetstillfällen inom
branschen löneinkomster om cirka 670 miljoner kronor år
2004.
Karta 70. Sysselsättningsandel inom personliga tjänster per kommun jämfört
med riket (2004).

Sysselsättning
Branschen i
Nordvästra Skåne

Medelinkomst per sysselsatt

År 2004

Sysselsättningsandel (%)

Förändring
1998-2004 (%)

År 2004

% av regiongenomsnitt

Ökning
1998-2004 (%)

1 150

1

43

146 500

61

22

Nordöstra Skåne

700

1

32

154 500

68

29

Sydvästra Skåne

2 250

1

24

157 500

61

19

Sydöstra Skåne

250

1

40

137 000

62

25

4 400

1

31

153 000

62

21

498 550

100

7

246 000

100

25

Skåne
Skåne - samtliga
branscher

Tabell 32. Sysselsättning samt medelinkomst per sysselsatt inom personliga tjänster i Skåne. Regiongenomsnitt avser medelinkomst för samtliga branscher i regiondel eller i
hela Skåne.

80

En stor del av arbetstillfällena inom personliga tjänster är
koncentrerat till några få lägen, men samtidigt ﬁnns många
mindre företag/arbetsställen i regionen som ger ett mer spritt
lokaliseringsmönster, men då främst i och kring de större
städerna. Den främsta koncentrationen av verksamhet uppgick
år 2004 till något över 100 arbetstillfällen, vilket motsvarade
knappt tre procent av den totala sysselsättningen inom
branschen. De tio främsta koncentrationerna stod för strax
under en femtedel av den totala sysselsättningen och totalt sett
fanns branschen representerad i nära 1 300 lägen år 2004 –
anmärkningsvärt många med tanke på branschens sysselsättningsmässigt begränsade omfattning.

1998-2004

Karta 71. Andel av regionens arbetstillfällen inom personliga tjänster år 2004
samt sysselsättningsförändring 1998-2004.

Lokaliseringstendens

Personliga tjänster ﬁnns i en majoritet av regionens tätorter,
men saknas som regel i de allra minsta. Antalet arbetstillfällen
samvarierar med tätorternas storlek och de tio största städerna
stod år 2004 för cirka 63 procent av sysselsättningen, men
minskade sin andel något 1998–2004. Branschen växte
1998–2004 i ﬂertalet tätorter som hade verksamhet inom den,
inte minst de större städerna. Att landstingets tvätteri ﬂyttats
från Lund till Kristianstad syns också tydligt i statistiken och
förklarar tillbakagången i den förra samt en stor del av tillväxten i den senare.
Det lägesspeciﬁka lokaliseringsmönstret samvarierar med
sysselsättnings- och befolkningstätheten, vilket även i detta fall
indikerar ett centralitetsdrivet lokaliseringsmönster. Branschen
är besöksintensiv och lägger sig helt enkelt nära kunderna,
vilket är där många människor bor, arbetar eller passerar.
30 procent av arbetstillfällena ﬁnns i någon av stadskärnorna.
Samvariationer ﬁnns även med branscherna ﬁnansiell verksamhet, kvaliﬁcerade företagstjänster, detaljhandel samt hotell och
restaurangverksamhet, men även i viss mån med rekreations-,
kultur- och sportverksamhet, öppenvård, fastighets- och
uthyrningsverksamhet och basala företagstjänster.

Karta 72. Geografiskt exempel från Landskrona på sysselsättningskoncentrationer inom personliga tjänster i Skåne (2004). De röda markeringarna i kartan visar
sysselsättningskoncentrationer inom personliga tjänster.
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VÄLFÄRDSSERVICE
Förskola och dagbarnvård
Struktur och utvecklingstrend

Förskola och dagbarnvård är en verksamhet vars sysselsättningsmässiga omfattning i huvudsak styrs av antalet barn i åldrarna
1–5 år. I Skåne har branschen, i likhet med riket, minskat i
omfattning 1998–2004, efter att de stora barnkullarna från
början av 1990-talet lämnat barnomsorgen och gått in i
skolsystemet. Branschen har minskat i alla regiondelar, men
mest i sydöstra Skåne. Sysselsättningsandelen är däremot
likvärdig för Skånes alla fyra hörn och ligger strax över riksgenomsnittet. Vellinge, Lomma och Staﬀanstorp är de kommuner
som år 2004 hade högst andel sysselsatta inom branschen
medan Helsingborg, Perstorp och Tomelilla hade de lägsta
andelarna.
I absoluta tal växte branschen mest i kommunerna Landskrona, Malmö och Hässleholm och minst i Helsingborg,
Burlöv och Lomma 1998–2004. I relativa tal var det kommunerna Landskrona, Östra Göinge och Skurup som ökade sina
arbetstillfällen inom branschen mest, medan Burlöv, Lomma
och Simrishamn gick kraftigast tillbaka. Förskola och dagbarnvård präglas av låga lönenivåer. Medelinkomsten per sysselsatt
var år 2004 knappt 80 procent av den genomsnittliga i
regionen. Även inkomstutvecklingen låg under genomsnittet
för samtliga branscher i regionen 1998–2004. Totalt genererade
regionens cirka 15 500 arbetstillfällen inom branschen löneinkomster om cirka 3 miljarder kronor år 2004.

Karta 73. Sysselsättningsandel inom förskola och dagbarnvård per kommun
jämfört med riket (2004).

Sysselsättning

Medelinkomst per sysselsatt
Ökning
1998-2004 (%)

År 2004

Sysselsättningsandel (%)

Förändring
1998-2004 (%)

År 2004

% av regiongenomsnitt

Nordvästra Skåne

3 650

3

-6

187 000

78

21

Nordöstra Skåne

2 500

3

-1

187 500

83

21

Sydvästra Skåne

8 400

3

-5

195 500

76

22

Sydöstra Skåne

1 000

3

-10

192 000

88

22

Skåne

15 550

3

-5

192 000

78

22

Skåne - samtliga
branscher

498 550

100

7

246 000

100

25

Branschen i

Tabell 33. Sysselsättning samt medelinkomst per sysselsatt inom förskola och dagbarnvård i Skåne. Regiongenomsnitt avser medelinkomst för samtliga branscher i regiondel
eller i hela Skåne.
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Förskola och dagbarnvård är en bransch präglad av små,
utspridda arbetsställen. Främsta koncentrationen hade år 2004
endast knappt 100 arbetstillfällen, vilket motsvarade blott en
halv procent av den totala sysselsättningen inom branschen. De
tio största koncentrationerna stod för cirka fem procent av den
totala sysselsättningen och branschen fanns totalt representerad
i cirka 1 200 lägen. Successivt ökade krav på kostnadseﬀektivitet och pedagogisk kompetens inom verksamheten talar i viss
mån för större enheter, men en växande ﬂora av pedagogiska
inriktningar samt privata alternativ till det kommunala utbudet
verkar samtidigt åt motsatt håll.

1998-2004

Karta 74. Andel av regionens arbetstillfällen inom förskola och dagbarnvård år
2004 samt sysselsättningsförändring 1998-2004.

Lokaliseringstendens

Förekomsten av arbetstillfällen inom förskola och dagbarnvård
följer i hög grad tätorternas storlek. Endast 26 tätorter saknade
år 2004 helt arbetstillfällen inom denna bransch. De tio största
städerna stod för cirka 44 procent av arbetstillfällena, vilket var
det lägsta värdet, eller största underrepresentationen, för
samtliga branscher förutom primärnäringarna. Sysselsättningstillväxt mellan 1998 och 2004 förekom främst i de mindre
tätorterna, medan antalet arbetstillfällen stod i princip still eller
gick tillbaka i de största städerna. Ett förhållande som beror på
att många barnfamiljer väljer att bosätta sig utanför de större
städerna, om än ofta i lägen/orter med goda pendlingsmöjligheter till dem.
Det lägesspeciﬁka lokaliseringsmönstret har en stark
samvariation med befolkningskoncentrationerna, men även i
viss mån med sysselsättningstätheten, det vill säga arbetsplatsernas lokalisering. Förskola och dagbarnvård är en spridd bransch
med tydliga krav på att ligga nära kunden, det vill säga ﬁnnas
där barnfamiljerna bor. Resultatet är bland annat att tillgängligheten till kollektivtraﬁk är låg, endast 49 procent av arbetstillfällena ﬁnns inom två kilometer från en pendeltågsstation, en
låg andel jämfört med andra branscher. Branschen samvarierar
också med branschen öppenvård och social omsorg samt i viss
mån med dagligvaruhandel och grundskola.

Karta 75. Geografiskt exempel från Hässleholm på sysselsättningskoncentrationer inom förskola och dagbarnvård i Skåne (2004). De röda markeringarna i kartan
visar sysselsättningskoncentrationer inom förskola och dagbarnvård.
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Grundskoleutbildning
Struktur och utvecklingstrend

I likhet med förskola och dagbarnvård styrs grundskolans
omfattning i hög grad av förekomsten av barn i ung ålder, i
detta fall åldrarna 6–15 år om sexårsverksamheten inkluderas.
Branschen växte avsevärt i såväl Skåne som riket mellan 1998
och 2004. I Skåne var tillväxten likvärdig i alla regiondelar,
förutom sydöstra Skåne som hade en något mer blygsam
tillväxt. Sysselsättningsandelen för branschen var år 2004
ändock högst, och klart över riksgenomsnittet, i sydöstra Skåne,
medan övriga regiondelar låg på ungefär samma nivå som riket
i genomsnitt. Bland kommunerna var det Vellinge, Sjöbo och
Staﬀanstorp som hade de högsta sysselsättningsandelarna för
branschen, medan Perstorp, Båstad och Malmö hade de lägsta.
Antalet arbetstillfällen inom grundskolan ökade i absoluta tal
mest i kommunerna Helsingborg, Lund och Malmö och minst
i Simrishamn, Östra Göinge och Perstorp 1998–2004. I relativa
tal var det kommunerna Lomma, Höganäs och Bjuv som ökade
mest, och Simrishamn, Östra Göinge och Perstorp minst. Även
om medelinkomsten per sysselsatt ligger klart över den inom
förskola och dagbarnvård, kommer inte heller grundskolan upp
i genomsnittsinkomsten i regionen. Inkomstutvecklingen låg
därtill strax under genomsnittet mellan 1998 och 2004, vilket
innebär att eftersläpningen snarast ökar. Totalt genererade
regionens cirka 23 500 arbetstillfällen inom branschen löneinkomster om cirka 5,5 miljarder kronor år 2004.

Karta 76. Sysselsättningsandel inom grundskoleutbildning per kommun jämfört
med riket (2004).

Sysselsättning

Medelinkomst per sysselsatt
Förändring
1998-2004 (%)

År 2004

Nordvästra Skåne

6 150

5

24

229 000

96

22

Nordöstra Skåne

4 050

5

20

229 000

101

23

Sydvästra Skåne

11 400

4

17

236 000

91

23

Sydöstra Skåne

2 100

6

10

232 000

106

24

Skåne

23 700

5

18

232 500

95

23

Skåne - samtliga
branscher

498 550

100

7

246 000

100

25

Branschen i

% av regiongenomsnitt

Ökning
1998-2004 (%)

År 2004

Sysselsättningsandel (%)

Tabell 34. Sysselsättning samt medelinkomst per sysselsatt inom grundskoleutbildning i Skåne. Regiongenomsnitt avser medelinkomst för samtliga branscher i regiondel eller
i hela Skåne.

84

Grundskolan kännetecknas även av större arbetsställen än
förskola och dagbarnvård och få riktigt små arbetsställen.
Främsta koncentrationen hade år 2004 drygt 300 arbetstillfällen, vilket motsvarade en och en halv procent av den totala
sysselsättningen inom branschen. De tio största koncentrationerna stod för drygt åtta procent av den totala sysselsättningen.
Branschen fanns representerad i totalt cirka 500 lägen år 2004.

1998-2004

Karta 77. Andel av regionens arbetstillfällen inom grundskoleutbildning år 2004
samt sysselsättningsförändring 1998-2004.

Lokaliseringstendens

I likhet med förskola och dagbarnvård följer arbetstillfällena
inom grundskolan befolkningsstrukturen, men det är betydligt
ﬂer tätorter som helt saknar verksamhet inom denna bransch
än vad som är fallet inom förskola och dagbarnvård. Koncentrationsgraden är således något större, men de tio största
städerna stod år 2004 ändå inte för mer än cirka 48 procent av
den totala sysselsättningen och var därmed klart underrepresenterade jämfört med befolkningsandelen. Men, branschen växte
1998–2004 i ﬂertalet tätorter och då i synnerhet i de större
städerna. Viss tillväxt av friskolor i de mindre orterna har
sannolikt motverkat den centraliseringstendens som ﬁnns inom
den kommunala grundskoleverksamheten.
Det lägesspeciﬁka lokaliseringsmönstret samvarierar starkt
med befolkningens fördelning, men till skillnad från förskola
och dagbarnvård i lika stor utsträckning med sysselsättningstätheten. Konkret innebär detta att grundskolor ofta förläggs till
tätorter av något större storlek och har ett större upptagningsområde än förskola och dagbarnvård. Branschen samvarierar
trots det i viss mån med förskola och dagbarnvård.

Karta 78. Geografiskt exempel från Svedala på sysselsättningskoncentrationer
inom grundskoleutbildning i Skåne (2004). De röda markeringarna i kartan visar
sysselsättningskoncentrationer inom grundskoleutbildning.
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Gymnasial utbildning
Struktur och utvecklingstrend

Sysselsättningen inom gymnasial utbildning ökade betydligt
mer i Skåne än i riket mellan 1998 och 2004. Regionen låg trots
det inte på en högre sysselsättningsandel för branschen än
riksgenomsnittet år 2004. Andelen var dock något högre i
sydöstra Skåne, medan övriga regiondelar låg på ungefär samma
nivå som riket. Bland kommunerna hade Klippan, Ystad och
Tomelilla de högsta sysselsättningsandelarna för branschen
medan Perstorp, Bromölla och Åstorp hade de lägsta.
Den gymnasiala utbildningen expanderade mest i kommunerna Malmö, Helsingborg och Lund, räknat i absolut
sysselsättningsförändring 1998–2004, och minst i Ängelholm,
Eslöv och Staﬀanstorp. I relativa tal var det emellertid kommunerna Vellinge, Burlöv och Malmö som ökade mest och
Staﬀanstorp, Ängelholm och Eslöv minst. Medelinkomsten per
sysselsatt låg klart över den inom förskola och grundskola och
därtill över genomsnittet bland samtliga branscher i regionen år
2004. Inkomstutvecklingen låg dock under den genomsnittliga
i regionen 1998–2004. Totalt genererade regionens dryga 6 000
arbetstillfällen inom branschen löneinkomster om cirka 1,6 miljarder kronor år 2004.

Karta 79. Sysselsättningsandel inom gymnasial utbildning per kommun jämfört
med riket (2004).

Sysselsättning
Branschen i

År 2004

Medelinkomst per sysselsatt

Sysselsättningsandel (%)

Förändring
1998-2004 (%)

År 2004

% av regiongenomsnitt

Ökning
1998-2004 (%)

Nordvästra Skåne

1 600

1

13

260 000

109

22

Nordöstra Skåne

1 100

1

7

262 500

116

25

Sydvästra Skåne

3 050

1

31

265 500

103

22

Sydöstra Skåne
Skåne
Skåne - samtliga
branscher

500

2

44

245 500

112

19

6 250

1

22

262 000

107

22

498 550

100

7

246 000

100

25

Tabell 35. Sysselsättning samt medelinkomst per sysselsatt inom gymnasial utbildning i Skåne. Regiongenomsnitt avser medelinkomst för samtliga branscher i regiondel eller
i hela Skåne.
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minst till följd av att faciliteterna ofta läggs i anslutning till
och nyttjas i själva skolverksamheten.
Gymnasieutbildningen präglas av få och förhållandevis stora
verksamhetspunkter. Främsta sysselsättningskoncentrationen
uppgick år 2004 till drygt 200 arbetstillfällen, vilket motsvarade
knappt fyra procent av den totala sysselsättningen inom
branschen. De tio största koncentrationerna stod för drygt
30 procent av sysselsättningen och branschen fanns representerad i endast 88 lägen i regionen.

1998-2004

Karta 80. Andel av regionens arbetstillfällen inom gymnasial utbildning år 2004
samt sysselsättningsförändring 1998-2004.

Lokaliseringstendens

Antalet arbetstillfällen inom gymnasial utbildning samvarierar
till viss del med tätorternas storlek, men över 200 av regionens
tätorter saknar helt arbetstillfällen inom denna bransch.
Utbudet är starkt koncentrerat till de största städerna och de tio
största stod år 2004 för hela 80 procent av sysselsättningen
inom branschen. Det är även bland dessa man hittar de som
utvecklades starkast mellan 1998 och 2004. Upptagningsområdena för gymnasieskolor är således generellt vida större än vad
som är fallet för grundskolorna. Jämfört med förskola och
grundskola är därför gymnasieskolan betydligt mer centralitetsdriven, 34 procent av arbetstillfällena ﬁnns i någon av stadskärnorna. Tillgängligheten till kollektivtraﬁk är också god, 65–70
procent av arbetstillfällena ﬁnns inom 300 meter från närmsta
stads- eller regionbusshållplats.
Det lägesspeciﬁka lokaliseringsmönstret samvarierar, till skillnad från ﬂertalet andra branscher, inte med sysselsättningstätheten, vilket beror på att skolorna vanligtvis ligger åtskilda från
annan verksamhet samt att eleverna inte räknas in i begreppet.
Eleverna inräknat är gymnasieskolor i sig en i hög grad
sysselsättningstät verksamhet och därtill ofta så stora att det
inte ﬁnns plats för annan verksamhet i samma läge. Branschen
samvarierar ändå i viss mån med oﬀentlig förvaltning samt
rekreations-, kultur- och sportverksamhet. Det senare inte

Karta 81. Geografiskt exempel från Ystad på sysselsättningskoncentrationer
inom gymnasial utbildning i Skåne (2004). De röda markeringarna i kartan visar
sysselsättningskoncentrationer inom gymnasial utbildning.

15 På grund av felklassiﬁcering i SCB:s primärmaterial saknas emellertid
Österlengymnasiet i Simrishamn i redovisningen.
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Högre utbildning
Struktur och utvecklingstrend

Högre utbildning omfattar utbildning vid universitet och
högskolor samt den kvaliﬁcerade yrkesutbildningen, och är en
bransch med stark representation i Skåne. Sysselsättningsandelen är högre än riksgenomsnittet i sydvästra Skåne, som står för
merparten av utbildningsinstitutionerna. Övriga regiondelar
ligger under eller mycket under den genomsnittliga sysselsättningsandelen för branschen i riket. Bland kommunerna hade
Lund, Kristianstad och Malmö de högsta sysselsättningsandelarna år 2004. Flertalet kommuner hade dock färre än 20
arbetstillfällen inom branschen och fyra kommuner saknade
helt sysselsättning inom den.
Tillväxten inom högre utbildning var 1998–2004 svag i
regionen som helhet. På den västra sidan har arbetstillfällena
ökat, men på den östra, och då i synnerhet den sydöstra, sidan
har tillväxten varit negativ 1998–2004. Antalet arbetstillfällen
ökade i absoluta tal mest i kommunerna Malmö, Kristianstad
och Lund, och minskade mest i Kävlinge, Eslöv och Staﬀanstorp. I relativa tal hade kommunerna Osby, Klippan och
Helsingborg den starkaste utvecklingen och Perstorp, Bjuv och
Östra Göinge den svagaste. För kommunerna med starkast/
svagast utveckling i relativa tal handlar det dock som regel om
enstaka arbetstillfällen som tillkommit eller försvunnit.
Medelinkomsten per sysselsatt var år 2004 en av de högsta i
regionen och ökade 1998–2004 något snabbare än genomsnittet
för samtliga branscher i regionen. Totalt genererade regionens
cirka 6 500 arbetstillfällen inom branschen löneinkomster om
nära två miljarder kronor år 2004.

Karta 82. Sysselsättningsandel inom högre utbildning per kommun jämfört med
riket (2004).

Sysselsättning
Branschen i
Nordvästra Skåne

Medelinkomst per sysselsatt

År 2004

Sysselsättningsandel (%)

Förändring
1998-2004 (%)

År 2004

% av regiongenomsnitt

Ökning
1998-2004 (%)

200

0

12

294 500

123

21

Nordöstra Skåne

550

1

23

289 000

127

31

Sydvästra Skåne

5 700

2

0

303 000

117

25

Sydöstra Skåne

20

0

-66

243 500

111

28

6 500

1

1

301 500

123

26

498 550

100

7

246 000

100

25

Skåne
Skåne - samtliga
branscher

Tabell 36. Sysselsättning samt medelinkomst per sysselsatt inom högre utbildning i Skåne. Regiongenomsnitt avser medelinkomst för samtliga branscher i regiondel eller i
hela Skåne.
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sysselsättningen och branschen fanns totalt representerad i
bara ett trettiotal lägen år 2004, varav en stor del gränsade till
varandra. Utbyggnaden av högskolan har medfört en större
spridning än vad som var fallet för ett par decennier sedan,
men på senare år har röster höjts för en återgång till ett mer
koncentrerat utbud. Detta främst med argument om att
säkerställa kvaliteten i utbildningen. Samtidigt betraktas
tillgång till högre utbildning som en viktig utvecklingsfaktor,
varför viss spridning behövs så länge regionen inte är fullständigt funktionellt integrerad. Det mesta talar för att dagens
tre stora stödjepunkter kommer att fortsätta utvecklas, men
framtiden framstår som något mer oviss för övriga verksamhetsorter.

1998-2004

Karta 83. Andel av regionens arbetstillfällen inom högre utbildning år 2004 samt
sysselsättningsförändring 1998-2004.

Lokaliseringstendens

Den högre utbildningen är i Skåne starkt koncentrerad till tre
städer; Lund, Malmö och Kristianstad. Dessa stod för nära fyra
femtedelar av samtliga arbetstillfällen inom branschen år 2004,
och hade god sysselsättningstillväxt 1998–2004. Det lägesspeciﬁka lokaliseringsmönstret samvarierar vare sig med generella
befolknings- eller arbetsplatskoncentrationer, utan utbildningsinstitutionerna inom högre utbildning återﬁnns som regel i
lägen präglade av den egna verksamheten, det vill säga i så
kallade campus. Dock ﬁnns en tydlig samvariation med
specialiserad slutenvård, vilket beror på att de akademiska
sjukhusen har en nära relation med den akademiska verksamheten och har en fysisk närhet till denna. Hela 86 procent av
arbetstillfällena ﬁnns inom 300 meter från närmsta stadsbusshållplats. Detta trots att branschen på en övergripande nivå inte
är speciellt centralitetsdriven. Inte mer än 22 procent av
arbetstillfällena ﬁnns i stadskärnorna men branschen utmärks
ändå av god tillgänglighet.
Sysselsättningen inom högre utbildning är polariserad till
några få lägen. Främsta koncentrationen uppgick år 2004 till
knappt 1 400 arbetstillfällen, vilket motsvarade en femtedel av
den totala sysselsättningen inom branschen. De tio största
koncentrationerna stod för tre fjärdedelar av den totala

Karta 84. Geografiskt exempel från Malmö på sysselsättningskoncentrationer
inom högre utbildning i Skåne (2004). De röda markeringarna i kartan visar
sysselsättningskoncentrationer inom högre utbildning.
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Uppdragsutbildning och studieförbund
Struktur och utvecklingstrend

Branschen uppdragsutbildning och studieförbund omfattar
såväl personalutbildningar och arbetsmarknadsutbildningar som
folkhögskoleutbildning och studieförbund som medborgarskolan,
ABF med ﬂera. Branschen utvecklades förhållandevis svagt i
såväl Skåne som riket 1998–2004, men uppvisade tillväxt i
regionens norra delar, i synnerhet de nordöstra där strukturomvandling och arbetslöshet kan antas ha skapat ett relativt sett
större behov av branschens tjänster. Det är även denna del av
regionen som år 2004 hade högst sysselsättningsandel för
branschen, men även övriga regiondelar låg på eller strax över
riksgenomsnittet. Bland kommunerna hade Tomelilla, Skurup
och Svalöv de högsta sysselsättningsandelarna och Örkelljunga,
Bjuv och Höganäs de lägsta.
Branschen växte i absoluta tal mest i kommunerna Kristianstad, Helsingborg och Burlöv och minst i Malmö, Kävlinge och
Klippan 1998–2004. I relativa tal var tillväxten starkast i
kommunerna Perstorp, Åstorp och Burlöv, och svagast i
Örkelljunga, Kävlinge och Klippan. Medelinkomsten per
sysselsatt låg år 2004 på ungefär samma nivå som grundskolan,
det vill säga under genomsnittet i regionen. Även inkomstutvecklingen 1998–2004 understeg genomsnittet i regionen.
Totalt genererade regionens knappa 5 500 arbetstillfällen inom
branschen löneinkomster om cirka 1,3 miljarder kronor år
2004.

Karta 85. Sysselsättningsandel inom uppdragsutbildning och studieförbund per
kommun jämfört med riket (2004).

Sysselsättning

Medelinkomst per sysselsatt

År 2004

Sysselsättningsandel (%)

Förändring
1998-2004 (%)

År 2004

% av regiongenomsnitt

Ökning
1998-2004 (%)

Nordvästra Skåne

1 350

1

7

227 500

95

16

Nordöstra Skåne

1 050

1

23

227 500

100

20

Sydvästra Skåne

2 650

1

-2

249 500

97

23

Branschen i

Sydöstra Skåne

350

1

-1

229 000

104

24

Skåne

5 400

1

5

238 500

97

21

498 550

100

7

246 000

100

25

Skåne - samtliga
branscher

Tabell 37. Sysselsättning samt medelinkomst per sysselsatt inom uppdragsutbildning och studieförbund i Skåne. Regiongenomsnitt avser medelinkomst för samtliga
branscher i regiondel eller i hela Skåne.
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totala sysselsättningen inom branschen. De tio största koncentrationerna stod för 1 333 arbetstillfällen eller en fjärdedel av den
totala sysselsättningen. Branschen fanns totalt sett representerad i cirka 450 lägen år 2004.

1998-2004

Karta 86. Andel av regionens arbetstillfällen inom uppdragsutbildning och
studieförbund år 2004 samt sysselsättningsförändring 1998-2004.

Lokaliseringstendens

Drygt två tredjedelar av regionens tätorter saknar helt arbetstillfällen inom uppdragsutbildning och studieförbund. Branschen
växte främst i medelstora tätorter under perioden 1998–2004.
De tio största städerna stod år 2004 för knappt två tredjedelar
av arbetstillfällena, men andelen minskade med nära fem
procentenheter mellan 1998 och 2004. Det lägesspeciﬁka
lokaliseringsmönstret samvarierar i stor utsträckning med
sysselsättningstätheten, vilket beror på att uppdragsutbildning
och studieförbund ofta återﬁnns i centrala lägen som även
kännetecknas av hög tillgänglighet. 32 procent av arbetstillfällena ﬁnns i stadskärnor. Något som styrks av att branschen
även i viss mån samvarierar med hotell- och restaurangverksamhet, konfektionshandel samt kvaliﬁcerade företagstjänster.
Folkhögskolorna ligger dock ofta på landsbygden och bidrar
till ett mer spritt lokaliseringsmönster.
Sysselsättningen inom uppdragsutbildning och studieförbund ﬁnns i förhållandevis många lägen i relation till branschens begränsade storlek. Detta beror på att branschen
omfattar en ganska bred ﬂora av aktörer med inbördes
oavhängig lokalisering och som regel tämligen små enheter.
Främsta koncentrationen uppgick år 2004 till cirka 220
arbetstillfällen, vilket motsvarade drygt fyra procent av den

Karta 87. Geografiskt exempel från Tomelilla på sysselsättningskoncentrationer
inom uppdragsutbildning och studieförbund i Skåne (2004). De röda markeringarna i kartan visar sysselsättningskoncentrationer inom uppdragsutbildning och
studieförbund.
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Öppenvård och social omsorg
Struktur och utvecklingstrend

Öppenvård och social omsorg omfattar öppen hälso- och
sjukvård, tandvård, vård vid sjukhem eller i bostad, missbrukarvård samt annan omsorg och sociala insatser för barn och vuxna.
Branschen ökade i omfattning i såväl Skåne som riket
1998–2004, delvis beroende på en allmän politisk ambition att
styra över patienter från dyr slutenvård till mer kostnadseﬀektiv
öppenvård. I Skåne har sysselsättningen inom branschen vuxit
kraftigt i alla regiondelar förutom sydöstra Skåne (minskningen
beror dock i huvudsak på felklassiﬁcering av sjukhusen i Ystad
och Simrishamn till öppenvård istället för slutenvård år 1998),
som trots det hade den högsta sysselsättningsandelen för
branschen år 2004. Sysselsättningsandelen i regionen låg
däremot på samma nivå som riket. Bland kommunerna hade
Höör, Hörby och Tomelilla de högsta sysselsättningsandelarna
för branschen, och Båstad, Burlöv och Lund de lägsta.
Kommunerna Malmö, Helsingborg och Lund ﬁck ﬂest nya
arbetstillfällen inom branschen och Ystad, Simrishamn och
Osby gick mest tillbaka 1998–2004. I relativa tal var tillväxten
dock högst i kommunerna Kävlinge, Eslöv och Klippan men
fortfarande lägst i Ystad, Simrishamn och Osby. Medelinkomsten per sysselsatt är förhållandevis låg och låg klart under
regiongenomsnittet år 2004, men även under genomsnittet
bland servicebranscherna. Inkomstutvecklingen låg däremot
på samma nivå som genomsnittet för samtliga branscher i
regionen 1998–2004. Totalt genererade regionens cirka
54 500 arbetstillfällen inom branschen löneinkomster om
cirka 11,7 miljarder kronor år 2004.

Karta 88. Sysselsättningsandel inom öppenvård och social omsorg per kommun
jämfört med riket (2004).

Sysselsättning

Medelinkomst per sysselsatt

Branschen i

År 2004

Sysselsättningsandel (%)

Förändring
1998-2004 (%)

År 2004

% av regiongenomsnitt

Ökning
1998-2004 (%)

Nordvästra Skåne

13 450

11

28

213 500

89

26

Nordöstra Skåne

10 600

13

19

202 500

89

26

Sydvästra Skåne

26 000

10

42

222 000

86

25

Sydöstra Skåne

4 500

14

-16

209 000

95

20

Skåne

54 550

11

27

215 000

87

25

Skåne - samtliga
branscher

498 550

100

7

246 000

100

25

Tabell 38. Sysselsättning samt medelinkomst per sysselsatt inom öppenvård och social omsorg i Skåne. Regiongenomsnitt avser medelinkomst för samtliga branscher i
regiondel eller i hela Skåne.
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kunder och besökare. Detta gäller naturligtvis för samtliga
branscher.
I förhållande till branschens storlek är lokaliseringsmönstret
inom öppenvård och social omsorg vare sig särskilt spritt eller
anmärkningsvärt koncentrerat utan följer till stor del befolkningens fördelning i regionen. Främsta koncentrationen
uppgick år 2004 till drygt 500 arbetstillfällen, vilket motsvarade
endast en procent av den totala sysselsättningen inom branschen. De tio största koncentrationerna stod för cirka sju
procent av den totala sysselsättningen och branschen fanns
totalt sett representerad i drygt 1 700 lägen år 2004.

1998-2004

Karta 89. Andel av regionens arbetstillfällen inom öppenvård och social omsorg
år 2004 samt sysselsättningsförändring 1998-2004.

Lokaliseringstendens

Förekomsten av öppenvård och social omsorg samvarierar i hög
grad med tätorternas storlek, men de allra minsta tätorterna
saknar som regel arbetsplatser inom branschen. De tio största
städerna stod år 2004 för drygt hälften av sysselsättningen,
det vill säga en klart mindre andel än av befolkningen, men
andelen har stigit något mellan 1998 och 2004. Branschen ökar
generellt sin sysselsättning i de större städerna medan tillbakagång till viss del skett i tätorter i deras närhet. Utbudet
koncentreras i viss mån till servicepunkter med större upptagningsområden. Den lägesspeciﬁka lokaliseringen samvarierar
starkt med såväl dag- som nattbefolkningen, det vill säga ﬁnns
i befolkningstäta lägen med många arbetsplatser, som också
kännetecknas av hög tillgänglighet med såväl bil som kollektivtraﬁk. Branschen samvarierar främst med förskola och dagbarnvård, men i viss mån även med basala och kvaliﬁcerade
företagstjänster, oﬀentlig förvaltning, detaljhandel, hotell- och
restaurangverksamhet samt personliga tjänster. Andelen
arbetstillfällen med högst 300 meter från närmsta stadsbussoch regionbusshållplats, 54 respektive 51 procent, är förhållandevis låg med tanke på vilka krav på tillgänglighet man faktiskt
kan ställa på denna typ av verksamhet. God tillgänglighet för
de anställda betyder ju även god tillgänglighet för patienter,

Karta 90. Geografiskt exempel från Kristianstad på sysselsättningskoncentrationer inom öppenvård och social omsorg i Skåne (2004). De röda markeringarna i
kartan visar sysselsättningskoncentrationer inom öppenvård och social omsorg.
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Specialiserad slutenvård
Struktur och utvecklingstrend

Specialiserad slutenvård utgörs av sluten somatisk och psykiatrisk
sjukvård – en till synes stabil bransch i Skåne men som minskat
i riket som helhet 1998–2004. I Skåne har dock sysselsättningstillväxten varit negativ i alla regiondelar förutom sydöstra
Skåne, där en felklassiﬁcering av sjukhusen i Ystad och
Simrishamn till öppenvårdsverksamhet istället för slutenvårdsverksamhet år 1998, skapat en skenbar tillväxt inom branschen.
Att sydöstra Skåne hade en sysselsättningsandel för branschen
jämförbar med rikets år 2004 är dock helt korrekt. Endast
sydvästra Skåne låg strax över riksgenomsnittet. Bland kommunerna hade Lund, Ängelholm och Ystad de högsta sysselsättningsandelarna för branschen, medan Svalöv, Svedala och
Skurup hade de lägsta, då de i princip saknade sysselsättning
inom specialiserad slutenvård.
Arbetstillfällena inom specialiserad slutenvård ökade i
absoluta tal mest i kommunerna Ystad, Simrishamn och
Hässleholm, samt minskade mest i Kristianstad, Malmö och
Höör under perioden 1998–2004. I relativa tal var ökningen
störst i kommunerna Simrishamn, Ystad och Hörby, och lägst
i Svalöv, Skurup och Kävlinge, som alla uppvisade negativ
tillväxt. Medelinkomsten per sysselsatt var år 2004 betydligt
högre inom den specialiserade slutenvården än inom öppenvården, och därtill något högre än genomsnittet för samtliga
branscher. Inkomstutvecklingen översteg med råge regiongenomsnittet 1998–2004. Totalt genererade regionens cirka
27 500 arbetstillfällen inom branschen löneinkomster om cirka
7,4 miljarder kronor år 2004.

Karta 91. Sysselsättningsandel inom specialiserad slutenvård per kommun
jämfört med riket (2004).

Sysselsättning

Medelinkomst per sysselsatt

År 2004

Sysselsättningsandel (%)

Förändring
1998-2004 (%)

År 2004

% av regiongenomsnitt

Ökning
1998-2004 (%)

Nordvästra Skåne

5 450

4

-1

258 300

108

33

Nordöstra Skåne

4 000

5

-9

250 000

110

34

Sydvästra Skåne

16 450

6

-9

276 500

107

36

Sydöstra Skåne

1 650

5

1473

268 500

122

49

Skåne

27 550

6

-2

268 500

109

35

Skåne - samtliga
branscher

498 550

100

7

246 000

100

25

Branschen i

Tabell 39. Sysselsättning samt medelinkomst per sysselsatt inom specialiserad slutenvård i Skåne. Regiongenomsnitt avser medelinkomst för samtliga branscher i regiondel
eller i hela Skåne.
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hög centrumtendens, 40 procent av arbetstillfällena ﬁnns i
stadskärnorna. Hela 90 procent av arbetstillfällena ﬁnns också
inom två kilometer från en pendeltågsstation och 85 procent
inom 300 meter från närmsta stadsbusshållplats. Tillgängligheten när det gäller kollektivtransporter måste anses vara god.

1998-2004

Karta 92. Andel av regionens arbetstillfällen inom specialiserad slutenvård år
2004 samt sysselsättningsförändring 1998-2004.

Lokaliseringstendens

Den specialiserade slutenvården ﬁnns representerad i endast 33
av regionens tätorter och är starkt polariserad till de största
städerna. De tio största städerna stod år 2004 för nästan 94
procent av arbetstillfällena, men ﬂertalet av dem hade en
negativ eller stagnerad sysselsättningsutveckling inom branschen 1998–2004. Endast Ystad förefaller ha ökat sin sysselsättning avsevärt, som nämnts dock till följd av felklassiﬁcering av
beﬁntlig verksamhet i statistiken för år 1998.
Det lägesspeciﬁka lokaliseringsmönstret samvarierar med
sysselsättningstätheten, vilket till stor del beror på att sjukhusen
i sig utgör stora arbetsplatskoncentrationer. Den största
koncentrationen uppgick år 2004 till nära 6 700 arbetstillfällen,
vilket motsvarade en fjärdedel av den totala sysselsättningen
inom branschen. De tio största koncentrationerna stod för
cirka 87 procent av den totala sysselsättningen. Branschen fanns
totalt sett representerad i endast 57 lägen år 2004. Lokaliseringsmönstret är således extremt koncentrerat och varje
verksamhetspunkt har som regel ett stort upptagningsområde.
Den specialiserade slutenvården samvarierar i hög grad med
den högre utbildningen, vilket beror på att det ﬁnns en nära
relation mellan den akademiska utbildningsverksamheten och
de akademiska sjukhusen. Branschen har sammantaget även en

Karta 93. Geografiskt exempel från Helsingborg på sysselsättningskoncentrationer inom specialiserad slutenvård i Skåne (2004). De röda markeringarna i kartan
visar sysselsättningskoncentrationer inom specialiserad slutenvård.

95

Slutsatser

4

Servicesektorn och välfärdsservicen följer i hög grad
befolkningsunderlaget. Störst betydelse för sysselsättningen har sektorn i regionens sydöstra delar, som allt mer
kommit att bli en miljö för rekreation samt turism- och
besöksnäring, vilket naturligtvis färgar de ekonomiska
aktiviteterna i området.

4

Turism- och besöksnäringens bidrag till Skånes ekonomi
är svår att överblicka utifrån denna typ av studier. Vad
man kan se är hur mycket hotell- och restaurangverksamhet
samt rekreations-, kultur- och sportverksamhet, och i viss
utsträckning personliga tjänster, bidrar med i form av
förädlingsvärden och löneinkomster och därmed skatteintäkter till regionen. Samtliga dessa verksamheter har ett lågt
förädlingsvärde och en låg arbetsproduktivitet till följd av att
de är arbetsintensiva. Endast fem procent är sysselsatta
inom dessa verksamheter och andelen av löneinkomsterna
är fyra procent.

LÄSTIPS

Nygren, Ola & Persson Lars Olof, 2001. Det enkelriktade
Sverige. Tjänstesektorn och den framtida regionala befolkningsutvecklingen. TCO, 2001.
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Diskussionspunkter för fortsatt arbete

4

I ett europeiskt perspektiv är tendensen
att regioner med en stor kritisk massa
av människor och hög tillgänglighet är de
mest konkurrenskraftiga. Vad krävs för att
Skåne ska vara konkurrenskraftigt utifrån
detta perspektiv och hur skall vi uppnå en
positiv utveckling i hela regionen?

4

Hur skall vi på bästa sätt ta tillvara
Skånes höga tillgänglighet till övriga
Europa? Planerar vi för att tillvarata
lägesegenskaper såsom närhet till
infrastruktur och hög tillgänglighet till övriga
Europa och världen? Vilka lägesegenskaper
efterfrågar kunskapsintensiva verksamheter
med ett högt förädlingsvärde och största
möjliga utväxling för Skånes ekonomi?

4

Hur påverkas Skåne om integrationen
med Själland ökar påtagligt. Var
kommer nya verksamheter att lokaliseras
och var kommer centrumfunktioner att
förläggas?

4

Är Skånes näringsbredd en styrka eller
är den större än regionen förmår bära i
perspektivet av nödvändig specialisering
för internationell konkurrenskraft och
export? Beror Skånes låga exportandel
på bristfällig specialisering?

4

I dag är det sex till sju procent av
regionens sysselsatta som arbetar inom
transport, magasinering och kommunikation. Branschen kräver stora markområden
för terminaler, omlastning, infrastruktur
etcetera och för Skåne betyder det en
ökad miljöpåverkan i form av buller, utsläpp,
barriärer samt visuell påverkan. Är detta
förenligt med visionen om att vara en
attraktiv kunskapsregion för den välutbildade arbetskraften? Hur stort förädlingsvärde har denna typ av verksamhet? Hur
påverkar en ökning inom denna bransch
den skånska ekonomin totalt sett?

4

Tendensen är att arbetsmarknadsregionerna blir allt större. Men hur uppnår vi
mer integrerade arbetsmarknadsregioner?
Hur utvecklar vi robusta och hållbara
strukturer, med hög tillgänglighet, god
markhushållning och en god utveckling i
hela regionen? Hur motverkar vi transporternas negativa konsekvenser, ökad trängsel
och sårbarhet för ökade bränslepriser
etcetera? Hur planerar vi för en attraktiv
region?

4

De ökande transporterna kräver mycket
stora samhällsekonomiska investeringar
i ny infrastruktur. Har vi råd att medvetet
etablera anläggningar i lägen som medför
större ökning av transporter än nödvändigt?
Hur kan vi effektivisera användning av de
samhällsekonomiska investeringarna?

4

Vilka typer av företag vill etablera sig
tillsammans? Vill kunskapsintensiva
företag, forskning och utveckling etablera
sig tillsammans med exempelvis handel?
Eller ska vi planera för olika profil på olika
områden? Påverkar olika typer av verksamheter en orts image och attraktionskraft?

4

Branscher såsom finansiell verksamhet,
konfektionshandel, hotell- och
restaurangverksamhet, offentlig förvaltning,
försvar, intresseorganisationer, specialiserad slutenvård och kvalificerade företagstjänster har tydliga preferenser för
traditionella stadskärnor, med tät bebyggelse ofta uppförd för åtskillig tid sedan.
Dessa stadsmiljöer är fortsatt attraktiva
med sin höga tillgänglighet och visar ofta
på tidlösa kvaliteter. Kan man lära sig något
från dessa områden när man planerar för
nya?
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4

Branscher såsom handel med och
service av motorfordon och handel med
hem- och fritidsvaror etcetera lokaliserar sig
gärna i lägen nära stora trafikleder som ofta
även är goda skyltlägen. Vilka krav har olika
branscher på att synas och vilka är de goda
skyltlägena imorgon?

4

Flera av de skånska hamnområdena, i
synnerhet de centralt belägna håller på
att skifta karaktär. Bostadsbebyggelse och
mer tjänstebaserad produktion har ett
intresse av att lokalisera sig i dessa
potentiellt attraktiva vattennära lägen.
Vilken användning vill man prioritera i dessa
områden?

4

Många verksamhetsområden har dålig
tillgänglighet med kollektivtrafik där de
finns i sina många fall perifera lägen i
förhållande till befolkningskoncentrationerna.
Kan ”den blandade staden” som nytt
planeringsideal ändra på detta faktum?

4

Hur kan man utifrån kunskapen om olika
branschers lokaliseringspreferenser, gå
vidare och formulera strategier för hållbar
markanvändning för näringsliv, handel och
service i Skåne?

Ordlista
Arbetsintensiv
Verksamhet där (ofta manuell) arbetskraft är
den dominerande produktionsfaktorn och
kostnaden. Sådan verksamhet är ofta utsatt
för konkurrens från andra länder där
arbetskostnaderna är lägre.
Arbetsproduktivitet
Förädlingsvärde i en bransch eller på ett
arbetsställe dividerat med antal anställda.
Anger vad varje enskilt arbetstillfälle tillför
regionens bruttoregionprodukt, och indirekt
också om branschen/arbetsstället är
arbetsintensiv.
Branschbredd / näringsbredd
Antal eller andel av det totala antalet
branscher som finns representerade i en tätort
eller region.
Bruttoregionprodukt (BRP)
Det samlade värdet (förädlingsvärdet) av allt
som producerats i en region under vanligtvis
ett år.
Detaljhandel
Handel riktad till privatpersoner. Här ingår
bland annat dagligvaruhandel, konfektionshandel och postorderhandel.
Europavägsanslutning
Definition för GIS-analys: Trafikplats på
europaväg. Trafikplatser är oftast platser med
på- och avfarter till mindre anslutningsvägar.
Externhandel
Handel utanför den huvudsakliga stadsbebyggelsen. Halvextern handel förekommer i
utkanten av stadsbebyggelsen.
FoU-intensiv
Verksamhet där forskning och utveckling är
den dominerande produktionsfaktorn för ett
företag.

Hamnområde
Definition för GIS-analys: Verksamhetsområden
belägna i direkt anslutning till havskusten.
Kapitalintensiv
Verksamhet där kostnaden för maskiner och
annan produktionsutrustning är den dominerande produktionskostnaden.
Kunskapsintensiv
Verksamhet där högutbildad och/eller annan
personal med specialistkompetens utgör den
dominerande produktionsfaktorn.
Läge
I analyssammanhang i denna rapport avser
läge en ruta om 500x500 meter. Bygger på
en, för statistiska ändamål, geografisk
indelning av Skåne i lika stora rutor som är
oberoende av administrativa gränser.
Multimodala transporter
Som avser flera olika transportmedel (samt
övergångar mellan dessa), exempelvis flyg,
tåg och bil.
Omvandlingsområde
Definition för GIS-analys: Lägen som 1998
hade minst 100 sysselsatta inom tillverkningsindustri och som 2004 hade minskat andelen
sysselsatta inom branschen med minst
20 procent.
Partihandel
Handel med stora volymer mellan företag. Ej
handel riktad till enskilda konsumenter. Även
kallad agentur- eller grossisthandel.
Produktionsfaktor
De resurser som krävs för att producera en
vara eller tjänst: arbete, kapital, kunskap
etcetera.
Produktivitet
Se arbetsproduktivitet

Förädlingsvärde
Värdet av produktionen minus de kostnader
som den förorsakat.
Det mervärde som skapas av produktionen.

Slutenvård
Vård där patienten är boende på en sjukvårdsinrättning. Bedrivs i huvudsak av sjukhusen.

GIS
Geografiska informationssystem. Datorbaserade system för att lagra, analysera och
visualisera data kopplat till geografiska
områden.

SNI
SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och
bygger på EU:s standard, NACE. SNI är
primärt en aktivitetsindelning. Produktionsenheter, som företag och arbetsställen klassificeras efter den aktivitet som bedrivs.
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Specialiseringskvot
Andel sysselsatta i en bransch i exempelvis
en kommun jämfört med riket. En kvot på 1
innebär att andelen sysselsatta i en specifik
bransch är på samma nivå som för riket i
helhet. En kvot högre/lägre än 1 innebär att
en större/mindre andel av de sysselsatta i
kommunen arbetar i branschen än i riket som
helhet. En hög kvot kan tolkas som en viss
specialisering mot branschen i kommunen.
Stadskärna
Definition för GIS-analys: Traditionella
stadskärnor med sluten bebyggelse i
tätorterna Malmö, Helsingborg, Lund,
Kristianstad, Landskrona, Trelleborg,
Ängelholm, Hässleholm, Ystad, Eslöv, Kävlinge
och Simrishamn.
Strukturomvandling
Samhällelig ekonomisk och social process där
äldre näringsgrenar konkurreras ut till förmån
för nya.
Tätort
Samlad bebyggelse med minst 200 invånare
och där avstånden mellan husen inte
överstiger 200 meter. Begreppet tätort
används synonymt med stad i rapporten.
Välfärdsservice
De offentligt finansierade verksamheterna
inom vård, skola och omsorg. Här ingår
verksamheter med både privata och offentliga
utförarorganisationer. I rapporten ingår också
uppdragsutbildning och studieförbund i
välfärdsservice även om dessa verksamheter
oftast inte uppfyller definitionen ovan.
Öppenvård
Vård där patienten inte är boende på en
sjukvårdsinrättning. Till exempel vårdcentraler
bedriver öppenvård.
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BILAGA 1. Resultat från och beskrivning av analysmodell för specifika branschers lokaliseringsmönster (2004)
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* Den höga andelen sysselsatta i omvandlingsområden beror troligen på felklassificering i SCB:s ursprungsdata.

Definitioner

Metod för GIS-analysen

Centrum = Traditionella stadskärnor med sluten bebyggelse i tätorterna
Malmö, Helsingborg, Lund, Kristianstad, Landskrona, Trelleborg,
Ängelholm, Hässleholm, Ystad, Eslöv, Kävlinge och Simrishamn.
Stadskärnorna i Höör, Skurup, Bjuv, Tomelilla och Perstorp ingår ej då
det visat sig problematiskt att geografiskt matcha dessa små stadskärnor med 500x500 meters rutor. Troligen är därför andelen centrumsysselsatta generellt något högre. I synnerhet för de branscher som redan
är högt placerade i tabellen ovan.

För varje ruta har det geometriska avståndet beräknats från rutans mitt
till ett antal punkter eller platser, till exempel stadsbusshållplatser.
Databasen som byggts upp innehåller således information för varje ruta
om dess avstånd till närmaste busshållplats, europavägsanslutning
etcetera. Därtill har en överlagring med Lantmäteriets översiktskarta
gjorts för att avgöra vilka rutor som matchar en stadskärna eller ett
hamnområde.
Avståndsberäkningarna bygger på antagandet att rutans mittpunkt är
den bästa medelpunkten för fördelningen av sysselsatta inom en ruta.
Men eftersom en person kan vara sysselsatt var som helst inom en
500x500 meters ruta kan det för enskilda sysselsattas arbetsplatser
skilja upp till cirka 250 meter från rutans mittpunkt. När det gäller
beräkningarna av hur stor andel sysselsatta i en bransch som har till
exempel högst 300 meter till närmaste busshållplats är det sannolikt att
flera av dessa har något längre än 300 meter, samt att ett antal
sysselsatta i en angränsande ruta som i verkligheten kan ha mindre än
300 meter till hållplatsen inte räknas alls. Beräkningarna bör trots detta
ge en god indikation av en branschs lokalisering i förhållande till viktiga
kommunikationspunkter.

Omvandlingsområden = lägen som 1998 hade minst 100 sysselsatta
inom tillverkningsindustri och som 2004 hade minskat andelen sysselsatta inom branschen med minst 20 procent.
Hamnområden = Verksamhetsområden belägna i direkt anslutning till
havskusten.
Europavägsanslutning = Trafikplats på europaväg. Trafikplatser är
oftast platser med på- och avfarter till mindre anslutningsvägar. I de
större tätorterna där europavägarna ofta leder in i staden underskattas
ofta andelen sysselsatta inom en kilometers radie från europavägsanslutning eftersom anslutningen till en europaväg inte sker vid en trafikplats.
Stadsbuss finns endast i tio skånska tätorter; Malmö, Trelleborg,
Ystad, Landskrona, Ängelholm, Helsingborg, Kristianstad, Hässleholm,
Lund och Eslöv.
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BILAGA 2. Nyckel för branschindelning
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BILAGA 3. Ekonomiska nyckeltal branschvis, jämförelse mellan storstadsregionerna

Förädlingsvärde per
anställd 2005, tkr

Förädlingsvärde per
anställd 2003-2005, tkr

Förädlingsvärde
2005, mnkr

Förädlingsvärde
2003-2005, mnkr

Förädlingsvärde
per anställd 2005, tkr

Förädlingsvärde per
anställd 2003-2005, tkr

Förädlingsvärde
2005, mnkr

Förädlingsvärde
2003-2005, mnkr

Förädlingsvärde
per anställd 2005, tkr

Förädlingsvärde per
anställd 2003-2005, tkr

Västra Götalands län

Förädlingsvärde
2003-2005, mnkr

Stockholms län

Förädlingsvärde
2005, mnkr

Skåne län

22 770

9 395

742

278

60 922

7 095

593

67

24 232

2 537

552

42

51 parti- och agenturhandel utom med motorfordon

18 004

2 287

682

77

47 810

8 778

806

150

23 927

2 893

707

76

45 byggindustri

12 711

1 942

524

55

26 668

3 083

554

59

17 077

2 617

519

45

70 fastighetsbolag och fastighets-förvaltare

11 151

726

1 811

-100

40 627

2 041

2 809

56

18 922

1 806

2 227

80

52 detaljhandel utom med motorfordon;
reparationsverkstäder för hushålls- och personliga artiklar

10 425

717

440

33

20 212

1 717

453

29

14 595

1 074

448

18

23+24 kemisk ind; stenkolsprod, raff petroleumprod, kärnbränsle

9 726

2 256

1 257

309

29 871

65

2 664

246

12 318

5 216

1 525

661

15+16 livsmedels-, dryckesvaru-, och tobaksindustri

8 074

-108

640

16

5 903

-84

665

50

6 860

-201

626

33

7 926

524

667

31

5 104

208

698

116

9 915

403

609

43

6 836

159

505

9

17 489

-315

579

63

14 416

1 607

639

79

5 892

2 146

718

281

35 643

7 340

880

187

8 943

1 228

726

93

30-33 industri för el- och optikprodukter

5 364

1 069

703

123

27 303

16 593

1 249

849

10 907

4 048

942

412

01-05 jordbruk, jakt och skogsbruk, ﬁske

5 132

239

798

32

1 549

140

709

113

4 026

442

984

59

Branscher (med SNI 2002-koder)
73+74 forsknings- och utvecklingsinstitutioner
samt andra företagsserviceﬁrmor

29 maskinindustri som ej ingår i annan underavdelning
60-62 landtransportföretag, rederier samt ﬂygbolag
72 datakonsulter och dataservicebyråer

63 serviceföretag till transport; researrangörer,
resebyråer och transportförmedlare

5 076

1 232

665

76

9 542

1 966

613

96

7 236

1 306

630

81

27+28 stål- och metallverk, industri för metallvaror
utom maskiner och apparater

4 941

472

641

69

3 542

849

663

154

6 389

607

533

79

40+41 el-, gas-, värme och vattenförsörjning

4 896

906

2 142

459

14 230

2 545

3 033

245

5 717

712

1 690

145

85 enheter för hälso- och sjukvård,
socialtjänst; veterinärkliniker

4 823

-100

485

34

19 483

-536

510

62

5 809

769

497

33

50 handel med och serviceverkstäder för motorfordon;
bensinstationer

4 796

845

560

52

8 908

462

629

-4

6 948

472

571

21

64 post- och telekommunikationsföretag

4 352

3

693

100

23 382

4 025

820

16

7 709

1 198

765

157

22 förlag; graﬁsk och annan reproduktionsindustri

3 332

-142

586

7

7 731

5

638

43

2 753

152

567

65

55 hotell och restauranger

2 997

218

362

20

9 738

1 081

372

36

4 794

338

363

26

26 jord- och stenvaruindustri

2 725

374

705

154

693

78

623

32

368

673

67

2 352

234

607

75

9 354

1 476

860

57

28 751

-12

634

-36

21 massa-, pappers- och pappersvaruindustri

2 222

-124

719

14

1 279

-329

710

-160

3 923

-346

702

-3

25 gummi- och plastvaruindustri

2 159

11

555

95

630

106

549

85

2 146

269

574

65

20 industri för trä och varor av trä,
kork, rotting o.d. utom möbler

1 902

426

585

87

582

40

542

64

1 820

152

497

36

80 utbildningsväsendet

1 691

210

409

42

5 801

834

418

41

2 001

-19

432

26

92 enheter för rekreation, kultur och sport

1 518

98

541

34

12 314

910

819

43

2 534

256

466

26

1 380

-218

252

-40

775

9

223

-17

3 479

216

355

61

71 uthyrningsﬁrmor

1 322

159

1 052

105

4 319

-745

1 558

-152

1 894

29

1 095

-3

90 reningsverk, avfallsanläggningar, renhållningsverk

1 121

148

758

52

1 554

90

849

27

1 289

155

680

45

93 andra serviceföretag

1 055

57

604

24

1 580

151

515

-4

1 275

223

589

3

10-14 gruvor och mineralutvinningsindustri

353

50

700

60

143

8

668

84

201

11

555

33

17-19 textil-, beklädnads-, läder- o lädervaruind

300

-72

430

31

208

3

474

77

1 803

-95

473

64

140

86

517

335

911

-77

462

13

237

161

477

309

34+35 transportmedelsindustri

36+37 övrig tillverkningsindustri

91 intresseorganisationer och religiösa samfund
Källa: SCB
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Sysselsatta år 2004

Andel av regionens
sysselsättning (%)

Sysselsättningsutveckling 1998-2004 (%)

Medelinkomst per
sysselsatt år 2004

Inkomstutveckling
1998-2004 (%)

Total löneinkomst år
2004, mkr

Andel av regionens
löneinkomster år 2004 (%)

BILAGA 4. Nyckeltal för näringsliv, handel och service med underbranscher

Totalt

498 550

100

7

246 000

25

122 600

100

Näringsliv

255 850

51

3

273 000

25

69 800

57

Primärnäringar

11 750

2

-13

187 000

27

2 200

2

Tillverkningsindustri

89 850

18

-8

284 500

24

25 000

20

Byggverksamhet

29 700

6

9

262 000

24

7 800

6

Transport, magasinering och kommunikationer

30 250

6

2

249 500

21

7 500

6

Bransch

Finansiell verksamhet

7 350

1

0

323 500

28

2 400

2

Fastighets- och uthyrningsverksamhet

9 900

2

13

266 500

30

2 600

2

Forskning och utveckling

4 450

1

66

371 500

46

1 600

1

Basala företagstjänster

18 000

4

38

211 000

16

3 800

3

Kvaliﬁcerade företagstjänster

25 100

5

24

335 500

27

8 400

7

Offentlig förvaltning, försvar, intresseorg.

29 450

6

1

267 000

28

7 800

6

Handel

68 750

14

11

228 000

19

15 700

13

Handel med och service av motorfordon

9 750

2

17

234 000

23

2 300

2

Partihandel

27 900

6

2

270 000

20

7 500

6

Detaljhandel

31 050

6

20

188 500

20

5 800

5

Dagligvaruhandel

13 500

3

8

183 500

19

2 500

2

Konfektionshandel

4 150

1

24

170 000

13

700

1

Handel med hem- och fritidsvaror

11 100

2

32

197 000

24

2 200

2

Postorder- o Internethandel

1 050

0

43

251 500

30

250

0

Service

166 000

33

14

223 500

24

37 100

30

Förskola och dagbarnvård

15 550

3

-5

192 000

22

3 000

2

Grundskoleutbildning

23 700

5

18

232 500

23

5 500

4

Gymnasieutbildning

6 250

1

22

262 000

22

1 600

1

Högre utbildning

6 500

1

1

301 500

26

2 000

2

Uppdragsutbildning och studieförbund

5 400

1

5

238 500

21

1 300

1

Öppenvård, social omsorg

54 550

11

27

215 000

25

11 700

10

Specialiserad slutenvård

27 550

6

-2

268 500

35

7 400

6

Hotell- och restaurangverksamhet

11 900

2

23

153 000

17

1 800

1

Rekreations- kultur- och sportverksamhet

10 200

2

25

206 500

17

2 100

2

Personliga tjänster

4 400

1

31

153 000

21

670

1
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BILAGA 5. Branschers geografiska spridning i Skåne

Sysselsatta Antal lägen

Andel (%) lägen med visst antal
sysselsatta år 2004

Bransch

År 2004

År 2004

1-5
syss

6-20
syss

21-50 51-200 >200
syss
syss
syss

Primärnäringar

11 750

4 524

93

6

1

0

Tillverkningsindustri

89 850

2 336

55

19

10

Byggverksamhet

29 700

2 983

74

18

5

Transport, magasinering och kommunikationer

30 250

2 016

69

18

Andel (%) av de
sysselsatta år 2004 i
10 största
tätorterna

10 främsta
lägena

0

8

7

12

4

60

13

3

0

50

9

7

5

1

63

21

Finansiell verksamhet

7 350

319

55

27

10

7

1

76

46

Fastighets- och uthyrningsverksamhet

9 900

1 115

73

18

5

3

0

68

17

Forskning och utveckling

4 450

126

69

15

6

6

4

85

83

Basala företagstjänster

18 000

1 182

74

15

6

4

1

65

24

Kvaliﬁcerade företagstjänster

25 100

2 222

78

15

4

2

1

76

32

Offentlig förvaltning, försvar, intresseorg.

29 450

750

47

26

11

11

5

72

22

Handel med och service av motorfordon

9 750

1 151

69

23

6

3

0

64

17

Partihandel

27 900

1 766

64

20

9

6

1

66

11

Detaljhandel

31 050

1 742

65

19

8

6

1

63

17

13 500

816

54

25

10

10

0

59

12

Dagligvaruhandel
Konfektionshandel

4 150

279

71

18

4

5

1

76

53

Handel med hem- och fritidsvaror

11 100

1 082

73

18

5

3

1

62

25

Postorder- o Internethandel

1 050

46

61

20

11

7

2

86

83

Förskola och dagbarnvård

15 550

1 208

45

34

19

2

0

44

5

Grundskoleutbildning

23 700

504

7

26

32

35

0

48

8

Gymnasieutbildning

6 250

88

11

18

20

47

3

80

31

Högre utbildning

6 500

30

30

13

7

23

27

80

75

Uppdragsutbildning och studieförbund

5 400

456

68

16

10

5

0

66

25

Öppenvård, social omsorg

54 550

1 734

56

15

11

16

2

53

7

Specialiserad slutenvård

27 550

57

9

12

21

35

23

94

87

Hotell- och restaurangverksamhet

11 900

1 036

67

23

7

3

0

67

26

Rekreations- kultur- och sportverksamhet

10 200

1 223

75

18

4

2

0

67

23

Personliga tjänster

4 400

1 272

90

8

2

1

0

63

18
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Anteckningar

109

110

111

112

113

114

www.skane.se

