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Den första sockerproduktionen i världen kan 
dateras tusentals år tillbaka i tiden. I svenska källor 
nämns sockret för första gången tidigt 1300-tal när 
det köptes in två kilo socker till begravningen av 
heliga Birgittas far. Men i hundratals år var sockret 
en lyxvara som enbart konsumerades av landets allra 
rikaste. Under 1600-talet ökade sockerkonsumtio-
nen och adeln importerade stora mängder. Det fick 
drottning Kristina att reagera eftersom hon ansåg 
att importen utgjorde ett direkt hot mot de svenska 
statsfinanserna och därför behövde begränsas. 

Först på 1830-talet startade de första försöken med 
att på allvar producera socker i Sverige. Men förhål-
landena var dåliga och de flesta bruken stängde lika 
fort som de öppnade. En person gav sig dock inte: 
Justus Tranchell som 1854 etablerade ett sockerbruk 
i Landskrona. Bruket togs över av hans son Carl Tran-
chell som studerat sockerindustrin i Tyskland och 
som sedan etablerade flera sockerbruk och raffinade-
rier runtom i Sverige. 

Från 1880-talet växte sockerindustrin och under 
1890-talet tillkom flera nya sockerbruk i Skåne och 
Sverige. Sockerindustrin bestod av raffinaderier som 
förädlade råsocker, ett strösockerbruk och ett flertal 
råsockerbruk som framställde råsaft. Ängelholm, 
Helsingborg, Staffanstorp, Eslöv, Arlöv och Klågerup 
var några av alla skånska orter med en växande  
sockerproduktion. 

På många platser innebar det att städerna blomst-
rade och kring bruken byggdes bostäder, folkparker, 
affärer och andra industrier. Vid 1900-talets början 
hade sockerindustrin växt till att bli en av Sveriges 
största industrier, något August Strindberg tog fasta 

på när han konstaterade att ”den fula betan har  
räddat det skånska jordbruket och gjort landet rikare 
än förr”.

Samtidigt var konkurrensen hård och Sverige 
producerade mer än vad vi själva behövde. På initiativ 
av Carl Tranchell gick därför 21 råsockerbruk och 
tio raffinaderier samman 1907 och bildade Svenska 
Sockerfabriks AB (SSA) med huvudkontor i Malmö. 
SSA köpte senare upp Mellersta Sveriges Socker-
fabriksaktiebolag och fick därmed monopol på den 
svenska sockerproduktionen. SSA var under en peri-
od Sveriges största företag och sockertillverkningen i 
Sverige sysselsatte som mest uppemot 90 000 perso-
ner. Sockerindustrin gavs också en särställning under 
såväl andra världskriget som efterkrigstiden eftersom 
många såg sockret som en viktig del i Sveriges själv-
försörjning. Det ledde till höga tullar på sockerimport 
och återkommande stöd från staten. 

Efter kriget satsade svenska sockerproducenter på 
effektivisering vilket innebar att över hälften av alla 
sockerbruk försvann under 1950-talet. Många raffi-
naderier avvecklades och merparten av alla råsocker-
bruk omvandlades till strösockerbruk. I början av 
1990-talet såldes SSA till danska Danisco Sugar. 

Sockerbruken är en bra illustration till att en helt 
dominerande industri – ett tag Sveriges största – kan 
krympa på mycket kort tid. Vi kan inte ta industrin 
för given. Som mest fanns ett hundratal sockerbruk 
i Sverige. Idag finns bara sockerbruket i Örtofta och 
ett raffinaderi i Arlöv kvar. Det som en gång var en av 
Sveriges största industrier är idag en mycket blygsam 
del av den svenska industriproduktionen.

Industrin kan inte tas för given 
– de skånska sockerbruken
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Jordbergs Sockerfabrik, Skåne. Billverans av sockerbetor, 1949.
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D en här rapporten är är en beskrivning av den betydelse 
som industrin har för Skånes ekonomi. Hur många jobb 
genererar industrin? Hur stor andel av ekonomin svarar 

industrin för. Hur ser beroendet av världshandeln ut? Och hur 
stark är länets ekonomi jämfört med andra regioner?
Det är lätt att ta industrin för given. Men för att överleva måste 
det ständigt finnas kraft att utvecklas. Då kan industrin fortsätta 
ta matchen på de globala marknaderna och generera välstånd 
och välfärd – lokalt, regionalt och nationellt.
Rapporten är ett underlag för diskussion om Skånes industriella 
framtid. Vilka förutsättningar för industrins utveckling finns 
idag i länet? Och vad krävs för att industrin ska vara viktig även 
framöver?

Mats Kinnwall
Chefekonom Teknikföretagen
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Industrin är en grundbult i Skånes ekonomi
Industrin i Skåne svarar för nära 1/4 av det samlade värdet av de varor och  
tjänster som produceras i länet (förädlingsvärdet). Det är en mindre andel jämfört 
med en rad andra län, men ändå en större andel jämfört med motsvarande för 
riket totalt, vilket visar att industrin har en mycket stor betydelse för regionens 
ekonomi. 

97 000 jobb
Industrin i Skåne län skapar sysselsättning direkt och indirekt för cirka 82 000  
personer i länet, vilket är 14 procent av alla jobb. Det inkluderar industrins 
leverantörer av insatsvaror och tjänster. Därutöver bidrar sysselsättningen inom 
industrin med skatteintäkter, inklusive transfereringar till kommunerna, på cirka 
13 miljarder kronor. Det motsvarar 15 000 jobb inom länets kommuner och 
landsting. Totalt står alltså industrin i Skåne län för 97 000 jobb, eller för nära  
17 procent av länets jobb.

Industrin i Skåne står  
för närmare vart femte jobb

-  ANTAL INVÅNARE: 1 362 164

-  FÖRVÄRVSFREKVENS: 76,2 % (SVERIGEMEDEL 79,1 %)

-  BRUTTOREGIONALPRODUKT / INVÅNARE: 379 000 KR

-  GENOMSNITTLIG KOMMUNALSKATT 2019: 31:82,  
    (SVERIGEMEDEL 32:19) 
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SKÅNE LÄN

Källa: Regionfakta och SCB
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I själva verket är det en felaktig bild av hur vår ekonomi 
ser ut och av industrins betydelse. Det är inte menings- 
fullt att dela upp ekonomin i industri- respektive 
tjänste sektor, eftersom varu- och tjänsteproduktionen 
i hög grad är tätt sammanflätade i värdeförädlings-
kedjor och därmed ömsesidigt beroende. 

Det är sant att industrins andel av ekonomin, såsom 
den mäts i nationalräkenskaperna, gradvis har mins-
kat under de senaste decennierna. Men det är till stor 
del en statistisk synvilla. Många av de tjänster som 
tidigare utfördes inom industriföretagen görs numera 
av externa leverantörer. Dessutom har tjänsteproduk-
tionen inom industrin utvecklats och blivit allt större 
över tid. Tjänsteleverantörer har därför expanderat 
tack vare ökad efterfrågan från både industrin och öv-
riga sektorer i ekonomin. Tjänsteproduktion har alltså 
flyttat ut från industrin, samtidigt som tjänsteinne-
hållet i industrins produkter har vuxit och fått ökad 
betydelse för industrins konkurrenskraft. 

Tar vi hänsyn till de indirekta kopplingarna mellan 
industrin och tjänstesektorn svarar industrin fortfa-
rande för nära en tredjedel av förädlingsvärdet och 
sysselsättningen i det svenska näringslivet. I termer av 
hela ekonomin motsvarar industrin över 20 procent av 
BNP och står för mer än 17 procent av sysselsättningen. 
 
Industrins betydelse för samhällsekonomin är dock 
mycket större än så. Industrin genererar också en stor 
del av de skatteintäkter som behövs för att finansiera 
vår offentliga verksamhet. 

Antalet sysselsatta inom kommunsektorn och staten 
som finansieras av skatter från industrin uppgår till 
185 000 personer. Tillsammans med de drygt 830 000 
personer som har jobb direkt och indirekt genom  
efterfrågan på industriföretagens produktion, står 
industrin därmed för jobb till mer än en miljon 
människor i Sverige.

I Sverige ger industrin jobb till mer   
än en miljon människor

D et finns en myt om att industrin i Sverige är på tillbakagång, att  
vi numera är ett utpräglat tjänstesamhälle och att tjänstesektorn  
är mindre utsatt för internationell konkurrens än industrin.  

Slutsatsen av myten är att den svenska ekonomin blir allt mindre  
konkurrensutsatt och att förhållandena på hemmamarknaden, dvs  
stora delar av den privata tjänstesektorn och den offentliga sektorn,  
borde få spela en större roll i lönebildningen.

Industrin motsvarar 
mer än 20 procent av 
BNP och står för mer än 
17 procent av landets 
sysselsättning.
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Men inget av dessa förenklade synsätt beskriver 
ekonomins funktionssätt på ett relevant sätt. I själva 
verket är näringslivet och den offentliga sektorn tätt 
sammanflätade och beroende av varandra. 

Man bör istället se ekonomin som ett blodomlopp. 
Hjärtat för vårt välstånd är näringslivet som genom 
den konkurrensutsatta exportindustrin syresätter 
ekonomin och skapar jobb och produktion, och som 
i sin tur genererar skatteintäkter. Det skapar sedan 
förutsättningar för de offentliga tjänster som är 
nödvändiga för att ett samhälle och dess näringsliv 
ska kunna fungera. Det handlar om statens grundläg-
gande uppgifter som lagar och regler, ett fungerande 

rätts- och polisväsende, försvar, infrastruktur etc. 
Men det handlar också om välfärdstjänster i form av 
sjuk- och hälsovård, skola, kommunikationer osv, som 
i Sverige i huvudsak finansieras på kommunal nivå.

I detta blodomlopp är den privata sektorn en 
förutsättning för att den offentliga sektorn ska kunna 
fungera. Men ett effektivt näringsliv förutsätter i sin 
tur en väl fungerande offentlig sektor. Genom att 
leverera tjänster av god kvalitet, skapa skatte- och 
regelverk som befrämjar sysselsättning och produk-
tivitet, kan det offentliga bidra till ett konkurrens-
kraftigt näringsliv. 

Det ekonomiska blodomloppet

S ynen på drivkrafterna bakom välståndsskapande skiljer sig ofta  
mellan olika betraktare. Några ser näringslivet som en kassako  
vars enda syfte är att generera skatteintäkter till det offentliga  

välfärdssystemet. Andra gör en uppdelning i den ”närande sektorn”  
– näringslivet – och den ”tärande sektorn” – den offentliga. 

JOBB

EXPORT-
INDUSTRI

BRP/
BNP

SKATTEINTÄKTER SKATTEINTÄKTER

VILLKOR KOMPETENS
INFRASTRUKTUR

UTVECKLINGSKRAFT UTVECKLINGSKRAFT

GLOBAL HANDEL

STAT & 
KOMMUN

VÄLFÄRDSTJÄNSTER

DET EKONOMISKA BLODOMLOPPET
Näringslivet är hjärtat som genom sin, 
i hög grad exportinriktade produktion 
syresätter ekonomin. Det är en förut-
sättning för att den offentliga sektorn 
ska få resurser och fungera. Men ett 
effektivt näringsliv förutsätter i sin tur 
en väl fungerande offentlig sektor.
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”Uppströms” finns rader av företag som är nödvän-
diga för industriproduktionen: underleverantörer 
som producerar råvaror, insatsvaror, transporttjäns-
ter, industrinära tjänster etc. Industrins produk-
tion genererar sedan dels direkta effekter i form av 
produkter och tjänster som efterfrågas på marknaden 
– lokalt, regionalt och globalt. Dels skatteintäkter till 
den offentliga sektorn.

Det viktiga är dock att förstå att det även ”ned-
ströms” skapas positiva effekter. Många stora 

industrier är lokaliserade i relativt små orter över 
hela landet. Ofta är de den största arbetsgivaren 
vid sidan av kommunen. Det innebär att det lokala 
privata näringslivet står och faller med industrin 
och dess medarbetare som efterfrågar alla möjliga 
lokala tjänster och produkter. Här talar vi om allt från 
frisören, bilmekanikern och naprapaten, till livs-
medelsbutiken, korvkiosken och thairestaurangen, 
som representerar de indirekta effekter som uppstår 
”nedströms”.  

Industrins lokala betydelse

Ä ven lokalt finns motsvarande växelverkan mellan näringslivet  
och den offentliga sektorn. Bilden visar schematiskt hur flödet 
hänger ihop för en industri.

”UPPSTRÖMS”
(indirekta 
effekter)

DIREKTA EFFEKTER:
PRODUKTER 

OCH TJÄNSTER 
TILL KUNDER

VÄRDESKAPANDE
EFTERFRÅGAN

SKATTEINTÄKTER

”NEDSTRÖMS”
(indirekta 
effekter 
på lokala 
företag)

UNDER-
LEVERANTÖRER

INDUSTRI

I många mindre orter står och 
faller det privata näringslivet med 
industrin = effekter nedströms.  
Uppströms finns alla underleveran-
törer till industrin och de positiva 
effekter som de skapar.



Bruttoregionprodukt per invånare 2016,  
Skåne på nionde plats
Bruttoregionprodukt (BRP) är den regionala 
motsvarigheten till det nationella måttet –  
bruttonationalprodukt (BNP). BRP anger  
värdet av alla producerade varor och tjänster  
i en region under ett år. För att kunna jämföra 
län beräknas BRP per invånare.

Bruttoregionprodukten per invånare i Skåne län är på plats 
nummer nio jämfört med andra län. Den uppgick 2016 till  
379 000 kronor per invånare i länet. Genomsnittet för riket  
totalt var 442 000 kronor per invånare. Stockholms län sticker  
ut med 624 000 kronor per invånare och drar därför upp  
genomsnittet för riket. 
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Industrin är viktig för Skåne

V ärdet av den samlade produktionen i länet per person ligger  
någonstans i mitten jämfört med andra regioner. Relativt andra  
regioner så är industrins andel av förädlingsvärdet i den lägre  

delen, men betyder ändå mycket för regionens totala ekonomi. Här har  
vi beräknat och samlat några nyckeldata som illustrerar den ekonomiska 
nivån i Skåne län och industrins betydelse.

Källa: SCB, december 2018
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Skåne län  

är på nionde 
plats

Disponibel inkomst per invånare:  
Skåne län på femte plats
Ett annat mått på det regionala välståndet 
är disponibel inkomst, som visar hur mycket 
individer och hushåll kan använda för privat 
konsumtion (t ex hyra, mat, kläder och trans-
porter) eller sparas för framtida bruk. För att 
beräkna disponibel inkomst dras skatten bort 
från inkomsten och sedan läggs olika typer av bidrag till 
(barnbidrag, ekonomiskt bistånd, bostadsbidrag, etc).

Generellt är skillnaderna mellan länen mindre för den  
disponibla inkomsten eftersom progressiv skatt och transfere-
ringar verkar utjämnande. Men fortfarande sticker Stockholms 
län ut och drar upp snittet för hela landet.

Disponibelinkomsten per invånare i Skåne län uppgick till  
205 000 kronor i genomsnitt år 2016. Det är en nivå i närheten av 
genomsnittet för hela riket, som låg på 210 000 kronor 2016.

5
Skåne län  

är på femte  
plats

BRP per invånare, löpande priser, 2016
1 Stockholms län 624 000
2 Västra Götalands län 448 000
3 Norrbottens län 418 000
4 Kronobergs län 414 000
5 Uppsala län 409 000
6 Jönköpings län 391 000
7 Östergötlands län 384 000
8 Örebro län 381 000
9 Skåne län 379 000

10 Västernorrlands län 377 000
11 Västerbottens län 372 000
12 Västmanlands län 371 000
13 Dalarnas län 368 000
14 Jämtlands län 353 000
15 Gävleborgs län 348 000
16 Hallands län 345 000
17 Värmlands län 343 000
18 Kalmar län 337 000
19 Blekinge län 335 000
20 Gotlands län 330 000
21 Södermanlands län 317 000
 Riket 442 000

Källa: SCB, december 2018

Hushållens disponibla inkomst  
per invånare, 2016

1 Stockholms län 238 000
2 Hallands län 219 000
3	 Västra	Götalands	län	 209	000
4 Uppsala län 206 000
5 Skåne län 205 000
6 Jönköpings län 202 000
7 Norrbottens län 201 000
8 Västmanlands län 200 000
9 Östergötlands län 199 000

10 Kronobergs län 198 000
11 Södermanlands län 197 000
12 Gotlands län 196 000
13 Dalarnas län 196 000
14 Västernorrlands län 196 000
15 Kalmar län 195 000
16 Värmlands län 194 000
17 Jämtlands län 194 000
18 Örebro län 193 000
19 Västerbottens län 193 000
20 Blekinge län 192 000
21 Gävleborgs län 192 00
 Riket 210 000
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Industrin är av stor betydelse för Skånes eko-
nomi och svarar för 23,8 procent av länets totala 
förädlingsvärde (se tabell). Då ingår även det 
förädlingsvärde som industrin genererar bland 
leverantörer av insatsvaror och tjänster i länet.

Det kan jämföras med en utpräglad tjänste-
ekonomi som Stockholms län där motsvarande andel är knappt 
13 procent. Om samma förhållande skulle gälla i hela landet som i 
Skåne län skulle industrin alltså stå för nära 1/4 av Sveriges BNP! 
Industrins andel av Sveriges BNP totalt uppgår idag till cirka 21 
procent. 

Industrin svarar för nära 1/4  
av regionens ekonomi 

Industrin skapar jobb direkt och indirekt  
hos underleverantörerna…
Industrin i Skåne län skapar jobb för cirka  
82 000 personer i länet, inklusive de jobb som 
skapas i länet genom efterfrågan på industrins 
produkter hos leverantörer av insatsvaror och 
tjänster. Det utgör cirka 14 procent av länets totala sysselsättning 
på 590 000 jobb. I Sverige som helhet är motsvarande andel 17,4 
procent. 

…och genererar skatter som skapar  
ännu fler jobb i länet
Utöver de direkta och indirekta jobben som industrin skapar 
bidrar de som jobbar inom industriföretag också till länets skatte-
intäkter och därmed till ännu fler jobb i länet.

Skatteintäkterna i länet och industrins bidrag till statens trans-
fereringar till kommunerna uppgår till cirka 13 miljarder kronor 
i Skåne. Det utgör drygt 10 procent av kostnaderna för verksam-
heten inom länets kommuner och i landstinget.

Det motsvarar 15 000 jobb och totalt står industrin i Skåne län 
för 97 000 jobb av totalt 590 000 som arbetar i länet. Industrin 
svarar därmed för 16,5 procent av jobben i länet!

För att få en uppfattning om vad skatteintäkterna från indu-
strin motsvarar enbart i antal jobb inom olika yrkesgrupper kan 
vi göra följande räkneexempel. 13 miljarder kronor motsvarar då 
21 000 sjuksköterskor, alternativt 23 500 grundskolelärare eller 
ungefär lika många poliser.

Industrin i Skåne skapar nära 100 000 jobb

Källa: SCB, Teknikföretagen
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Skåne län  

är på artonde 
 plats

1/5
Industrin svarar  

för 1/5 av alla  
jobb i Skåne 

län

Industrins betydelse för  
sysselsättning och finansiering  
av välfärdstjänster

Industrins antal direkt  
och indirekt sysselsatta 81 943
Skatteintäkter från industrin,  
andel av länets  
verksamhetskraftskostnader 10,2
Antalet länsanställda,  
industrifinansierade	 15	052
Totala skatteintäkter  
från industrin inkl  
transfereringar,  
miljarder kr 13,0
Industrins antal anställda,  
direkt + indirekt  
samt	industrifinansierade	 
inom kommuner  
och landsting 96 995
Andel av länets  
anställda totalt,  
procent 16,5

Industrins andel av länets förädlingsvärde, direkt 
samt indirekt bland industrins leverantörer.

I tidigare upplaga av denna rapport redovisades 
något för höga andelar för industrins andel av 
länens totala förädlingsvärde. Siffrorna i tabellen 
är nu korrigerade.

Källa: SCB (Företagens ekonomi),  
samt nationalräkenskapernas  

input-output-data, Teknikföretagen.

Ranking efter industrins  
andel av länets  
förädlingsvärde andel i procent

 1 Jönköpings län 53,0
 2 Västmanlands län 45,5
 3 Norrbottens län 45,1
 4 Gävleborgs län 44,9
 5 Kronobergs län 43,2
 6 Värmlands län 40,9
 7 Blekinge län 40,8
 8 Kalmar län 40,3
 9 Örebro län 39,1
 10 Dalarnas län 38,9
 11 Västra Götalands län 37,0
 12 Västerbottens län 34,3
 13 Södermanlands län 34,0
 14 Västernorrlands län 33,2
 15 Östergötlands län 33,0
 16 Uppsala län 27,8
 17 Hallands län 25,5
 18 Skåne län 23,8
 19 Jämtlands län 18,0
 20 Gotlands län 17,6
 21 Stockholms län 12,7



Tre av fyra arbetar  
i näringslivet
I Skåne län svarar näringslivet för 71 
procent av länets totalt antal anställda, 
medan resten, 29 procent arbetar inom 
kommuner och landsting. Sysselsätt-
ningen inom kommuner och landsting 
bygger i hög grad på de skatteintäkter 
som näringslivets sysselsättning i länet 
genererar. Detsamma gäller för riket 
totalt.

Arbetslöshet något över  
riksgenomsnittet

Sysselsättningen i Skåne län ökade un-
der 2018 med 2,0 procent, vilket var något 
starkare än för riket totalt på 1,8 procent 
(se diagram). Normalt svänger det krafti-
gare i länet under ett år än i riket totalt.
Arbetslösheten som andel av arbetskraf-
ten i Skåne län låg under 2018 klart högre 
än i riket totalt och uppgick till 8,2  
procent i genomsnitt (se diagram). För 
riket totalt låg genomsnittet för samma 
period på motsvarande 6,3 procent.

Mycket talar för att arbetslösheten 
bottnade under 2018, både i Skåne län och 
i riket totalt. Det finns därför goda skäl 
att fundera på hur en potentiell lågkon-
junktur med växande arbetslöshet de 
kommande åren kan mötas med insatser 
för att öka näringslivets och industrins 
utvecklingskraft.

Det är värt att notera att arbetslösheten 
varierar starkt mellan länets olika kom-
muner, även om vi jämför relativt stora 
kommuner. Exempelvis noterades under 
2018 i genomsnitt 2,0 procent arbetslös-
het i Lomma kommun mot 7,3 procent i 
Malmö, se tabell på sidan 11. De stora  
skillnaderna speglar olika näringslivs-
strukturer i olika delar av länet samt 
tillgången på arbetskraft i förhållande 
till efterfrågan på den kompetens som 
efterfrågas.
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Öppet arbetslösa samt i arbetsmarknadsprogram 2017

Källa: Arbetsförmedlingen

Årsmedeltal (%)
 12,9–14,7
 9,2–12,9
 7,3–9,2
 5,5–7,3
 3,2–5,5

Källa: SCB, Kortperiodisk sysselsättningsstatistik.
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Arbetslöshet i Skåne län
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Skåne län          Riket totalt

Källa: SCB (AKU).

Arbetslöshet per kvartal Tre kvartals glidande medelvärde

Sysselsättning i näringsliv, kommuner och landsting, procent
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Fler lediga jobb speglar konjunkturuppgång och kompetensbrist
Under de senaste årens konjunkturuppgång har anta-
let lediga platser i Skåne län ökat kraftigt jämfört med 
2007. Under de tre första kvartalen 2018 fanns i snitt 
nära 17 000 lediga platser i länet, varav 71,5 procent 
inom privat näringsliv. Det är en viss skillnad jämfört 
med motsvarande fördelning 2007. Då fanns en ännu 
större del av de lediga platserna inom privat näringsliv, 
84,5 procent. Andelen lediga platser har också ökat 
inom offentlig sektor, till 28,5 procent av det totala 

antalet lediga platser i länet 2018. 
Att antalet lediga platser inom både offentlig och 

privat sektor låg på en så mycket högre nivå 2018 än 
2007 återspeglar ökad brist på den kompetens som ef-
terfrågas inom båda sektorerna. Trots att vi nu ser en 
avmattning i konjunkturen så räknar vi med att gapet 
fortsätter att vara stort. Bristen på kompetens kräver 
både reformer i utbildningssystem och aktiv politik för 
talangattraktion.

Skåne län
 Lediga platser Andel av länets Lediga platser Andel av länets 
 antal  lediga platser antal lediga platser 
 2007 2007 1–3 kv 2018 1–3 kv 2018

	 Offentlig	sektor	 1	096	 15,5	 	4	281	 28,5
 Privat sektor 5 978 84,5 12 287 71,5
 Totalt 7 074 100 16 568 100,0

Källa: SCB, Konjunkturstatistik över vakanser.

Öppet arbetslösa samt sysselsatta i arbetsmarknadsprogram 16–64 år.  
Årsmedeltal 2018

Källa: Arbetsförmedlingen

Kommun  Öppet arbetslösa I arbetsmarknads- Arbetslösa 
   program samt i program

   Procent  Procent  Procent

Svalöv  3,5  3,0  6,5
Staffanstorp	 	 2,6	 	 2,1	 	 4,7
Burlöv  5,9  4,6  10,5
Vellinge  2,3  1,7  4,0
Östra Göinge  4,7  8,8  13,5
Örkelljunga  3,9  3,5  7,4
Bjuv  5,3  3,4  8,7
Kävlinge  2,5  2,0  4,5
Lomma  2,0  1,3  3,2
Svedala  2,5  2,4  4,9
Skurup  3,4  3,6  7,0
Sjöbo  3,1  2,4  5,6
Hörby  3,6  2,9  6,4
Höör  3,2  2,2  5,4
Tomelilla  3,7  4,0  7,7
Bromölla  3,8  5,0  8,8
Osby  4,0  4,0  8,0
Perstorp  5,4  6,9  12,3
Klippan  4,5  3,7  8,2
Åstorp  5,4  4,9  10,3
Båstad  3,4  2,5  5,9
Malmö  7,3  6,6  13,9
Lund  3,6  2,6  6,3
Landskrona  6,2  6,3  12,5
Helsingborg  5,4  4,8  10,2
Höganäs  2,9  2,5  5,4
Eslöv  4,7  3,5  8,2
Ystad  3,4  2,7  6,1
Trelleborg  4,0  3,7  7,6
Kristianstad  4,3  5,5  9,7
Simrishamn  4,2  3,5  7,7
Ängelholm  3,3  2,6  5,9
Hässleholm  4,4  5,3  9,6



Förutsättningar för industrins  
utvecklingskraft i Skåne län

D et finns en rad faktorer som påverkar industrins utvecklingskraft 
framöver. Vi har valt att här redovisa data för några nyckelfaktorer. 
Det handlar om industrins tillgång till exportmarknader,  

kompetens och investeringar.

Källa: SCB Företagsregistret

Tillgång till exportmarknader
I Skåne län finns cirka 6000 exportföretag. 
Drygt hälften är mindre företag med en 
årsomsättning på upp till 250 000 kronor.
Andelen mindre exportföretag är lika stor i 
riket som i Skåne, dvs. 53 procent. 

Nära 18 000 företag i Skåne importerar 
produkter. Flertalet är småföretag, med en 
årsomsättning på upp till 250 000 kronor. 
De utgör hela 66 procent av det totala 
antalet företag som importerar produkter. 
Motsvarande andel i riket totalt är ungefär 
lika stor, 67 procent.

Export-/importföretag fördelade efter landområden  
med vilka handel bedrivs 2017, procent

12

Antal export/importföretag fördelat på omsättningsklass 2017, 
procent
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Exportomsättning Länet Riket
 –250  Tkr 53 53
 250–999 Tkr 17 16
 1–1,9  Mnkr 8 7
 2–4,9  Mnkr 7 8
 5–9,9  Mnkr 4 4
 10–49  Mnkr 7 7 
 50–99  Mnkr 2 2
 100–  Mnkr 3 3 
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Importomsättning Länet Riket
 –250  Tkr 66 67
 250–999 Tkr 14 13
 1–1,9  Mnkr 5 5
 2–4,9  Mnkr 5 5
 5–9,9  Mnkr 3 3
 10–49  Mnkr 4 4 
 50–99  Mnkr 1 1
 100–  Mnkr 1 1 

 Skåne län             Riket Källa: SCB Företagsregistret
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Skåne är också beroende  
av utrikeshandel  

Trots en något lägre andel industri i Skå-
ne jämfört med många andra regioner, så 
drar Skåne i hög grad nytta av möjligheten 
till internationell handel.  
Tittar vi på global handel så 
ärSkåne på plats nummer  
tio när det gäller dess  
export- och importvärde  
per invånare. Ser vi enkom 
på exporten per invånare så dyker Skåne 
upp på 18:e plats. Importvärdet per 
invånare utgör alltså en relativt stor andel 
av Skånes globala handel, vilket också 
återspeglas av det relativt stora antalet 
importerande företag, se sidan 12.

Fortsatt kompetensbrist
Inom tillverkningsindustrin i Sydsverige 
har framför allt bristen på både yrkes-
arbetare och tekniska tjänstemän ökat 
under konjunkturuppgången från 2014 
och framåt. Under 2018 fortsatte bristen 
på personal att öka, och under fjärde  
kvartalet hade något över hälften av  
industriföretagen i regionen brist på 
personal. Bristen på tekniska tjänstemän 
inom industrin föll dock tillbaka under 
fjärde kvartalet 2018, från inom 56  
procent av företagen till 37 procent.
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Det sammanlagda värdet av import och export, 
respektive export i kr per invånare i länen för 
2017. 

Källa: Konjunkturinstitutets statistikbas

Brist på arbetskraft totalt 
Brist på tekniska tjänstemän 
Brist på yrkesarbetare 

Global handel i kr per invånare 
 1 Västra Götaland 352 735
 2 Blekinge 301 278
 3 Stockholm 293 458
 4 Kronoberg 290 175
 5 Västmanland 242 472
 6 Jönköping 241 210
 7 Örebro 227 392
 8 Dalarna 200 903
 9 Norrbotten 192 515
 10 Skåne 183 127
 11 Värmland 167 643
 12 Södermanland 162 693
13  Östergötland 163 905
14  Västernorrlands län 158 939
15  Halland 149 006
 16 Kalmar 147 042
 17 Västerbotten 134 152
 18 Gävleborg 123 324
 19 Uppsala 121 717
 20 Jämtland 48 349
21  Gotland 25 395

Källa: foretagsklimat.se/statistik

Global export i kr per invånare  
 1 Blekinge 179 869
 2 Västra Götaland 179 017
 3 Kronoberg 157 732
 4 Norrbotten 155 407
 5 Örebro 144 138
 6 Västmanland 138 081
 7 Jönköping 134 658
 8 Dalarna 129 667
 9 Stockholm 125 906
 10 Värmland 111 124
11  Östergötland 101 564
12  Västernorrlands län 108 665
 13 Södermanland 96 976
 14 Västerbotten 92 209
 15 Kalmar 90 003
 16 Gävleborg 89 221
 17 Uppsala 80 616
 18 Skåne 80 009
 19 Halland 64 986
 20 Jämtland 25 315
 21 Gotland 10 343

Källa: foretagsklimat.se/statistik
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Låg nivå på industri-
investeringarna

Skånes industriinvesteringar  
har generellt utvecklats svagt under 
2000-talet. Jämfört med mer industri-
tunga län har utvecklingen varit svag,  
exempelvis jämfört med Jönköping,  
Halland och Västmanland. Under 
konjunkturuppgången 2014-2016 märks 
ändå en uppgång för industrins inves-
teringar i Skåne, med totalt 35 procent 
jämfört med nivån 2013, se diagram. In-
dustrins konjunktur fortsatte att förbätt-
ras 2017, då efterfrågan på industrins 
exportmarknader nådde sin tillväxttopp, 
för att mattas av under 2018. 0
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Gruv- och tillverkningsindustrin totalt, 3 kvartals glidande medelvärde
SkåneI diagrammet baseras uppgifterna för Skåne län 

på SCB:s Investeringsenkät som sträcker sig till år 
2016. För riket totalt är uppgifterna hämtade från 
SCB:s nationalräkenskaper, som har data t.o.m. 
tredje kvartalet 2018. Investerings enkäten mäter 
industrins investeringar i byggnader och maski-
ner. National räkenskaperna inkluderar även köpt 
och egenproducerad mjukvara, finansiell leasing 
av kapitalföremål fördelat på användande bransch 
samt korttidsinventarier. Nationalräkenskaperna 
kompletterar dessutom investeringsenkätens 
uppgifter med skattningar för småföretag som ej 
undersöks i enkäten.

Industrins investeringar, löpande priser, index 1991=100

Källa: SCB (Investeringsenkäten respektive nationalräkenskaperna), Macrobond



Orderingång EMU

Orderingången till svensk industri fort-
satte att mattas av i slutet av 2018, enligt 
Konjunkturinstitutets kvartals barometer. 
För teknikindustri var nettotalet för or-
deringången (andel företag som rappor-
terar ökade order minus andelen företag 
med minskade order jämfört med föregå-
ende kvartal) fortfarande positiva, men 
svagare och indikerar fortsatt avkylning i 
affärs aktiviteten. 

Även motsvarande utfall från EU/
EMU-barometern visar fortsatt försvag-
ning i slutet av 2018. Orderingången 
för teknik- och tillverkningsindustri i 
Euro området visar nu negativa nettotal, 
se diagram. Då ”hårda” data över faktisk 
industriproduktion följer orderingången, 
måste vi räkna med klart sämre utfall 
även i industriproduktionen i slutet av 
förra året och sannolikt även i början av 
2019. 

Att uppsvinget i global efterfrågan på 
investeringsvaror nu är över för denna 
gång, återspeglas i data för maskindu-
strin. För första gången sedan andra 
kvartalet år 2016, d.v.s. kvartalet innan 
uppsvinget tog fart, redovisar maskin-
industrin negativa nettotal i orderingång.

Orderingång industrin inom EMU, nettotal 

Nettotalen visar andelen företag inom EMU som svarat att orderingången ökat 
minus andelen som svarat att den minskat. Här redovisas utfall per kvartal.
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Teknikföretagen är arbetsgivarorganisationen för de  
kreativa företag som står för en tredjedel av Sveriges export.  
Över hela landet bistår vi teknikföretag i arbetsrätt och  
branschfrågor, så att de kan fokusera på att utveckla varor  
och tjänster i världsklass.

www.teknikforetagen.se
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