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Snabbt förändrade förutsättningar
Välkommen tillbaka till Skånsk konjunktur, Sparbanken Skånes rapport om den ekonomiska utveck-
lingen i regionen. Detta är första utgåvan för 2022 och denna gång fördjupar vi oss i hur senaste må-
nadernas förändrade förutsättningar för ekonomin påverkar Skåne och invånarna här.
 
2021 innebar en tydlig återhämtning efter det coronapräglade 2020. Samtidigt kvarstod många ut-
maningar kring leveranskedjor och flaskhalsar i industrin som uppstått under pandemin. Tendenser 
till stigande inflation har nu förstärkts i snabb takt, inte minst som en effekt av kriget i Ukraina som 
orsakar stort mänskligt lidande men också får finansiella konsekvenser.
 
Idag ser vi den högsta inflationen på flera decennier. Det gäller internationellt och det gäller här i Sve-
rige. Kostnadsökningar för energi, råvaror och komponenter påverkar näringslivet och i förlängningen 
också privatekonomin genom stigande priser på el, bensin, livsmedel och andra varor.
 
Den högre inflationen har också medfört att marknadsräntorna klättrat uppåt. Svenska Riksbanken 
höll i det längsta fast vid sin tidigare prognos om höjningar av styrräntan från 2024 och framåt, men ef-
ter det penningpolitiska mötet i slutet av april stod det klart att räntebanan behöver justeras upp direkt.
 
Sammantaget ser vi att Skåne som region utvecklas relativt väl. Den samlade omsättningen i närings-
livet ökade med 8,9 procent under 2021. Det är något under snittet i riket på 10 procent, men ska ses i 
ljuset av att tappet för Skåne under 2020 var mindre än för riket som helhet. Samtidigt är det tydligt att 
de ekonomiska förutsättningarna kommer att bli annorlunda framöver och det återstår att se hur det 
påverkar företagens investeringar och hushållens konsumtion.
 
I temakapitlet tittar vi närmare på den för Skåne så viktiga livsmedelsindustrin, en näring som är speciellt 
utmanad av dagens kostnadsökningar och brist på insatsvaror. Den skånska jordbruks-, livsmedels- och 
dryckesbranschen omsätter idag över 70 miljarder kronor. Mer om detta på sidan 14.

Vi är inne på femte året med Skånsk konjunktur och vill med rapportserien bidra till ökad kunskap om 
ekonomi och utveckling i vår region. Information, fakta och transparens är förutsättningar för att vi alla 
ska kunna fatta rätt beslut. Det gäller i stort och i smått, från den första bostadsaffären, till en viktig 
investering eller framtidsstrategin för det expanderande företaget.
 
Vår samarbetspartner i rapporten är Øresundsinstituttet som står för själva analysen. Tillsammans 
sätter vi de lokala förutsättningarna i fokus och benar ut materialet på så detaljerad nivå som möjligt, 
vilket innebär flera spännande jämförelser ända ner på kommunnivå.
 
Lund, 24 maj 2022
Rasmus Roos, VD



Innehållsförteckning

1. I KORTHET ......................................................................................................................   6

2.  UTBLICK ............................................................................................................................   8

3. TEMA: LIVSMEDEL ......................................................................................................... 14

4. PRIVATEKONOMI ...........................................................................................................   30

5. SKÅNE ........................................................................................................................   36

6. NORDÖSTRA SKÅNE ....................................................................................................... 46

7.  NORDVÄSTRA SKÅNE  ...................................................................................................... 54

8. SYDVÄSTRA SKÅNE ......................................................................................................... 62

9. LUNDAOMRÅDET ............................................................................................................ 70

10. SYDÖSTRA SKÅNE  .......................................................................................................   78

11. MELLANSKÅNE ............................................................................................................ 86

12. APPENDIX ................................................................................................................   94

FO
TO

: N
EW

S 
Ø

RE
SU

N
D

Tema: Livsmedelsbranschen i Skåne 

Den skånska livsmedelsbranschen är viktig för 
Sverige. Livsmedels- och dryckestillverkare samt 
jordbruket omsätter närmare 71,7 miljarder kro-
nor i Skåne vilket motsvarar 25 procent av rikets 
omsättning inom dessa tre delbranscher. I detta 
tema ses närmare på hur branschen just nu märker 
följdeffekter från coronapandemin med flaskhalsar 
i leverantörskedjorna, brist på insatsvaror samt 
ökade energi- och transportkostnader och prishöj-
ningar som blandas med ytterligare utmaningar 
efter Rysslands invasion av Ukrania. Det leder till 
råvarubrist och kostnadsökningar som i sin tur 
påverkar konsumentpriserna som under de senaste 
tolv månaderna har ökat med sex procent. 
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KOSTNADSÖKNINGAR LEDER TILL HÖJD PRISNIVÅ
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ÅTERHÄMTNING I SAMTLIGA BRANSCHER 2021.  
I förra vårens konjunkturrapport konstaterades det att Skånes nä-
ringsliv klarat sig bättre under coro-
naåret 2020 än övriga storstadsre-
gioner mätt i omsättningen. Trots 
att näringslivet under 2021 fortsatt 
påverkades av coronapandemin 
och dess effekter med problem i 
leveranskedjor, råvarubrist och sti-
gande el- och energipriser visar nya 
siffror på en stark återhämtning i 
näringslivet.

Skånes jordbruk samt dryck- och 
livsmedelsindustri omsätter för drygt 
71,7 miljarder och står för 25 procent 
av rikets omsättning inom dessa tre 
delbranscher.

25%
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Samlat sett sysselsätter de tre delbran-
scherna livsmedels- och dryckestillverkning 
samt jordbruk närmare 21 000 personer och 
omsätter drygt 71,7 miljarder kronor i Skåne. 
Det motsvarar sex procent av den totala om-
sättningen i Skånes näringsliv. Sett till rikets 
omsättning inom dessa tre delbranscher står 
Skåne för 25 procent. Under de senaste tolv 
månaderna har livsmedelspriserna ökat med 
sex procent. Ytterligare stora prishöjningar 
väntas när jordbruket och livsmedelsindu-
strins kostnader för el, diesel, insatsvaror och 
råvaror väntas fortsätta öka. Kostnadsök-
ningarna hänger ihop med följdeffekter från 
coronapandemin, klimatomställningen och 
kriget i Ukraina. TEMA sidorna 14-29

KOSTNADSÖKNINGAR FÖR DEN SKÅNSKA 
LIVSMEDELSBRANSCHEN
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7 HIGHLIGHTS FRÅN RAPPORTEN

ARBETLÖSHET: 8,7 %  
Arbetslösheten i Skåne har fortsatt 
att sjunka sedan i höstas och är nu på 
samma nivå som under 2009. Däremot 
är långtidsarbetslösheten, som ökade 
kraftigt under pandemin, fortfarande 
hög. Varannan arbetslös person i Skåne 
har varit utan jobb i över ett år, och var 
tredje har varit utanför arbetsmarknaden 
i över två år. 
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I höstas pekade de flesta prognoser på att de kraftigt höjda priserna på el och drivmedel var 
ett tillfälligt fenomen. Nu har prognoserna ändrats till att tala om en både högre och mera lång-
varig inflation. För hushållen handlar det bland annat om dyrare livsmedel och risk för högre 
bostadsräntor. Skulle livsmedelspriserna öka med tio procent och den rörliga bostadsräntan 
stiga med en procentenhet skulle det tillsammans med redan höjda priser på el, bensin och 
diesel innebära att en helt vanlig barnfamilj med två barn, villa och bil får se sina månatliga 
kostnader öka med 6 000 kronor per månad jämfört med prisnivån för ett år sedan. 

PRIVATEKONOMI

22 000 NYA JOBB. Under coronapandemin var 
Skåne det enda storstadslän där jobben inom nä-
ringslivet ökade, och uppgången har fortsatt att vara 
stark under 2021. Men siffrorna visar att det främst är 
sydvästra Skåne som får ta del av de nya jobben, vilket 

riskerar att öka tudelningen 
på den skånska arbetsmark-
naden än mer. Jobbtillväxten 
innebar under 2021 att det 
tillkom 22 000 nya jobb och 
85 procent av jobbökningen 
finns i sydvästra Skåne eller 
Lundaområdet.

Villapriserna i Skåne ökade med 17 pro-
cent under perioden april 2021 till mars 
2022 jämfört med föregående 12-måna-
dersperiod. Nu märker de flesta mäklare 
som intervjuats till denna rapport en mer 
avvaktande marknad inför höjda räntor 
och kostnadsökningar generellt.

+17%
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6% Livsmedelspriserna ökade, 
enligt SCB:s konsumentprisin-
dex, med 6 procent mellan mars 
2021-2022. De väntas öka ännu 
mer framöver. 

XXX

Källa: Källa: SCB - Regional omsättningsstatistik som omfattar privat och offentligt 
ägda momspliktiga bolag. Geografin avser de tre storstadslänen (regionerna).

NÄRINGSLIVETS 
OMSÄTTNING 

Omsättning
2021 (milj. kr)

Förändring i % 
20-21 (19-20)

Skåne 1 192 474 8,9 (-0,8)

Västra Götaland 1 956 460 11,7 (-4,6)

Stockholm 3 075 922 7,4 (-2,5)

Sverige 9 978 203 10,0 (-3,0)

Risk för kostnadsökning på upp till 6 000 kronor per månad för tvåbarnsfamilj i villa

+267 kr +1 173 kr +1 869 kr + 3 261 kr

+571 kr +3 164 kr +2 966kr + 6 043 kr 

REALISERAD
KOSTNADSÖKNING

SCENARIO MED HÖJDA
MATPRISER OCH RÄNTORÖ
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lägenhet

Par i
villa

Barnfamilj
i villa
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Utblick: Konjunkturförändring från ett starkt läge i världsekonomin

Efter att den ekonomiska tillväxten rasade under 2020 till följd av coronapandemin blev 2021 ett 
starkt år för ekonomin både i Sverige och globalt. Men svallvågorna från pandemin syns fortfarande 
i form utav brist på insatsvaror och material vilket har pressat upp inflationen till rekordhöga nivåer. 
Flera centralbanker har redan höjt räntan i ett försök att dämpa konsumtionsviljan medan andra är 
påväg. I kombination med stigande priser på både livsmedel, energi och bränsle får hushållen plötsligt 
ett betydligt mindre konsumtionsutrymme – något som väntas påverka både näringslivet och bostads-
marknaden det kommande året. 

SVENSK BNP 2020 2021 2022 2023 2024 Publicerad

Nordea -3,2 4,9 3,7 (3,5) 1,9 (1,8) jan -22 (sep -21)

Riksbanken -3,1 4,8 2,8 (3,6) 1,4 (2,0) 1,4 (1,7) april -22 (feb -22)

Finansdepartementet -3,1 4,7 3,1 (3,4) 1,8 (1,6) 1,6 (1,5) april -21 (dec -21)

Swedbank -2,8 4,8 2,8 (3,3) 2,1 (2,0) april -22 (jan -22)

Konjunkturinstitutet -3,0 4,7 3,4 (3,4) 2,3 (2,1) 1,5 (1,4) dec -21 (dec -21)

DANSK BNP 2020 2021 2022 2023 Publicerad

Danske Bank -2,1 4,1 3,5 (2,5) 1,3 (1,7) april -22 (feb -22)

Swedbank -2,1 4,1 2,4 (3,0) 2,0 (1,9) april -22 (jan -22)

Nationalbanken -3,3 4,1 2,1 (3,1) 2,1 (2,4) 1,7 okt 2021 (okt 2021)

*Kalenderkorrigerad BNP
Källa: Finansdepartementet, Riksbanken, Swedbank, Konjunkturinstitutet, Nordea, Danske Bank och Nationalbanken 

Konjunkturläget i korthet
• Rekordhög inflation väntas fortsätta uppåt
• Stigande ränteläge på flera håll 
• Hushållens konsumtionsutrymme kommer att 

minska framöver
• Bostadsmarknaden väntas mattas av 
• Det återstår att se hur och när hushållens 

minskade konsumtionsutrymme slår mot 
företagen

• Arbetslösheten väntas sjunka det kommande 
året trots ansträngd ekonomi för att sedan 
stabiliseras  

Den rekordhöga inflationen väntas fortsätta 
stiga och höjda räntor på flera håll
Under april uppmättes den svenska inflationen till 
6,4 procent (KPI och KPIF) jämfört med samma må-
nad ifjol. Exkluderat från energi- och bränslepriser 
landade inflationen på 4,5 procent (KPIF-XE). Det är 
betydligt högre nivåer än de senaste åren och inte 

sedan december 1991 har inflationen varit så hög. 
De snabba prishöjningarna har till stor del drivits 
på av ett stort konsumtionssug på varor under 
pandemin, vilket har lett till att kapaciteten inom 
industrin samt insatsvaror och material tagit slut. 
Samtidigt har leverenskedjorna på flera håll störts, 
först av nedstängningar under pandemin och nu av 
kriget i Ukraina. För att dämpa konsumtionsviljan på 
varor har flera centralbanker nu höjt eller avise-
rat om räntehöjningar. Den svenska Riksbanken 
valde att lämna den långa perioden med noll- och 
minusräntor och höjde reporäntan från 0,0 till 0,25 
procent från den 4 maj. Danmarks nationalbank har 
fortfarande inte höjt utan inväntar den Europeiska 
centralbankens agerande, då den danska kronan är 
bunden till euron. 

Hushållens konsumtionsutrymme minskar
Inflationen, som nu är rekordhög, spås av bedö-
mare fortsätta uppåt trots räntehöjningarna – det 
väntas fortsatt finnas brister i logistikkedjorna och 

högre priser på bland annat livsmedel på grund av 
dåliga skördar och torka i flera delar av världen. Då 
löneutvecklingen inte väntas följa samma snabba 
ökningstakt väntas reallönen minska för första 
gången på många år. Samtidigt ökar kostnaderna 
för hushållen och de mest markanta prisökningarna 
drabbar konsumtion som är svår att ducka för. 
     – Priserna ökar på mat, energi, bränsle och rän-
tor. Det är svårt att komma undan de kostnaderna 
då man måste äta och bo någonstans. Det innebär 
att annan konsumtion kommer att drabbas – exem-
pelvis köp sällanköpsvaror så som bilar och vitvaror 
samt sådant som restaurangbesök, sade Swed-
banks senior advisor Olof Manner på konferensen 
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Ekonomisk tillväxt 

Avser procentuell förändring i fasta priser.  
Källa: SCB, Danmarks Statistik, Eurostat (Macrobond)

Procentuell utveckling av BNP

Danmark Sverige EU 27 (exkl. Storbritannien)

Rekordhög inflation i både Sverige och Danmark 

Årlig procentuell förändring (föregående prognos)
De ekonomiska förväntningarna skruvas ned 

Klimatomställningen väntas medföra stora investeringar i Skåne och övriga Sverige   
i  bl.a. förnybar energi, som här en solcellsanläggning i Kristianstad.

Procent 

Sverige

Danmark

Källa: SCB, Danmarks Statistik (Macrobond)
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Real Estate Øresund i början av maj. Han höjde ett 
extra varningens finger för restaurangbranschens 
framtid. Efter en extremt tuff tid under coronapan-
demin har restaurangbranschen nu återhämtat sig 
väl. Men personalbrist har ökat kostnaderna och när 
nu även råvaror- och livsmedelspriserna ökar och 
hushållen får mindre pengar i plånboken tror han att 
restaurangbranschen återigen går mot tuffa tider.
     Hushållen får i och med inflationen och höjda 
räntor högre kostnader i kombination med en 
minskad reallön framöver, vilket väntas påverka 
konsumtionen – och därmed BNP-tillväxten – nega-
tivt. Redan nu är hushållens konfidensindikator, där 
Konjunkturinstitutet varje månad mäter hushållens 

syn på ekonomin, på en lägre nivå än under både fi-
nanskrisen och coronapandemin. Även börsen, som 
gott ovanligt starkt de senaste åren, har de senaste 
månaderna fallit på bred front. 

Svalare bostadsmarknad och mindre byggande
I och med det tror bedömare att bostadsmarknaden 
kommer att svalna efter flera pandemiår med histo-
riskt stora prisökningar på både hus och lägenheter. 
Om det innebär en nedgång eller enbart stagnation 
på bostadsmarknaden återstår att se. I kombination 
med de höjda räntorna riskerar det att slå hårt mot 
många då svenskarna är bland de högst belånade i 
världen. 

Priset på bränsle har skjutit i höjden under 2022 
Pris per liter (SEK)

Diesel

Bensin

Källa: Macrobond 

Elpriserna har fortsatt att stiga 
SEK/MWh

Luleå

Malmö

Källa: Macrobond (Nordpool)

Stockholm

Sundsvall

Hushållen är återigen pessimistiska kring ekonomin
Hushållens konfidensindikator

Källa: Macrobond (Konjunkturinstitutet)

Reporäntan påväg uppåt – rörliga bolåneräntan hänger på
Reporänta (procent)

Rörlig bolåneränta  (procent)

Källa: Macrobond (Riksbanken, Swedbank). Uppgifterna är hämtade 12 maj 2022. 
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 Stigande priser och brist på byggmaterial sänker 
prognosen för byggandet framöver från 70 000 
nya bostäder under 2021 till 45 000 under 2023, 
enligt branschorganisationen Byggföretagen. 
De varnar bland annat för att det kan uppstå en 
temporär brist på cement när Cementas tillfälliga 
miljötillstånd för kalkbrytningen på Gotland löper 
ut vid årsskiftet.
     Under maj månad ökade priserna på byggmate-
rial med tio procent – framför allt är det armerings-
stål, trävaror och betong som blivit dyrare – och 
bristen på cement är stor och väntas öka än mer 
framöver. 
     – Det är klart att byggföretagens marginaler äts 
upp snabbt, sa Johan Deremar, prognosansvarig 
på Byggföretagen, under konferensen Real Estate 
Øresund.

Arbetslösheten väntas inte öka – men  
stabliseras – de kommande åren 
Varken Finansdepartementet eller Riksbanken tror 
att arbetslösheten kommer att märkbart gå upp 
igen de kommande åren, trots att den ekonomiska 
tillväxten justeras ner i de senaste prognoserna. 
Men hittillls under 2022 har arbetslösheten fortsatt 
att minska, till 8,7 procent i Skåne och 6,8 procent i 
riket enligt Arbetsförmedlingens statistik.

     Både Finansdepartementet och Riksbanken 
tror att arbetslösheten landar på 7,6 procent under 
2022. Därefter väntas arbetslösheten stabiliseras 
under 2023-2024 enligt bägge prognosmakarna. 
Riksbanken väntar sig då en arbetslöshet på 7,4 
procent medan Finansdepartementet tror på en 
nivå runt 7,0 procent.  

”Ekonomin kommer att må bra av att befinna sig 
i ett mer normalt läge”
Trots den dystra bilden av ekonomin framöver tror 
Olof Manner att det är nyttigt för ekonomin att gå 
tillbaka till ett mer normalt läge när det gäller räntor 
och bostadspriser. 
     – När man festat och festat i många år – med 
extremt låga räntor, snabba prisökningar på 
bostäder och en börs som gått uppåt – så blir det 
mycket att städa upp efteråt. Jag tror att ekonomin 
i framtiden kommer att må bra av att befinna sig i 
ett mer normalt läge.
     Med vändningen från låg till högre inflation, 
höjda räntor och brist på varor har de ekonomiska 
förutsättningarna för samhället ändrats dramatiskt 
på kort tid. När priset på pengar, ränta, åter blir en 
mera väsentlig del i investeringskalkylerna kan en 
fördel bli att näringsliv, samhälle och privatpersoner 
tvingas prioritera bättre.
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Även om Byggföretagens prognos pekar mot ett minskat bostadsbyggande i Sverige under kommande år så har de skånska 
kommunerna tack vare en växande befolkning ökat sin planer för bostadsbyggandet till mer än 80 000 nya bostäder fram till 
2030 framgick det av höstens skånska konjunkturanalys. Det kan jämföras med de 59 000 bostäder som byggdes i Skåne under 
den tidigare tioårsperioden.

Det är inte bara på Gotland som Försvarsmakten bygger ut. Från och med 2022 ska Södra skånska regementet, enligt försvarsbeslut 
2020, inleda arbetet med att sätta upp den 7:e mekaniserade brigaden på Revingehed. Idag finns här två bataljoner.

dernas andel från 1,2 till 2,0 procent av BNP innebär 
det nya offentliga utgifter som stimulerar ekonomin, 
konkurrerar med övriga samhällssektorer om ar-
betskraften samt kräver stora investeringar.
     Sedan Rysslands anfall mot Ukraina den 24 
februari har det talats mycket om den militära 
förstärkningen av Gotland. Men även Skåne är en 
utsatt region och här pågår en kraftig utbyggnad 
av Södra skånska regementet, P7,  på Revingehed. 
Från att idag ha två bataljoner ska P7 byggas ut till 
att omfatta en mekaniserad brigad. Antalet värn-
pliktiga kommer att utökas från dagen 320 till 500 
under år 2025. I händelse av mobilisering kommer 
P7 att omfatta cirka 6 000 soldater och officerare.
     I Skåne finns redan flera stora försvars- och 
säkerhetsföretag. Saab Kockums flyttar år 2025 
till Lund där de bygger ett nytt kontor granne med 
säkerhetsföretaget Axis som idag är Lunds största 
privata arbetsgivare. I Malmö finns bland annat 
privatägda Aimpoint.

Klimatomställningen driver fram nya  
investeringar
Arbetet mot ett hållbart samhälle och ett läge där 
den globala uppvärmningen stoppas kommer att 
kräva en förändrad livsstil med ökade kostnader 
som följd. På bara några få år har det blivit tydligt 
att de företag som inte arbetar hållbart kommer 
att få svårt att långsiktigt överleva. Men arbetet för 
ett hållbart samhälle innebär också stora investe-
ringar i bl.a. förnybar energi, strandsäkring och nya 
produkter och tillverkningsmetoder.
     Enbart arbetet med att bygga ny grön energipro-
duktion och nya ledningsgator för bättre elöver-
föring kommer att kräva stora investeringar. Lägg 
sedan till omställningen till elbilar med behovet av 
en laddinfrastruktur. Här har de nordiska länderna 
en fördel genom att ligga långt framme när det gäl-
ler teknikomställningen. Danmark har t.ex. blivit ett 
föregångsland när det gäller vindkraft och resultatet 
har blivit att det växt fram en stor vindkraftsindustri.
 

Ett utbyggt försvar kräver också stora 
investeringar
Ryssland krig i Ukraina och besluten i Sverige och 
Finland om att ansöka om medlemskap i Nato 
kommer också innebära stora förändringar i sam-
hällsekonomin. Om Sverige ska öka försvarskostna-
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Följdeffekter av coronapandemin blandas med en 
ny kris efter Rysslands invasion av Ukraina. Och 
dessutom finns en pågående klimatomställning. Det 
är tre stora förändringar som har en bred påverkan på 
näringslivet, men en av de branscher som märker det 
mest just nu är livsmedelsbranschen och jordbruket. 
     – Vi går från en kris till en annan och dessutom 
är den första krisen inte över. Den fortsätter spela 
oss ett spratt. Därutöver har vi en klimatkris. Så vi 
har tre kriser i en, säger Carl Eckerdal, chefekonom 
på branschorganisationen Livsmedelsföretagen. 
     Han är inte den enda som lyfter detta. Alla 
intervjuer som gjorts till denna rapport pekar på den 
komplexa situationen med flera stora kriser som 
korsar varandra. Pandemin medförde konsumtions-
förskjutning från restaurang till detaljhandel, men 
det uppstod även flaskhalsar i leverantörskedjorna, 
brist på insatsvaror samt ökade energi- och trans-
portkostnader och prishöjningar. 
     Efter att kriget i Ukraina inleddes i februari blev 

dessa problem förvärrade och för livsmedelsbrans-
chen har situationen lett till stor oro i alla led – från 
jordbruket via livsmedelsföretagen till detaljhandeln. 
Och sist till konsumenterna som bara sett början på 
prisökningarna, enligt flera intervjupersoner. 
     Livsmedelsbranschen är viktig för Skåne. 
Samlat sett sysselsätter de tre delbranscherna - 
livsmedels- och dryckestillverkare samt jordbruket 
närmare 21 000 personer och omsätter drygt 71,7 
miljarder kronor enbart i Skåne. Det motsvarar 6 
procent av den totala omsättningen i näringslivet 
i Skåne. Sett till rikets omsättning inom dessa tre 
delbranscher står Skåne för 25 procent. De snabba 
förändringar som just nu pågår har därför stor 
påverkan på det skånska näringslivet. 
     I den följande temaanalysen beskrivs situationen 
för livsmedelsbranschen i Sverige med utgångs-
punkt i Skåne med hjälp av siffror och intervjuer 
med experter och företag från branschen. I privat-
ekonomi-delen behandlas konsumentperspektivet.

TEMA: LIVSMEDEL - KOSTNADSÖKNINGAR LEDER TILL HÖJD PRISNIVÅ
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Tre kriser i en. Så beskriver livsmedelsbranschen den nuvarande situationen där följdeffekter 
från coronapandemin förvärras av situationen efter Rysslands invasion av Ukraina. Därtill ut-
manas branschen av klimatförändringarna. Kriserna har skapat varubrist, nya konsumtionsmön-
ster och drivit upp kostnaderna. Under de senaste tolv månaderna har livsmedelspriserna ökat 
med sex procent och ytterligare stora prishöjningar väntas när jordbruket och livsmedelsindus-
trins kostnader för el, diesel, insatsvaror och råvaror väntas fortsätta öka. Ur ett konsumentper-
spektiv gäller det att prishöjningarna är skäliga och inte utnyttjas för att öka företagens löns-
amhet. I andra vågskålen finns behovet att säkra livsmedelsförsörjningen så att inte produktion 
läggs ned av kostnadsskäl. I Skåne sysselsätter dryck- och livsmedelsbranschen samt jordbruket 
runt 21 000 personer och samlat sett omsätter de tre delbranscherna för 71,7 miljarder kronor 
– vilket motsvarar en fjärdedel av hela rikets omsättning i de tre branscherna. 

Energi 
På bara ett år, mellan mars 2021 
och mars 2022, har priserna på 
drivmedel ökat med 47 procent 
och på el med 34 procent. 

Samlat sett omsätter jordbruk 
samt dryck- och livsmedelsindu-
stri i Skåne drygt 71,7 miljarder 
och står för 25 procent av rikets 
omsättning inom dessa tre del-
branscher. 

25%

Livsmedel
Priserna på livsmedel har ökat 
med sex procent jämfört med 
mars 2021. Mest ökar kaffe, te 
och kakao – med 29 procent. 

FO
TO

: N
EW

S 
Ø

RE
SU

N
D

VARUGRUPP

Prisförändring 
mars 2021-

2022

Kaffe, te och kakao 29%

Oljor och fetter 10%

Alkoholfria drycker 10%

Fisk 8%

Frukt 7%

Bröd och övriga 
spannmålsprodukter

7%

Mjölk, ost och ägg 7%

Grönsaker 5%

Övriga  livsmedel 4%

Kött 3%

Sötsaker och glass 3%

Vin 2%

Mineralvatten, läskedrycker, frukt och 
grönsaksjuice

2%

Alkoholhaltiga drycker 2%

Öl 2%

Spritdrycker 1%

Livsmedel och alkoholfria drycker - 
övergripande

6%

Enligt konsumentprisindex i mars 2022 har 
priserna på de flesta varor ökat jämfört med 
mars 2021. Störst ökning har det varit på 
drivmedel, vars priser under mars i år låg 47 
procent över nivån samma månad förra året. 
Därefter kommer el med en ökning på 34 
procent. Livsmedel generellt har ökat med 
sex procent jämfört med mars 2021. Sett till 
varugrupperna under kategorin livsmedel är 
det kaffe, te och kakao som har ökat mest i 
pris - med 29 procent. Därefter kommer oljor 
och fetter samt alkoholfria drycker med 10 
procents ökning. Mer markanta prisökningar 
väntas framöver enligt intervjupersonerna till 
denna rapport.

Prisutveckling på livsmedel

VARUGRUPP
 Prisförändring  

mars 2021-2022

Drivmedel 47%

El 34%

Källa: SCB konsumentprisindex per varugrupp (COICOP) mars 2022. 
Indexet mäter den genomsnittliga prisutvecklingen för den privata 
inhemska konsumtionen.

Konsumentpriserna på livsmedel har ökat med sex procent det 
senaste året 
Konsumentprisindex mars 2022
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SYSSELSÄTTNING 
2020

Livsmedels-
framställning

Framställning av 
drycker Jordbruk

Samlad sysselsättning 
inom lantbruk och 

livsmedel
Andel av total 

sysselsättning i länet 

Skåne 9 967 748 10 213 20 928 3,4 %

Stockholms län 6 778 1 306 2 756 10 840 0,9 %

Västra Götaland 9 525 337 9 014 18 876 2,2 %

Sverige 47 483 4 675 54 752 106 910 2,1 %

OMSÄTTNING 2021
Livsmedels-
framställning

Framställning av 
drycker Jordbruk

Samlad omsättning 
inom lantbruk och 

livsmedel
Andel av totala 

omsättningen i länet 

Skåne 40 879 614 6 478 819 24 383 409 71 741 842 6,0 %

Stockholms län 20 594 514 6 136 540 3 385 012 30 116 066 1,0 %

Västra Götaland 34 241 342 623 555 12 949 998 47 814 895 2,4 %

Sverige 176 825 681 25 861 902 87 691 205 290 378 788 5,8 %

Jordbruk och livsmedel står för sex procent av omsättningen och 
tre procent av sysselsättningen i Skåne

2020 var det 12 077 sysselsatta inom i 
jordbruk, skogsbruk och fiske i Skåne, härav 
10 213 inom jordbruket. Jämfört med 2019 
var det en ökning i antal sysselsatta på 0,9 
procent. 
     Livsmedelsframställning hade 9 967 
sysselsatta 2020, en minskning med -1,6 
procent jämfört med föregående år. Inom 
dryckesframställningen fanns 748 jobb under 
2020, en ökning med 5,1 procent jämfört 
med 2019. 
     Samlat sett var det därmed närmare   
21 000 sysselsatta inom jordbruk och livs-
medel, motsvarande 3,4 procent av det totala 
antalet sysselsatta i regionen. Det kan jäm-
föras med 10 800 personer i Stockholms län 
och 19 000 personer i Västra Götalands län, 
vilket motsvarar 0,9 respektive 2,2 procent av 
sysselsättningen i de två länen.

Syssselsättning: 21 000 personer

2021 omsatte livsmedelsföretagen i Skåne 
40,9 miljarder kronor, dryckestillverkarna 6,5 
miljarder kronor och jordbruket 24,4 miljarder 
kronor. Samlat sett omsatte de tre delbran-
scherna därmed drygt 71,7 miljarder ifjol och 
stod för sex procent av den totala omsätt-
ningen i Skånes näringsliv. Sett till rikets 
omsättning inom dessa tre delbranscher står 
Skåne för 25 procent. 
     Rangordnas omsättningen i alla Skånes 
delbranscher hamnar livsmedelsframställ-
ning på en tionde plats och jordbruket på en 
trettonde plats för störst omsättning. 
     Jämfört med de två andra storstadslä-
nen har Skåne en högre omsättning i dessa 
tre delbranscher. Skåne omsätter mer än 
dubbelt så mycket som Stockholm vilket 
givetvis hänger ihop med förutsättningarna 
för jordbruket som är bättre i Skåne än i 
huvudstadsregionen. 

Omsättning: 71,7 miljarder

 Källa: SCB RAMS, dagbefolkning

 Källa: SCB, Regional omsättningsstatistik som omfattar privat och offentligt ägda bolag med momspliktig verksamhet. Geografin avser de tre 
storstadslänen (regionerna).

Omsättning i utvalda branscher 2021 (tkr)

Sysselsättning i utvalda branscher 2020 (antal sysselsatta)

 Källa: SCB Källa: SCB

Konsumtionsförskjutning och flaskhalsar i 
leverantörsleden 
Generellt medförde pandemin flera förändringar i 
konsumtionsmönstren, vilket mestadels påverkade 
det svenska jordbruket menar både Jordbruksver-
ket och Lantbrukarnas Riksförbund (LRF).
     – Effekterna av pandemin blev en förskjutning 
av konsumtion så det ledde till ökade inköp i de-
taljhandeln och mindre i restaurangbranschen och 
storhushåll. I grund och botten var det positivt för 
det svenska jordbruket i och med att konsumenter-
na helt enkelt valt de svenska produkterna i butiken 
och det har inte varit samma mönster i restaurang-
näringen där ursprunget ofta har varit från andra 
länder, säger Lars-Erik Lundkvist, näringspolitisk 
expert på LRF. 
     Samtidigt påpekar han att det 
även uppstod en del komplikationer 
med transporter och gränsöver-
skridande verksamheter under 
pandemin. Flaskhalsar i transpor-
terna, långa ledtider, leveranspro-
blem, stängda hamnar och ökade 
kostnader för olika insatsvaror är 
följdeffekter av pandemin som flera 
av intervjupersonerna pekar på 
fortfarande finns. När samhällena öppnade upp 
ökade efterfrågan snabbt vilket i kombination med 
de fortsatta flaskhalsarna har drivit upp priserna. 
Redan hösten 2021 syntes prisökningar som har 
utmanat alla led i livsmedelsproduktionen. 

Prishöjningar och brist på insatsvaror och råvaror
– Början till den här uppgången i priser har vi sett 
under senare delen av 2021 och som då också 
sammanhänger med energiomställningen i Europa 
och där priserna gick upp. Det började i sin tur 
att påverka produktionen av olika insatsvaror 
som gödselmedel exempelvis. Det blev även en 
uppgång på andra energislag så som dieselolja 
och el. Och de här effekterna stärktes också efter 
krigsutbrottet i februari, säger Lars-Erik Lundkvist. 
     Därför står lantbrukarna nu med kraftigt höjda 
kostnader för sin produktion – dyrare el, diesel, 
gödsel och, för animalieproduktionen, även foder 
som drivits upp av att priserna för oljeväxter och 
spannmål skjuter i höjden. 
     – Ökade energipriser brukar för eller senare 
att visa sig i andra råvarupriser så som spannmål 

eftersom det blir mer kostsamt att producera 
spannmål. Och när dessutom de viktiga han-
delsvolymerna faller bort från Ukraina och delvis 
Ryssland så påverkar det också priserna på 
råvarumarknaderna. Det ökade spannmålspriset är 
en fördel för vissa lantbruk såklart, men för andra 
lantbrukare som håller på med djurproduktion så 
blir det ökade kostnader genom högre foderpriser, 
förklarar Lars-Erik Lundkvist.
     Enligt LRF ökade kostnaderna på foder redan 
under 2021 med runt 30–50 procent. I Swedbank 
och Sparbankernas Lantbruksbarometer, som 
gjordes innan kriget i Ukraina inleddes, ses även en 
oro för ökade kostnader och försämrad lönsamhet, 
särskilt för nötköttsproducenterna. Enligt SCB:s 

konsumentprisindex har köttpriserna 
ökat med 3 procent mellan mars 2021 
och mars 2022. Siffran för prisökningen 
av livsmedel övergripande är 6 procent. 

”Skåne är det viktigaste länet i landet 
när det gäller livsmedelsproduktion”
Hur hårt drabbat det enskilda jordbruks-
företaget är beror på befintlig lagerhåll-
ning och vilka avtal som finns på bland 
annat foder, räntor och energi. Lars-Erik 

Lundkvist sammanfattar förutsättningarna för 
skånska lantbrukare: 
     – Skåne är kanske det viktigaste länet i Sverige 
när det gäller livsmedelsproduktion så det är ju vik-
tigt vad som händer i Skåne. Skåne har den förde-
len att det är goda förutsättningar med bra bördiga 
jordar, men samtidigt har lantbrukarna högre priser 
för att köpa och arrendera jordbruksmark jämfört 
med andra län. Så även om man kan få en bra 
skörd så har man också kostnader i paritet med 
det. Sedan finns det jämförelsevis en ganska stor 
del av grisproduktionen i Skåne så förutsättning-
arna för köttproduktionen påverkar det skånska 
jordbruket ganska mycket, säger han. 

Ökade kostnader på flera håll under pandemin 
För livsmedelsföretagen har pandemin också inne-
burit ökade kostnader på flera håll. 
     – Vi hade en väldigt ansträngd situation redan 
innan den 24 februari som påverkade kostnaderna. 
Det är inte bara råvaror utan även andra insatsva-
ror som emballage, transporter och energipriser. 
Det ansträngda läget har bara förvärrats av kriget i 

Följdeffekter från pandemin möter oro över kriget i Ukraina 
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Ukraina, säger Carl Eckerdal på Livsmedelsföreta-
gen. 
     Under pandemin har företag som levererat till 
dagligvaruhandeln klarat sig bra medan de som 
främst producerar till restaurangbranschen har 
haft det tuffare. Nu handlar det om brist på insats-
varor vilket drabbar olika producenter olika hårt.
     – Det finns delbranscher som drabbas hårdare 
än andra, exempelvis chipsproducenter som måste 
hitta något annat än solrosolja. Men det beror lite 
på vad du menar med drabbas. Det kan ju vara att 
de måste hitta substitut, men kostnadschocken 
är gemensamt för hela branschen, säger Carl 
Eckerdal.  

Höjda energikostnader och 
dyrare transporter
Att alla delbranscher drabbas beror 
bland annat på de höjda energi- och 
bränslekostnaderna. Enligt SCB:s 
konsumentprisindex har priserna för 
drivmedel gått upp med 47 procent 
mellan mars 2021 och mars 2022. 
Nu har regeringen sänkt skatten, 
men fortfarande ligger bensin- och 
dieselpriserna på en hög nivå. Under 
samma period har elkostnaderna ökat med 34 
procent. 
     – Just nu är den största skillnaden energi. 
Elkostnaderna sticker alldeles oerhört mycket för 
alla våra medlemsföretag i södra Sverige. Jag 
har inte exakt siffra, men skulle tippa på att 80-90 
procent av all livsmedelsproduktion sker söder om 
Uppsala. Och kostnaderna för att hålla maskinerna 
i gång där ökar snabbt. Därutöver har transporter-
na gått upp väldigt kraftigt, säger Carl Eckerdal och 
tillägger: 
     – Och sedan kostnad för förpackningarna. De 
här tre delarna – el, transporter och förpackningar 
– har tidigare varit icke-frågor. Under alla de år jag 
har jobbat med livsmedelsbranschen har de aldrig 
varit på tapeten. Det vanligaste har varit kostnads-
ökningar i paritet med inflationen. Men nu har vi ju 
en diametralt annorlunda situation. 

Södra Sverige mer beroende av naturgas
Enligt Konsumenternas energimarknadsbyrå var 
börspriset under april för elområde Malmö (SE4) - 
som omfattar Skåne, Blekinge, Halland samt delar 
av de småländska länen – 113,9 öre/kWh vilket är 
mer än dubbelt så mycket som i norra Sverige. 
     I södra Sverige finns ett utbyggt naturgasnät 
som förser en del industri- och livsmedelsföretag 

med energi, men som är beroende av import. 
Enligt Energimyndigheten står naturgas enbart för 
cirka tre procent av den totala energitillförseln i 
Sverige, men för Skåne, Halland, Västra Götaland 
och västra Jönköpings län utgör naturgas runt 20 
procent av energitillförseln. Sett i ljuset av kriget i 
Ukraina och sanktionerna mot Ryssland kan detta 
även vara ett orosmoment för vissa sydsvenska 
tillverkningsföretag. 

Oro för livsmedels försörjningen

Mer fokus på inhemska marknaden 
och livsmedelsförsörjning
Exporten av svenskproducerade 
livsmedel är relativt liten, enligt 
Livsmedelsföretagen. Runt 15-20 
procent av produktionen exporteras, 
bedömer Carl Eckerdal. Orkla Foods 
Sverige är ett exempel på ett stort 
svenskt livsmedelsföretag som har 
minskat deras exportfokus och som 
satsar mer på den inhemska markna-
den. Bolaget ser en klar tendens till 

att konsumenterna väljer svenskproducerad mat. 
De importerar en del, men merparten av råvarorna 
kommer från Sverige. Det finns en fördel med att 
satsa på lokal produktion anser Orkla såväl som 
Absolut Company som har intervjuats till denna 
rapport. Det ger snabbare flöden och mindre av-
stånd i leverantörsleden. 
     De nuvarande kriserna, pandemin såväl som 
kriget i Ukraina, har även ökat fokus på hur ett land 
ska säkra livsmedelsförsörjningen. Det anser Carl 
Eckerdal på Livsmedelsföretagen är en ny fråga 
som kommit på agendan. 
     – Sedan pandemin kom till Sverige har vi talat 
om försörjningsförmåga. Innan dess var det en 
diskussion som fördes i mycket perifera samman-
hang. Det fanns inget större politiskt intresse för 
det, säger Carl Eckerdal.  

Prisskillnaden mellan svenskproducerad och 
importerad mat minskar 
På LRF ses en möjlig risk för att kostnadshöj-
ningarna kan leda till en nedgång i produktionen 
vilket i sin tur kortsiktigt kan leda till ökad import. 
Samtidigt ställer Lars-Erik Lundkvist frågan om det 
finns någon på världsmarknaden som kan sälja till 
lägre priser. 
     – Vi ser tendenser till att handeln minskar ge-

nom att vissa länder ser om sitt hus. Till och med 
inom EU har det funnits länder som vill föreslå 
exportförbud. Men kortsiktigt är det nog ökad 
import som brukar vara den vanligaste effekten av 
minskad produktion, säger han. 
     På Jordbruksverket ser man en mindre prisskill-
nad i importerade livsmedel och svenskproducerat. 
     – Nu har priserna i konkurrentländerna börjat 
öka så produktpriserna är nästan uppe på svensk 
nivå. Det gör ju att importtrycket minskar när det 
inte är en kostnadsfördel att köpa importerad mat. 
Den skillnaden börjar jämna ut sig allt mer, säger 
Bengt Johansson, jordbrukspolitisk utredare på 
Jordbruksverket.
     Företagen som intervjuats lyfter även fram 
livsmedelsförsörjningen som en viktig fråga i 
relation till steget att höja priserna i alla leden. På 
livsmedelsföretagen ser man en möjlighet i att de 
större exportföretagen under en period kan ställa 
om för att försörja den svenska marknaden under 
en krissituation. 
     – Vi är inte förespråkare för någon protektionis-
tisk syn på livsmedelsproduktion. Vi är föresprå-
kare för att vi har finansiellt starka livsmedelspro-
ducenter som har förmåga att både exportera och 
försörja den inhemska marknaden. Då innebär det 
att vi i händelse av kris har en produktionsapparat 
som är dimensionerad för att förse fler än Sveriges 
befolkning med varor och skulle då en kris inträffa 
har vi möjlighet att ställa om och försörja den 
svenska befolkningen med en större del av produk-
tionen. Av olika skäl så kan man avstå från export 

under en tid, säger Carl Eckerdal.

Från jord till bord 
Kostnadsökningarna för lantbrukarna och livsmed-
elsföretagen spiller över på dagligvaruhandeln och 
restaurangnäringen och sist konsumenterna. Men 
det har inte gått lika snabbt i alla led, påpekar flera 
av intervjupersonerna till denna rapport.  
     – Enligt de traditionella prismodellerna som 
finns går det ganska lång tid mellan resultatet av 
en prisförhandling och genomslaget av prisför-
ändring i butiken. Det kan gå upp till tre månader 
kanske. Nu har man försökt att förändra systemet 
så det ska bli snabbare genomslag av de framför-
handlade priserna. Det är en välkommen föränd-
ring att få snabbare genomslag av prisförändring-
arna. Det gör en stor förändring för ett lantbruk 
om man får bättre betalt, säger Lars-Erik Lundkvist 
från LRF. 
     Livsmedelsbolaget Orkla Foods food solu-
tions-direktör upplever att det finns en växande för-
ståelse för odlarnas situation. Både Orkla Foods 
och grönsaksodlingsbolaget Magnihill har haft 
diskussioner med leverantörer om omförhandling 
av avtal, men samtidigt har de upplevt att det varit 
svårare att få dagligvaruhandeln att möta dem i 
nästa led. Det är ett problem som Livsmedelsföre-
tagen har märkt av. 
     – Vi är en del av ett system där affärslogiken är 
att man jobbar med stora eftersläpningar i daglig-
varuleden och det fungerar ganska bra i ett vanligt 
läge med en inflationstakt på två procent, men när 

FO
TO

: N
EW

S 
Ø

RE
SU

N
D

FO
TO

: L
IV

SM
ED

EL
SF

Ö
RE

TA
G

EN

Sverige har en självförsörjningsgrad 
på 50 procent när det gäller livsmedel. 
I början av 1990-talet låg siffran på 75 
procent, enligt Lantbrukarnas Riksför-
bund, LRF. Sverige är i stort sett själv-
försörjande på spannmål, sockerbetor, 
morötter, ägg och mejerivaror. Däremot 
är lantbruket och livsmedelsindustrin 
beroende av import av bl.a. konstgöd-
ning, energi, diesel, foder, växtskydds-
medel, utsäde och reservdelar. Även 
lantbruksmaskiner importeras i stor 
utsträckning.   

Hälften av livsmedelsförsörjningen 
bygger på import
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• Ökade energikostnader
• Ökade bränslekostnader
• Högre priser på råvaror
• Högre priser på övriga insatsvaror
• Ökade räntekostnader
• Ökade fraktkostnader
• Emballagebrist
• Flaskhalsar i leverans

Prishöjningar från jord till bord

• Ökade energikostnader
• Ökade bränslekostnader
• Ökade foderkostnader
• Ökade kostnader för gödsel
• Ökade räntekostnader

JORDBRUK LIVSMEDELSINDUSTRI
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• Ökade energikostnader
• Ökade bränslekostnader
• Ökade räntekostnader
• Högre priser på inköpsvaror

= Högre livsmedelspriser 
Summan av alla prishöjningar inom 
jordbruk, livsmedelsindustri och dagli-
varuhandeln. 

Grafiken är framtagen för att illustrera de konklusioner som dras i denna temaanalys och bygger därför på statistik och intervjupersonernas uttalan-
den. Efter att under många årtionden talar om prissänkningar och lågprisvaror vandrar prishöjningarna från led till led innan konsumenterna möter 
nya och högre prislappar på livsmedelsbutikernas hyllor. På kort tid har denna nya situationen med höjda kostnader och punktvis varubrist växt fram 
och som ställer två perspektiv mot varandra. Konsumenterna behöver känna sig säkra på att prishöjningarna är skäliga samtidigt som prishöjningar-
na måste vara tillräckligt stora för att säkra livsmedelsförsörjningen så att inte producenter lägger ned på grund av lönsamhetsproblem.

DAGLIGVARUHANDEL KONSUMENT

Läs mer om hur konsumenterna påverkas 
under privatekonomi på sidorna 30-35.

säger Carl Eckerdal. 
     – Det är inte business as usual och det måste alla 
förstå, säger han. 
     Som flera påpekar kan just råvarubristen väntas bli 
värre eftersom det är årets skörd som påverkas. Nu 
töms lagren och de fylls inte på i samma utsträckning 
om produktionen minskar på grund av kriget och 
kostnadsökningar. 
     – Det är klart att under 2023 kan det bli en hel del 
utmaningar eftersom många bedömer att de höga 
energipriserna kommer att bestå. Även om det blir 
eldupphör i kriget, så kommer det kvarstå effekter 
genom sanktioner mot Ryssland och liknande. Och i 
det perspektivet är det viktigt att priserna för livsmed-
el ligger kvar på en bra nivå så man ser att det finns 
en lönsamhet i produktionen även för kommande år, 
säger Lars-Erik Lundkvist. 

Kostsamt och tidskrävande att lägga ner produktion
Att lägga ner produktion är kostsamt och det 
är inte enkelt att ställa om eller starta upp igen. 
Särskilt inom animalieproduktionen tar det tid att 
komma i full drift – mellan tre och fem år. 
      – De flesta företagen är ganska hårt specialise-
rade så det är inte helt enkelt att på kort sikt ställa 
om. Har man djurproduktion och areal där man 
odlar sitt eget foder så skulle man kunna sälja 
spannmål och växter i stället för att ge det till dju-
ren. Men har man fasta kostnader som rullar för 

stallbyggnader som är kvar oavsett om det bedrivs 
produktion eller inte. Om de rörliga kostnaderna 
täcks kan det därför vara fördelaktigare att under 
en tid fortsätta med produktionen även om inte full 
kostnadstäckning uppnås, säger Bengt Johnsson, 
jordbrukspolitisk utredare Jordbruksverket.  
     Redan nu ser LRF vissa effekter i form av 
minskad insättning av smågris och kalv. Det kan 
innebära minskad produktion på sikt.  
     – Där har det funnits tendenser till att man ser pro-
duktionsnedgångar redan nu i inledningen av 2022. 
Det sammanhänger med att man står i begrepp att 
sätta in nya djur i sin produktion, nya värphöns eller en 
ny omgång slaktkycklingar till exempel. Har man då 
parallellt ett foderprisavtal som har löpt ut och man 
måste teckna ett nytt foderprisavtal på en väldigt hög 
nivå och samtidigt inte ser prishöjningar för kyckling 
eller griskött så blir det en stor press på likviditeten i 
sådana företag, säger Lars-Erik Lundkvist.

Klimatkris även påtaglig för livsmedelsbranschen
Som flera av intervjupersonerna framhåller så är 
det inte bara pandemin och kriget som påverkar 
livsmedelsbranschen. Klimatförändringarna börjar 
att bli påtagliga, påpekar flera. I livsmedelsproduk-
tionen ses det både i form av ökad efterfrågan från 
konsumenterna på vegetariska och miljövänliga 
produkter, men även en direkt påverkan på produk-
tionen där extremtorka, så som i 2018, kan ställa till 

vi har en situation som vi upplever nu, där allting är 
ett rörligt mål, så funkar inte den affärsmodellen. 
Så nu minskar lönsamheten snabbt i våra med-
lemsföretag, säger Carl Eckerdal. 
     I slutändan är det konsumenterna som får 
betala mer för matvarorna. Konsumentpriserna på 
livsmedel har som tidigare nämnts ökat med sex 
procent mellan mars 2021 och mars 2022. Priser-
na kan förväntas att öka ännu mer framöver vilket 
särskilt kommer att drabba de med låg inkomst. 

Om krisläget fortsätter 

Risk för minskad produktion och konkurser  
Om det nuvarande läget med markanta kostnadsök-
ningar fortsätter eller förvärras ser livsmedelsföre-
tagen såväl som LRF en risk för minskad produktion 
och att företag tvingas lägga ner. 
     – Nu har jag inte lust att ropa på vargen. Men 
vi möter de största kostnadsökningar vi har sett i 
modern tid i alla delar av produktionen utom löne-
kostnaderna som står för ungefär 14 procent av de 
totala kostnaderna. De huvudsakliga delarna av våra 
utgifter har ökat kraftigt i kostnad och då funkar inte 
de ledtiderna som vi normalt jobbar efter. Då kommer 
företag att få lägga ner. Jag hoppas inte att vi landar 
där utan att alla inser allvaret i den här situationen, 

det för skörden och därmed skapa brist på råvaror. 
     – Att gå mot en mer hållbar produktion och att 
konsumenterna efterfrågar produkter med lågt 
klimatavtryck ställer stora krav på producenterna 
i form av redovisning – hur man redovisar sitt 
klimatavtryck och hur man jobbar med alternativa 
råvaror som har ett lägre klimatavtryck. Så klimat-
frågan påverkar på flera sätt, vad vi ska leverera till 
kunden, men också väldig snabba rörelser i tillgång 
till råvaror, så som extrem torka eller skyfall, säger 
Carl Eckerdal som även lyfter att det pågående 
kriget möjligen kan påskynda omställningen till mer 
resurseffektiva produktionsmetoder. 
     Den nuvarande situationen kan möjligen skynda 
på en klimatomställning i relation till att fler äter 
mer växtbaserat. Det är något som Kristina Frans-
son på Orkla lyfter fram i en intervju. Med mindre 
köttproduktion och högre köttpriser kanske fler 
konsumenter väljer vegetariskt framöver, tror hon. 
Även det scenario ser Lars-Erik Lundkvist på LRF 
som möjligt. 
     – Det sker konsumtionsförändringar över tid, och 
sådana här effekter kan eventuellt påverka i vilken 
takt förändrade konsumtionsmönster sker, säger 
Lars-Erik Lundkvist.

Prishöjning Prishöjning Prishöjning
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På entréplan hos livsmedelsproducenten 
Orkla Foods Sveriges huvudkontor i Malmö 
finns en restaurang som säljer lunchmat och 
fika baserad på de egna produkterna. Bakom 
en fönsterruta syns köket. Kristina Fransson, 
som är Food Solutions-direktör på Orkla Foods 
Sverige, tar emot på kontoret ovanför och visar 
in i en möteslokal med fönster ut mot restau-
rangen. Orkla Foods Sverige har runt 1 500 an-
ställda i Sverige idag, varav nära 250 i Malmö. 
Huvudkontoret finns i Malmö, men bolaget har 
åtta anläggningar som ligger på olika platser i 
Sverige. Den största fabriken finns i Eslöv. 
     – Lite över 90 procent av all mat och dryck 
vi säljer är producerad i Sverige, vilket påverkar 
oss väldigt mycket nu. Det är en faktor som 
spelat väldigt stor roll under pandemin och 
även under det som kommer som följd av 
kriget, säger Kristina Fransson.
     Det är en fördel, menar hon, att ha produktio-
nen nära. Men samtidigt har Orkla påverkats på 
många olika sätt av både coronakrisen och den 
nuvarande situation med kriget i Ukraina. Och, 
tillägger Kristina Fransson, av klimatkrisen. 

Läget är exceptionellt – tre kriser i en
– Det är ganska svårt att skilja på vad som 
är följdeffekter av coronapandemin, för de 
effekterna var inte på något sätt över när kriget 
startade. Så just nu lever vi i en värld där de 
bara läggs på varandra och mixas, säger Kristi-
na Fransson. 
     Det har lett till prisökningar på allt i verk-
samheten. 
     – Det som är väldigt speciellt med det här 
läget vi är i nu är att vi har prisökningar på allt. 
Det är inte en kategori av skördade grönsaker 
eller frukt och bär, eller fisk eller kött. Det är på 

alla råvaror och på alla förpackningsmaterial. 
Och det är på vår egen energi och på våra 
transporter. Så egentligen allt vi behöver för att 
kunna producera och leverera, säger hon och 
fortsätter: 
     – Och det är ju egentligen inte så svårt att 
förstå för producenterna, våra leverantörer, är 
ju utsatta för precis samma situation. Konst-
gödselpriset går upp, energi- och bränslepriser-
na går upp, foderpriserna går upp. Allt går upp. 
Så det är inte svårt att förstå hur utsatta våra 
leverantörer är. Ju närmare primärproduktionen 
du kommer desto mer utsatt blir du ju för exakt 
det som händer nu, säger Kristina Fransson. 
     Sedan i höstas då priserna började gå upp 
har Orkla gått från att försöka att hålla emot 
prisökningarna till att vara öppen för diskus-
sion om avtalen med leverantörerna. 
     – Det blev ju ganska tydligt redan i slutet på 
förra året att det inte är ett alternativ att hålla 
emot. Vi vill ha fungerande kedjor – sedan är vi 
ett vinstdrivande företag som ska försöka att 
hålla uppe vår verksamhet, men det finns inte 
utrymme för att hålla emot, för det som i så 
fall kommer att hända är att underleverantörer 
kommer att gå i konkurs, och det är det absolut 
sista vi vill.

Ändrade konsumtionsmönster, flaskhalsar 
och stopp i försörjningskedjorna under 
pandemin
En del av de problem som finns i försörjningsked-
jorna uppstod under pandemin. Nedstängning 
av hamnar och olika flaskhalsar i råvaruleden 
har förorsakat brist på varor. Även om Orkla inte 
köper så mycket från Asien är de ändå beroende 
av och har leverantörer som är beroende av att 
flödena fungerar, framhäver Kristina Fransson.

”De prishöjningar vi ser nu är bara början” 

“Jag är ju påverkad av hur vi ser på det 
som företag och vår inställning är att 
vi måste höja priserna, annars sätter vi 
de mindre producenterna i konkurs och 
jag vill ha den positiva inställningen att 
det inte bara är vi som har insett detta.”
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     – Det är det jag menar med att coronapan-
demin inte är över. Inte i försörjningskedjorna. 
Det första året var inte så farligt. Men ju längre 
tid det gått ju mer utmattade, tömda och fel-
balanserade blir alla kedjorna. Det pågår i allra 
högsta grad; svårigheter att få tag på råvaror 
och förpackningar. Det är på riktigt stora svårig-
heter. Och det var inte färdigt, vi hade inte ens 
sett att det börjat vända när kriget startade. Så 
hela råvaru- och förpackningsförsörjningen var 
i ett dåligt läge på grund av pandemin och så 
kommer kriget som påverkar något så enormt 
framför allt på råvaruförsörjningen, konstaterar 
hon. 
     Därutöver påverkade pandemin Orkla i och 
med att konsumenterna betedde sig annor-
lunda. 
     – Folk slutade äta ute och började äta 
hemma. Det betydde för oss att vi fick kraftigt 
minskade volymer på vår ena del av affären, 
food solutions, och ökning på svensk daglig-
varuhandel. Det var den stora omsvängningen. 
Och så har vi haft bunkringsbeteenden under 
kortare perioder. 
     Nu ses även ett bunkringsbeteende efter att 
kriget startade, men det är annorlunda mot det 
under pandemin och bunkringen verkar inte 
avta trots att riktigt mycket konserver och torr-
produkter har sålts jämfört med under vanliga 
perioder, berättar Kristina Fransson.

Pressad råvaruförsörjning på grund av 
kriget – högre konsumentpriser väntas
Med Rysslands invasion av Ukraina har 
situationen främst förvärrats när det gäller 

råvaror, och Kristina Fransson understryker att 
det kommer att bli värre eftersom årets skörd 
påverkas av kriget: 
     – Det värsta som har påverkats efter att 
kriget inleddes är ju råvaruförsörjningen. Men 
där har vi fortfarande det värsta framför oss. 
Om man lyssnar i media nu, så framställs det 
som att vi har problem med försörjningen av 
framför allt spannmål. Jag tror att gemene 
man har förstått nu att Ukraina och Ryssland är 
väldigt viktiga, men det är först nu vi är på väg 
in i en skördeperiod. Och det är väldigt viktigt 
att förstå. Vi är inte i det tuffaste läget – det 
kommer att bli värre.
     De senaste månaderna har Orkla varit 
tvungna att omförhandla sina avtal med produ-
centerna. Priserna måste upp, fastslår Kristina 
Fransson. 
     – Jag är ju påverkad av hur vi ser på det 
som företag och vår inställning är att vi måste 
höja priserna, annars sätter vi de mindre produ-
centerna i konkurs och jag vill ha den positiva 
inställningen att det inte bara är vi som har 
insett detta. 
     Hon ser framför allt att det är tufft för produ-
centerna som är nära primärproduktionen och 
särskilt de som är beroende av en kategori eller 
råvara.
     – Är du ett kyckling- eller fiskeföretag så är 
du extremt beroende av vad som händer i just 
den kedjan. Vi har så många olika produkter 
och därmed många olika kedjor och när vi har 
det riktigt tufft i en så funkar det i en annan. Så 
därför är det både mindre och väldigt inrikta-
de företag som har det förfärligt nu. De är ju 
beroende av att dagligvaruhandeln accepterar 

Kristina Fransson, 
Food Solutions-direktör på Orkla: 

Under pandemin har Orkla Foods Sverige märkt av både försörjningsproblem, ändrade 
konsumtionsmönster och leveransproblem när det gäller förpackningsmaterial. Till de 
utmaningarna adderas nu ytterligare svårigheter kring råvaru- och energiförsörjning. 
Samtidigt understryker Orklas Food Solutions-direktör Kristina Fransson att även den 
pågående klimatkrisen pressar livsmedelsbranschen.
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deras priser nu. De har inte uthållighet att 
sitta i de långa diskussioner som vi sitter i. 
Vi tappar lönsamhet när vi sitter i de diskus-
sionerna, men det finns företag som blöder 
pengar under tiden de diskussionerna pågår. 
Så jag vet inte om jag vågar svara på det, men 
min förhoppning är att andra tänker som vi 
och accepterar prisökningarna och tar ut dem 
till konsumenterna. För då har vi i alla fall 
livsmedelsförsörjning. 

”Det är en mycket märklig situation”
Kristina Fransson har sett exempel på konkur-
renter som har stått utan råvaror för att de inte 
accepterat prisökningar. Att nu inte försöka att 
hålla emot prisökningarna är inget hon har varit 
med om under sina sjutton år i Orkla. 
     – Det är en mycket märklig situation vi är i. 
Vårt inköpsteam, som jag är ansvarig för, de 
jobbar egentligen inte med tuffa förhandling-
ar. Det handlar inte om att hålla tillbaka utan 
det handlar om att förstå och diskutera vad 
som är en rimlig nivå och sedan ska vi ta det 
vidare ut till handeln. Det har jag inte upplevt 
under de åren jag har jobbat här. Då har det 
handlat om tuffa diskussioner och man kunde 
byta leverantörer, men det är helt irrelevant 
nu. Vi har haft leverantörer som hör av sig till 
oss och säger att vi vet att vi har ett liggande 
kontrakt med er, men vi kommer att bryta det 
för vi kan inte leverera på det kontraktet vi har 
med er. Då får ni helt enkelt ingenting. 
     Orkla har upplevt att förhandlingarna i nästa 
steg, med dagligvarukedjorna, har varit tuffa. 
Men under den senaste tiden har förståelsen 
för att det är en helt speciell situation breddat 
ut sig i branschen, anser Kristina Fransson. 
     – Under den senaste en och en halv mån-
aden så har förståelsen ökat för att vi har ett 
gemensamt ansvar för att hålla försörjningen 
i gång. Men i början av året var inte tonen alls 
där. Då möttes vi av att ”det är ett problem om 
ni har prisökningar”, men nu uppfattar jag det 
som att det luckras upp.
     – Jag vågar inte gissa hur mycket priserna 
har gått upp jämfört med för ett år sedan, men 
vi har väldigt mycket kvar. Det är bara början, 
konstaterar hon. 

Klimatkrisen är också en utmaning för 
livsmedelsbranschen
Men det är inte bara coronapandemin och 
kriget i Ukraina som påverkar livsmedels-
branschen. Även klimatförändringarna driver 
på en kris. 
     –  Man kan ju förenkla och säga att det är 
pandemin och kriget. Men det är inte hela san-
ningen för det är också väldigt mycket påverkat 
av klimatomställningen. Vi har mer extremt 
väder – vi har det både varmare och kallare, vi 
har det torrare och blötare – och det är inte bra 
för råvaror. Under förra skörden var det både 
för varmt och för blött. Och det är inte bara ett 
år, utan det är år efter år. Så man kan inte bara 
säga att det är pandemin utan vi har tyvärr 
också en klimatomställning som påverkar råva-
ruförsörjningen, säger Kristina Fransson.
     Klimatkrisen kan även ha haft inverkan på 
konsumentbeteendet. Orkla har märkt av en 
ökad konsumtion av vegetarisk mat under 
senare år och även framöver, trots att det 
tillfälliga bunkringsbeteende innebär en ökad 
köttkonsumtion, tror Kristina Fransson att det 
kommer bli ännu mer vegetarisk livsmedel-
skonsumtion på grund av prisökningarna. 
     – Fördelen med växtbaserad mat är den ofta 
är bra för hälsan och alltid bra för planeten. 
Men den är också ofta prisvärd. Vegetabiliskt 
protein är mer prisvärt än kött. Så om man tän-
ker att gemene man kommer att få mindre kvar 
i plånboken efter att ha betalat mer för bostad, 
räntor, bränsle och el – så finns det mindre 
pengar kvar till mat. Då borde det logiskt sett 
vara så att vi skyndar på omställningen till 
växtbaserad mat, för du får mer näringsrik mat 
för mindre pengar, säger hon men tillägger: 
     – Men det är inte säkert att det blir så för 
det är inte alltid logiskt med konsumentbe-
teende. 

Fokus på inhemsk produktion och konsum-
tion – närhet till primärleden
Orkla har idag åtta anläggningar i Sverige 
och en stor del av deras råvaror odlas i södra 
Sverige. Det har varit en fördel under pandemin 
och den nuvarande situationen, anser Kristi-
na Fransson, som berättar att Orkla tidigare 

Orkla Foods Sverige har runt 1 500 anställda i Sverige 
idag, varav nära 250 i Malmö där huvudkontoret finns. 
Bolaget har åtta anläggningar som ligger på olika 
platser i Sverige. Den största fabriken finns i Eslöv. 
Orkla Foods Sveriges har två affärsområden Retail 
och FoodSolutions.
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diskuterat om de överhuvudtaget skulle ha all 
sin produktion i Sverige på grund av de höga 
lönekostnaderna. 
     – Men det har vi lagt bakom oss. Det är så 
uppenbart och tydligt att det är en styrka både i 
konsumentpreferenser och också i varuförsörj-
ningskedjor att vara så lokal som möjligt. För 
bara några år sedan började ju insikten komma 
om att konsumentpreferenserna går mer mot 
det lokala och nära. Men i samband med 
pandemins start blev det också en insikt som 
drabbade oss ganska tydligt vilken styrka det är 
att vi är så lokala.
     Just närheten mellan de olika leden i livs-
medelskedjan anser hon är en fördel även i den 
nuvarande situationen för livsmedelsbranschen 

i Skåne. 
     – Om jag tänker utifrån Skåne och den tota-
la mängden som finns inom livsmedelsbrans-
chen så har vi en väldig fördel med mycket 
livsmedelsproduktion – vi har mycket odling i 
södra Sverige. Ju närmare du är, desto enklare 
är det då beroendet av de långa kedjorna 
minskar. Jag vågar inte sia om det räcker till 
att vi kommer bättre ur det, men jag kan i alla 
fall konstatera att ju närmare du har mellan 
primärproduktion och färdigproducerad vara 
desto bättre flöden har du och desto mindre 
blir du påverkad av de här extrema prisök-
ningarna. Det är i alla fall en fördel, men om 
det räcker vågar jag inte uttala mig om, säger 
Kristina Fransson.  
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Efterverkningar från flaskhalsar på den 
globala marknaden, skenande fraktpriser 
och energipriser samt dyrare råvaror. Det 
är utmaningar som The Absolut Companys 
svenska Supply Chain Director idag ser för 
dryckes- och livsmedelsbranschen. Själv har 
bolaget sedan länge arbetat med att ener-
gieffektivisera, säkerställa långsiktiga avtal 
och backup-lösningar som gör att företaget 
inte blir lika hårt drabbade av krisen. 

På Absolut Vodka, vars vodka produceras i 
Åhus med spannmål från skånska bönder, 
märktes en tydlig förändring i konsumtions-
mönstret under coronapandemin.
     – Vi såg ett jättestort skifte i konsumtions-
mönster där hemmakonsumtionen ökade 
kraftigt, medan restauranger och barer stäng-
de. Resandet sjönk också med 80 procent, 
vilket gjorde att all försäljning till ”Global Travel 
Retail”, som är taxfree, i princip dog ut, säger 
Johan Blixt, Supply Chain Director på The 
Absolut Company i Sverige.
     Därutöver berättar han att det även uppstod 
stora utmaningar i försörjningskedjorna. 
     – Pandemieffekterna har resulterat i globala 
flaskhalsar och efterfrågan av alla typer av 
insatsvaror har kraftigt överträffat utbudet. Det 
ställer till det för i princip allting som köps idag. 
     Det nuvarande kriget i Ukraina har skapat 
ytterligare utmaningar med prisökningar. 
     – Eftersom Ukraina och Ryssland är stora 
spannmålsexportörer så har det en enorm på-
verkan på spannmålspriset och speciellt vete 
som vi använder för vår vodka. Energipriserna 
ökar också kraftigt. Och så blir det spinn-off 
effekter på allting annat som vi köper. Det är ju 
insatsvaror till allt, säger Johan Blixt. 

Höjda fraktpriser
Därtill har det varit stor obalans i frakttranspor-
terna med containerfartyg som fastnat på fel 
ställe och stängda hamnar berättar Johan 
Blixt. Det har påverkat kostnaderna för 
sjöfrakter. 

     – Det leder till 
ökade kostnader, 
framför allt på 
alla insatsvaror 
som påverkas av 
fraktkostnaderna. 
Transportkostnader-
na för sjöfrakt har till 
många marknader 
fyrdubblats och 
kostnaderna för 
lastbilstransport har på grund av de ökade 
bränslepriserna och brist på chaufförer ökat 
kraftigt, säger han. 
     Produktionen av Absolut Vodka har inte 
drabbats så hårt än eftersom de har både back-
up-lösningar och långsiktiga avtal framhäver 
Johan Blixt: 
     – Vi jobbar väldigt långsiktigt och prissäkrar 
flera år i förväg. 
     – Vi har backup för alla våra flöden och det 
blir ännu mer viktigt i dessa tider där vi ser att 
många företag har fått stopp i sin produktion för 
att man inte haft upparbetade backuplösningar. 

Bra relationer till leverantörer
En annan fördel som han anser att företaget 
har är bra relationer till leverantörerna. Absolut 
Vodka produceras med vete från cirka 400 
gårdar i södra Sverige:
     – Vi arbetar väldigt nära våra leverantörer. 
Det är vi väldigt tacksamma för. Det är långa 
och nära relationer vilket gör att vi har förmå-
gan att kunna ställa om väldigt snabbt när det 
svänger på marknaden, säger Johan Blixt och 
förklarar:
      – Vi har ett koncept som vi kallar One 
source och det innebär att allting kommer från 
ett och samma ställe. All Absolut vodka som 
säljs i världen produceras i Åhus och vi har 
lokala leverantörer. Det är en strategi som vi 
haft sedan början och det har gynnat oss och 
vårt samhälle väldigt mycket. Vi har i princip 
”just in time”-flöde på allt material, säger han 

Flera utmaningar för dryckesproducenten Pernod Ricard  
– men förebyggande arbete har lindrat effekterna 
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”Det här är ett extremfall – inköparna måste inse läget”
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LMagnihill odlar, producerar och importerar 
frukt, bär och grönsaker som säljs som djup-
frysta produkter. Wiveca Almgren, vd och 
ägare, berättar att de på grund av pandemin 
och kriget i Ukraina står i en mycket komplex 
situation där de märker av en brist på både 
råvaror, emballage, diesel, personal och 
reservdelar.

På livsmedelsföretaget Magnihill i Mörarp utan-
för Helsingborg uttrycker vd och ägare Wiveca 
Almgren en stor oro för den kommande tiden. 
     – Jag får information om att fabriker stängs 
ner på grund av brist på reservdelar och det är 
knutet till pandemin. Och sedan är det andra 
som säger att det finns fabriker som inte kan 
producera för att det är så energikrävande och 
de inte får betalt för prishöjningarna på energi, 
säger Wiveca Almgren och fortsätter: 
     – Jag hör också från odlare att de inte 
får maskindelar och exempel på att de får 
skördemaskiner som är sönder. Det kan också 
påverka att vi inte får livsmedel om vi har brist 
på reservdelar på våra skördemaskiner.

Brist på personal
Även brist på råvaror och personal påverkar 
årets produktion. 
     – Nu kommer det också till brist på råvaror 
för att vi inte har fått in de råvaror som vi behö-
ver på grund av pandemin och under skördesä-
songen hade vi brist på personal, säger Wiveca 
Almgren. 
     Många av säsongsarbetarna kommer från 
andra länder och därför har det varit svårare 
att få tag på personal under pandemin såväl 
som nu. 
     –  Vi får inte in polacker och ukrainarna är 
hemma och kämpar för sitt land. Det kommer 
också att påverka skörden av många grödor 
där vi har haft väldigt stor del säsongsarbetare 
från andra länder. För svenskarna vill inte jobba 
med det, säger hon. 

Utmaning för 
råvaruförsörjningen
Wiveca Almgren tror 
att det kommer bli 
tuffare för råvaruför-
sörjningen framöver. 
     – Jag bedömer 
att det kommer att 
bli värre. Flera har på 
lager, men när det 
tar slut så är det ju 
verkligen problem.
     Att det saknas råvaror samtidigt som 
kostnader för bränsle och energi ökar leder till 
höjda råvarupriser. 
     – Vi ser en prishöjning som är tvåsiffrig – 
10, 15, 20 procent ökar priserna på råvaror med 
när vi ska börja skörda igen. Det ser vi när vi nu 
förhandlar nya priser med våra odlare, berättar 
Wiveca Almgren.
     Men samtidigt upplever hon att det är svårt 
att driva igenom prishöjningar hos inköparna. 
     – Normalt sett så förstår ju alla att det inte 
kan bli prishöjningar och det är företagets 
ansvar att periodisera kostnaderna, men det 
här är ett extremfall. Det är helt utanför vår 
kontroll. 
     – Vi måste få hjälp av inköparna, de måste 
inse läget, säger hon.  
Vilken utmaning ser du som är störst just nu?
     – Energipriserna blir väldigt påtagliga. 
Energin påverkar emballagepriser, det påverkar 
transporterna i och med det rör sig om diesel 
också. Alla former av energipriser är en ut-
maning. Och här är Skåne hårt drabbat, säger 
Wiveca Almgren. 
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och förklarar hur lagret praktiskt taget finns 
på vägen eftersom det kommer leveranser 
med lastbil en gång i timmen och därmed 
behövs bara ett par timmars lager. 

Elförsörjningen är den största utmaning-
en för skånska livsmedelsindustrin
 
Finns det några av dessa utmaningar som 
specifikt gäller förutsättningarna för att 
driva livsmedelsföretag i Skåne? 
– Det är väl egentligen energipriserna som 
har påverkat extra mycket i Skåne. När det 
gäller energipriser för vår del så är vi glada 
att vi är ett av världens mest energieffektiva 
destillerier. Vi förbrukar betydligt mindre 
än andra och det är ju något vi är mycket 
tacksamma för idag, säger Johan Blixt. 
     Samtidigt påpekar han att det är en 
utmaning att elnätet och överföringskapa-
citeten från norr till syd inte har byggts ut i 
tillräcklig takt. 
– Nu är vi kanske inte rädda för att vi inte får 
el, men priserna drivs ju upp och framför allt 
i det lokalområdet som kallas SE4 är det ex-
tremt högt, säger han, men tillägger att priset 
i södra Sverige under tidpunkten för intervjun 
faktiskt ligger lägre än systempriset.
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Forts. intervju Johan Blixt
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The Absolut Company

Konjunkturbarometer för tillverkningsindustrin i södra Sverige
Utvalda faktorer för tillverkningsindustrins utfall och nulägesomdöme 2019-2021

Källa: Konjunkturinstitutet - Regional konjunkturbarometer 
Konfidensindikatorn beräknas som ett medelvärde för nettotalen för: order- stock (nulägesomdöme) - färdigvarulager (nulägesomdöme) + produktions-
volym (förväntningar)

Det samlade stämningsläget i Sydsveriges 
näringsliv ligger låg på index 109 under första 
kvartalet 2022. Det är på samma läge som under 
motsvarande kvartal 2021, men stämningen har 
gått upp och sedan sjunkit igen under perioden. 
     Konfidensindikatorn i tillverkningsindustrin 
i Sydsverige (Skåne och Blekinge) har minskat 
från 124 under fjärde kvartalet 2021 till 116 under 

första kvartalet 2022. Om det ses på de under-
liggande faktorerna för utvecklingen så bedömer 
företagen att utfallet för produktionsvolym och 
produktionskapacitet minskat under första 
kvartalet 2022 medan försäljningspriserna både 
på den inhemska marknaden och export ökade.  
Nulägesbedömningen av produktionskapaciteten 
har varit negativ under hela 2021. 

Konjunktur – utfall och förväntningar inom tillverkningsindustrin

Antal 
kon-

kurser 
2021

Antal 
anställda 
konkurs-
drabba-

de

Antal  
konkur-

ser
jan-mars 

2022

Antal 
anställda 
konkurs-
drabbade

Jordbruk 6 24 1 25

Livsmedel och 
dryckestillverkn.

8 56 2 41

Antal konkurser och konkursdrabbade 
 anställda i Skåne inom utvalda branscher

Lika många konkursdrabbade 
 anställda 2022 som 2021 

Källa: SCB/Tillväxtanalys. Livsmedels- och dryckesvarubranschen 
innehåller även tobaksindustri i denna branschindelning. 

Under 2021 var det sex jordbruksföretag och 
åtta livsmedels tillverkare Skåne som gick 
i konkurs. Det är färre än under 2020, men 
antalet anställda var fler – respektive 24 och 
56 anställda drabbades av konkurserna. Under 
de första tre månaderna av 2022 har nästan 
lika många anställda inom de två branscherna 
i Skåne drabbats av konkurs, men det rör sig 
enbart om tre företag som gått i konkurs. 
Samtidig startades rekordmånga företag inom 
jordbruk, skogsbruk och fiske i Skåne under 
2021, 314 stycken.

Konkurser inom livsmedelsbranschen

Källa: SCB/Tillväxtanalys
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Exemplena på nästa sida visar hur förändrade kostnader för el, drivmedel, bostadsräntor och livsmedel påverkar månadsekonomin 
för fyra olika typfamiljer. Kalkylen visar förändringar sedan april 2021 med undantag för livsmedel där jämförelsen avser december 
2020 till december 2021. Beräkningarna omfattar inte andra kostnadsförändringar eller skatteavdrag utöver avdrag för boräntor. 
Uträkning: Sparbanken Skåne, Andrée Briland.
 
Källor och metodik: När det gäller drivmedelskostnad för bil har det inräknats en total körsträcka bestående av pendling på fyra 
respektive åtta mil per vardag för barnfamiljen som bor i en bostadsrättslägenhet respektive barnfamiljen som bor i villa. Samma 
huhåll beräknas ha ha 600 respektive 1200 mils övrig körning per år. Bensinförbrukning är baserad på information från SCB som i 
sin tur inhämtat data från Fordonsregistret 2019. förbrukningen avser Skåne län. Bensinpriset är baserad på priset på bensin 2021-
04-29 respektive 2022-04-29 hos Tanka, via www.tanka.se.  För elpriser används spotpris plus moms för SE4 från Nordpoolgroup.
com för april 2021 och 2022. Bostadsräntorna anges efter ränteavddrag och avser rörliga genomsnittsräntor från finansportalen.
se avseende april 2021 och 2022. För livsmedelspriser används Konsumentverkets matkostnader som fastställs i december 2020 
och 2021. Det innebär att i konstaterat utfall ingår inte prishöjningar under 2022.
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PRIVATEKONOMI

Privatekonomi: Från höjda energipriser till dyrare mat och räntor

I höstas pekade de flesta prognoser på att de kraftigt höjda priserna på el och drivmedel var ett tillfälligt 
fenomen. Sedan Ryssland den 24 februari inledde kriget i Ukraina har prognoserna ändrats till att tala om 
en både högre och mera långvarig inflation. För hushållen handlar det bland annat om dyrare livsmedel 
och risk för högre bostadsräntor. Skulle livsmedelspriserna öka med tio procent och den rörliga bostads-
räntan stiga med en procentenhet skulle det tillsammans med redan höjda priser på el, bensin och diesel 
innebära att en helt vanlig barnfamilj med två barn, villa och bil får se sina månatliga kostnader öka med 
6 000 kronor per månad jämfört med prisnivån för ett år sedan. För en ensamstående som bor i lägen-
het och inte har bil stannar kostnadsökningen vid detta scenario vid knappt 600 kronor per månad.

Sedan 2009 har vi levt i ett lågräntesamhälle. Innan 
dess såg Sveriges ekonomi helt annorlunda ut. I ja-
nuari 1996 låg Riksbankens reporänta på 8,9 procent 
och föll sedan så att den i september 2008 var 4,75 
procent. 
     Sedan kom finanskrisen och som senare skulle 
följas av en europeisk skuldkris och 
nu under 2020-talet av coronapande-
min. Riksbanken valde i likhet med 
nationalbankerna i andra länder 
att hanterat de tre kriserna genom 
enorma stimulanspaket.
    Fram till juli 2009 sänktes reporän-
tan hastigt ned till 0,25 procent. Mellan 
den 29 oktober 2014 och den 3 maj 
2022 har reporäntan sedan antingen 
varit noll eller negativ. Det har bidragit 
till rekordlåga boräntor ner mot en 
procent och en rekordhög värdeste-
gring på såväl bostäder som aktier. 
     Men i år upphörde perioden med låg inflation. Pan-
demi och krig har fört med sig varubrist och leverans-
problem som gett oss den högsta inflationen sedan 
december 1991. Detta påverkar privatekonomin.
    . 
Realiserade kostnadsökningar på 3 000 kronor i 
månaden för en tvåbarnsfamilj i villa
På mindre än ett år har förutsättningarna för pri-
vatekonomin ändrats i grunden. Under hösten och 

vintern har bilister och villaägare fått känna av höjda 
el- och bränslepriser. Sparbanken Skånes privateko-
nomiska översikt visar att dessa första realiserade 
kostnadsökningar under det senaste året inneburit 
ökade utgifter på mellan cirka 300 kronor och 3 000 
kronor per månad för bankens fyra typfamiljer.

Fördröjning innan kostnadsökningar-
na når konsumenternas plånböcker
Anders Hansson, privatekonom på 
Sparbanken Skåne, poängterar att 
alla kostnadsökningar ännu inte 
nått hushållen. Som det framgår av 
illustrationen på sidan 20-21 sker det 
prisförhandlingar mellan jordbruk och 
livsmedelsindustri och mellan livs-
medelsindustri och dagligvaruhandel 
innan prislapparna i butikerna byts 

ut. Under sommarmånaderna minskar 
värmekostnaderna för bostadsägarna 

så att de ökade energikostnaderna gör sig mera 
märkbara först när höstkylan anländer. För de som 
bor i lägenhet finns en fördröjning innan hyror och 
månadsavgifter höjs på grund av ökade kostnader 
för uppvärmning och räntor.  
– Därför är det viktigt att redan nu göra en budget 
och försöka öka de ekonomiska marginalerna och 
vara försiktig med att binda upp sig för nya 
fasta kostnader, säger Anders Hansson.

PRIVATEKONOMI

Risk för kostnadsökning på upp till 6 000 kronor per månad för tvåbarnsfamilj i villa

+267 kr +1 173 kr +1 869 kr + 3 261 kr

UTGIFTER PER MÅNAD En person i lägenhet Barnfamilj i lägenhet Par i villa Barnfamilj i villa

Antal vuxna i hushållet 1 (18-30 år) 2 (31-60 år) 2 (61-74 år) 2 (31-60 år)

Antal barn i hushållet 2 (2-5 år) 2 (10-13 år)

Elförbrukning/år (KWh) 2 000 5 000 20 000 25 000

Bostadslån (kr) 0 kr 2 000 000 kr 1 000 000 kr 3 000 000 kr

Total körsträcka/år (mil, bensindriven bil) - 1500 600 3000

EL (KR/KWH)

Rörligt elpris april 2022 1,42 kr 1,42 kr 1,42 kr 1,42 kr

Rörligt elpris april 2021 0,54 kr 0,54 kr 0,54 kr 0,54 kr

Månadskostnad el april 2022 237 kr 593 kr 2 371 kr 2 965 kr

Skillnad månadskostnad april 2021 147 kr 368 kr 1 473 kr 1 842 kr

DRIVMEDEL (KR/L)

Bensinpris april 2022 - 21,64 kr 21,64 kr 21,64 kr

Bensinpris april 2021 - 15,64 kr 15,64 kr 15,64 kr

Månadskostnad bensin april 2022 - 2 029 kr 812 kr 4 058 kr

Skillnad månadskostnad april 2021 - 563 kr 225 kr 1 126 kr

BOSTADSLÅN (RÖRLIG 3-MÅN RÄNTA)

Ränta april 2022 - 1,35% 1,35% 1,35%

Ränta april 2021 - 1,40% 1,40% 1,40%

Räntekostnad april 2022 - 1 576 kr 788 kr 2 364 kr

Skillnad månadskostnad april 2021 - -58 kr -29 kr -87 kr

LIVSMEDEL

Matkostnad 2022 3 040 kr 8 240 kr 5 140 kr 10 320 kr

Matkostnad 2021 2 920 kr 7 940 kr 4 940 kr 9 940 kr

Skillnad månadskostnad 2021 och 2022 120 kr 300 kr 200 kr 380 kr

ÖKAD MÅNADSKOSTNAD, REALISERAD 
(EL, BENSIN, LIVSMEDEL OCH RÄNTA)

267 kr 1 173 kr 1 869 kr 3 261 kr

SCENARIO 1: YTTERLIGARE KOSTNADSÖKNING OM  
LIVSMEDELSPRISERNA STIGER MED 10 PROCENT 

304 kr 824 kr 514 kr 1 032kr

SCENARIO 2: YTTERLIGARE KOSTNADSÖKNING OM 
RÖRLIGA BOSTADSRÄNTAN ÖKAR EN PROCENTENHET

- 1 167 kr 583 kr 1 750 kr

TOTALT ÖKAD MÅNADSKOSTNAD REALISERADE
KOSTNADSÖKNINGAR + SCENARIO 1 OCH 2

571 kr 3 164 kr 2 966 6 043 kr

+571 kr +3 164 kr +2 966kr + 6 043 kr 

REALISERAD
KOSTNADSÖKNING

SCENARIO MED HÖJDA
MATPRISER OCH RÄNTORÖ
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Anders Hansson, privateko-
nom på Sparbanken Skåne
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Sommaren 2022 kan bli lugnet i stormens öga, några månader mellan coronapandemin och den nya inflationsekonomin får fullt genomslag. Kriget i 
Ukraina bidrar nu till nya prishöjningar. Inflationstakten på 6,4 procent i april var den högsta sedan december 1991 vilket fick Riksbanken att låta reporän-
tan lämna nolläget. Det bidrar till förväntningar om höjda rörliga bostadsräntor. De bundna räntorna har redan ökat kraftigt.

Mellan två kriser - vi befinner oss i den ekonomiska stormens lugna öga 

Coronapandemin

Även om inflationen  
har ökat kraftigt 

under våren så 
finns det en 

fördröjning när 
det till exempel 
gäller höjningar 
av matpriserna 
liksom när det 

gäller boräntor.
Under april gick  

det att få ett bolån 
med tre månaders 

bindningstid för 
under 1,4 procent sett 
till bankernas genom-

snittliga räntenivåer. 

Under pandemin
har det funnits
pengar men
det har inte 
varit möjligt
att handla
som vanligt.
Det har dels 
förskjutit köp-
beteendet mot 
exempelvis 
e-handel och 
byggbutiker 
och den ökade 
efterfrågan på 
varor har spätt 
på inflationen.
Men det har även 
skapat ett visst 
sparande.

Sommaren 2022:
lugnet i  

stormens öga

Inflationsekonomin

Hushållen har
sparat under
pandemin och det 
finns en uppdämd 
efterfrågan på
t.ex. resor.

Höjda räntor ska dämpa inflationen
I april i år hade inflationen stigit till 6,4 procent (KPI), 
den högsta nivån sedan december 1991. Den snabbt 
stigande inflationen fick Riksbankens att lämna epo-
ken med noll- och minusträntor och höja reporäntan 
till 0,25 procent från den 4 maj i år. Deras prognos är 
att vi kan räkna med ytterligare 2-3 höjningar av repo-
räntan i år och att den kommer att stiga till närmare 
två procent under andra kvartalet 2025. Det gör att 
Riksbanken räknar med att inflationen (KPI) kommer 
att falla tillbaka något till 6,0 procent i år och till 5,0 
procent nästa år för att 2024 dämpas till 2,8 procent. 
     Samtidigt bör det noteras att Riksbanken under 
det senaste året missbedömt kraften i den stigande 
inflationen. Så sent som i februari i år trodde Riks-
banken att inflationen skulle stanna vid 2,9 procent 
i år. Förklaringen till Riksbanken och många andra 
analytikers kraftiga prognosmissar är att ekonomin 
är inne i en brytningstid där gamla regler inte längre 

gäller. De flesta ekonomer som är verksamma idag 
är för unga för att ha upplevt inflationsepoken med 
tvåsiffrig inflation fram till juni 1991.

Höjda matpriser och boräntor kan öka månadskost-
naden med 6 000 kronor för en barnfamilj i villa
Den stora ekonomiska osäkerheten i kombination 
med signalerna om kraftiga kostnadsökningar inom 
jordbruk och livsmedelsindustri samt Riksbankens 
prognos för inflation och reporänta gör att vi i 
kalkylen på sidan 31 har lagt in två scenarior för vad 
höjda matpriser på 10 procent och en höjning av 
den rörliga tremånaders bostadsräntan med en pro-
centenhet skulle innebära för fyra olika typfamiljer.
     När vi summerar de redan konstaterade kost-
nadsökningar och lägger till ovan nämnda scenarior 
ser vi att en vanlig tvåbarnsfamilj med villa och bil 
riskerar att få se sin månadskostnad öka med 6 000 
kronor per månad jämfört med för ett år sedan. För 

barnfamiljen i lägenhet skulle månadskostnaden 
öka med 3 200 kronor medan en ensamtstående i 
lägenhet utan bil skulle klara sig med en kostnads-
ökning på knappt 600 kronor per månad.

Just nu befinner vi oss i den ekonomiska stormens 
lugna öka - konsumenterna dystrare än företagen
Nu när sommarsolen börjar lysa in genom våra 
fönster ser det ekonomiska läget kanske inte riktigt 
så dystert ut. Sommarvärmen minskar effekterna 
av de höjda uppvärmningskostnaderna för våra 
bostäder, de rörliga boräntorna har ännu inte ökat 
så mycket (de bundna boräntorna har däremot ökat 
kraftigt) och de höjda livsmedelspriserna har ännu 
inte fullt ut slagit igenom i dagligvarubutikerna. 
Aktiviteten inom näringslivet är hög. Arbetslösheten 
fortsätter att minska såväl i Skåne som i riket och 
låg i april på 8,7 procent i Skåne och 6,8 procent i 
riket enligt Arbetsförmedlingen.
     Sommaren 2022 kan därför bli en period som 
liknas vid lugnet i stormens öga mitt emellan effek-
terna av coronapandemin och det nya inflations-
samhället. Eftersom coronapandemin inte handlade 
om pengabrist utan om smittmässiga begränsning-
ar i möjligheten att konsumera finns dels en viss 
extra besparing hos hushållen, dels en uppdämd 
efterfrågan på till exempel semesterresor.      
     Men bilden av läget är splittrad. Konjunkturinsti-
tutets konjunkturbarometer visar att hushållen tagit 
till sig av de nya och mera dystra konjunktursigna-
lerna. Hushållens konfidensindikator var i april 74,9 
vilket Konjunkturinstitutet betecknar som mycket 
svagt. Företagens syn är däremot enligt konfi-
densindikatorn fortsatt optimistisk och varierade i 
april mellan 108 (bygg och anläggningsindustrin) 
och 121 (tillverkningsindustrin). 

Hösten och vintern kan ge en annan privatekonomi
Livsmedelspriserna har ännu inte påverkats fullt 
ut av det aktuella världsläget. Livsmedelsexporten 
från krigsdrabbade Ukraina är i fara. Enligt Omni 
svarar Ukraina för 19 procent av den globala rapsex-
porten, 18 procent av kornexporten och 12 procent 
av veteexporten. Samtidigt påverkar även klimatför-
ändringen världens livsmedelsförsörjning
     Nyligen meddelade Indien att landet stoppar sin 
vetexport som en följd av värmebölja och kraftiga 
prisuppgångar som gör att landet måste skydda sina 
inhemska konsumenter. Förra månaden meddelade 
Indonesien att landet stoppar sin export av palmolja.
     Det vi handlar i dagligvarubutiker är delvis från 
förra årets skörd. När det är tid för årets skörd och 
den minskade exporten från Ukraina och export-

stoppen från Indien och Indonesien slår igenom 
väntas priserna på livsmedel stiga ytterligare Läs 
mer i analysens livsmedelstema på sidorna 14-29. 
Även priset på t.ex. byggmaterial och förpackning-
ar ökar kraftigt och väntas bidra till inflationen.

Ta ett aktivt grepp om din privatekonomi  
- det kan samtidigt bli en klimatsmart satsning
Anders Hanssons råd till den som gör en kalkyl över 
hur de olika kostnadsökningarna slår mot den egna 
privatekonomin är att gå ett steg vidare och se vilka 
anpassningar och prioriteringar som kan göras för 
den egna privatekonomin. 
– Att gå igenom familjens konsumtionsval gör det 
möjligt att prioritera det som betyder mest för famil-
jen vilket leder till en god balans mellan livskvalitet 
och en god privatekonomi. Dessutom leder det ofta 
även till förändringar som är bra för klimatet. Samti-
digt måste vi ha medkänsla med de som redan idag 
har en pressad ekonomi.

Anders Hanssons tips för en bättre ekonomi
Här nedan följer några av Anders Hanssons exempel 
på hur privatekonomin kan stärkas genom nya vanor 
och prioriteringar. Ha en idékväll med familjen så 
kommer du säkert på fler möjligheter.

Spara och lev klimatsmart
• Minska matsvinnet och spara både pengar 

och klimatet. Enligt Livsmedelsverket slänger 
hushållen i Sverige varje år cirka 19 kilo ätbar 
mat per person.

• Spara energi genom små och stora åtgärder. 
Det kan handla om allt från nya tätningslister på 
fönster till energisnåla duschar och hushållsma-
skiner samt att se över valet av eventuell bil.

Ändra vanor
• Ät mera vegetariskt. Byt från dyrt och klimatbe-

lastande kött till måltider som mera har fokus 
mot växtbaserade råvaror.

• Res kollektivt eller cykla. Om du pendlar i bil 
- undersök om det går att resa kollektivt eller 
med cykel istället. För dig med långt avstånd 
till jobbet finns det ofta pendlarparkeringar vid 
hållplatser inom kollektivtrafiken.

Effektivisera
• Värmepump. Om du bor i villa och uppvärm-

ning med t.ex. direktvärmande el. Byt till en 
energisnål värmepump.

• Solceller. Villaägare kan också titta på solceller 
där de höga elpriserna förbättrat kalkylen.
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Från tillgångsinflation till konsumentprisinflation

Inflation 1996 - 2021 Ny trend

Inflationen har aldrig försvunnit utan bytt 
skepnad menar ekonomijournalisten Andreas 
Cervenka i en ny bok. Låg inflation, låga räntor 
och en ökad penningmängd har gjort att till-
gångar som bostäder och aktier ökat kraftigt i 
värde, tillgångsinflation. 
     Medan konsumentprisindex, KPI, ökat 
med 33 procent mellan 1996 och fram till 
mitten av 2021 har priset på en svensk 
bostadsrättslägenhet ökat i värde med cirka 
800 procent under samma tid. 
     För ägaren av bostadsrätten uppfattas 
utvecklingen som en värdeökning. För en 
ungdom som ska köpa sin första lägenhet 
innebär det däremot en inflation på tillgångs-
slaget bostadsrätter.

Konsument-
priser (KPI)

Bostadsrätter 
Sverige

Konsument-
priser (KPI)

Tillgångar
(bostäder, aktier)

+800%

+33%

?

Prioritera
• Välj bort det minst viktiga. När priserna stiger 

och pengarna inte räcker till är det ett bra 
tillfälle att diskutera vilka utgifter som är 
viktigast. Här skiljer det sig mycket från hushåll 
till hushåll. För en person kan trädgården vara 
det viktigaste men för en annan är restaurang-
besöken det som förgyller tillvaron medan en 
tredje älskar att resa utomlands. För den som 
redan har en pressad ekonomi är det kanske 
inte möjligt att välja bort. Då kan det vara klokt 
att besök bankens rådgivare eller en konsu-
mentvägledare hos de kommuner som har det.

Brytningstid där den grundläggande logiken ändras
Vi är inne i en brytningstid där den logik vi vant oss 
vid under de senaste årtiondena med låg inflation, 
låga räntor, överskott på varor och en omfattande 
globalisering inte längre gäller. I denna föränd-
ringsprocess kommer vi att se både vinnare och 
förlorare. Nu är vi inne i en tid som präglas av en rad 
omvälvande förändringar: 

• Från varuöverskott till varubrist. Vi är inne i en 
helt nu situation där vi möts av tomma hyllor i 
butikerna och får höra hur industriföretag inte 
kan leverera till exempel bilar eller lastbilar för 
att det saknas datachip. Kina är inte längre 
självklar som världens fabrik när städer och 
hamnar stängs ner under långa perioder på 
grund av Kinas nolltollerans när det gäller 
covid-19.

• Från låg till hög inflation innebär att synen på 
pengar, konsumtion och lån ändras.

• Från låga till högre räntor påverkar allt från 
kalkylen bakom bostadsköp till utvecklingen 
på aktiemarknaden och finansieringen av 
företag.

• 
Tecknen på en förändring har funnits i många år
De första tecknen på en ny ekonomisk världsord-
ning syntes redan för mer än tio år sedan. Globali-
seringen nådde sin högsta nivå 2008 då världens 
export som andel av världs-BNP nådde 31 procent. 
Därefter har exportandelen successivt minskat till 
27 procent under 2020 enligt Ekonomifakta. 
     Den åldrande befolkningen i världen lägger en ök-
ande börda på den arbetsföra delen av befolkningen. 
Med fler äldre och färre arbetsföra personer ändras 
även balansen mellan pensionssparande och uttag 
av pensionsmedel. Klimatkrisen syns redan genom 
stora bränder, översvämningar och torrperioder i 
olika delar av världen vilket dels leder till kapital-

förstöring och försämrade livsmiljöer, dels medför 
sämre skördar. Dessutom blir behovet att förebygga 
ytterligare uppvärmning av jordklotet allt mer akut. 
     Nya hållbara produktionsmetoder och energikäl-
lor kostar kortsiktigt mer än tidigare lösningar men 
hjälper oss att skapa ett hållbart samhälle. För de 
företag som långsiktigt vill överleva är en hållbar 
omställning en nödvändighet. Eftersom Norden lig-
ger långt fram i klimatomställningen kan här finnas 
en möjlighet för näringslivet att expandera. Men 
även hushållen kommer att märka av klimatomställ-
ningen såväl genom kostnadsökningar som genom 
behovet av en förändrad livsstil.

Pandemin och kriget i Ukraina har ökat tempot  
i den ekonomiska strukturomvandlingen
Tempot i förändringsprocessen har ökat genom 
coronapandemin och Rysslands krig i Ukraina. 
Efter en lång period med noll- eller minusräntor har 
en bristsituation på allt från råvaror och energi till 
förpackningar och datachip bidragit till att vi inom 
loppet av mindre än ett år fått den högsta inflatio-
nen på 30 år.  
     I höstas trodde många analytiker att uppgången 
var tillfällig. Med kriget i Ukraina och kraftfulla 
coronanedstängningar i Kina ser bristsituationen 
snarast ut att öka vilket ökar sannolikheten för en 
mera utdragen inflationsperiod med risk för ännu 
högre inflation och räntor. Om det blir ett stopp 
för ryska gasleveranser till EU-länderna kommer 
energipriserna att stiga ytterligare. Att en ny järn-
ridå växer fram mellan de västliga länderna och 
Ryssland samtidigt som Kina ser ut att isolera sig 
allt mer kan leda till en fortsatt dämpning av den 
globala handeln. 

Från vinstmaximering till riskminimering
För såväl hushåll som företag innebär de nya 
förutsättningarna att fokus är på väg att ändras från 
vinstmaximering genom högt risktagande (t.ex. stor 
belåning) till riskbalansering eller riskminimering 
för att klara oväntade händelser och några tuffa 
omställningsår.
– Här är det viktigt för hushållen att de går igenom 
sin ekonomi noga. När vi tar fram scenarior för 
den ekonomiska utvecklingen för fyra typfamiljer 
är det för att vi vill hjälpa hushållen att få ett bättre 
grepp om sin ekonomi, säger Anders Hansson. 

Stor osäkerhet om utvecklingen
Den brytningstid vi befinner oss i innebär att ingen 
riktigt vet vad som händer med den ekonomiska 
utvecklingen i samhället och därmed med allas 

privatekonomi. Riksbankens senaste prognos från 
slutet av april talar till exempel om att inflationen 
(KPI) väntas mattas av till fem procent nästa år och 
till 2,8 procent under 2024.
     Om vi inte vet vad den återuppståndna inflatio-
nen innbär för framtiden kan vi däremot ställa oss 
själva några frågor: 

• Hur höga lönekrav kommer att ställas i kom-
mande avtalsrörelser på arbetsmarknaden? 
För privatekonomin kan en lönekompensation 
innebära en återställd köpkraft men för sam-
hället kan det leda till en ökad inflation som 
sedan slår tillbaka mot privatekonomin. 

• Hur länge kommer kriget i Ukraina att vara och 
hur hårt kommer det att slå mot t.ex. landets 
export av spannmål och Rysslands export av 
konstgödning? Det påverkar dina matpriser när 
du handlar.

• Kommer fler länder än Indien och Indonesien 
att stoppa export av livsmedel för att säkra 
tillgång och rimliga priser till den egna be-
folkningen? Det kan ytterligare bidra till höjda 
matpriser.

• Kommer det att finnas ett lika stort utbud av 
lågprisimport av livsmedel framöver så att de 
hushåll som på grund av höjda matpriser vill 
välja ett importerat alternativ kan göra det?

• Kommer Ryssland att stoppa exporten av olja 
och naturgas till Tyskland och andra länder 
med stor rysk import? För dig kan det innebära 
högre uppvärmningskostnader och ännu dyra-
re drivmedel till en eventuell bil.

• Hur länge kommer coronapandemin att prägla 
den kinesiska ledningens beslut med ned-
stängningar och begränsade resor in och ut 
ur landet? Det påverkar såväl kostnader som 

leveranstider på allt från hemelektronik till bilar.
• Hur kommer tillgången på råvaror och insat-

svaror till industrin att utvecklas med hänsyn 
till tidigare frågeställningar? Även detta 
påverkar kostnaden de sällanköpsvaror du 
konsumerer.

• Hur kommer aktiemarknaden utvecklas om 
tillgångsvärlden på t.ex. fastigheter stagnerar 
eller sjunker samtidigt som högre räntor ska-
par en konkurrens från räntebärande place-
ringar? Det påverkar värdeutvecklingen på ditt 
sparande och pensionssparande.

• Blir inflationsperioden kort- eller långvarig?  

Ovanstående frågor kan hjälpa dig att tolka de 
ibland motstridiga fakta som kommer om konjunk-
turutvecklingen. Genom att följa utvecklingen och 
vara källkritisk får du en bättre möjlighet att få en 
bild av hur din privatekonomi utvecklas.

Normalisering
Den ekonomiska utvecklingen behöver inte bli 
dyster bara för att räntorna ökar. Det onormala har 
snarast varit den långa perioden då Riksbanken haft 
noll- eller minusnivåer på styrräntan. Vi går nu in i 
ett mera normalt ekonomiskt läge. Men själva om-
ställningen kan bli kännbar för din privatekonomi.
     När samhället vänder från låg till hög inflation 
ändras förutsättningarna för såväl privatekonomin 
som för näringslivet. Det kan innebära att gårda-
gens förlorare blir morgondagens vinnare och tvärt-
om. Eller så blir gårdagens förlorare ännu större 
förlorare. Hushåll med låga inkomster eller som är 
högt belånade och har små ekonomiska marginaler 
kan bli extra utsatta. Det kan få stor betydelse för 
privatpersoner när de köper bostäder, investerar i 
aktier eller sparar till pensionen.

Källa: Andreas Cervenka
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Återhämtning i Skåne 
under 2021 – men nu 
väntar nya utmaningar 
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2021 blev återhämtningens år i Skåne, såväl som i landet i stort. Men även 
Skåne börjar nu påverkas av det ansträngda läget i omvärlden. Jobbtillväxten 
i länet ökade med 22 000 nya jobb från slutet av 2020 fram tills idag. En stor 
del av de nytillkomna jobben finns i västra Skåne, framför allt i Malmö och 
Lund, vilket riskerar att öka tudelningen på den skånska arbetsmarknaden 
än mer. Arbetslösheten har fortsatt att falla under vintern och våren, men 
långtidsarbetslösheten är en fortsatt utmaning och varannan skåning som 
saknar jobb har varit utanför arbetsmarkanden i över ett år. Prisökningen på 
bostadsmarknaden är fortfarande kraftig sett till de senaste 12 månaderna, 
men i flera kommuner har priserna mattats av de senaste tre månaderna. 

Skåne består av 33 kommuner som delas in i sex delområden.  
Rapporten har tidigare varit uppdelad i sju geografiska delområden, 
men delområdet nordöstra och norra har nu lagts ihop.

GÄSTNÄTTER.  Under 2021 gjordes 
drygt 5,4 miljoner gästnätter i Skåne. Det 
är en ökning med 22 procent jämfört med 
2020, men är fortsatt under nivån från inn-
an pandemin. Det är främst de utländska 
gästerna som inte har återkommit. Anta-
let utländska gästnätter var 51 procent 
lägre 2021 än under 2019. 

Konkurserna i Skåne har minskat under 2021 jämfört med 
2020, då de ökade på grund av pandemin. 987 företag gick 
i konkurs i Skåne under 2021, till skillnad från runt 1 170 
under 2020. Antalet konkurser har minskat i alla delområden 
förutom nordöstra Skåne. 

Under 2021 startades 10 605 nya företag i Skåne, 
vilket är en ökning med 862 bolag jämfört med 2020. 
Nyföretagandet har ökat i alla skånska delområden 
och det är i sydvästra Skåne, med Malmö i spetsen, 
som flest nya företag har etablerats. 

Arbetslösheten i april 2022 var 8,7 
procent i Skåne. Det är en minskning 
med 1,5 procentenheter jämfört med 
april 2021.

8,7%

OMSÄTTNINGEN I SKÅNES NÄ-
RINGSLIV ÖKADE UNDER 2021. 
Under 2021 ökade omsättningen i 
Skånes näringsliv med 8,9 procent till 
totalt 1 192 miljarder kronor. Ökningen 
syns i alla branscher, till skillnad från 
2020 då enbart fem av elva branscher 
hade en ökad omsättning.

Under 2021 färdigställdes nästan 8 000 bostäder i Skåne. 
Det är i princip på samma nivå som under 2020. 43 pro-
cent av det som byggdes var i sydvästra Skåne. Samtidigt 
påbörjades 9 925 bostäder och det syns en stor ökning i 
antalet påbörjade bostadsbyggen i Skåne under 2021.

Under 2021 växte befolkningen i Skåne med 13 089 
personer vilket motsvarar 0,9 procent. Mest ökade 
befolkningen i Lundaområdet och sydvästra Skåne. En-
bart tre kommuner hade en negativ befolkningstillväxt. 
Skåne hade 1 402 425 invånare 31 december 2021.

Så mycket har Skånes genomsnittliga 
villapriser under april 2021- mars 2022 
gått upp jämfört med föregående tolv-
månaders period.

17%

FO
TO

: N
EW

S 
Ø

RE
SU

N
D

FO
TO

: N
EW

S 
Ø

RE
SU

N
D

FO
TO

: N
EW

S 
Ø

RE
SU

N
D

BOSTADSPRISERNA ÖKADE 12 PROCENT 
Bostadsrättspriserna ökade med 12 procent under de 
senaste 12 månaderna, jämfört med föregående tolvmåna-
dersperiod. Priserna ökade i alla delområden. 

22 300 FLER ANSTÄLLDA
Sedan november 2020, då coronapandemin påverkade 
arbetsmarknaden, har antalet jobb i Skåne ökat med runt 
22 300 till totalt 620 000 anställda. 

13 089 NYA INVÅNARE 10 605 NYA FÖRETAG

987 KONKURSER.
9 925 PÅBÖRJADE BOSTÄDER. 
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Skåne  
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SKÅNESKÅNE  

Arbetsmarknad: Arbetslösheten i Skåne har fortsatt att sjunka – 
men många skåningar har varit utan jobb i över ett år 
Arbetslösheten i Skåne har fortsatt att sjunka sedan i höstas och är nu under nio procent, vilket är 
relativt lågt i ett skånskt perspektiv. Däremot är långtidsarbetslösheten, som ökade kraftigt under 
pandemin, fortfarande hög och varannan arbetslös person i Skåne har varit utan jobb i över ett år 
och var tredje arbetslös skåning har varit utanför arbetsmarknaden i över två år. Högst är arbets-
lösheten i sydvästra Skåne medan Lundaområdet har länets lägsta arbetslöshet.

Sedan höstens konjunkturrapport har nya siffror 
för både sysselsättning och bruttoregionprodukt 
kommit, dock med viss eftersläpning vilket innebär 
att 2020 är det senast tillgängliga året. Därmed 
visar många av siffrorna över sysselsättning samt 
BRP effekterna av coronapandemin, vilket bör tas i 
beaktning vid tolkning av resultaten.

Arbetslösheten sjunker fortsatt 
Redan i augusti ifjol kunde det konstateras att 
Skånes arbetslöshet var lägre än innan corona-
pandemins start. Sedan i höstas har den skånska 
arbetslösheten sjunkit ytterligare och var i april 8,7 
procent, vilket är 1,5 procentenheter lägre än vid 
samma månad ifjol. Sist arbetslösheten var stabil 
på en nivå under 9 procent var under 2009. Det inne-
bär att nära 58 600 personer är arbetslösa i Skåne, 
det är 12 000 färre än för ett år sedan. Arbetslöshe-
ten är högst bland de som saknar gymnasial utbild-
ning där 27 procent, motsvarande 20 500 personer, 
är utan arbete.        
     Samtidigt har Arbetsförmedlingen flera gånger 
det senaste året signalerat att det är brist på arbets-
kraft inom flera branscher, och att antalet lediga 
jobb är högre än någonsin på nationell basis, vilket 
innebär att det finns en stor potential i att förbättra 
matchningen mellan arbetslösa och lediga jobb. 

28 900 skåningar har varit utan jobb i över ett år
Det finns en fortsatt utmaning med långtidsarbets-
lösheten, det vill säga andelen personer som varit 
utan jobb i över ett år, i både Skåne och landet som 
helhet. Under pandemin har långtidsarbetslösheten 

ökat snabbt och den har inte sjunkit i samma takt 
som den totala arbetslösheten, vilket tyder på att de 
som redan innan pandemin stod utanför arbetsmar-
kanden nu har kommit än längre bort. I mars 2022 
hade 49 procent av de arbetslösa skåningarna varit 
utan arbete i över 12 månader, vilket motsvarar  
28 900 personer. 16 799 av dem har varit utan jobb i 
över 24 månader, vilket omfattar nära var tredje per-
son som är arbetslös i Skåne. Innan coronapande-
min, i mars 2020, var andelen långtidsarbetslösa 43 
procent. Sedan dess har därmed antalet långtidsar-
betslösa i Skåne ökat med 1 500 personer. 

Sysselsättningen föll under 2020
När det gäller den totala sysselsättningen mätt i 
sysselsättningsgrad, det vill säga hur stor andel av 
invånarna i åldern 20-64 som har har en registrerad 
sysselsättning, minskade den något under 2020 
till 74,3 procent som en följd av coronapandemin. 
Nivån är som alltid en bit under den nationella och 
övriga storstadsläns, då Skåne har en strukturellt 
högre arbetslöshet och lägre sysselsättning samt 
att de som pendlar till Danmark inte syns i statisti-
ken. I början av 2022 kom nya siffror över antalet 
pendlare mellan Sverige och Danmark som visade 
att 15 300 svenskar jobbar i Östdanmark. 
     Trots att sysselsättningen föll under 2020 visar 
nyare siffror från SCB:s företagsregister att jobben 
återigen ökade under 2021. Mellan november 2020 
och november 2021 ökade jobben i Skåne med 4 
procent motsvarande 22 300 jobb. Nära hälften av 
de nya jobben är i Malmö. 

BRP i Skåne oförändrad trots 
pandemin 
Bruttoregionprodukten, förkortad 
BRP, mäter summan av alla varor och 
tjänster som produceras under ett år likt 
bruttonationalprodukten för landet. Mätt 
per invånare har Skåne en lägre BRP än 
både Stockholm och Västra Götalands 
län samt riket. Under 2020 förblev BRP 
per invånare oförändrad i Skåne, medan 
den sjönk i landet i stort. Det visar, som 
många andra variabler, att Skåne klarade 
sig relativt bra under pandemins värsta 
påverkan 2020.

Arbetslösheten i Skåne är 8,7%

LÄN 2019 2020

Skåne län 74,9% 74,3%

Stockholms län 80,0% 78,8%

Västra Götalands län 79,9% 78,7%

Sverige 79,3% 78,3%

Sysselsättningsgrad

Skånes sysselsättningsgrad är 
under rikssnittet 

Avser nattbefolkning mellan 20-64 år och inkluderar ej gränspendlare. 
Källa: SCB (RAMS)

Mars 2022 Mars 21-22

Lundaområdet 5,7% -1,2

Mellanskåne 6,8% -1,3

Nordvästra 8,8% -1,7

Nordöstra 9,4% -1,3

Sydvästra 10,7% -2,1

Sydöstra 5,9% -1,1

Skåne * 8,7% -1,5

Västra Götaland * 6,1% -1,6

Stockholm * 6,4% -1,4

Sverige * 6,8% -1,4

Källa: Arbetsförmedlingen

Fortsatt nedgång i Skånes 
arbetslöshet
Arbetslöshet i Skåne jan 2020-mars 2022

74,3% 
SysselsättningsgradArbetslöshet i Skåne, april 2022 (förändring)

8,7% (-1,5) 
Källa: SCB (RAMS) avser 2020 och inkluderar ej gränspendlare.Källa: Arbetsförmedlingen. Förändringen är i procentenheter 

jämfört med april 2021. 

Källa: Arbetsförmedlingen. Förändring i procentenheter.  
*Siffran avser april, delområdenas siffra avser mars månad.

LÄN 2020 Förändring 2019-2020

Skåne län 423 0,0%

Stockholms län 681 -0,4%

Västra Götalands län 476 -3,8%

Sverige (BNP) 481 -2,0%

Bruttoregionprodukt per invånare (tkr)

Skånes BRP oförändrad under 
coronaåret 2020 

Anges i tusen kronor och löpande priser. Källa: SCB
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Näringsliv: God jobbtillväxt under 2021 – men de nya jobben är i 
hög grad centrerade till västra Skåne 
Under coronapandemin var Skåne det enda storstadslän där jobben inom näringslivet ökade, 
och uppgången har fortsatt varit stark under 2021. Men siffrorna visar att det främst är syd-
västra Skåne som får ta del av de nya jobben vilket riskerar att öka tudelningen på den skånska 
arbetsmarknaden än mer. Jobbtillväxten innebar under 2021 att det tillkom 22 000 nya jobb 
och 85 procent av jobbökningen finns i sydvästra Skåne eller Lundaområdet. Nyföretagandet 
fortsatte att öka under 2021 till totalt 10 605 nya företag medan antalet konkurser sjönk. 

Under 2021 ökade jobben inom det skånska 
näringslivet med över 20 000 till totalt nära 420 000 
jobb, en ökning med 5 procent. Den totala jobbök-
ningen, som även omfattar regionala, kommunala 
och statliga jobb, landade på runt 22 000 nya jobb 
vilket motsvarar en ökning på runt fyra procent. Det 
visar den kortperiodiska sysselsättningsstatistiken 
från SCB. Inte helt oväntat innebär det att jobbtill-
växten var högre under 2021 än under 2020 som 
präglades starkt av coronapandemin och då den 
totala jobbtillväxten var 1,2 procent. Men tillväxten 
under 2020-2021 var också starkare än under 2018-
2019. 
     Som tidigare upplagor av Skånsk konjunktur har 
visat så har det skånska näringslivet stått stadigt 
genom pandemin i relation till övriga storstadsregi-
oner. I både Stockholms och Västra Götalands län 
samt i riket i stort minskade jobben i näringslivet 
under 2020 medan de ökade i Skåne, enligt den 
kortperiodiska sysselsättningsstatistiken. Under 
2021 syns dock en stark jobbtillväxt inom näringsli-
vet även i de övriga storstadsregionerna. 

Sydvästra Skåne stod för 55 procent av 
jobbökningen ifjol 
Som tidigare nämnts var den totala skånska job-
bökningen över 20 000 jobb under 2021, vilket även 
statistik från SCB:s företagsregister visar. Sydvästra 
Skåne står för 55 procent av jobbtillväxten, där 
Malmö står för majoriteten av de nya jobben. Även 
Lundaområdet står för en betydande andel av de 
nya jobben, medan övriga delområden i Skåne inte 
uppvisar samma snabba jobbtillväxt. 

Över 10 000 nya företag i Skåne under 2021 
Nyföretagandet i Skåne fortsatte att öka under 
coronaåret 2020 och uppgången har fortsatt även 
2021. Förra året startades 10 605 nya företag i 
Skåne, vilket är en ökning med 862 bolag jämfört 
med 2020. Nyföretagandet har ökat i alla skånska 
delområden och det är i sydvästra Skåne, med Mal-
mö i spetsen, som flest nya företag har etablerats. 
Konkurserna har minskat under 2021 jämfört med 
2020, då de ökade på grund av pandemin. Nära  
1 000 bolag gick i konkurs i Skåne under 2021, till 
skillnad från runt 1 170 under 2020. 

2021 Förändring 

Lundaområdet 1 321 124

Mellanskåne 495 39

Nordvästra 2 596 219

Nordöstra 1 092 98

Sydvästra 4 490 294

Sydöstra 611 88

Skåne 10 605 862

Nystartade företag i Skåne

 Källa: Bolagsverket. Förändring jämfört med 2020. 

10 600 nystartade företag och 990 konkurser under 2021  

2021 Förändring

Lundaområdet 85 -23

Mellanskåne 45 -7

Nordvästra 272 -36

Nordöstra 110 18

Sydvästra 434 -114

Sydöstra 41 -24

Skåne 987 -186

Konkurser i Skåne

1-19 anställda 20-49 anställda 50-99 anställda 100+ anställda Totalt jan -22
Total förändring

nov 2020-mars 2022

Lundaområdet 22 800 14 700 12 500 42 800 92 800 6 700

Mellanskåne 9 200 5 400 3 000 6 200 23 900 1 000

Nordvästra 46 600 30 200 25 700 52 300 154 800 1 400

Nordöstra 24 300 15 500 11 100 25 000 75 900 1 100

Sydvästra 69 800 47 400 35 800 89 400 242 300 12 200

Sydöstra 12 000 6 600 5 100 6 600 30 400 -159

Skåne 182 200 119 900 93 200 222 300 620 000 22 300

Sydvästra Skåne och Lundaområdet stod för 85 procent av jobb-
tillväxten under 2021 

Bransch Antal anställda
Andel av totala 

sysselsättningen

Vård och omsorg; sociala 
tjänster

103 800 17%

Handel 83 100 13%

Utbildning 73 800 12%

Företagstjänster  73 600 12%

Tillverkning och utvinning 55 600 9%

Vård och omsorg är Skånes 
största bransch
Skånes fem största branscher

Q4 2021
Förändring  

(antal personer)

Näringslivet 419 604 5,1% (20 291)

Hushållens icke-vinst-
drivande organisationer

13 172 0,4% (50)

Kommuner 117 049 0,3% (336)

Region 40 535 2,7% (1 067)

Statligt anställda 29 158 1,0% (286)

Totalt 619 518 3,7% (22 020)

Antal anställda i Skåne efter sektor

Förändring i procent jämfört med Q4 2020. 
Källa: SCB kortperiodisk sysselsättningsstatistik (KS) 

Över 20 000 fler anställda inom 
Skåne näringsliv under 2021  

Källa: SCB, RAMS, avser dagbefolkning 2020

Fotnot: Statistiken avser antalet anställda per arbetsställe som privata och offentliga företag har i respektive kommun. Även större företag kan ha 
mindre arbetsställen. På grund av ny metod för datainsamling är inte statistiken jämförbar med åren 2019 och bakåt. Förändringen avser november 
2020-januari 2022. Talen är avrundade till närmaste hundratal. Källa: SCB

Antal anställda utifrån arbetsställets storlek i mars 2022
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 Källa: SCB. Förändring jämfört med 2020. 

2021 20-21 19-21

Inhemska 4 564 694 18% -5%

Utländska 851 101 45% -51%

Totalt i Skåne 5 415 795 22% -17%

Gästnätterna har ökat med 22%

Källa: SCB/Tillväxtverket bearbetat av Tourism in Skåne.
Förändring i procent jämfört 2020 respektive 2019. 

Antal registrerade gästnätter i Skåne 2021
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NÄRINGSLIV: OMSÄTTNING I STORSTADSREGIONERNAS NÄRINGSLIV  
Omsättningen i Skånes näringsliv ökade med 8,9 procent under 
2021 – återhämtning i samtliga branscher 

Trots att näringslivet under 2021 fortsatt påverkades av coronapandemin och dess effekter med pro-
blem i leveranskedjor, råvarubrist och stigande el- och energipriser visar nya siffror på en stark återhämt-
ning i näringslivet. I både Skåne, Stockholm och Västra Götaland samt i landet i stort ökade omsättningen 
i samtliga branscher. Under 2021 ökade det skånska näringslivets omsättning med totalt 8,9 procent till 
1 192 miljarder kronor. I förra vårens konjunkturrapport konstaterades det att Skånes näringsliv klarat sig 
bättre under coronaåret 2020 än övriga storstadsregioner mätt i omsättningen. Då sjönk omsättningen 
med -0,8 procent, medan tappet i landet i stort var -3,0 procent. 

JORDBRUK, SKOGS- 
BRUK OCH FISKE

Förändring i % 
20-21 (19-20)

Skåne 4,3 (5,1)

Västra Götaland 6,5 (-1,9)

Stockholm 9,6 (7,4)

Sverige 4,8 (1,0)

ENERGI OCH MILJÖ-
VERKSAMHET

Förändring i % 
20-21 (19-20)

Skåne 26,5 (-4,1) 

Västra Götaland 23,6 (-10,3)

Stockholm 24,0 (-11,6)

Sverige 28,2 (-11,7)

INFORMATION- OCH 
KOMMUNIKATION

 
Förändring i % 
20-21 (19-20)

Skåne 16,5 (9,1)

Västra Götaland 11,5 (1,6)

Stockholm 8,2 (6,0)

Sverige 9,4 (4,8)

Källa: SCB - Regional omsättningsstatistik som bygger på data från momsregistret, geografin avser de tre storstadslänen.            Foton: News Øresund 

Näringslivets utveckling 
under 2021
De procentuella jämförelserna 
avser förändrad omsättning 
mellan 2020 och 2021 för 
elva olika branscher uppdelat 
på storstadsregioner och 
riket. Statistiken baseras på 
redovisad moms. Därför ingår 
inte momsfria branscher i 
jämförelsen.

Efter att omsättningen i det skånska näringslivet 
sjönk med -0,8 procent under coronaåret 2020 blev 
återhämtningen stark under 2021. Det visar nya 
siffror över regional omsättning från SCB. Under 
2021 ökade omsättningen i Skånes näringsliv med 
8,9 procent till totalt 1 192 miljarder kronor. Ökning-
en syns i alla branscher, till skillnad från 2020 då 
enbart fem av elva branscher hade en ökad omsätt-
ning. Även i Stockholms län, Västra Götalands län 
och i landet i helhet ökade omsättningen i samtliga 
branscher vilket visar på en bred återhämtning för 
näringslivet under fjolåret.
     Den bransch som står för störst andel av den 
totala omsättningen i Skåne, handeln, ökade 
omsättningen till över 434 miljarder kronor i Skåne 
vilket innebär en ökning på 5,7 procent jämfört med 
2020. Skånes näst största bransch (tillverkning och 
utvinning) tappade -1,4 procent i omsättning under 
2020. Under 2021 ökade branschen med 11,6 
procent till 203 miljarder kronor.
     Den bransch vars omsättning ökat mest procen-
tuellt sett under 2021 är energiförsörjning, vilket 
till stor del förklaras av de höjda priserna på el och 
energi. Branschens omsättning i Skåne ökade med 
hela 26,5 procent under 2021 och med 28,2 procent 
i landet totalt. Informations- och kommunikations-
verksamhet är en av de branscher som klarade 
sig relativt bra i Skåne under 2020. Branschen har 
fortsatt att utvecklas starkt även under 2021 och 
omsättningen i Skåne ökade med 16,5 procent un-
der 2021 - vilket är betydligt mer än i övriga Sverige. 
För hotell- och restaurangbranschen som tappade 
-20,8 procent i omsättning 2020 vände utvecklingen 
under 2021 – men med en ökning på 14,7 procent 
är det fortfarande en bit kvar till omsättningsnivån 
före pandemin. 

* Avser branscher med momspliktig verksamhet. Branscherna vård- och omsorg & sociala tjänster, utbildning, offentlig förvaltning och försvar samt 
finans och försäkringsverksamhet är ej momspliktiga och ingår därmed inte i omsättningsstatistiken. Däremot ingår exportförsäljning. Källa: SCB - 
Regional omsättningsstatistik som omfattar privat och offentligt ägda bolag. Geografin avser de tre storstadslänen (regionerna).

NÄRINGSLIVETS 
OMSÄTTNING *

Omsättning
2021 (milj. kr)

Förändring i % 
20-21 (19-20)

Skåne 1 192 474 8,9 (-0,8)

Västra Götaland 1 956 460 11,7 (-4,6)

Stockholm 3 075 922 7,4 (-2,5)

Sverige 9 978 203 10,0 (-3,0)
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BRANSCH
Andel av total  

omsättning i Skåne 2021

Handel 36%

Tillverkning och utvinning 17%

Byggverksamhet 10%

Företagstjänster 10%

Informations- och kommunikations-
verksamhet

6%

Energiförsörjning och miljöverk-
samhet

6%

Transport och magasinering 6%

Fastighetsverksamhet 4%

Jordbruk, skogsbruk och fiske 2%

Hotell- och restaurangverksamhet 1%

Kulturella och personliga tjänster 1%

FASTIGHETS-
VERKSAMHET

Förändring i % 
20-21 (19-20)

Skåne 3,3 (9,8)

Västra Götaland 19,0 (4,5)

Stockholm 5,6 (2,5)

Sverige 7,2 (4,2)

HOTELL OCH 
RESTAURANG

Förändring i % 
20-21 (19-20)

Skåne 14,7 (-20,8)

Västra Götaland 16,0 (-27,7)

Stockholm 15,1 (-33,1)

Sverige 14,7 (-25,6)

TILLVERKNING OCH 
UTVINNING

Förändring i % 
20-21 (19-20)

Skåne 11,6 (-1,4)

Västra Götaland 13,5 (-11,8)

Stockholm 5,1 (-2,6)

Sverige 14,1 (-6,1)

FÖRETAGS-
TJÄNSTER

Förändring i % 
20-21 (19-20)

Skåne 11,5 (-7,1)

Västra Götaland 8,1 (4,0)

Stockholm 5,3 (-9,5)

Sverige 7,8 (-7,2)

TRANSPORT OCH 
MAGASINERING

Förändring i % 
20-21 (19-20)

Skåne 10,8 (-10,2)

Västra Götaland 19,0 (-13,8)

Stockholm 12,6 (-15,5)

Sverige 11,9 (-10,0)

KULTURELLA/
PERSONLIGA 
TJÄNSTER

Förändring i % 
20-21 (19-20)

Skåne 6,6 (-11,4)

Västra Götaland 15,7 (-20,0)

Stockholm 12,4 (2,3)

Sverige 11,7 (-7,2)

HANDEL 
Förändring i % 
20-21 (19-20)

Skåne 5,7 (1,5)

Västra Götaland 9,3 (0,0)

Stockholm 6,9 (-0,5)

Sverige 7,1 (0,1)

BYGGVERKSAMHET
Förändring i % 
20-21 (19-20)

Skåne 2,6 (0,1)

Västra Götaland 7,2 (1,3)

Stockholm 4,5 (1,1)

Sverige 6,9 (1,8)
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Bostadsmarknad: Priserna har ökat ytterligare det senaste året – 
ännu inga tydliga tecken på avmattning 

Bostadsmarknaden i både Skåne och Sverige har nu en lång period med historiskt stora prisökningar 
bakom sig, som till stor del varit en effekt av coronapandemin. Nu står marknaden inför nya utma-
ningar med ett stigande ränteläge och ökade bostadskostnader, men ännu kvarstår det att se hur 
säljare och köpare kommer att agera framöver. Prisutvecklingen, under både det senaste året och 
de sista tre månaderna, visar på fortsatta prisökningar på både bostadsrätter och villapriser i Skåne.

Prisutveckling bostadsrätter och villor april 2021-mars 2022 
De skånska bostadspriserna har fortsatt uppåt 

Färdigställda 2021 
(förändring)

Påbörjade 2021
(förändring)

Lundaområdet 1 310 (798) 1 741 (503)

Mellanskåne 412 (155) 375 (182)

Nordvästra 1 805 (-311) 2 068 (557)

Nordöstra 680 (20) 811 (129)

Sydvästra 3 385 (-536) 4 315 (555)

Sydöstra 362 (-7) 615 (359)

Skåne 7 954 (119) 9 925 (2 285)

Stor ökning av påbörjade bostäder 2021  

Förändring avser antal bostäder 2020-2021. Källa: SCB

Villapriserna i Skåne har ökat 
med 38 procent på tre år

De historiskt kraftiga prisökningarna som drevs 
på av mer hemarbete, mindre övrig konsumtion 
och en bra börsutveckling under coronapandemin 
väntas bli lugnare under de kommande månaderna. 
Anledningen är det stigande ränteläget som följer 
av en ovanligt hög inflation, ökade bostadskost-
nader i form av dyrare el och bränsle samt en bred 
börsnedgång. I de siffror som analyseras till vårens 
rapport, som mäter den genomsnittliga prisnivån 
under de senaste 12 månaderna i jämförelse med 
föregående 12-månadersperioden, syns dock 
fortfarande kraftiga prisökningar på både villor och 
bostadsrätter – trots att den aktuella mätperioden 
nu jämförs med månader som har haft en högre 
prisnivå än innan coronapandemin. Även under de 
senaste tre månaderna har priserna ökat i jämförel-
se med de föregående tre månaderna. De mäklare 
som har intervjuats till rapporten tror inte på en 
prisnedgång framöver på grund av ovan nämnda 
orsaker, men på en avmattning i form av att prisök-
ningarna uteblir och priserna är kvar på nuvarande 
nivåer en tid framöver.

Villor – priserna ökade med 17 procent det 
senaste året 
De senaste tre månaderna har priserna på den 
skånska villamarknaden ökat med tre procent. 
Ser man på prisökningen under de senaste 12 
månaderna, i jämförelse med föregående 12-må-
nadersperiod, så har villapriserna ökat med 17 
procent. Allra mest har priserna ökat i sydöstra 
Skåne med 21 procent följt av Lundaområdet med 
20 procent. Minst ökning syns i Mellanskåne på 14 
procent. Antalet försäljningar har bara ökat med en 
procent i Skåne under de senaste 12 månaderna. 
Det tyder på ett fortsatt lågt utbud vilket bidrar till 
att driva upp priserna. Det är bara i Mellanskåne 
som utbudet har ökat märkbart under mätperioden, 
då antalet försäljningar ökade med 12 procent. 
I Lundaområdet samt nordvästra och sydöstra 
Skåne syns en liten nedgång i antalet försäljningar. 
Sydvästra Skåne har som tidigare år det dyraste 

kvadratmeterpriset av de sex delområdena. Där 
kostar en villa på 130 kvadratmeter i genomsnitt 
5,5 miljoner kronor. I Nordöstra Skåne, som har 
lägst kvadratmeterpris, kostar en lika stor villa 2,5 
miljoner kronor i genomsnitt. 

Bostadsrätter – störst prisuppgång i sydöstra 
Skåne 
De senaste tre månaderna har bostadsrättspriserna 
i Skåne ökat med fyra procent. Samma ökning syns 
även i stor-Malmö under samma period. Siffrorna 
över prisutvecklingen de senaste 12 månaderna är 
en ökning på 12 procent i Skåne totalt. Till skillnad 
från villapriserna, som ökat relativt likartat i de 
skånska delområdena, skiljer sig prisutvecklingen 
åt något mer på bostadsrätter. Mest ökade priserna 
i sydöstra Skåne med 24 procent, som även hade 
högst prisökning på villor. Ökningen sker från en 
relativt låg prisnivå om man jämför med sydvästra 
Skåne och Lundaområdet. En ganska stor nedgång 
i antalet försäljningar visar på att utbudet varit lågt, 
vilket förmodligen har drivit på prisökningarna. 
Priserna är högst i Lundaområdet med ett genom-
snittligt kvadratmeterpris på 42 795 kronor. Under 
de senaste 12 månaderna har antalet försäljningar 
ökat med fyra procent i Skåne.

Nyproduktion – kraftig ökning i antalet 
påbörjade bostäder ifjol
Under 2021 färdigställdes nästan 8 000 bostä-
der i Skåne. Det är i princip på samma nivå som 
under 2020. Siffran omfattar både lägenheter, 
radhus och villor. 43 procent av det som byggdes 
var i sydvästra Skåne. Det syns en stor ökning i 
antalet påbörjade bostäder i Skåne under 2021, 
vilket tyder på att antalet färdigställda bostä-
der under 2022 kommer att bli högt. Generellt 
spås en nedgång i bostadsbyggandet under de 
kommande åren, och branschorganisationen 
Byggföretagen har justerat ner sin byggprognos. 
Orsaken är brist på byggmaterial, främst cement.
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BOSTADSRÄTTER  
kr/kvm1  

(förändring)2

Antal försäljningar3 

(förändring)4

VILLOR 
kr/kvm1

K/T-tal1 
(förändring)2

Antal försäljningar3 
(förändring)4

Lundaområdet 42 795 (12%) 2 437 (-2%) 40 075 1,88 (20%) 914 (-2%)

Mellanskåne 17 590 (5%) 330 (17%) 22 642 2,04 (14%) 797 (12%)

Nordöstra 16 909 (16%) 907 (18%) 18 946 2,01 (17%) 1 385 (0%)

Nordvästra 26 809 (12%) 3 554 (6%) 30 937 1,93 (17%) 2 545 (-1%)

Sydöstra 21 847 (24%) 533 (-9%) 27 370 2,15 (21%) 961 (-1%)

Sydvästra 34 916 (13%) 9 127 (13%) 42 506 1,87 (17%) 2 417 (1%)

Skåne 32 629 (12%) 16 888 (4%) 32 009 1,95 (17%) 9 019 (1%)

Bostadspriser (prisutveckling 12 mån)
Bostadsrätter (kr/kvm) Villor (K/T-tal)

32 629
+12% 
 

1,95    
+17%

Källa: Svensk Mäklarstatistik
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Näringslivet är sårbart 
inför prishöjningar och 
råvarubrist  

Nordöstra Skåne hade i mars 2022 länets näst högsta arbetslöshet på 
9,4 procent. Framför allt står delområdet inför en utmaning i att få in 
ungdomar och utrikes födda på arbetsmarknaden. Med relativt många 
jobb inom tillverkning, bygg, transport och jordbruk riskerar de stigande 
el- och bränslepriserna samt bristen på många insatsvaror slå hårt mot 
nordöstra Skånes näringsliv den kommande tiden. Förra året ökade 
nyföretagandet och över 1 000 nya företag startades i delområdet. 
Bostadspriserna har fortsatt att öka det senaste året, men den nyaste 
statistiken visar att villapriserna föll i både Kristianstad och Hässleholm 
de senaste tre månaderna. 

GÄSTNÄTTER.   
I Kristianstad och Östra Göinge 
var det fler gästnätter under 2021 
än under 2019, alltså innan coro-
napandemin. Men i Hässleholm 
var det fortsatt färre besökare 
2021 än 2019. 

Under 2021 gick 110 bolag i konkurs i nordöstra Skåne, 
vilket är något fler än året innan. Framför allt har antalet 
konkurser ökat i Kristianstad. 

Under 2021 startades 1 092 nya företag i delområdet 
nordöstra Skåne, vilket är nära 100 fler än året innan. 
I alla kommuner utom Östra Göinge ökade nyföreta-
gandet ifjol. Kristianstad står för över hälften av de 
nystartade företagen. 

Arbetslösheten i mars 2022 var 9,4 
procent i nordöstra Skåne. Det är en 
minskning med 1,3 procentenheter 
jämfört med mars 2021.

9,4%

MER AVVAKTANDE MARKNAD. 
 
”Jag tror det fortsatt kommer att vara 
en bra men lite mer avvaktande mark-
nad. Nyproduktion är det som tar stryk 
just nu, där den i princip har avstannat 
under perioden februari till april.” 

Carina Back, Fastighetsbyrån Kristianstad. 

Antalet påbörjade bostäder i nordöstra Skåne var förra året 
811 styck. Det är främst i Hässleholm och Kristianstad som 
fler nybyggen påbörjas och färdigställs. Bara sju av de 680 
bostäder som färdigställdes under 2021 var utanför de två 
kommunerna och i Osby och Östra Göinge har ingen nypro-
duktion registrerats under 2021. 

Under 2021 växte befolkningen i nordöstra Skåne med 609 
invånare vilket motsvarar 0,3 procent. Sett till antal är det 
främst Kristinstad och Hässleholm som växer - med 424 
respektive 299 personer, men även Osby har fått fler nya 
invånare. Däremot minskar befolkningen i Östra Göinge och 
Bromölla - med 76 respektive 109 personer. Delområdet 
hade 179 810 invånare 31 december 2021.

Så mycket har delområdets genom- 
snittliga villapriser under april 2021- 
mars 2022 gått upp jämfört med 
föregående tolvmånaders period.

+17%
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BOSTADSPRISERNA ÖKADE 16 PROCENT 
Bostadsrättspriserna i nordöstra Skåne har ökat med 
16 procent när de senaste 12 månadernas genomsnitt-
spriser jämförs med föregående tolvmånadersperiod. 
Kristianstad har högst prisnivå.

1 059 FLER ANSTÄLLDA
Sedan november 2020, då coronapandemin påverkade 
arbetsmarknaden, har antalet jobb i nordöstra Skåne ökat 
med 1 059 till 75 860 anställda.

609 NYA INVÅNARE 1 092 NYA FÖRETAG

Kristianstad
Östra Göinge
Bromölla
Hässleholm
Osby

110 KONKURSER.
811 PÅBÖRJADE BOSTÄDER. 

Nordöstra  
Skåne 
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Arbetsmarknad: Fortsatt utmaning att få in unga, utrikesfödda 
och personer utan gymnasial utbildning på arbetsmarknaden 

Arbetslösheten i nordöstra Skåne var i mars 2022 näst högst i länet. Den relativt höga arbetslös-
heten förklaras av att både unga, utrikesfödda och personer med lägre utbildning har svårt att ta 
sig in på arbetsmarknaden. En stor del av jobben finns inom vård- och omsorg, handel, utbildning 
och tillverkning och under coronaåret 2020 minskade antalet anställda i 13 av 16 branscher. 

Arbetslösheten i nordöstra Skåne var i mars i år 9,4 
procent, vilket är en minskning med -1,3 procent-
enheter sedan samma månad ifjol. Därmed har 
delområdet näst högst arbetslöshet i Skåne, enbart 
sydvästra Skåne har en högre arbetslöshet. Det 
innebär att nära 8 000 personer var arbetslösa i 
delområdet i mars 2022. 

Flera grupper står långt ifrån arbetsmarknaden i 
nordöstra Skåne
Siffrorna över arbetslösheten visar att nordöstra 
har en stor utmaning i att få unga, utrikesfödda och 
personer som saknar gymnasial utbildning in på 
arbetsmarknaden. Nordöstra Skåne har både länets 
högsta ungdomsarbetslöshet och arbetslöshet 
bland utrikesfödda. I mars 2022 var 12,8 procent 
av ungdomar mellan 18-24 år utan arbete och 23,5 
procent av de utrikesfödda arbetslösa. Arbetslöshe-
ten är även hög bland personer utan förgymnasial 
utbildning, 27,6 procent i mars 2022, vilket är strax 
över Skånesnittet. 

Osby har delområdets lägsta arbetslöshet
Inom delområdet nordöstra Skåne är arbetslöshe-
ten högst i Östra Göinge, med 11,1 procent i mars 
2022, och lägst i Osby med 7,5 procent. Det som 
delvis förklarar Osbys relativt låga arbetslöshet är 
en låg arbetslöshet både bland inrikesfödda och 
unga. I samtliga fem kommuner har arbetslösheten 
minskat både sedan coronapandemin bröt ut och 
sedan samma månad förra året, allra mest har 
arbetslösheten minskat i Östra Göinge. 

Högre sysselsättningsgrad än i Skåne 
Sysselsättningsgraden i nordöstra är 77,3 procent, 
visar de senast tillgängliga siffrorna från 2020 
som avser de som bor i delområdet. Jämfört med 
2019 minskade sysselsättningsgraden något, vilket 
förklaras av coronapandemins påverkan på arbets-
marknaden under 2020. Därmed är sysselsättnings-
graden i nordöstra Skåne högre än i länet i stort.

9,4 % (-1,3)  

Arbetslöshet september 2021 
(förändring)

Sysselsättningsgrad 

Källa: SCB. Avser nattbefolkning år 2020. 

Bransch
Anställda 

2020
Förändring 
2019-2020

Vård, omsorg & sociala tjänster 16 516 61

Handel 9 562 -243

Utbildning 9 542 -253

Tillverkning och utvinning 9 096 -25

Byggverksamhet 6 531 -12

Företagstjänster 6 004 -27

Offentlig förvaltning och försvar 4 165 -16

Transport och magasinering 3 105 -166

Kulturella och personliga tjänster 3 016 -104

Jordbruk, skogsbruk och fiske 2 933 80

Hotell- och 
restaurangverksamhet

1 795 -125

Okänd verksamhet 1 386 -31

Fastighetsverksamhet 1 088 -36

Information och kommunikation 976 -49

Energiförsörjning- och 
miljöverksamhet

775 4

Finans- och 
försäkringsverksamhet

705 -13

Totalt 77 195 -955

Pandemin slog hårdast mot 
hotellen och restaurangerna 

Källa: SCB. Avser dagbefolkning 2020. Fr.o.m. referensår 2019 används en ny datakälla och metod för att ta fram statistiken och därmed 
bör statistiken tolkas med försiktighet mot föregående år. Förändring i procentenheter.

Fortsatt nedgång i arbetslösheten
Arbetslöshet januari 2020-mars 2022

Källa: Arbetsförmedlingen 
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Så slog pandemin mot 
nord östra Skåne 
 
I nordöstra Skåne finns vart femte jobb 
inom branschen vård, omsorg och sociala 
tjänster – medan handel och tillverkning 
är betydande branscher inom det privata 
näringslivet. Under coronaåret 2020 sjönk 
sysselsättningen i 13 av de 16 redovisade 
branscherna. Procentuellt sett slog coro-
napandemin hårdast mot branschen ho-
tell- och restaurang där antalet anställda 
sjönk med 6,5 procent under 2020 jämfört 
med 2019, vilket motsvarar en nedgång 
med 125 personer. Mätt i antal personer 
så var det utbildning och handel som tap-
pade flest anställda, då sysselsättningen 
minskade med runt 250 personer i vardera 
bransch. Totalt sett minskade sysselsätt-
ningen med 955 personer under 2020.

Nivå innan  coronapandemin

Källa: Arbetsförmedlingen. Förändring i procentenheter 
jämfört med mars 2021.

Arbetslösheten är 9,4 procent 
Mars 2022 Mars 21-22

Bromölla 8,9% -0,4

Hässleholm 9,0% -1,2

Kristianstad 9,8% -1,4

Osby 7,5% -1,5

Östra Göinge 11,1% -1,7

Nordöstra 9,4% -1,3

Källa: Arbetsförmedlingen. Förändring i procentenheter. 

77,3 % 
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Näringsliv: Höjda energi- och bränslepriser riskerar att slå hårt 
mot nordöstra Skånes näringsliv

I nordöstra Skåne fortsätter nyföretagandet att öka och det skapas fler jobb. Kommunernas närings-
livschefer har generellt sett en positiv bild av utvecklingen, men de höjda energi- och bränslepriserna 
och den fortsatta bristen på insatsvaror riskerar att slå hårt mot delområdet där nära vart tredje jobb 
finns inom de energi- och bränslekrävande branscherna tillverkning, bygg, transport och jordbruk.

I nordöstra Skåne finns en stor del av jobben i bran-
scher som dels kräver mycket energi och dels är 
beroende av insatsvaror, så som tillverkning, bygg-
verksamhet, transport och jordbruk. Med dagens 
stigande energi- och bränslepriser och en fortsatt 
brist på insatsvaror och störda logistikkedjor riske-
rar det att slå hårt mot nordöstra Skåne, vilket även 
flera av kommunernas näringslivschefer lyfter fram 
i en enkät till rapporten (läs mer i citaten nedan). På 
frågan om hur det går för näringslivet i Östra Göinge 
svarar näringslivschef Fredrik Persson följande.
     – Bra, det är god orderingång och full fart framåt. 
Orosmolnet ligger i materialbrist och skenande 
kostnadsökningar i råvaror och drift. 
     Samtidigt delar kommunernas näringslivschefer 
än så länge en generellt positiv bild av utveckling-
en. Alla fem kommunernas näringslivschefer har 
svarat på enkäten och på frågan om hur det går 
för näringslivet i kommunen på en skala 1-5 svarar 
både Kristianstad, Hässleholm, Östra Göinge och 
Bromölla 4 medan Osby svarar 5.

Flest nya företag i Kristianstad
Under 2021 startades 1 092 nya företag i delområ-

det nordöstra Skåne, vilket är nära 100 fler än året 
innan. I alla kommuner utom Östra Göinge ökade 
nyföretagandet ifjol. Kristianstad står för över hälf-
ten av de nystartade företagen, 556 stycken under 
2021, följt av Hässleholm med 323 nya företag. 
Fram till och med mars 2022 har 296 nya företag 
registrerats i delområdet varav 156 i Kristianstad, 
83 i Hässleholm, 20 i Osby och Östra Göinge samt 
17 i Bromölla. 110 bolag gick i konkurs under 2021, 
vilket är något fler än året innan. Framför allt har 
antalet konkurser ökat i Kristianstad. 

Över 1 000 nya jobb under 2021 
Sedan november 2020, då arbetsmarknaden var 
ordentligt påverkad av coronapandemin, har antalet 
jobb i nordöstra Skåne ökat från 74 800 till 75 860, 
vilket innebär över 1 000 fler jobb. Samtliga kom-
muner bortsett från Bromölla har idag fler anställda 
än i slutet av 2020, och nedgången i Bromölla beror  
bland annat på säsongsarbetare som inte syns i 
statistik hela året. I Hässleholm har jobben ökat 
med hela 1 527 fler jobb.

Nystartade företag 
2021

Förändring
2020-2021

Bromölla 67 3

Hässleholm 323 46

Kristianstad 556 34

Osby 83 20

Östra Göinge 63 -5

Nordöstra 1 092 98

Källa: Tillväxtverket. 

Över 1 000 nya företag ifjol
Antal konkurser 

2021
Förändring 
2020-2021

Bromölla 3 -4

Hässleholm 28 0

Kristianstad 67 21

Osby 7 1

Östra Göinge 5 1

Nordöstra 110 8

Källa: SCB. Förändring i antal jämfört med samma period 2020. 

110 företag gick i konkurs 2021

 1-19 anställda 20-49 anställda 50-99 anställda 100+ anställda
Totalt mars 

2022
Förändring  

nov 20-mars 22

Bromölla 1 347 1 034 508 1 870 4 759 -683

Hässleholm 6 921 4 202 3 283 6 911 21 317 +1 527

Kristianstad 12 806 8 453 5 860 13 797 40 916 +45

Osby 1 681 960 668 1 153 4 462 +56

Östra Göinge 1 521 877 786 1 221 4 405 +114

Nordöstra 24 276 15 526 11 105 24 952 75 859 +1 059

Antal anställda utifrån arbetsställets storlek i mars 2022
Många nya jobb i Hässleholm 

2021 20-21 19-21

Hässleholm 104 850 19% -12%

Kristianstad 380 223 17% 3%

Östra Göinge 16 515 39% 39%

Antal registrerade gästnätter 2021

Uppgifter på kommunal nivå saknas för Bromölla och Osby. Förändring i 
procent jämfört med jan-aug 2020.  
Källa: Tourism in Skåne, SCB/Tillväxtverket

Fortfarande färre gästnätter i 
Hässleholm än innan corona

Stefan Larsson, tillväxtchef i Hässleholms kommun: 

1 092 (+98)  
Nya företag 2021 (förändring 20-21) 

Kommun Största bolag Anställda

Bromölla Stora Enso Pappersbruk 525

Hässleholm Bergendahl Food 875

Kristianstad HK Scan Sweden 675

Osby Lekolar 175

Östra Göinge Sibbhultsverken* 125

Största bolaget i varje kommun

*Anger största enskilda bolag/arbetsställe och är ej sammanräknat per 
koncern. Källa: SCB.

110 (+8)  

Konkurser 2021 (förändring 20-21)
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*Statistiken avser antalet anställda per arbetsställe som privata och offentliga företag har i respektive kommun. Även större företag kan ha mindre 
arbetsställen. På grund av ny metod för datainsamling är inte statistiken jämförbar med 2019 och tidigare. Källa: SCB.

Källa: Tillväxtverket. Källa: SCB. 

Tina Gunnarsson, näringslivschef i Kristianstads kommun: 
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“Företag inom främst tillverkning samt jord- och skogsbruk signalerade om problem 
avseende höjda el- och energipriser redan före kriget i Ukraina. De kraftigt höjda 
elpriserna under vintern och orosmoment gällande elförsörjningen har aktualiserats 
återkommande bland allt fler företag och branscher, stora som små. På sikt riskerar 
kostnadsökningarna inom energi, el och bränsle att spilla över till allt fler branscher.”

“Jag skulle säga att näringslivet i Kristianstad generellt sett mår bra. Men yttre 
påverkan gör att tillverkande företag har svårt att få tag på vissa komponen-
ter, samt att man bunkrar upp för att ha ett lager, eftersom det är ovisst om 
material tar slut.”
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Bostadsmarknad: Villapriserna börjar mattas av

Efter en period av konstant ökande villapriser ser nu utvecklingen ut att stanna av och de senas-
te tre månaderna har villapriserna minskat något i både Kristianstad och Hässleholm. Sett till de 
senaste tolv månaderna syns dock fortsatt kraftiga prisökningar på både villor och lägenheter i 
nordöstra Skåne. Inte heller syntes någon avmattning i bostadsbyggandet under 2021.

Prisutveckling bostadsrätter och villor april 2021-mars 2022
Priserna har fortsatt att stiga det senaste året  

1) Avser genomsnittligt värde under perioden april 2021-mars 2022. 2) Avser genomsnittligt värde april 2021-mars 2022 jämfört med samma period 
2020-2021. 3) Avser antalet försäljningar under perioden april 2021-mars 2022. 4) Avser antalet försäljningar  april 2021-mars 2022 jämfört med föregå-
ende tolvmånadersperiod. *Antal försäljningar är färre än 25 per år, därmed är prisutvecklingen ej tillförlitlig. Källa: Svensk mäklarstatistik 

Färdigställda 
bostäder 2021 

(förändring)

Påbörjade bostäder 
2021 

(förändring)

Bromölla 7 (-1) 93 (88)

Hässleholm 183 (-103) 160 (-70)

Kristianstad 490 (143) 545 (134)

Osby 0 (-18) 0 (-31)

Östra Göinge 0 (-1) 13 (8)

Nordöstra 680 (20) 811 (129)

Bostadsbyggandet fortsätter att öka 

Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB). Förändring avser 2020-2021. 
Siffrorna inkluderar både lägenheter och hus.

34 procent dyrare villor på tre år 

Villapriserna har stigit med 17 procent
Nordöstra Skåne domineras till stor del av villor, 
undantaget Kristianstad och Hässleholm som 
har något större andel lägenheter än de övriga 
kommunerna. Under de senaste tre månaderna, 
det vill säga perioden januari-mars 2022, minskade 
villapriserna i Kristianstad med -2,5 procent och i 
Hässleholm med -0,2 procent. Det tyder på att de 
kraftiga prisökningarna som präglat framför allt 
villamarknaden sedan coronapandemin bröt ut är 
på väg att mattas av till följd av bland annat det 
stigande ränte- och kostnadsläget. De senaste tolv 
månaderna ökade villapriserna i nordöstra Skåne 
med 17 procent till genomsnittspriset 18 946 kr/
kvm. Störst procentuell prisökning syns i Bromölla 
där prisnivån mätt i kvadratmeterpris börjar närma 
sig Hässleholms nivå. Osby och Östra Göinge har 
fortfarande betydligt lägre prisbild, trots att villapri-
serna ökat snabbt under de senaste åren. 

Bostadsrättspriserna ökar mest i Kristianstad
I delområdet har lägenhetspriserna ökat med 16 
procent när de senaste 12 månadernas genom-
snittspriser jämförs med föregående tolvmånader-
speriod. Kristianstad har högst prisnivå och där har 
priserna ökat med 16 procent och 542 lägenheter 
har sålts. Antalet försäljningar i området har ökat 
med 18 procent och totalt såldes 907 bostadsrätter 
i nordöstra Skåne ifjol. Även de senaste tre måna-
derna har priserna fortsatt uppåt i Hässleholm och 
Kristianstad, med 6 respektive 4 procent.

Antal påbörjade bostäder ökade under 2021 
Bostadsbyggandet fortsätter att öka i delområdet, 
men i princip bara i kommunerna Hässleholm och 
Kristianstad. Bara sju av de 680 bostäder som 
färdigställdes under 2021 var utanför de två kom-
munerna och i Osby och Östra Göinge har ingen 
nyproduktion registrerats under 2021, enligt siffror 
från SCB. Antalet påbörjade bostäder var förra året 
811, och även här är koncentrationen stor kring 
Hässleholm och Kristianstad.
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BOSTADSRÄTTER  
kr/kvm1  

(förändring)2
Antal försäljningar3 

(förändring)4

VILLOR
 

kr/kvm1
K/T-tal1 

(förändring)2
Antal försäljningar3 

(förändring)4

Bromölla 7 914 (10%) 46 (48%) 17 035 2,06 (23%) 137 (6%)

Hässleholm 13 734 (14%) 270 (16%) 17 479 2,00 (17%) 444 (1%)

Kristianstad 20 077 (16%) 542 (23%) 23 622 1,98 (15%) 570 (0%)

Osby 7 861 (6%) 43 (19%) 11 633 2,01 (13%) 111 (0%)

Östra Göinge 7 409* 6 (20%) 11 303 2,10 (20%) 123 (-15%)

Nordöstra 16 909 (16%) 907 (18%) 18 946 2,01 (17%) 1 385 (0%)

Bostadsrätter (kr/kvm)

16 909
+16% 
 

Villor (K/T-tal)

2,01
+17%   

Bostadspriser (prisutveckling 12 mån)

Carina Back, mäklare 
och franchisetagare 
på Fastighetsbyrån i 
Kristianstad

Hur har den lokala bostadsmarknaden 
utvecklats sedan i höstas? 
– Vintermånaderna november till februari 
brukar normalt sett vara lugna med färre 
försäljningar. Slutet av 2021 var fortsatt 
bra och 2022 har också börjat bra. Vi säl-
jer på samma nivåer som förra året. Dock 
börjar vi nu kunna se en tendens (främst 
gällande bostadsrätter) att affärerna går 
långsammare, att det är många frågor 
och försiktigare köpare.

Hur tror du att den lokala bostads-
marknaden kommer att utvecklas de 
kommande månaderna? 
– Jag tror det fortsatt kommer att vara 
en bra men lite mer avvaktande marknad. 
Nyproduktion är det som tar stryk just 
nu, där den i princip har avstannat under 
perioden februari till april.
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Årlig prisutveckling 2010-2021

kr/kvm
K/T-tal

> Långsiktig prisökning. Sedan 2018 har villapriserna i nordöstra Skåne ökat med 34 procent, och de 
senaste fem åren med 54 procent. Bostadsrättspriserna har ökat med 27 procent under de senaste tre åren 
och 46 procent de senaste fem åren. 
Källa: Svensk mäklarstatistik
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Jobben fortsätter att 
öka i nordvästra Skåne

Nordvästra Skånes arbetslöshet på 8,8 procent när i princip lika hög som 
i länet i stort och har minskat under det senaste året i alla delområdets 
kommuner. Men arbetslösheten skiljer sig åt mellan de tio kommunerna, 
från Båstad som har lägst arbetslöshet till Perstorp som har högst. Under 
2020 var antalet jobb oförändrat, till skillnad från i många andra skånska 
delområden där jobben minskade under pandemins första år. Ifjol ökade 
nyföretagandet samtidigt som antalet konkurser minskade och framför 
allt branschen lager- och logistik går starkt. Däremot har flera kommuner 
fortfarande en bit kvar till samma nivå på antalet gästnätter som innan 
pandemin, däribland Helsingborg och Höganäs. Bostadspriserna har fort-
satt öka både det senaste året och under våren. 

Helsingborg
Landskrona
Ängelholm
Båstad
Höganäs

Klippan
Örkelljunga
Bjuv
Åstorp
Perstorp

Nordvästra  
Skåne 

GÄSTNÄTTER.   
Under 2021 var gästnätterna i flera 
av de tio kommunerna färre än 2019, 
det vill säga innan coronapandemins 
påverkan. Helsingborg hade 14 
procent färre gästnätter ifjol jämfört 
med 2019, men 24 procent fler än 
under 2020.

Under 2021 gick 272 bolag i konkurs i nordvästra Skåne, 
vilket är 36 färre än året innan. Ungefär hälften av konkurser-
na registrerades i Helsingborg - även om antalet konkurser 
var färre i kommunen än året innan. Ingen av kommunerna 
uppvisar någon markant ökning i antalet konkurser. 

 
Under 2021 startades nära 2 600 nya företag i nordväs-
tra Skåne, varav hälften i Helsingborg. Det innebär över 
200 fler nya företag än året innan. I Båstad, Klippan 
och Åstorp startades färre företag 2021 än 2020. 

Arbetslösheten i mars 2022 var 8,8 
procent i nordvästra Skåne. Det är en 
minskning med 1,7 procentenheter 
jämfört med mars 2021.

8,8%

ORO FÖR HÖJDA RÄNTOR.   
”Det sker en naturlig rörelse på mark-
naden men med något mer motstånd. 
Det är inte lika många intressenter per 
försäljning som tidigare. Det finns en 
oro kring vad som ska komma, med an-
ledning av kriget i Ukraina och de höjda 
räntorna.” Johan Borgström, Fastighets-
byrån Helsingborg

Under 2021 pbörjade 2 370 bostadsbyggen i delområdet 
medan 2 207 färdigställdes. Av dessa finns var tredje i 
Helsingborgs kommun, där runt 700 bostäder byggdes. Det 
är dock närmare 200 färre än under 2020. Höganäs sticker 
ut som den kommun med störst ökning i bostadsbyggandet 
ifjol medan Landskrona och Helsingborg är de kommuner 
där flest påbörjade bostäder finns.

Under 2021 växte befolkningen i nordvästra Skåne 
med 2 951 personer vilket motsvarar 0,8 procent. Hel-
singborg fick 829 nya invånare, men procentuellt sett 
växer Ängeholm, Höganäs, Åstorp och Båstad mest. 
Ingen av kommunerna i delområdet hade en negativ 
befolkningstillväxt. Delområdet hade 351 452 invånare 
31 december 2021.

Så mycket har delområdets genom- 
snittliga villapriser under april 2021- 
mars 2022 gått upp jämfört med 
föregående tolvmånaders period.

+17%
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BOSTADSPRISERNA ÖKADE 12 PROCENT 
Bostadsrättspriserna ökade med 12 procent under de se-
naste 12 månaderna, jämfört med föregående tolvmåna-
dersperiod. Priserna ökade i alla kommuner utom Båstad, 
som har delområdets dyraste bostäder.

1 400 FLER ANSTÄLLDA
Sedan november 2020, då coronapandemin påverkade 
arbetsmarknaden, har antalet jobb i delområdet ökat 
med 1 400 till totalt 154 800 anställda. 

2 951 NYA INVÅNARE 2 600 NYA FÖRETAG

272 KONKURSER.
2 370 PÅBÖRJADE BOSTÄDER. 
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I nordvästra Skåne har arbetslösheten minskat snabbt under årets första månader och alla tio kommu-
ner uppvisar en nedgång i arbetslösheten under det senaste året. Nivån på arbetslösheten är lika hög 
som i Skåne i stort, men skiljer sig kraftigt åt mellan kommunerna. Positivt är att arbetslösheten bland 
de grupper som vanligtvis står längre ifrån arbetsmarknaden är lägre i delområdet än i länet i stort. Sys-
selsättningsgraden sjönk under 2020 som följd av coronapandemin. 

Nordvästra Skånes arbetslöshet var i mars i år 8,8 
procent. Det är på samma nivå som i Skåne totalt, 
och därmed något högre än i riket. Det senaste året 
har arbetslösheten minskat i snabb takt med -1,7 
procentenheter. Det innebär att delområdets arbets-
löshet är på den lägsta nivån sedan i augusti 2019. 
Redan under sommaren 2021 nådde arbetslöshe-
ten en lägre nivå än innan coronapandemin bröt ut, 
och framför allt under de första månaderna av 2022 
har arbetslösheten i delområdet sjunkit snabbt.
De grupper som tenderar att ha en högre arbets-
löshet – unga, personer utan gynmasieutbildning 
och utrikes födda – har en lägre arbetslöshet i 
nordvästra Skåne än i länet i stort. Framför allt har 
arbetslösheten bland unga och utrikes födda sjunkit 
snabbt under det senaste året. 

Lägst arbetslöshet i Båstad – högst i Perstorp
Delområdet nordvästra Skåne består av tio kommu-
ner och därmed skiljer sig arbetslösheten åt mellan 
kommunerna. Båstad, Ängelholm och Höganäs är 
de tre kommuner som sticker ut med lägst arbets-

löshet. Perstorp har delområdets högsta arbetslös-
het, och under en del månader det senaste året har 
kommunen uppmätt landets högsta arbetslöshet. 
Ser man närmare på Perstorps arbetslöshet är det 
framför allt personer utan gymnasieutbildning och 
utrikes födda som står längre ifrån arbetsmarkna-
den än i övriga Skåne. I samtliga tio kommuner har 
arbetslösheten minskat under det senaste året, allra 
mest i Bjuv och Landskrona. 

Sysselsättningsgraden är högre än i Skåne 
Sysselsättningsgraden i nordvästra Skåne är 75,8 
procent, visar de senast tillgängliga siffrorna från 
2020 som avser personer som bor i delområdet. 
Sysselsättningsgraden avser hur många som har 
ett arbete av samtliga personer mellan 20-64 år. 
Jämfört med 2019 minskade sysselsättningsgra-
den något, vilket förklaras av coronapandemins 
påverkan på arbetsmarknaden under 2020. Därmed 
är sysselsättningsgraden i nordvästra Skåne högre 
än i länet i stort. 

8,8 procents arbetslöshet Snabb nedgång i arbetslösheten
Arbetslöshet januari 2020-mars 2022 

Källa: Arbetsförmedlingen.

Arbetsmarknad: Arbetslösheten på samma nivå som i Skåne  
– men det är stor variation mellan delområdets kommuner Arbetslöshet mars 2022 

Mars 2022 Mars 21-22

Bjuv  8,8% -2,6

Båstad  5,0% -1,8

Helsingborg  10,3% -1,6

Höganäs  5,3% -1,0

Klippan  7,5% -1,5

Landskrona  10,2% -2,5

Perstorp  12,5% -1,8

Åstorp  10,1% -1,1

Ängelholm 5,1% -1,3

Örkelljunga  6,3% -1,6

Nordvästra 8,8% -1,7

Nivå innan coronapandemin

8,8% (-1,7) 

Arbetslöshet mars 2022 (förändring)

75,8%  
Sysselsättningsgrad

Källa: Arbetsförmedlingen. Förändring i procentenheter 
jämfört med mars 2021. 

Källa: SCB. Avser nattbefolkning år 2020.

Källa: Arbetsförmedlingen. Förändring i procentenheter. Mars 2020 an-
vänds som referensmånad för innan coronapandemin började påverka 
arbetsmarknaden.  
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Bransch
Anställda 

2020
Förändring 
2019-2020

Vård och omsorg;  
sociala tjänster

23 399 61

Handel 21 772 70

Tillverkning och utvinning 19 939 179

Företagstjänster 16 175 -473

Utbildning 15 431 56

Byggverksamhet 12 134 9

Transport och magasinering 9 962 221

Offentlig förvaltning och försvar 6 754 -130

Kulturella och personliga tjänster 6 056 -284

Hotell- och restaurang-
verksamhet

5 290 -211

Information och kommunikation 3 301 155

Jordbruk, skogsbruk och fiske 2 939 55

Fastighetsverksamhet 2 797 78

Okänd verksamhet 2 091 192

Finans- och försäkringsverk-
samhet

1 928 -6

Energiförsörjning och miljö-
verksamhet

1 671 38

Totalt 151 639 10

Antalet jobb närmast oförändrat 
under pandemin

Källa: SCB. Avser dagbefolkning 2020. Fr.o.m. referensår 2019 används en ny datakälla och metod för att ta fram statistiken och därmed bör 
statistiken tolkas med försiktighet mot föregående år. Förändring i procentenheter.

Så slog pandemin mot 
nordvästra Skåne under 2020 
 
Under 2020, då pandemin slog hårt mot 
näringslivet, förblev antalet jobb oföränd-
rat. Under året minskade dock sysselsätt-
ningen i flera enskilda branscher. Allra 
flest jobb försvann inom företagstjänster, 
som inkluderar verksamheter inom eko-
nomi och juridik, men även stödtjänster 
till företag så som övervakningsbolag och 
kontorsservice. Inom den branschen mins-
kade antalet jobb med nära 500 stycken. 
Siffrorna visar också att pandemin slog 
hårt mot nordvästra Skånes kulturella 
tjänster samt hotell- och restauranger som 
minskade med nära 300 respektive 200 
jobb. Men en del branscher växte även 
under pandemin. Inom transport- och 
magasinering ökade antalet jobb med över 
200 och även it-branschen samt tillverk-
ningsbranschen gick bra. 
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Näringsliv: Transport, lager och logistik lyfter delområdet 
Nordvästra Skånes starka kluster inom lager och logistik gynnade delområdet både då pandemin 
påverkade näringslivet som mest och idag när en stor del av e-handelsvanorna fortfarande finns kvar 
hos konsumenterna. Antalet gästnätter är i flera av de tio kommunerna fortfarande inte på samma nivå 
som innan coronadippen – däribland Helsingborg och Landskrona. 

De senaste åren har nordvästra Skåne haft en 
kraftig tillväxt inom lager och logistik, vilket är en 
sektor som går starkt just nu. Många av de stora 
centrallagren som har etablerats i delområdet under 
de senaste åren ökar antalet anställda, visar siffror 
från SCB, vilket delvis beror på det uppsving som 
e-handeln fick under pandemin och som fortfarande 
håller i sig i hög grad. Sedan i höstas har exempel-
vis ICA i Helsingborg ökat antalet anställda med 
runt 100 personer till nära 1 500 personer. Mode-
jätten Boozts lager i Ängelholm har under samma 
period gått från runt 425 till 575 anställda. 

Fler företag och färre konkurser 
Under 2021 startades nära 2 600 nya företag i nord-
västra Skåne, varav hälften i Helsingborg. Det inne-
bär över 200 fler nya företag än året innan. I Båstad, 
Klippan och Åstorp startades färre företag 2021 än 
2020. Samtidigt var det färre konkurser i nordvästra 
Skåne ifjol än under 2020. Totalt gick 272 bolag i 

konkurs, vilket är 36 färre än året innan. Även här 
står Helsingborg för runt hälften av konkurserna - 
även om antalet konkurser var färre i kommunen än 
året innan. Ingen av kommunerna uppvisar någon 
markant ökning i antalet konkurser. 

1 400 fler jobb under 2021
Siffrorna över jobbskapandet från slutet av 2020 
fram till mars i år visar att delområdet ökat antalet 
jobb med 1 400 till totalt 154 800 jobb. I Båstad har 
antalet jobb minskat med över 3 000, vilket beror på 
att Peab inte längre registrerar lika många anställda 
som jobbar i en annan kommun i huvudkontors-
kommun längre samt många säsongsarbetare som 
inte syns i statistiken året om, uppger SCB. 
     Under 2021 var gästnätterna i flera av de tio 
kommunerna färre än 2019, det vill säga innan 
coronapandemins påverkan. Helsingborg hade 14 
procent färre gästnätter ifjol jämfört med 2019.

Nystartade företag 
2021

Förändring
2020-2021

Bjuv 80 22

Båstad 150 -14

Helsingborg 1 249 115

Höganäs 229 55

Klippan 98 -17

Landskrona 286 37

Perstorp 36 18

Åstorp 81 -10

Ängelholm 318 1

Örkelljunga  69 12

Nordvästra 2 596 219

Källa: Tillväxtverket. Förändring i antal jämfört med samma period 
2020. 

Nästan 2 600 nya företag  

Över 3 000 nya jobb i Helsingborg

2021 20-21 19-21

Båstad 351 537 13% 7%

Helsingborg 680 211 24% -14%

Höganäs 140 821 26% 15%

Klippan 25 504 -14% -26%

Landskrona 174 519 2% -17%

Ängelholm 231 610 28% 4%

Örkelljunga 24 725 41% 10%

Antal registrerade gästnätter 2021

Statistik för Perstorp, Bjuv och Åstorp saknas eftersom det är för få gäst-
nätter i de kommunerna. Källa: Tourism in Skåne, SCB/Tillväxtverket.

Flera kommuner har fortfarande 
färre gästnätter än före corona

Nystartade företag 2021 (förändring) 

Antal konkurser 
2021

Förändring
2020-2021

Bjuv 15 3

Båstad 10 2

Helsingborg 137 -28

Höganäs 23 6

Klippan 10 -13

Landskrona 38 7

Perstorp 3 -1

Åstorp 12 7

Ängelholm 19 -20

Örkelljunga  5 1

Nordvästra 272 -36

Källa: SCB. Förändring i antal jämfört med samma period 2020.  

Konkurserna minskade ifjol

Kommun Största företag Anställda

Bjuv Omsorg i Bjuv 625

Båstad Peab Anläggning 1 625

Helsingborg Ica Sverige 1 475

Höganäs Höganäs Omsorg 575

Klippan Boxflow Staffing Syd 475

Landskrona BorgWarner Sweden 525

Perstorp Perstorp Specialty Chemicals + 
Perstorp AB

650

Åstorp Saint Gobain Ecophon 375

Ängelholm Boozt Fulfilment & Logistics 575

Örkelljunga Continental Bakeries 275

Största bolaget i varje kommun

*Omfattar Peab Sverige AB, Peab Anläggning AB samt Peab Asfalt AB 
Källa:  SCB. Anger största enskilda bolag/arbetsställe och är ej sammanräk-
nat per koncern.
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2 596 (+219)

*Statistiken avser antalet anställda per arbetsställe som privata och offentliga företag har i respektive kommun. Även större företag kan ha mindre 
arbetsställen. På grund av ny metod för datainsamling är inte statistiken jämförbar med 2019 och tidigare. Källa: SCB.

Källa: Tillväxtverket. Förändring avser 2020-2021.

Annette Melander Berg, näringslivsdirektör Helsingborgs stad: 
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 1-19 anställda 20-49 anställda 50-99 anställda 100+ anställda
Totalt mars 

2022
Förändring  

nov 20-mars 22

Örkelljunga 1 247 678 715 1 290 3 930 +184

Bjuv 1 436 897 829 2 107 5 269 +679

Perstorp 672 578 667 1 071 2 988 -73

Klippan 1 943 1 560 1 347 2 056 6 906 +841

Åstorp 1 880 1 398 590 1 672 5 540 -44

Båstad 2 658 1 440 1 013 3 658 8 769 -3 201

Landskrona 5 023 3 756 3 202 5 881 17 862 -126

Helsingborg 22 022 14 599 12 637 27 722 76 980 +3 233

Höganäs 3 497 1 376 1 196 1 971 8 040 -126

Ängelholm 6 208 3 921 3 495 4 863 18 487 +60

Nordvästra 46 586 30 203 25 691 52 291 154 771 +1 427

Antal anställda utifrån arbetsställets storlek i mars 2022

“Överlag mår näringslivet väl, men oro finns för påverkan avseende prisökningar och 
effekter av Ukrainakriget.”
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Bostadsmarknad: Priserna har fortsatt uppåt i nordvästra Skåne

Bostadspriserna i nordvästra Skåne ökar fortfarande snabbt och till skillnad från flera andra ställen 
i Skåne har även villapriserna fortsatt att öka under de senaste tre månaderna. De senaste 12 må-
naderna steg villapriserna med 17 procent och bostadsrättspriserna med 12 procent. 

Fortsatt snabb prisutveckling 

Färdigställda 2021 
(förändring)

Påbörjade 2021 
(förändring)

Bjuv 410 (11) 357 (3)

Båstad 32 (-167) 80 (-84)

Helsingborg 702 (-194) 832 (312)

Höganäs 409 (243) 136 (-217)

Klippan 8 (-76) 38 (30)

Landskrona 106 (-107) 501 (288)

Perstorp 44 (39) 30 (-11)

Åstorp 53 (-6) 3 (-39)

Ängelholm 410 (11) 357 (3)

Örkelljunga 33 (-44) 36 (32)

Totalt 2 207 (-290) 2 370 (317)

Färre färdigställda bostäder 2021 Fördubblade bostadsrättspriser de senaste 
10 åren 
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BOSTADSRÄTTER  
kr/kvm1  

(förändring)2

Antal försäljningar3 

(förändring)4

VILLOR 
kr/kvm1

K/T-tal1 
(förändring)2

Antal försäljningar3 
(förändring)4

Bjuv 10 844 (19%) 75 (19%) 19 160 2,11 (17%) 188 (16%)

Båstad 38 492 (-3%) 94 (9%) 45 846 1,94 (24%) 195 (-17%)

Helsingborg 29 280 (13%) 2 236 (1%) 37 725 1,82 (15%) 672 (-6%)

Höganäs 27 657 (13%) 141 (15%) 38 213 1,94 (21%) 295 (-9%)

Klippan 9 502 (20%) 123 (-2%) 17 476 2,15 (24%) 178 (3%)

Landskrona 25 878 (23%) 422 (25%) 31 594 1,84 (9%) 278 (3%)

Perstorp 6 071 (4%) 68 (8%) 12 944 1,90 (15%) 70 (13%)

Åstorp 12 152 (20%) 64 (45%) 20 249 2,05 (14%) 167 (10%)

Ängelholm 26 864 (11%) 292 (7%) 31 202 1,88 (17%) 366 (7%)

Örkelljunga 8 805 (14%) 39 (30%) 14 470 2,14 (19%) 136 (4%)

Nordvästra 26 809 (12%) 3 554 (6%) 30 937 1,93 (17%) 2 545 (-1%)

Villor – 52 procents prisökning på fem år  
Huspriserna i nordvästra Skåne ökade med totalt 17 
procent när de senaste 12 månadernas genomsnitt-
liga prisnivå jämförs med föregående tolvmånader-
speriod. Det innebär att villapriserna ökat med 37 
procent på tre år och 52 procent på fem år. Även de 
senaste månaderna har priserna ökat i delområdets 
största kommuner. Antalet försäljningar sjönk nå-
got och totalt såldes 2 545 hus. Klippan och Båstad 
är de två kommuner med högst prisökning under 
den uppmätta perioden, medan Landskrona har 
lägst ökning. Det genomsnittliga kvadratmeterpriset 
är 30 937 kronor, men inom delområdet syns stora 
variationer. Båstad har ett genomsnittligt kvadrat-
meterpris på nästan 46 000 kronor – vilket innebär 
att en villa på 130 kvadrat kostar nära 6 miljoner 
kronor. I Perstorp kostar samma hus 1,6 miljoner 
kronor.

Bostadsrätter – prisökning på 12 procent 
Bostadsrättspriserna ökade med totalt 12 procent 
under de senaste 12 månaderna, jämfört med 
föregående tolvmånadersperiod. Priserna ökade i 
alla kommuner utom Båstad, som har delområdets 
dyraste bostäder på både lägenhets- och hussidan. 
I Helsingborg ökade bostadsrättspriserna med 13 
procent till ett kvadratmeterpris på 29 280 kronor. 
Landskrona och Åstorp sticker ut med både höga pri-
sökningar och en stor ökning i antalet sålda objekt. 

Nyproduktion – färre färdiga bostäder förra året 
Förra året färdigställdes färre bostäder än året 
dessförinnan. Men samtidigt påbörjades fler bostä-
der, vilket tyder på att antalet färdigställda bostäder 
lär öka något igen under 2022. Av de bostäder som 
byggdes ifjol finns var tredje i Helsingborgs kom-
mun, där runt 700 bostäder byggdes. Det är dock 
närmare 200 färre än under 2020. Höganäs sticker 
ut som den kommun med störst ökning i bostads-
byggandet ifjol medan Landskrona och Helsingborg 
är de kommuner där flest påbörjade bostäder finns.

Johan Borgström, mäklare och 
franchise tagare på Fastighetsbyrån i 
Helsingborg

Hur har bostadsmark-
naden i ditt område 
utvecklats sedan i 
höstas? 
– En fortsatt bra mark-
nad, men under några 
månader under våren 
har det varit något avvaktande från 
intressenterna som varit på visning. Så 
en bra marknad, men att det dyker upp 
något färre på visning. Prisläget har 
legat fortsatt på samma nivåer och folk 
vill givetvis fortfarande ha bra betalt för 
sina objekt. 

Hur tror du att den generella utvecklin-
gen för bostadsmarknaden i delom-
rådet kommer att se ut de kommande 
månaderna?
– Jag tror att vi kommer ha fortsatt 
mycket att göra på marknaden. Det 
sker en naturlig rörelse på marknaden 
men med något mer motstånd. Det 
är inte lika många intressenter per 
försäljning som tidigare. Det finns en 
oro kring vad som ska komma, med an-
ledning av kriget i Ukraina och de höjda 
räntorna. Det har även lett till en os-
äkerhet kring nyproduktionsbostäder. 
Man är mer försiktig där kring att binda 
upp sig för något längre fram. Det kan 
till exempel grunda sig i att räntorna för 
föreningen kanske inte är förhandlade, 
vilket gör att man då inte vet vad för 
avgift man får.

Källa: SCB. Förändringen avser antal bostäder 2020-2021. 
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Prisutveckling 2010-2021

Källa: Svensk mäklarstatistik.

Bostadsrätter (kr/kvm)

 
 

Villor (K/T-tal)

1,93
+17%  

Bostadspriser (prisutveckling 12 mån)

K/T-talkr/kvm

26 809
+12%

Prisutveckling bostadsrätter och villor april 2021-mars 2022

1) Avser genomsnittligt värde under perioden april 2021-mars 2022. 2) Avser genomsnittligt värde april 2021-mars 2022 jämfört med samma period 
2020-2021. 3) Avser antalet försäljningar under perioden april 2021-mars 2022. 4) Avser antalet försäljningar  april 2021-mars 2022 jämfört med föregå-
ende tolvmånadersperiod. *Antal försäljningar är färre än 25 per år, därmed är prisutvecklingen ej tillförlitlig. Källa: Svensk mäklarstatistik.
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Malmö fortsätter att växa 
som jobbmotor i Skåne

Sydvästra Skåne är ett komplext delområde som både innehåller kommun-
er med landets högsta och lägsta arbetslöshet. Jobben ökar snabbt och 
jobbtillväxten i Skåne under det senaste året visar att en stor del av de jobb 
som skapas finns i sydvästra Skåne, och framför allt i Malmö. Jobbtillväxten 
börjar också synas i arbetslösheten – som trots att den är högre än i Skåne 
och landet i stort – nu är på den lägsta nivån sedan 2010. Men det kvarstår 
en matchningsproblematik på arbetsmarknaden där många av de nya jobben 
skapas inom högkvalificerade branscher medan en stor del av de arbetslösa 
saknar rätt utbildning. Bostadspriserna har fortsatt att öka de senaste tolv 
månaderna och antalet påbörjade bostäder var högre ifjol än föregående år 
– vilket tyder på att bostadsbyggandet lär bli högt även 2022.

Malmö
Lomma
Trelleborg
Svedala
Skurup
Vellinge
Burlöv

Sydvästra  
Skåne 

GÄSTNÄTTER.   
Under 2021 har det varit fler gästnätter i 
kommunerna i delområdet än året innan. 
Men fortfarande var Malmö och Vellinge 
inte tillbaka på nivån från innan pandemin. 
I Malmö var det 38 procent färre gästnät-
ter under 2021 jämfört med 2019.  

Under 2021 minskade konkurserna i sydvästra Skåne. Totalt 
registrerades 434 konkurser, vilket är 114 färre än 2020. Mal-
mö hade med totalt 348 konkurser nära 100 färre konkurser 
2021 än 2020. Skurup är den enda kommunen där antalet 
konkurser har ökat. 

Under 2021 registrerades 4 490 nya bolag i sydvästra 
Skåne, vilket är 294 fler än under 2020. Nära 3 200 av 
de nya bolagen finns i Malmö. Alla kommuner i delom-
rådet, förutom Lomma och Skurup, hade fler nystarta-
de företag under 2021 än 2020.

Arbetslösheten i mars 2022 var 10,7 
procent i sydvästra Skåne. Det är en 
minskning med 2,1 procentenheter 
jämfört med mars 2021.

10,7%

MER OSÄKERHET. 
 
”Vi har redan gått in i en period som 
präglas av mer osäkerhet än de senaste 
åren vilket är naturligt när omvärlden 
skiftar som den gjort. Prisbilden är än så 
länge intakt.”
Jesper Jeschko Björnsson, Fastighets-
byrån Malmö. 

Under 2021 påbörjade 4 315 nya bostäder vilket är 555 fler 
än under året innan. Ökningen står Malmö, Trelleborg och 
Skurup för. Samtidigt färdigställdes färre bostäder än under 
2020. Samlat sett färdigställdes 3 385 bostäder i delområdet 
under 2021 vilket är 536 färre än under 2020. Den utveckling-
en sågs i alla kommuner förutom Vellinge. 

Under 2021 växte befolkningen i sydvästra Skåne med 
5 828 personer vilket motsvarar 1,1 procent. Malmö fick 
3 800 nya invånare, men procentuellt sett växer Sku-
rup, Svedala och Burlöv mest. Befolkningen i Lomma 
minskade med 238 personer, motsvarande en procent. 
Delområdet hade 519 464 invånare 31 december 2021.

Så mycket har delområdets genom- 
snittliga villapriser under april 2021- 
mars 2022 gått upp jämfört med 
föregående tolvmånaders period.

+17%
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BOSTADSPRISERNA ÖKADE 13 PROCENT 
Bostadsrättspriserna ökade med 13 procent under de 
senaste 12 månaderna, jämfört med föregående tolvmå-
nadersperiod. Priserna ökade i alla kommuner och mest 
i Skurup. 

12 244 FLER ANSTÄLLDA
Sedan november 2020, då coronapandemin påverkade 
arbetsmarknaden, har antalet jobb i delområdet ökat 
med 12 244 till totalt 242 311 anställda. 

5 828 NYA INVÅNARE 4 490 NYA FÖRETAG

434 KONKURSER.
4 315 PÅBÖRJADE BOSTÄDER. 
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Arbetslösheten i sydvästra Skåne har minskat i snabb takt sedan återhämtningen efter corona-
pandemin och i mars i år var arbetslösheten på den lägsta nivån sedan 2010. Trots det har Malmö 
fortfarande landets högsta arbetslöshet. Under 2020, då coronakrisen slog som hårdast mot nä-
ringslivet, minskade det totala antalet jobb med 1 600 sydvästra Skåne – allra flest jobb försvann 
inom hotell- och restaurangbranschen samt transport och logistik.

Arbetslösheten i sydvästra Skåne präglas som 
vanligt mycket av Malmö och i de senaste siffrorna 
finns både positiva och negativa signaler. Positivt 
är att både Malmö och sydvästra Skåne nu har den 
lägsta arbetslösheten sedan 2010. Det negativa är 
att Malmös arbetslöshet trots det är högst i landet. 
Sysselsättningsgraden sjönk till 71,4 procent under 
2020 som en följd av coronapandemin. Sysselsätt-
ningsgraden, som är lägst av de skånska delom-
rådena, omfattar inte Öresundspendlare som bor i 
Malmö och jobbar i Danmark

26 500 personer står utanför arbetsmarknaden  
I mars i år var arbetslösheten i sydvästra Skåne 10,7 
procent, vilket är en nedgång med 2,1 procentenhe-
ter sedan mars 2021, och som tidigare nämts är det 
den lägsta nivån på 12 år. Det innebär att 26 500 
personer står utan jobb, vilket är runt 2 000 färre än 
innan pandemin bröt ut. Delområdets arbetslöshet 
är högst i länet och kan jämföras med den skånska 
arbetslösheten på 8,9 procent och landets totala 
arbetslöshet på 7,0 procent. 

Högst arbetslöshet bland personer utan 
 gymnasiutbildning
Bland de grupper som vanligtvis står långt ifrån ar-
betsmarknaden är arbetslösheten som högst bland 

personer utan gymnasieutbildning där var tredje 
är utan jobb. Positivt är att arbetslösheten både 
bland unga och utrikes födda har minskat i snabb 
takt under de senaste tolv månaderna med runt 3 
procentenheter vardera.

Stor variation mellan kommunerna 
De sju kommunerna inom sydvästra Skåne har som 
vanligt en stor variation mellan sig när det kommer 
till arbetslösheten. Malmö har landets högsta ar-
betslöshet på 12,8 procent. Även Burlöv har relativt 
hög arbetslöshet. Samtidigt är både Lomma och 
Vellinge bland de 12 kommuner i Sverige med allra 
lägst arbetslöshet. Under de senaste tolv månader-
na har alla sju kommuner en minskad arbetslöshet, 
allra mest har den sjunkit i Malmö.

Fler jobb inom företagstjänster än inom vården 
Företagstjänster, som innehåller jobb inom 
ekonomi, juridik, teknik samt tjänster kopplade till 
företagsverksamhet så som kontorsservice och 
bevakning, är delområdets största bransch. Framför 
allt är det i Malmö branschen företagstjänster växer, 
mellan 2008-2018 ökade jobben med 44 procent 
bara i Malmö. 

Arbetslöshet januari 2020-mars 2022

Källa: Arbetsförmedlingen

10,7% (-2,1)
Arbetslöshet mars 2022 (förändring)

Arbetsmarknad: Lägsta arbetslösheten sedan 2010

Nivå innan  coronapandemin

Källa: Arbetsförmedlingen. Förändring i procentenheter 
jämfört med mars 2021.

71,4% 
Sysselsättningsgrad

Källa: SCB. Avser nattbefolkning år 2020.
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Arbetslösheten är 10,7 procent – lägsta nivån sedan 2010
Arbetslöshet mars 2022 

Mars 2022 Mars 21-22

Burlöv 10,8% -0,9

Lomma 3,2% -0,7

Malmö 12,8% -2,5

Skurup 6,6% -0,4

Svedala 5,0% -0,8

Trelleborg 7,8% -0,9

Vellinge 3,4% -1,5

Sydvästra 10,7% -2,1

Källa: Arbetsförmedlingen. Förändring i procentenheter. Mars 2020 an-
vänds som referensmånad för innan coronapandemin började påverka 
arbetsmarknaden.  
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Bransch
Anställda 

2020
Förändring 
2019-2020

Företagstjänster 37 718 -406

Vård och omsorg; sociala 
tjänster

36 716 390

Handel 33 798 -256

Utbildning 26 806 -93

Byggverksamhet 18 326 230

Offentlig förvaltning och försvar 16 500 784

Tillverkning och utvinning 15 850 -372

Information och kommunikation 14 060 402

Kulturella och personliga tjänster 12 177 -540

Transport och magasinering 11 876 -802

Hotell- och restaurangverk-
samhet

8 913 -1 200

Fastighetsverksamhet 5 281 187

Finans- och försäkringsverk-
samhet

4 490 90

Okänd verksamhet 2 968 -191

Energiförsörjning; miljöverk-
samhet

2 549 201

Jordbruk, skogsbruk och fiske 1 666 -68

Totalsumma 249 694 -1 644

Stort sysselsättningstapp i hotell- 
och restaurangbranschen 2020 

Källa: SCB. Avser dagbefolkning 2020. Fr.o.m. referensår 2019 används en ny datakälla och metod för att ta fram statistiken och därmed bör 
statistiken tolkas med försiktighet mot föregående år. Förändring i procentenheter.

Så slog pandemin mot 
sydvästra Skåne under 2020 
 
Det totala sysselsättningstillväxten i 
sydvästra Skåne under pandemiåret 
2020 landade på - 1 644 jobb. Inom de 
branscher vars sysselsättning minskade 
försvann nära 4 000 jobb. 1 200 av dessa 
jobb fanns inom hotell- och restaurang-
branschen och 800 inom transport och 
logistik. Även kultur, företagstjänster, 
tillverkning och handel finns bland de bran-
scher där jobben minskade under 2020.                                                                         
Samtidigt skapades det jobb inom flera 
branscher. Inom offentlig förvaltning och 
försvar ökade sysselsättningen med nära 
800 jobb, vilket till stor del förklaras av fler 
jobb inom statliga myndigheter i Malmö. 
En annan bransch som gick bra under 
2020 är information och kommunikation, 
dit bland annat it-bolagen hör, och som 
växte med 400 jobb.                            
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Nystartade företag 
2021

Förändring
2020-2021

Burlöv 120 23

Lomma 207 -10

Malmö 3 182 191

Skurup 120 -10

Svedala 173 50

Trelleborg 291 36

Vellinge 397 14

Sydvästra 4 490 294

Nyföretagandet fortsätter öka 
Antal konkurser 

2021
Förändring
2020-2021

Burlöv 9 -1

Lomma 2 -13

Malmö 348 -94

Skurup 15 9

Svedala 8 -3

Trelleborg 26 -2

Vellinge 26 -10

Sydvästra 434 -114

Färre konkurser än ifjol 

2021 2020-2021 2019-2021

Malmö 1 325 673 23% -38%

Skurup 60 594 27% 14%

Trelleborg 132 759 51% 15%

Vellinge 154 971 21% -10%

Antalet gästnätter i Malmö har 
fortfarande inte återhämtat sig 
sedan corona

Nystartade företag 2021 (förändring) 

434 (-114)  
Antal konkurser 2021 (förändring)

4 490 (+294)  

Näringsliv: Siffrorna pekar åt rätt håll – men orosmoln i sikte
Fler nya jobb, fler företag och färre konkurser. Det ser ut att gå bra för näringslivet i sydvästra Skåne 
vilket även kommunernas näringslivschefer håller med om. Men de stigande priserna på energi, bräns-
le och livsmedel börjar visa sig i form av ökade kostnader och mindre lönsamhet för företagen.

Med Malmö i spetsen har sydvästra Skåne under 
de senaste åren växt fram som ett starkt nav för det 
skånska näringslivet. Även under återhämtningen 
efter coronakrisen har en stor del av den skånska 
jobbtillväxten skett i sydvästra Skåne då Malmö 
står för 12 000 av de cirka 22 000 jobb som skapats 
från slutet av 2020 fram tills idag. I jämförelse står 
Lund för 6 000 jobb och Helsingborg för strax över 
3 000 jobb.

Fler nya företag och färre konkurser 
Under 2020 fortsatte nyföretagandet att öka i 
sydvästra Skåne – trots coronapandemin – och 
den utvecklingen syns även 2021. Totalt regist-
rerades 4 490 nya bolag i sydvästra Skåne, vilket 
är 294 fler än under 2020. Nära 3 200 av de nya 
bolagen finns i Malmö. Därmed ökade nyföreta-
gandet i Malmö med 191 bolag. Alla kommuner i 
delområdet, förutom Lomma och Skurup, hade fler 
nystartade företag under 2021 än 2020. Samtidigt 
som nyföretagandet ökade minskade konkurserna 
i delområdet under 2021. Totalt registrerades 434 
konkurser, vilket är 114 färre än 2020. Malmö hade 
med totalt 348 konkurser nära 100 färre konkurser 
2021 än 2020. Skurup är den enda kommunen där 
antalet konkurser har ökat. 

God utveckling enligt näringslivscheferna 
Fem av sju näringslivschefer i delområdet har till 
denna rapport svarat på frågor om hur det går för 
näringslivet i deras kommun via en enkät. Samtliga 

fem ger näringslivet utveckling en 4 på skalan 1-5, 
vilket motsvarar ”bra utveckling”. Louise Svensson, 
näringslivsutvecklare på Malmö stad, uppger att 
det går överraskande bra för näringslivet med tanke 
på omvärldsläget. Hon menar att de ännu inte har 
sett några tydliga effekter i Malmös näringsliv med 
hänsyn till kriget i Ukraina och de stigande priserna 
på el, bränsle och livsmedel – men att det fortfa-
rande finns leveransproblem inom bland annat 
detaljhandeln. Zouhair Arabi-Eter, chef för närings-
livsavdelningen i Trelleborgs kommun, berättar att 
det överlag går bra och att besöksnäringen ökar. 
     – Centrumhandeln kämpar med samma utma-
ningar som resten av landet och industriverksam-
heter går väldigt bra, uppger Zouhair Arabi-Eter, 
och tillägger att kostnadsutvecklingen påverkar 
företagen till så hög grad att flera företag redan har 
eller har planer om att höja sina priser. 
     I Skurup har ett offensivt bostadsbyggande de 
senaste åren ökat efterfrågan på varor och tjänster, 
vilket har gynnat det lokala näringslivet, berättar 
kommunens näringslivschef Sahand Kousha, och 
tillägger att kommunens största privata företag, 
Postpac, är igång med att utvidga sitt lager. I 
Svedala uppger näringslivschefen Kosovar Gashi 
att näringslivet är på rätt väg igen efter pandemin, 
men att nuvarande händelseutveckling med hög 
inflation och kriget i Ukraina skapar mer ansträngda 
förutsättningar för företagandet med längre leve-
ranstider, osäkerhet i produktionskedjor och sämre 
lönsamhet pga av ökade kostnader.

Kommun Största företag Anställda

Burlöv Akzo Nobel Decorative Coa-
tings + Akzo Nobel Industrial 

Coatings 

550

Lomma Björka Assistans 125

Malmö Ikea-sfären* 4 200

Skurup Postpac 175

Svedala Sandvik SRP 475

Trelleborg Bergkvara Buss 275

Vellinge Förenade Care 475

Största bolaget i varje kommun

Källa:  SCB. Anger största enskilda bolag/arbetsställe och är ej sammanräk-
nat per koncern. *Ikea-sfären avser de tre koncernerna Inter Ikea, Ingka Grop 
och Ikano som är fristående från varandra men har det gemensamt att de 
startats av Ingvar Kamprad.

Källa: Tourism in Skåne, SCB/Tillväxtverket. Enbart kommuner med ett 
visst antal gästnätter syns i statistiken. 

Antal registrerade gästnätter 2021

Källa: Tillväxtverket. Förändring i antal jämfört med 2020. Källa: SCB. Förändring i antal jämfört med samma period 
2020. 

Källa: SCB. Förändring i antal jämfört med samma period 2020. Källa: Tillväxtverket. Förändring i antal jämfört med samma period 2020. 

Louise Svensson, näringslivsutvecklare Malmö stad: 
 
“Paradoxen i Malmö mellan den höga arbetslösheten och det framgångsrika 
näringslivet kvarstår. Matchningsproblematiken är kvar och har inte minskat 
trots det stora kompetensbehovet i många branscher nu när pandemin lagt sig.”
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Över 12 000 nya jobb – 98 procent av dem i Malmö 

*Statistiken avser antalet anställda per arbetsställe som privata och offentliga företag har i respektive kommun. Även större företag kan ha mindre 
arbetsställen. På grund av ny metod för datainsamling är inte statistiken jämförbar med 2019 och tidigare. Källa: SCB.

 1-19 anställda 20-49 anställda 50-99 anställda 100+ anställda
Totalt mars 

2022
Förändring  

nov 20-mars 22

Burlöv 2 600 2 171 1 548 2 840 9 252 -138

Lomma 2 515 1 454 814 1 003 5 941 244

Malmö 51 141 36 237 28 216 79 376 194 818 12 009

Skurup 1 699 983 668 913 4 377 16

Svedala 2 442 1 421 1 126 1 151 6 170 -78

Trelleborg 4 793 3 130 1 963 3 370 13 325 140

Vellinge 4 221 1 955 1 423 766 8 428 51

Sydvästra 69 411 47 351 35 758 89 419 242 311 12 244

Antal anställda utifrån arbetsställets storlek i mars 2022
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Fortsatt höga prisökningar de senaste tolv månaderna 

Färdigställda 2021 
(förändring)

Påbörjade 2021 
(förändring)

Burlöv 117 (-141) 31 (-123)

Lomma 13 (-90) 65 (-83)

Malmö 2 761 (-479) 3 578 (654)

Skurup 161 (57) 184 (45)

Svedala 101 (-1) 82 (-44) 

Trelleborg 56 (-51) 277 (110)

Vellinge 176 (169) 98 (-4)

Sydvästra 3 385 (-536) 4 315 (555)

Färre färdigställda bostäder under 202197 procent dyrare bostadsrätter på tio år
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BOSTADSRÄTTER  
kr/kvm1  

(förändring)2

Antal försäljningar3 

(förändring)4

VILLOR 
kr/kvm1

K/T-tal1 
(förändring)2

Antal försäljningar3 
(förändring)4

Burlöv 22 799 (7%) 135 (-1%) 34 476 1,72 (14%) 112 (11%)

Lomma 44 971 (12%) 248 (4%) 53 450 1,92 (17%) 181 (2%)

Malmö 35 644 (12%) 7 873 (5%) 46 609 1,79 (14%) 974 (2%)

Skurup 21 440 (23%) 41 (-7%) 26 806 2,13 (15%) 190 (2%)

Svedala 27 383 (15%) 202 (10%) 34 912 1,86 (20%) 219 (8%)

Trelleborg 22 059 (19%) 444 (-1%) 31 848 1,99 (19%) 373 (-16%)

Vellinge 41 427 (17%) 184 (2%) 52 136 1,84 (19%) 368 (13%)

Sydvästra 34 916 (13%) 9 127 (4%) 42 506 1,87 (17%) 2 417 (1%)

Bostadsmarknad: Priserna fortsätter att öka i sydvästra Skåne 

Sydvästra Skåne uppvisar fortsatt stora prisökningar – både i ett kort och långt perspektiv. Med 
hög aktivitet på bostadsmarknaden syns hittills inga tecken på att kostnadshöjningar hos hus-
hållen har påverkat prisutvecklingen. Nyproduktionen sjönk under 2021 jämfört med året innan, 
men antalet påbörjade bostäder ökade – och liksom tidigare år står Malmö för en stor del av de 
nya bostäder som byggs.

Under de senaste tre månaderna ökade både villa- 
och bostadsrättspriserna med 4 procent i stor-Mal-
mö, visar siffror från Svensk mäklarstatistik. I övriga 
kommuner låg ökningarna på runt 2-5 procent, vilket 
kan jämföras med minskade priser i flera skånska 
kommuner under samma period. 

17 procents prisökning på villor
Sett i ett längre perspektiv uppvisar villapriserna 
fortfarande höga prisökningar och det rullande 
medelvärdet för den senaste 12-månadersperioden 
är 17 procent högre än föregående mätperiod. Sve-
dala, tätt följt av Trelleborg och Vellinge, står för den 
största prisökningen på runt 20 procent. Antalet för-
säljningar har inte ökat med mer än en procent, och 
det låga utbudet är en orsak till de ökade priserna.

Störst prisuppgång på lägenheter i Skurup  
Priserna på bostadsr ätter ökade med 13 procent 
under den senaste tolvmånadersperioden, vilket är 
mer än vid samma tidspunkt ifjol. Skurup, som har 
delområdets lägsta prisnivå, står för den snabbaste 
prisuppgången med 23 procent. I Malmö ökade 
priserna med 12 procent till ett genomsnittligt kva-
dratmeterpris på 35 644 kronor. Inom delområdet 
har Lomma det dyraste kvadratmeterpriset på 44 
971 kronor i genomsnitt. Totalt såldes runt 9 000 
lägenheter, vilket är en uppgång sedan föregående 
tolvmånadersperiod.

Färre färdigställda bostäder - men fler påbörjade
Under 2021 byggdes färre bostäder än under 
2020. Samtidigt ökade antalet påbörjade bostäder, 
vilket tyder på ett fortsatt högt byggande under de 
kommande åren. Som vanligt sker en stor del av 
nyproduktionen i Malmö kommuns flera expansiva 
stadsdelar, men även i Vellinge, Skurup, Burlöv och 
Svedala byggdes över 100 bostäder ifjol. I Skurup är 
även antalet påbörjade bostäder högt. Generellt sett 
tror branschorganisationen Byggföretagen på en 
fortsatt hög nivå av nyproduktion under 2022, men 
prognosen för 2023 har skrivits ned på grund av 
brist på både material och personal.

Jesper Jeschko 
 Björnsson,  mäklare och 
partner på Fastighets-
byrån i Malmö

 
Hur har den lokala bostadsmarknaden 
utvecklats sedan i höstas? 
– I Malmö har vi under det senaste 
halvåret haft en solid bostadsmarknad 
med svagt uppåtgående pristrend. Under 
april-maj har vi dock märkt av stigande 
inflation och räntehöjningar vilket börjat 
påverka en del kunder till att bli mer 
avvaktande. Det gäller både köpare och 
säljare. Vi märker av något mindre antal 
visningsgäster och att några uttrycker 
oro inför framtiden angående räntorna. 
De flesta försäljningar går dock fort-
farande snabbt och till höga slutpriser.

Hur tror du att den generella utvecklin-
gen på den lokala bostadsmarknaden 
kommer att se ut de kommande månad-
erna? 
– Vi har redan gått in i en period som 
präglas av mer osäkerhet än de senaste 
åren vilket är naturligt när omvärlden 
skiftar som den gjort. Prisbilden är än 
så länge intakt och vi spår en utveckling 
framöver som går sidledes, det vill säga 
ligger kvar på samma nivåer.
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Prisutveckling 2010-2021

Bostadsrätter (kr/kvm)

34 916
+13% 
 

Villor (K/T-tal)

1,87
+17%    

Bostadspriser (prisutveckling 12 mån)

Källa: Svensk mäklarstatistik. 

kr/kvm K/T-tal

1) Avser genomsnittligt värde under perioden april 2021-mars 2022. 2) Avser genomsnittligt värde april 2021-mars 2022 jämfört med samma period 
2020-2021. 3) Avser antalet försäljningar under perioden april 2021-mars 2022. 4) Avser antalet försäljningar  april 2021-mars 2022 jämfört med föregå-
ende tolvmånadersperiod. *Antal försäljningar är färre än 25 per år, därmed är prisutvecklingen ej tillförlitlig. Källa: Svensk mäklarstatistik .

Källa: SCB. Förändringen avser antal bostäder 2020-2021. 
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> Långsiktig prisökning. De senaste fem åren, från 2016-2021, har villapriserna ökat med 54 procent och 
bostadsrättspriserna med 42 procent. De senaste tio åren, från 2011-2021, har villapriserna ökat med 87 
procent och bostadsrättspriserna med 97 procent. 
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Lundaområdet står för 
vart tredje jobb som 
skapas i Skåne 

Lundaområdet har nu Skånes lägsta arbetslöshet på 5,7 procent. 
Nyföretagandet fortsatte att öka ifjol då över 1 300 nya bolag startades. 
Samtidigt minskade antalet konkurser. Efter att ha haft en relativt låg 
jobbtillväxt i några år, framför allt jämfört med Malmö, ser jobben nu ut 
att öka i snabb takt. Från slutet av 2020 fram till våren 2022 har jobben 
ökat med över 7 000 i Lundaområdet, vilket motsvarar en tredjedel av den 
skånska jobbtillväxten under samma period. Men nu uppger flera av kom-
munernas näringslivschefer att den ansträngda omvärldsutvecklingen börjar 
att kännas av hos bolagen. Lundaområdet har fortfarande Skånes dyraste 
huspriser, och det senaste året har villapriserna ökat med 20 procent.

Lund
Staffanstorp
Kävlinge

GÄSTNÄTTER.   
Antalet gästnätter under 2021 ökade i 
Lund, men minskade i Kävlinge jämfört 
med 2020. I ingen av kommunerna är 
antalet gästnätter tillbaka på nivån från 
2019 innan coronapandemin. 

Under 2021 gick 85 bolag i konkurs i Lundaområdet, vilket är 
23 färre än året innan. I Lund registrerades 60 konkurser.  

Under 2021 startades 1 321 nya företag i Lundaom-
rådet, vilket är 124 fler än året innan. Lund står för 
merparten, 900 nya företag, men även i Kävlinge och 
Staffanstorp startas det fler företag under 2021 - 243 
respektive 178 nya företag. 

Arbetslösheten i mars 2022 var 5,7 
procent i Lundaområdet. Det är en 
minskning med 1,2 procentenheter 
jämfört med mars 2021.

5,7%

STILTJE I PRISBILDEN. 
 
”Främst köparna kommer försöka sitta lugnt 
i båten ett tag och se vad som händer. Vilket 
i sig innebär att prisbilden inte kommer att 
påverkas nämnvärt.”
 
Alexandra Ernberg, Fastighetsbyrån i 
Lund.

Under 2021 ökade antalet nybyggda bostäder i Lundaom-
rådet rejält. 1 741 nya bostäder började byggas, en ökning 
med över 500 bostäder. Samtidigt färdigställdes det 1 310 
bostäder, vilket är runt 800 fler än under 2020. Majoriteten av 
nyproduktionen finns i Lunds kommun och det är där ökning-
en sker. I Staffanstorp minksar det. 

Under 2021 växte befolkningen i Lundaområdet med 2 115 
invånare vilket motsvarar 1,2 procent. Befolkningen växer i 
alla tre kommuner i delområdet. Sett till antal är det främst 
Lund som ökar - med 1 435 personer, men procentuellt är 
det Staffanstorp. Delområdet hade 185 959 invånare 31 
december 2021.

Så mycket har delområdets genom- 
snittliga villapriser under april 2021- 
mars 2022 gått upp jämfört med 
föregående tolvmånaders period.

+20%
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BOSTADSPRISERNA ÖKADE 12 PROCENT 
Bostadsrättspriserna i Lundaområdet har ökat med 12 
procent när de senaste 12 månadernas genomsnittspri-
ser jämförs med föregående tolvmånadersperiod. 

6 738 FLER ANSTÄLLDA
Sedan november 2020, då coronapandemin påverkade 
arbetsmarknaden, har antalet jobb i Lundaområdet ökat 
med 6 738 till 92 841 anställda.

2 115 NYA INVÅNARE 1 321 NYA FÖRETAG

85 KONKURSER.
1 741 PÅBÖRJADE BOSTÄDER. 

Lunda -
området 
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Arbetsmarknaden i Lundaområdet står som oftast stark. Arbetslösheten är lägst av alla skånska 
delområden och har sjunkit i samtliga tre kommuner under det senaste året. Vård och omsorg 
samt utbildning är de dominerande branscherna, vilket förklaras av Skånes universitetssjukhus 
och Lunds universitet. Under coronapandemins första år 2020 minskade antalet jobb i Lundaom-
rådet med 800 – främst var det inom hotell och restaurangbranschen som jobben försvann.

Arbetsmarknaden i Lundaområdet är som vanligt 
stabil och både Kävlinge och Staffanstorp har bland 
de lägsta nivåerna av arbetslöshet i Skåne. Med 
många jobb inom stora offentliga arbetsplatser, 
som universitetet och Skånes universitetssjukhus, i 
kombination med en innovativ företagsmiljö och fle-
ra större bolag brukar delområdet vara relativt för-
skonat från större konjunktursvängningar. Men inte 
ens Lundaområdet kunde stå emot effekten av en 
nedgång i antal jobb under coronaåret 2020. 2020 
fanns det runt 800 färre jobb än under 2019, främst 
var det inom hotell- och restaurang, kultur, transport 
och tillverkning som sysselsättningen sjönk. 

4 800 personer står utanför arbetsmarkanden  
Lundaområdet brukar tillsammans med sydöstra 
Skåne turas om att ha lägst arbetslöshet i länet. Un-
der mars 2022 var det återigen Lundaområdet som 
uppmätte lägst arbetslöshet på totalt 5,7 procent 

– vilket även är lägre än i landet i stort och på den 
lägsta nivån sedan 2019. Det är inte bara Lundaom-
rådets totala arbetslöshet som är lägst i Skåne, utan 
även nivån inom grupperna inrikes födda, ungdomar 
och utrikes födda. I mars månad stod därmed 4 800 
personer utan jobb i delområdet, vilket är 500 färre 
än innan pandemin. 

Kävlinge och Staffanstorp har bland länets 
lägsta arbetslöshet 
Allra lägst är arbetslösheten i Kävlinge på 4,5 
procent, och högst i Lund med 6,3 procent. Alla tre 
kommunerna har lägre arbetslöshet än innan coro-
napandemin och den har sjunkit ytterligare under 
det senaste året. Allra mest har arbetslösheten 
sjunkit i Kävlinge, som nu har Skånes tredje lägsta 
arbetslöshet – medan Staffanstorp har länets fjärde 
lägsta arbetslöshet. 

5,7% (-1,2)  
Arbetslöshet mars 2022 (förändring)

72,5%  
Sysselsättningsgrad

Källa: Arbetsförmedlingen.

Arbetslöshet januari 2020-mars 2022

Arbetsmarknad: Lägst arbetslöshet i Skåne 

Nivå innan coronapandemin

Källa: Arbetsförmedlingen. Förändring i procentenheter 
jämfört med mars 2021.

Källa: SCB. Avser nattbefolkning år 2020.
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Låg arbetslöshet i alla kommuner – Kävlinge har tredje lägst i länet

Arbetslöshet mars 2022 

Mars 2022 Mars 21-22

Kävlinge 4,5% -1,5

Lund 6,3% -1,2

Staffanstorp 4,8% -0,7

Lundaområdet 5,7% -1,2

Källa: Arbetsförmedlingen. Förändring i procentenheter. Mars 2020 an-
vänds som referensmånad för innan coronapandemin började påverka 
arbetsmarknaden.  4,0%
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Bransch
Anställda 

2020
Förändring 
2019-2020

Vård och omsorg; sociala 
tjänster

17 036 -204

Utbildning 15 805 -36

Handel 13 021 99

Företagstjänster 10 559 -99

Offentlig förvaltning och försvar 5 504 504

Information och kommunikation 5 441 125

Tillverkning och utvinning 5 011 -219

Byggverksamhet 4 364 -94

Kulturella och personliga tjänster 3 770 -203

Hotell- och restaurangverk-
samhet

2 496 -398

Transport och magasinering 1 994 -225

Fastighetsverksamhet 1 886 -45

Okänd verksamhet 1 152 -68

Jordbruk, skogsbruk och fiske 876 -13

Energiförsörjning; miljöverk-
samhet

789 46

Finans- och försäkringsverk-
samhet

678 24

Totalsumma 90 382 -806

Antalet jobb minskade med 800 
under pandemiåret 2020 

Källa: SCB. Avser dagbefolkning 2020. Fr.o.m. referensår 2019 används en ny datakälla och metod för att ta fram statistiken och därmed bör 
statistiken tolkas med försiktighet mot föregående år. Förändring i procentenheter.

Så slog pandemin mot 
Lundaområdet under 2020 
 
Under coronaåret 2020 minskade antalet 
jobb med totalt 806 i Lundaområdet, visar 
ny sysselsättningsstatistik från SCB. Flest 
jobb försvann inom hotell- och restaurang-
verksamhet, följt av transport- och ma-
gasinering, tillverkning, kulturella tjänster 
och vård- och omsorg. Samtidigt ökade 
antalet sysselsatta inom flera branscher – 
bland annat inom offentlig förvaltning och 
försvar, information och kommunikation 
samt handel. 
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Näringsliv: Siffrorna pekar uppåt – men det ansträngda världsläget 
börjar ge effekter bland företagen 

Lundaområdets näringsliv fortsätter att utvecklas starkt på flera sätt – jobben och nyföretagandet 
ökar och antalet konkurser minskar. Men samtidigt så känner företagen nu av en oro kring världslä-
get med ökande priser på energi och bränsle samt brist på råvaror, berättar flera av kommunernas 
näringslivschefer. Gästnätterna återhämtade sig inte under 2021, utan var fortfarande på en lägre nivå 
än innan pandemin. 

Siffrorna visar att det går bra för Lundaområdets 
näringsliv. Sedan slutet av 2020 fram till början av 
2022 har antalet jobb ökat med 6 700, varav 6 200 
finns i Lunds kommun. Inom exakt vilka branscher 
de nya jobben har tillkommit syns först i statistik 
som släpps senare under året. Samtidigt fortsätter 
nyföretagandet att öka och konkurserna var färre 
under 2021 än året innan. Men precis som i övriga 
Skåne står företagen inför stora utmaningar med 
ovanligt hög inflation och brutna leveranskedjor. 

6 700 fler jobb under 2021 
Under 2021 har antalet jobb ökat med 6 700 i Lun-
daområdet. Under samma period var jobbtillväxten 
22 000 i Skåne, vilket innebär att 30 procent av de 
nytillkomna jobben finns i Lundaområdet. I jämförel-
se står sydvästra Skåne med Malmö för runt 12 000 
nya jobb. Jobbtillväxten syns i alla tre kommuner, 
och allra mest i Lund med +6 200 jobb. I Kävlinge har 
jobben ökat med +420 och i Staffanstorp med +120. 

Fler nya företag och färre konkurser 
Både nyföretagandet och siffrorna över konkurser 
tyder på ett gynnsamt företagsklimat i Lundaom-
rådet. Under 2021 startades fler nya företag och 

färre bolag gick i konkurs jämfört med 2020. Totalt 
startades 1 321 bolag förra året, vilket är 124 fler än 
föregående år. Under de tre första månaderna 2022 
har det startats 395 bolag. Delområdet hade också 
färre konkurser under 2021 än året innan. 

Flera företag växer   
Flera företag i Lund växer, samtidigt som nyföretan-
det fortsätter att öka. Exempelvis har Axis i Lund 
fått 200 fler anställda enbart sedan höstens rapport 
skrevs, och bolaget berättade nyligen i Sydsvenskan 
att kriget i Ukraina och ett ökat fokus på säkerhet 
har lett till ökad efterfrågan på deras digitala över-
vakningskameror. I både Staffanstorp och Kävlinge 
är de största privata bolagen omsorgsbolag där 
antalet anställda är på samma nivå som i höstas.

Gästnätterna fortfarande på en låg nivå
Trots slopade restriktioner har gästnätterna inte 
återhämtat sig till samma nivå som innan corona-
pandemin. I Lund ökade gästnätterna under 2021 
jämfört med 2020, men det var fortfarande 27 
procent färre gästnätter än innan pandemin. Sam-
ma sak gäller i Kävlinge, men där är glappet till pre 
coronanivå ännu större. 

Nystartade företag 
2021

Förändring
2020-2021

Kävlinge 243 7

Lund 900 63

Staffanstorp 178 54

Lundaområdet 1 321 124

Fler nya företag under 2021  
Antal konkur-

ser 2021
Förändring
2020-2021

Kävlinge 13 -5

Lund 60 -19

Staffanstorp 12 1

Lundaområdet 85 -23

Konkurserna minskar  

Nystartade företag 2021 (förändring) 

85 (-23)  
Antal konkurser 2021 (förändring)

1 321 (+124)  
2021 20-21 19-21

Kävlinge 38 989 -33% -60%

Lund 375 533 29% -27%

Antal registrerade gästnätter jan-aug 2021

Uppgifter på kommunal nivå saknas för Staffanstorp. 
Källa: SCB/Tillväxtverket/Tourism in Skåne.

Fortsatt få gästnätter 

Kommun Största företag Anställda

Kävlinge Ekens Assistans 225

Lund Axis Communications 2 375

Staffanstorp Humana Omsorg 175

Största bolaget i varje kommun

Källa:  SCB. Anger största enskilda bolag/arbetsställe och är ej sammanräk-
nat per koncern.

Källa: Tillväxtverket. Förändring i antal jämfört med 2020.

Källa: Tillväxtverket. Förändring i antal jämfört med samma period 
2020. 

Källa: SCB. Förändring i antal jämfört med 2020. 

Källa: SCB. Förändring i antal jämfört med samma period 
2020. 

Annika Wallin Jalgén, VD Näringslivsbolaget i Staffanstorp: 
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Nära 7 000 nya jobb sedan slutet av 2020 

*Statistiken avser antalet anställda per arbetsställe som privata och offentliga företag har i respektive kommun. Även större företag kan ha mindre 
arbetsställen. På grund av ny metod för datainsamling är inte statistiken jämförbar med 2019 och tidigare. Källa: SCB.

 1-19 anställda 20-49 anställda 50-99 anställda 100+ anställda
Totalt mars 

2022
Förändring  

nov 20-mars 22

Kävlinge 3 585 2 311 1 155 995 8 097 420

Lund 16 295 10 982 9 657 40 698 77 734 6 195

Staffanstorp 2 712 1 417 1 682 1 146 7 010 123

Lundaområdet 22 592 14 710 12 494 42 839 92 841 6 738

Antal anställda utifrån arbetsställets storlek i mars 2022

Per Persson, näringslivschef i Lunds kommun: 
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“Det är en allmän oro för hur länge kriget ska hålla på och vilka efterverkningar det 
får. Man saknar råvaror och prisökningarna på el, drivmedel och frakter har gjort 
att marginalerna och lönsamheten minskar. Vissa branscher säger att de inte kan 
fortsätta om inte råvarorna de saknar kommer fram inom en viss tid.”

“Näringslivet har klarat coronakrisen bra, och restaurang- och mötesbranschen 
börjar återhämta sig. De höjda energipriserna är negativt för vissa branscher. 
Sedan i höstas har flera etableringar skett, exempelvis på Brunnshög.” 
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Prisutveckling bostadsrätter och villor april 2021-mars 2022
Fortsatt höga prisökningar på bostadsmarknaden 

Färdigställda 2021 
(förändring)

Påbörjade 2021 
(förändring)

Kävlinge 162 (42) 28 (-153)

Lund 1 110 (789) 1 708 (659)

Staffanstorp 38 (-33) 5 (-3)

Lundaområdet 1 310 (798) 1 741 (503)

Stor ökning i nybyggnationen  

Källa: Svensk Mäklarstatistik.
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BOSTADSRÄTTER  
kr/kvm1  

(förändring)2

Antal försäljningar3 

(förändring)4

VILLOR 
kr/kvm1

K/T-tal1 
(förändring)2

Antal försäljningar3 
(förändring)4

Kävlinge 26 709 (16%) 194 (-3%) 36 040 1,96 (18%) 248 (0%)

Lund 45 391 (11%) 2 090 (-2%) 43 641 1,88 (21%) 440 (-2%)

Staffanstorp 28 107 (17%) 153 (6%) 37 561 1,80 (19%) 226 (-3%)

Lundaområdet 42 795 (12%) 2437 (-2%) 40 075 1,88 (20%) 914 (-2%)

Bostadsmarknad: Fortsatta prisökningar – men tecken på 
 avmattning finns  

Signalerna om utvecklingen på bostadsmarknaden i Lundaområdet är blandade. Trots att priserna 
ökat kraftigt under en längre period syns fortsatta prisökningar under de senaste tolv månaderna.
Men under de senaste tre månaderna har ökningen mattats av något och i Kävlinge backade villa-
priserna under våren. Alexandra Ernberg, som är mäklare på Fastighetsbyrån i Lund, berättar att 
utbudet är lågt, men att köparna trots det har blivit mer avvaktande kring de objekt som är till salu 
och priserna kan gå åt bägge håll den kommande tiden.

Villapriserna ökade med 4 procent i både Lund 
och Staffantorp under de senaste tre månaderna, 
medan de sjönk med 4 procent i Kävlinge. Om villa-
priserna i Lund och Staffanstorp kommer att sjunka 
den kommande tiden återstår att se, men klart är 
att priserna under de senaste 12 månaderna visat 
på en fortsatt hög prisökning i alla tre kommuner. 
Totalt ökade villapriserna med 20 procent i Lunda-
området och det genomsnittliga kvadratmeterpriset 
på en villa är 40 075 kronor. Det innebär att en villa 
på 130 kvadrat i snitt kostar 5,2 miljoner kronor. 
Antalet sålda villor har minskat med två procent 
under perioden.

Lund har Skånes dyraste bostadsrätter   
Även bostadsrättspriserna har ökat under de senas-
te tolv månaderna, men under våren har prishöj-
ningarna stannat av i Lunds kommun. I delområdet 
ökade bostadsrättspriserna med totalt 12 procent, 
allra mest i Kävlinge där uppgången var 16 procent. 
Högst lägenhetspriser är det i Lund med ett kva-
dratmeterpris på 45 391 kronor - vilket är högst av 
alla skånska kommuner. Utbudet av lägenheter på 
marknaden har minskat med två procent under det 
senaste året. 

Kraftig ökning av byggandet i Lund
Under 2021 ökade antalet nybyggda bostäder i 
Lundaområdet rejält. Då färdigställdes det 1 310 
bostäder, vilket är runt 800 fler än under 2020. 1 741 
nya bostäder började byggas, även det är en ökning 
med över 500 bostäder. Majoriteten av nyproduktio-
nen finns i Lunds kommun och det är där ökningen 
sker. I Staffanstorp och Kävlinge minskade istället 
antalet påbörjade bostäder under 2021 jämfört med 
2020.

Alexandra Ernberg, 
mäklare och 
franchisetagare på 
Fastighetsbyrån i Lund

Hur har bostadsmark-
naden i ditt område 
utvecklats sedan i 
höstas?
– Utbudet är fortsatt lågt, lägre än vad vi 
haft på länge. Gällande villamarknaden 
gör detta att det är mycket stort intresse 
för de villor som kommer ut till salu. Men 
likväl finns det ett avvaktande förhålln-
ingssätt för köparna, de är nu rädda för att 
betala för mycket, vilket kan tolkas som 
att marknaden kommer att lugna ner sig. 
För bostadsrätterna finns det färre köpare 
där ute, vilket kommer att få effekter om 
det håller i sig. Min uppfattning är att man 
försöker sitta tryggt i båten där man sitter 
och se vad som händer, om marknaden 
kommer gå upp eller ner.  

Hur tror du att utvecklingen kommer att 
se ut under de kommande månaderna?
– Främst köparna kommer försöka sitta 
lugnt i båten ett tag och se vad som 
händer. Vilket i sig innebär att prisbilden 
inte kommer att påverkas nämnvärt. 
Men något måste få igång marknaden, 
antingen då att köparna tror på den och 
väljer att köpa nu för att det faktiskt 
finns ett utbud, eller att säljarna justerar 
sina förväntningar och priserna går ner. 
Vågskålen kan gå åt båda håll. Under 
april såg vi att utbudet faktiskt ökade, 
men det är inte många köpare där ute. 
Främst var det på bostadsrätter, både 
små bostäder och större våningar, samt 
dyra hus i Lund. Min uppfattning är att 
många säljare vill passa på att sälja nu 
innan marknaden blir tuffare.
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43 procent dyrare villor på fem år  
Prisutveckling 2010-2021

Bostadsrätter (kr/kvm)

42 795
+12%  
 

Villor (K/T-tal)

1,88
+20% 

Bostadspriser (prisutveckling 12 mån)

K/T-tal kr/kvm

1) Avser genomsnittligt värde under perioden april 2021-mars 2022. 2) Avser genomsnittligt värde april 2021-mars 2022 jämfört med samma period 
2020-2021. 3) Avser antalet försäljningar under perioden april 2021-mars 2022. 4) Avser antalet försäljningar  april 2021-mars 2022 jämfört med föregå-
ende tolvmånadersperiod. *Antal försäljningar är färre än 25 per år, därmed är prisutvecklingen ej tillförlitlig. Källa: Svensk mäklarstatistik. 

Källa: SCB. Förändringen avser antal bostäder 2020-2021. 
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> Långsiktig prisökning. De senaste fem åren, från 2016-2021, har villapriserna ökat med 55 procent och 
bostadsrättspriserna med 51 procent. De senaste tio åren, från 2011-2021, har villapriserna ökat med 91 
procent och bostadsrättspriserna med 107 procent. 
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Fler gästnätter nu än 
före coronapandemin

Sydöstra Skåne har en låg arbetslöshet, som är näst lägst av de skånska 
delområdena. I samtliga fyra kommuner har arbetslösheten minskat under 
det senaste året. Siffrorna från 2021 visar att nyföretagandet fortsatte att 
öka och att antalet konkurser minskade. Gästnätterna är nu tillbaka på en 
högre nivå än innan coronapandemin, vilket inte syns på så många ställen 
i Skåne. Totalt hade delområdet 680 000 gästnätter under 2021, vilket är 
en ökning med 3 procent jämfört med innan coronapandemin. Bostad-
spriserna har fortsatt att öka det senaste året. Men nu börjar företagen 
verkligen märka av leveransproblem och höjda bränslepriser, framför allt 
inom jordbrukssektorn, berättar en av näringslivscheferna.Ystad

Simrishamn
Tomelilla
Sjöbo

GÄSTNÄTTER.   
Under 2021 var det samlat sett närmare 
680 000 gästnätter i sydöstra Skåne. Det 
är en ökning med 17 procent jämfört med 
2020, och även fler än under 2019. Bara 
Sjöbo var inte på helt samma nivå som 
innan pandemin. 

Under 2021 var antalet konkurser i sydöstra Skåne 41 stycken, 
vilket är en nedgång med 24 konkurser jämfört med 2020. 

Under 2021 startades 611 nya företag i sydöstra 
Skåne, vilket är 88 fler än året innan. Ystad, följt av 
Simrishamn, står för flest nya bolag inom delområdet. I 
Tomelilla startades 81 nya bolag under 2021, vilket var 
färre än året innan. 

Arbetslösheten i mars 2022 var 5,9 
procent i sydöstra Skåne. Det är en 
minskning med 1,1 procentenheter 
jämfört med mars 2021.

5,9%

STABIL PRISNIVÅ. 
”Priserna kommer att vara fortsatt 
stabila eftersom räntorna fortfarande 
är historiskt låga och arbetslösheten är 
låg. Så länge inte omvärldsläget snabbt 
förvärras tror vi att prisbilden kommer 
att stabilisera sig på nuvarande nivå.”
Emil Malmer, Fastighetsbyrån i Ystad.

Under 2021 byggdes ungefär lika många bostäder i sydöstra 
Skåne som under 2020. Totalt färdigställdes 362 bostäder 
ifjol, varav nära 70 procent i Ystads kommun. Samtidigt 
påbörjades det fler bostäder än året innan, totalt 615 stycken, 
och även här finns en stor del i Ystads kommun.

Under 2021 växte befolkningen i sydöstra Skåne med 764 
invånare vilket motsvarar 0,9 procent. Befolkningen växer i 
alla fyra kommuner i delområdet. Mest ökar Ystad  - med 590 
personer, motsvarande 1,9 procent. Delområdet hade 84 036 
invånare 31 december 2021.

Så mycket har delområdets genom- 
snittliga villapriser under april 2021- 
mars 2022 gått upp jämfört med 
föregående tolvmånaders period.

+21%
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BOSTADSPRISERNA ÖKADE 24 PROCENT 
Bostadsrättspriserna i sydöstra Skåne har ökat med 24 
procent när de senaste 12 månadernas genomsnittspri-
ser jämförs med föregående tolvmånadersperiod.   

159 FÄRRE ANSTÄLLDA
Sedan november 2020 har antalet jobb i sydöstra Skåne 
minskat 159 till 30 352 anställda. Men i Tomelilla ökade 
antalet anställda med 166 personer. 

764 NYA INVÅNARE 611 NYA FÖRETAG

41 KONKURSER.
615 PÅBÖRJADE BOSTÄDER. 

Sydöstra  
Skåne 
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Flera faktorer tyder på att sydöstra Skånes arbetsmarknad står starkt. Arbetslösheten var i mars 
2022 näst lägst i länet och sysselsättningsgraden höll sig kvar på samma nivå under 2020, till skill-
nad från i de övriga delområdena. Alla fyra kommuner har idag lägre arbetslöshet än innan corona 
samt för ett år sedan. Som enda delområde ökade också jobben under 2020.

Arbetsmarknaden i sydöstra Skåne brukar beskri-
vas som stabil. Så är fallet även under våren 2022. 
Arbetslösheten är låg i både ett skånskt och natio-
nellt perspektiv och positivt är att flera av grupperna 
som vanligtvis står långt ifrån arbetsmarknaden 
har en relativt låg arbetslöshet i sydöstra Skåne. 
Sysselsättningsgraden sjönk inte och antalet jobb 
ökade under coronaåret 2020 - till skillnad från i de 
övriga delområdena.

Näst lägst arbetslöshet i länet   
Arbetslösheten är näst lägst i Skåne med 5,9 
procent. Bara Lundaområdet har lägre arbetslöshet. 
Sedan mars ifjol har den sjunkit med -1,1 procent 
och nedgången syns i alla fyra kommunerna. Det 
innebär att totalt 2 200 personer står utan arbete, 
vilket är 500 färre än innan coronapandemin. I 
sydöstra Skåne är arbetslösheten bland unga 7,7 
procent vilket är lågt i ett skånskt perspektiv. Ar-
betslösheten för personer utan gymnasieutbildning 
är lägst i Skåne med 15,7 procent – vilket tyder på 
att det finns relativt gott om jobb för personer utan 
högre utbildning. 

Arbetslösheten är lägst i Ystad 
Inom delområdet har Ystad lägst arbetslöshet och 
Tomelilla har högst, det är dock fortfarande en 
relativt låg nivå jämfört med den skånska arbetslös-
heten på 8,9 procent. Sydöstra var det delområde i 
Skåne vars arbetslöshet steg minst under corona-
pandemin, vilket är ett tecken på motståndskraft på 
arbetsmarknaden. Sedan arbetslösheten återhäm-
tade sig, och redan i mars 2021 blev lägre än innan 
pandemin, har den fortsatt att sjunka förutom under 
ett par månader runt årsskiftet, vilket till stor del 
berodde på säsongsvariationer. 

Sysselsättningen på samma nivå trots corona 
Sysselsättningsgraden i delområdet är 80,6 procent. 
Därmed har sydöstra Skåne länets högsta syssel-
sättningsgrad som kan jämföras med den skånska 
på 74,3 procent. Siffran avser 2020, vilket är den 
senast tillgängliga statistiken, och anmärkningsvärt 
är att sysselsättningsgraden inte föll under 2020 
– vilket var fallet i samtliga andra skånska delom-
råden.

5,9% (-1,1)  

Arbetslöshet januari 2020-mars 2022

Arbetslöshet mars 2022 (förändring)

80,6%  
Sysselsättningsgrad

Källa: Arbetsförmedlingen.

Arbetsmarknad: Sydöstras arbetsmarknad är fortsatt stabil 
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Nivå innan coronapandemin

Källa: Arbetsförmedlingen. Förändring i procentenheter 
jämfört med mars 2021.

Källa: SCB. Avser nattbefolkning år 2020.

Näst lägst arbetslöshet i Skåne – fortsätter nedåt i alla kommuner  

Arbetslöshet mars 2022 
Mars 2022 Mars 21-22

Simrishamn 5,9% -1,7

Sjöbo 5,7% -0,5

Tomelilla 7,1% -0,5

Ystad 5,4% -1,4

Sydöstra 5,9% -1,1
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Bransch
Anställda 

2020
Förändring 
2019-2020

Vård och omsorg;  
sociala tjänster

6 157 -38

Utbildning 3 725 -40

Handel 3 718 -124

Byggverksamhet 3 490 58

Tillverkning och utvinning 3 226 -94

Företagstjänster 2 343 40

Jordbruk, skogsbruk och fiske 2 089 104

Offentlig förvaltning och försvar 1 738 120

Kulturella och personliga tjänster 1 624 10

Hotell- och restaurang-
verksamhet

1 588 -4

Transport och magasinering 1 220 -30

Okänd verksamhet 698 53

Fastighetsverksamhet 674 -22

Information och kommunikation 470 152

Finans- och försäkrings-
verksamhet

294 -9

Energiförsörjning;  
miljöverksamhet

248 13

Totalsumma 33 302 189

Antalet sysselsatta ökade under 
2020 – trots pandemin  

Källa: SCB. Avser dagbefolkning 2020. Fr.o.m. referensår 2019 används en ny datakälla och metod för att ta fram statistiken och därmed bör 
statistiken tolkas med försiktighet mot föregående år. Förändring i procentenheter.

Så slog pandemin mot 
sydöstra Skåne under 2020 
 
Till skillnad från i övriga skånska delområ-
den ökade jobben i sydöstra Skåne under 
2020. Totalt ökade jobben med 189 till 
totalt 33 302 jobb. Hotell- och restaurang-
branschen tappade bara anmärkningsvär-
da fyra jobb, enligt SCB:s statistik. Totalt 
försvann nästan 2 000 jobb i branschen i 
Skåne samma år. Handeln är den bransch 
som under 2020 tappade flest jobb, men 
nedgången är ändå relativt liten med -124 
jobb. Flera branscher ökade istället antalet 
anställda, allra mest inom branschen 
information- och kommunikation som gått 
starkt i hela Skåne under pandemin och 
bland annat inkluderar data- och it-bolag. 
Även inom förvaltning och försvar samt 
jordbruk syns betydande sysselsättnings-
ökningar under 2020.

Källa: Arbetsförmedlingen
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Nystartade företag 
2021

Förändring
2020-2021

Simrishamn 164 47

Sjöbo 137 26

Tomelilla 81 -26

Ystad 229 41

Sydöstra 611 88

Över 600 nya företag 2021 
Antal konkurser 

2021
Förändring
2020-2021

Simrishamn 11 3

Sjöbo 10 -10

Tomelilla 7 -2

Ystad 13 -15

Sydöstra 41 -24

Nedgång i antal konkurser 

2021 20-21 19-21

Simrishamn 277 057 12% 2%

Sjöbo 34 492 34% -3%

Tomelilla 51 950 19% 4%

Ystad 316 016 20% 4%

Sydöstra 679 515 17% 3%

Källa: SCB/Tillväxtverket bearbetat av Tourism in Skåne.

Återhämtning i gästnätterna

Eftersom sydöstra Skåne inte hade samma dipp 
i jobbtillväxten under 2020 som de övriga skån-
ska delområdena syns inte heller samma snabba 
jobbtillväxt under 2021. Från november 2020 fram 
till mars 2022 minskade jobben istället något och 
enbart i Tomelilla ökade jobben. I Simrishamn mins-
kade antalet jobb med över 200, i Ystad med 65 
och i Sjöbo med runt 40. Siffrorna över antalet jobb 
per kommun visar också att näringslivet präglas 
av småskalighet i sydöstra Skåne då majoriteten 
av jobben finns i de mindre företagen med 1-49 
anställda. 

Fler gästnätter ifjol än innan pandemin
Positivt är att gästnätterna i sydöstra Skåne 
har återhämtat sig ordentligt efter dippen som 
coronapandemin medförde, till skillnad från i flera 
andra skånska delområden. Siffrorna över antalet 
gästnätter 2021 visar att det var tre procent fler 
övernattningar än under 2019. Mellan 2020 till 2021 
har gästnätterna ökat mest i Sjöbo och den totala 
ökningen i delområdet landade på 17 procent. 

Nyföretagandet ökar  
Under 2021 ökade nyföretagandet med 88 fler bolag 
till totalt 611 nya företag. Ystad, följt av Simrishamn, 
står för flest nya bolag inom delområdet. I Tomelilla 
startades 81 nya bolag under 2021, vilket var färre än 
året innan. Samtidigt har antalet konkurser minskat 
till totalt 41 stycken under 2021, vilket är en nedgång 
med 24 konkurser jämfört med 2020. 

God utveckling enligt näringslivscheferna  
Två av fyra näringslivschefer har i samband med rap-
porten svarat på en enkät om hur det går i respektive 
kommuns näringsliv. På frågan om hur näringslivet 
mår på en skala 1-5 svarar Simrishamn kommuns 
näringslivschef Lars Persson 4 (bra) och Sjöbos 
kommuns näringslivschef Kamilla Danielsson 5 
(mycket bra). Båda är eniga om att näringslivet klarat 
coronapandemin bra, men att negativa konsekvenser 
av höjda energi- och bränslepriser samt problem 
med leveranskedjor och insatsvaror nu börjar bli 
problematiskt för företagen. I bägge kommunerna är 
intresset för nya etableringar stort, uppger närings-
livscheferna. 

Näringsliv: Gästnätterna är tillbaka på pre-coronanivå

Det småskaliga näringslivet i sydöstra Skånes kan sammanfattas som stabilt. Under coronapandemin 
var det här näringslivet klarade sig bäst sett till sysselsättning och gästnätter av de skånska delom-
rådena och nyföretandet ökar samtidigt som antalet konkurser minskar. Det innebär också att det 
inte syns lika tydliga toppar som i andra delar av Skåne nu när utvecklingen på många sätt vänt uppåt 
efter pandemin. Samtidigt berättar näringslivscheferna att företagen nu upplever negativa effekter 
av de ökade priserna på el och energi samt bristen på råvaror. 

611 (+88)  41 (-24)  
Nystartade företag 2021 (förändring) Antal konkurser 2021 (förändring)

Kommun Största företag Anställda

Simrishamn Plasman Sverige 275

Sjöbo Nimab Entreprenad 125

Tomelilla Österlenmejeriet 175

Ystad Polykemi 225 325

Största bolaget i varje kommun

Källa:  SCB. Anger största enskilda bolag/arbetsställe och är ej sammanräk-
nat per koncern.

Källa: Tillväxtverket. Förändring i antal jämfört med 2020.

Källa: Tillväxtverket. 

Källa: SCB. Förändring i antal jämfört med 2020. 

Källa: SCB. 

Kamilla Danielsson, näringslivschef i Sjöbo kommun: 
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Något färre jobb under 2021

Statistiken avser antalet anställda per arbetsställe som privata och offentliga företag har i respektive kommun. Även större företag kan ha mindre 
arbetsställen. På grund av ny metod för datainsamling är inte statistiken jämförbar med 2019 och tidigare. Källa: SCB

 1-19 anställda 20-49 anställda 50-99 anställda 100+ anställda
Totalt mars 

2022
Förändring  

nov 20-mars 22

Simrishamn 2 677 1 970 1 096 1 158 7 244 -222

Sjöbo 2 370 1 122 1 086 745 5 417 -38

Tomelilla 1 849 820 1 037 888 4 628 166

Ystad 4 550 2 730 1 901 3 769 13 063 -65

Sydöstra 11 446 6 642 5 120 6 560 30 352 -159

Antal anställda utifrån arbetsställets storlek i mars 2022

Lars Persson, näringslivsutvecklare i Simrishamns kommun: 
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“Det är fortfarande stora problem med leveranser av olika slag. Företag som 
är beroende av diesel har fått rejält ökade kostnader och det gäller till stor del 
lantbruksföretag.”

“Överlag går näringslivet bra. Det är fortsatt högt nyföretagande efter förra årets 
rekordnivå. Näringslivet i sydöstra Skåne har klarat pandemin bra. 
Kompetensförsörjningen är ett problem, inte minst inom besöksnäringen.”
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Färdigställda 2021 
(förändring)

Påbörjade 2021 
(förändring)

Simrishamn 90 (51) 34 (44) 

Sjöbo 24 (12) 37 (9)

Tomelilla 3 (-27) 9 (-14)

Ystad 245 (-43) 535 (408)

Sydöstra 362 (-7) 615 (359)

362 nya bostäder färdigställdes under 2021 

Prisutveckling bostadsrätter och villor april 2021-mars 2022
Villapriserna har ökat med 21 procent de senaste 12 månaderna

BOSTADSRÄTTER  
kr/kvm1  

(förändring)2

Antal försäljningar3 

(förändring)4

VILLOR 
kr/kvm1

K/T-tal1 
(förändring)2

Antal försäljningar3 
(förändring)4

Simrishamn 17 313 (40%) 92 (-12%) 32 698 2,18 (30%) 285 (-7%)

Sjöbo 12 887 (15%) 51 (-27%) 21 212 2,07 (29%) 269 (8%)

Tomelilla 12 242 (27%) 42 (-33%) 19 773 2,10 (25%) 149 (-12%)

Ystad 25 518 (17%) 348 (0%) 32 294 1,83 (15%) 258 (4%)

Sydöstra 21 847 (24%) 533 (-9%) 27 370 2,15 (21%) 961 (-1%)

Bostadsmarknad: Fortsatt het bostadsmarknad i sydöstra Skåne  

Bostadsmarknaden i sydöstra Skåne har sett kraftigt ökade priser på både bostadsrätter och villor 
under pandemin. Siffrorna visar att delområdet fortfarande är attraktivt och att ett sjunkande 
utbud har fortsatt att pressa priserna uppåt. En av de lokala mäklarna, Emil Malmer på Fastighets-
byrån i Ystad, tror dock att marknaden kommer att bli något långsammare framöver i takt med 
att räntorna stiger – men att prisnivån kommer att stabiliseras istället för att sjunka. Under 2021 
ökade antalet påbörjade bostäder rejält. 

Priserna på bostadsmarknaden i sydöstra Skåne 
har ökat kraftigt under de senaste åren till följd av 
pandemin. Även nu syns stora prisökningar på både 
villor och bostadsrätter. De senaste tre månaderna 
har priserna fortsatt uppåt på villamarknaden i 
sydöstra Skåne med 2-3 procent, enligt de senas-
te siffrorna från Svensk mäklarstatistik. Sett till 
genomsnittspriset under de senaste 12 månaderna 
ökade priserna än mer, med 21 procent jämfört 
med föregående tolvmånadersperiod. I Simris-
hamn och Sjöbo har villapriserna ökat med hela 30 
procent, medan Ystad har en något lugnare ökning 
på 15 procent. Därmed har även Simrishamns ge-
nomsnittliga kvadratmeterpris gått om Ystads, som 
historiskt har haft de dyraste husen.

Bostadsrättspriserna har ökat snabbt, men viss 
avmattning under de senaste månaderna 
Priserna på bostadsrätter i Ystad sjönk under 
de senaste tre månaderna med sju procent. För 
de övriga tre kommunerna finns inte tillgänglig 
statistik över bostadsrättspriserna under perioden 
på grund av för få sålda objekt. På längre sikt har 
bostadsrättspriserna i sydöstra Skåne ökat med 24 
procent, vilket kan jämföras med ökningen i Skåne 
på 12 procent. Framför allt är det i Simrishamn och 
Tomelilla som priserna ökar, vilket delvis förklaras 
av att den nyproduktion som färdigställts under de 
senaste åren nu säljs på andrahandsmarknaden 
för betydligt högre priser än det äldre lägenhetsbe-
ståndet. 

Antalet påbörjade bostäder ökar 
Det byggdes ungefär lika många bostäder i syd-
östra Skåne under 2021 som 2020. Totalt färdig-
ställdes 362 bostäder ifjol, varav nära 70 procent i 
Ystads kommun. Under 2021 påbörjades dock fler 
bostäder än året innan, totalt 615 stycken, och även 
här finns en stor del i Ystads kommun.

Emil Malmer, mäklare 
och franchisetagare 
på Fastighetsbyrån i 
Ystad

Hur har bostadsmark-
naden i ditt område 
utvecklats sedan i 
höstas? 
– I våra kommuner har det varit ett ovan-
ligt lågt utbud av bostäder till salu under 
det gångna halvåret. Detta har hållit uppe 
priserna och vi har haft fortsatt prisupp-
gång i sydöstra Skåne. De senaste tre 
månaderna har dock prisökningarna stan-
nat upp, vilket är en konsekvens av att 
världsläget varit oroligt och att det blivit 
tydligare för konsumenter att kostnaderna 
för bolån kommer att stiga framöver, om 
än från låga nivåer.

Hur tror du att marknaden kommer att ut-
vecklas under de kommande månaderna? 
– Vi tror att vi kommer att se något 
ökade tider för försäljning. Från att vi 
sålt 30 procent av alla bostäder innan vi 
påbörjat traditionell marknadsföring och 
med en snittid på 13 dagar, så kommer 
säljarna att behöva vänja sig vid en mer 
normal försäljningstakt vilket i praktiken 
innebär att inte alla bostäder säljs direkt 
efter första visningen. Vi kommer att ha 
fortsatt hög efterfrågan samtidigt som 
utbudet ökar i takt med säsong och att 
försäljningstiderna blir något längre. 
Priserna kommer att vara fortsatt 
stabila eftersom räntorna fortfarande 
är historiskt låga och arbetslösheten är 
låg. Så länge inte omvärldsläget snabbt 
förvärras tror vi att prisbilden kommer att 
stabilisera sig på nuvarande nivå. I spåren 
av pandemin ser vi att arbetsgivarna i 
viss mån fortsätter att ge möjligheter för 
distansarbete.
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Bostadsrätter (kr/kvm)

21 847
(24%)  
 

Villor (K/T-tal)

2,15
(21%)    

Bostadspriser (prisutveckling 12 mån)

Källa: Svensk Mäklarstatistik.

Kr/kvmK/T-tal

Villapriserna har fördubblats på tio år

Prisutveckling 2010-2021

1) Avser genomsnittligt värde under perioden april 2021-mars 2022. 2) Avser genomsnittligt värde april 2021-mars 2022 jämfört med samma period 
2020-2021. 3) Avser antalet försäljningar under perioden april 2021-mars 2022. 4) Avser antalet försäljningar  april 2021-mars 2022 jämfört med föregå-
ende tolvmånadersperiod. *Antal försäljningar är färre än 25 per år, därmed är prisutvecklingen ej tillförlitlig. Källa: Svensk mäklarstatistik 

Källa: SCB. Förändringen avser antal bostäder 2020-2021. 
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> Långsiktig prisökning. De senaste fem åren, från 2016-2021, har villapriserna ökat med 63 procent och 
bostadsrättspriserna med 69 procent. De senaste tio åren, från 2011-2021, har villapriserna ökat med 100 
procent och bostadsrättspriserna med 151 procent. 
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Livsmedels- och 
tillverkningsindustrin 
riskerar att drabbas hårt 
av omvärldsläget 

Mellanskåne har en arbetslöshet som är lägre än i länet i stort, och det 
senaste året har arbetslösheten fortsatt att minska i samtliga fyra kom-
muner. Samtidigt ökar nyföretagandet och antalet konkurser minskade 
något under 2021 jämfört med 2020. I Höör är antalet gästnätter nu 
tillbaka på nivån som var innan coronapandemin bröt ut. Områdets när-
ingslivschefer anser att utvecklingen i näringslivet är god. Men det finns 
även flera orosmoln kring att dagens händelseutveckling med höjda pris-
er och brist på insatsvaror kan komma att slå hårt mot Mellanskånes stora 
tillverkningsindustri. Efter att bostadspriserna sjönk något under hösten 
syns nu återigen en uppgång. Eslöv

Svalöv
Höör
Hörby

GÄSTNÄTTER.   
Under 2021 ökade antalet gästnätter i 
Hörby och Höör jämfört med 2020, men 
bara i Höör är turismen tillbaka på nivån 
innan pandemin. I Svalöv minskade 
antalet gästnätter under 2021 och låg 31 
procnt under antalet 2019. 

Under 2021 var antalet konkurser i Mellanskåne 45 stycken, 
vilket är en nedgång med 7 konkurser jämfört med 2020. 

Under 2021 startades 495 nya företag i Mellanskåne, 
vilket är 39 fler än året innan. Eslöv står för flest nya 
bolag inom delområdet och det är även där det ökar 
mest, följt av Svalöv. 

Arbetslösheten i mars 2022 var 6,8 pro-
cent i mellanskåne. Det är en minskning 
med 1,3 procentenheter jämfört med 
mars 2021.

6,8%

INGEN NEDGÅNG ÄN. 
 
”Vi har inte märkt av någon form av 
nedgång än. Räntorna vet vi kommer att 
gå upp och detsamma gäller för livsme-
dels- och energipriserna. Hur det påverkar 
marknaden får vi vänta med att se.”
 
Christoffer Thuresson, Fastighetsbyrån 
i Eslöv.

Under 2021 färdigställdes 412 bostäder i Mellanskåne, vilket 
är 155 fler än året innan. Samtidigt påbörjades 375 bostäder, 
även det en ökning från året innan, vilket tyder på att antalet 
färdigställda bostäder lär bli högt även det kommande året. 
Mer än hälften av bostäderna som byggs finns i Eslövs kom-
mun, vilket följer utvecklingen som synts de senaste åren.

Under 2021 växte befolkningen i Mellanskåne med 822 
invånare vilket motsvarar 1,0 procent. Befolkningen växer i 
alla fyra kommuner i delområdet. Mest ökar Eslöv  - med 470 
personer, motsvarande 1,4 procent. Delområdet hade 81 704 
invånare 31 december 2021.

Så mycket har delområdets genom- 
snittliga villapriser under april 2021- 
mars 2022 gått upp jämfört med 
föregående tolvmånaders period.

+14%
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BOSTADSPRISERNA ÖKADE 5 PROCENT 
Bostadsrättspriserna i Mellanskåne har ökat med 5 pro-
cent när de senaste 12 månadernas genomsnittspriser 
jämförs med föregående tolvmånadersperiod.     

1 008 FLER ANSTÄLLDA
Sedan november 2020, då coronapandemin påverkade 
arbetsmarknaden, har antalet jobb i Mellanskåne ökat 
med 1 008 till 23 874 anställda. 

822 NYA INVÅNARE 495 NYA FÖRETAG

45 KONKURSER.
375 PÅBÖRJADE BOSTÄDER. 

Mellanskåne
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Mellanskåne ligger inte bara mitt i Skåne, som namnet antyder, utan delområdets arbetsmarknad 
är också i mellanskiktet sett till arbetslöshetsnivån i de skånska delområdena. Arbetslösheten på 
6,8 procent i mars 2022 ligger under snittet för både Skåne och landet i stort, men inte lika lågt 
som i sydöstra Skåne och Lundaområdet. Under coronapandemin stod sig arbetsmarknaden rela-
tivt bra med en minskning med 400 jobb. 

Arbetsmarknaden i Mellanskåne har stått sig 
relativt stark under pandemin, vilket kan förklaras 
av delområdets diversifierade arbetsmarknad där 
flest jobbar inom vård och omsorg samt utbildning. 
Arbetslösheten är på en relativt låg nivå idag och 
har sjunkit i samtliga kommuner det senaste året.
Sysselsättningsgraden är 79,7 procent vilket är näst 
högst av delområdena och högre än i Skåne totalt. 
Under 2020 sjönk den med 0,3 procentenheter som 
en effekt av coronapandemin, men nedgången är 
lägre än i Skåne i stort. 

Arbetslösheten i nivå med övriga landet   
Arbetslösheten i Mellanskåne är låg i skånsk jämfö-
relse och i nivå med övriga landet. I mars var arbets-
lösheten i Mellanskåne 6,8 procent vilket innebar 
att  2 670 personer var utan jobb. Det är runt 200 
färre än innan pandemin bröt ut. Under sommaren 
2021 sjönk var arbetslösheten i delområdet tillbaka 
på samma nivå som innan coronapandemin, och 
sedan ett år tillbaka har den sjunkit med 1,3 pro-
centenheter. 

Höör har delområdets lägsta arbetslöshet 
Inom delområdet har Höör den lägsta arbetslöshe-
ten med 5,1 procent i mars 2022. Sedan ett år till-
baka har den sjunkit med 1,0 procentenheter. Högst 
är arbetslösheten i Eslöv, vilket delvis förklaras av 
en betydligt högre arbetslöshet bland personer 
utan gymnasial utbildning än i övriga kommuner i 
delområdet. 

Branscherna som gynnades under corona-
pandemin riskerar tuffare tider framöver 
De branscher som sysselsätter flest i Mellanskåne 
är vård och omsorg, utbildning, bygg samt tillverk-
ning. Med undantag för vård- och omsorg, där 
över 100 jobb försvann under 2020, stod sig dessa 
branscher relativt väl under pandemin då efterfrå-
gan på både varor och byggtjänster var stor. Nu ser 
utvecklingen för dessa branscher inte lika ljus ut. 
Priserna stiger på både råvaror till industrin, bygg-
material och bränsle och energi samtidigt som det 
fortfarande finns betydande problem med 
leveranskedjorna. Om och hur detta kommer att slå 
mot Mellanskånes arbetsmarknad återstår att se.

6,8% (-1,3)  79,7%  
Sysselsättningsgrad 

Källa: Arbetsförmedlingen

Arbetslöshet januari 2020-mars 2022 

Arbetslöshet mars (förändring)

Arbetsmarknad: Lägre arbetslöshet än i Skåne och övriga landet  

Nivå innan  coronapandemin 

Källa: Arbetsförmedlingen. Förändring i procentenheter 
jämfört med mars 2021. Källa: SCB. Avser nattbefolkning år 2020.
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Arbetslösheten har sjunkit med 1,3 procentenheter senaste året

Arbetslöshet mars 2022 

Mars 2022 Mars 21-22

Eslöv 8,4% -1,3

Hörby 5,9% -1,7

Höör 5,1% -1

Svalöv 6,0% -1

Mellanskåne 6,8% -1,3

Källa: Arbetsförmedlingen. Förändring i procentenheter. Mars 2020 an-
vänds som referensmånad för innan coronapandemin började påverka 
arbetsmarknaden.  
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Bransch
Anställda 

2020
Förändring 
2019-2020

Vård och omsorg;  
sociala tjänster

5 224 -138

Utbildning 3 783 -5

Tillverkning och utvinning 3 065 -68

Byggverksamhet 2 812 33

Handel 2 701 27

Jordbruk, skogsbruk och fiske 1 796 -36

Företagstjänster 1 696 -79

Kulturella och personliga tjänster 1 234 -33

Offentlig förvaltning och försvar 1 150 21

Transport och magasinering 685 -72

Okänd verksamhet 630 -48

Hotell- och restaurang-
verksamhet

595 -25

Fastighetsverksamhet 412 -2

Energiförsörjning; miljö-
verksamhet

305 -14

Information och kommunikation 256 29

Finans- och försäkrings-
verksamhet

77 5

Totalsumma 26 421 -405

400 jobb försvann under 2020 

Källa: SCB. Avser dagbefolkning 2020. Fr.o.m. referensår 2019 används en ny datakälla och metod för att ta fram statistiken och därmed bör 
statistiken tolkas med försiktighet mot föregående år. Förändring i procentenheter.

Så slog pandemin mot 
Mellanskåne under 2020 
 
Under coronaåret 2020 minskade antalet 
sysselsatta, och därmed antalet jobb, 
i Mellanskåne med 405 stycken. Inom 
vård och omsorg minskade sysselsätt-
ningen som mest med 138 färre jobb. 
Därefter var det inom företagstjänster 
följt av transport och magasinering som 
flest jobb försvann. Inom hotell- och 
restaurangbranschen, var inte effekterna 
av coronapandemin så stora på syssel-
sättningen som man kunde förvänta sig 
då 25 jobb försvann under hela 2020. 
Vissa branscher ökade antalet syssel-
satta samma år. Mest ökade syssel-
sättningen inom byggverksamhet, som 
upplevde en hög efterfrågan på tjänster 
under pandemin. Även handel, offentlig 
förvaltning och försvar, information och 
kommunikation ökade antalet sysselsat-
ta i Mellanskåne.
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Näringsliv: Omvärldsläget riskerar att slå hårt mot Mellanskåne

Siffrorna för Mellanskånes näringsliv pekar åt rätt riktning – det senaste året har nyföretagandet ökat, 
konkurserna minskat och i samtliga fyra kommuner har jobben ökat. Men med många jobb inom bräns-
le- och energikrävande verksamhet som tillverknings- och livsmedelsindustri riskerar delområdet att 
drabbas hårt av prisökningar och brist på insatsvaror.

I Mellanskåne ökade nyföretandet under 2021 och 
konkurserna var färre än året innan. Från slutet 
av 2020 till mars 2022 ökade antalet jobb med 
över 1 000 stycken och ökningen syntes i alla fyra 
kommuner. Men både branschsammansättningen 
och kommunernas näringslivschefer varnar för 
att dagens utveckling med höjda priser på energi, 
bränsle och livsmedel kan komma att slå hårt mot 
näringslivet framöver. 

Orosmoln framöver enligt kommunerna   
I Mellanskåne är tillverkning, byggverksamhet och 
jordbruk bland de största branscherna. Tillsam-
mans står de branscherna för 7 700 jobb i delom-
rådet motsvarande en tredjedel av jobben. Det är 
branscher som under pandemin gynnades av en 
ökad efterfrågan på varor, investeringar i renove-
ringar och fler som åt hemma istället för ute på 
restaurang. Men nu väntas tuffare tider för dessa 
branscher som både kräver mycket energi och 
insatsvaror, vilket det är brist på i dagsläget både 
inom industri och bygg. 
     – Jag bedömer att Eslöv som kommun kan 
drabbas hårt då våra stora näringsgrenar, så som 
livsmedels- och fordondsindustri, är mycket energi- 

och bränsleintensiva. Frågan är också hur stigande 
livsmedelspriser kommer att påverka efterfrågan 
från våra livsmedelsproducerande företag, säger 
Lars Persson, näringslivschef i Eslövs kommun.  
     – De kraftiga prisökningarna påverkar lönsam-
heten negativt  och det är svårt att kompensera på 
kort sikt. Det slår väldigt olika för olika branscher. 
Effekterna av kriget i Ukraina är mer svårbedömt, 
men brist på insatsvaror och transportmöjligheter 
är av de mer direkta effekterna, säger Peter Wollin, 
näringslivschef i Höörs kommun.
 
Fler företag och färre konkurser 
Riskerna som nämns ovan överskuggar dock 
inte den generella bilden av utvecklingen, enligt 
näringslivscheferna som i Höör och Hörby anser att 
näringslivet går ”bra” och i Eslöv ”väldigt bra”. Även 
siffrorna visar på många positiva tendenser. Förra 
året ökade nyföretagandet samtidigt som antalet 
konkurser minskade. Antalet jobb ökade med över  
1 000 under perioden november 2020 och mars 
2022, enligt siffror från företagsregistret, och gäst-
nätterna är nu fler i Höör än innan coronapandemin 
medan Hörby och Svalöv fortfarande inte nått upp 
till samma nivå. 

Nystartade företag 
2021

Förändring
2020-2021

Eslöv 196 23

Hörby 85 -2

Höör 111 1

Svalöv 103 17

Mellanskåne 495 39

Något fler företag under 2021 

Antal konkurser 
2021

Förändring
2020-2021

Eslöv 13 -5

Hörby 7 -3

Höör 14 -3

Svalöv 11 4

Mellanskåne 45 -7

Konkurserna minskade 

495 (+39)  

2021 20-21 19-20

Hörby 50 961 76% -5%

Höör 111 785 27% 3%

Svalöv 43 679 -19% -31%

Antal registrerade gästnätter 2021

Uppgifter på kommunal nivå saknas för Eslöv. Förändring jämfört med 
2020. Källa: SCB/Tillväxtverket bearbetat av Tourism in Skåne

Endast Höör som har fler gäst-
nätter nu än innan pandemin

45 (-7) 

Antal konkurser 2021 (förändring)Nystartade företag 2021 (förändring) 

Kommun Största företag Anställda

Eslöv Orkla Foods 425

Hörby Atos Medical 175

Höör Särnmark Assistans 175

Svalöv Vidinge Grönt 225

Största bolaget i varje kommun

Källa:  SCB. Anger största enskilda bolag/arbetsställe och är ej sammanräk-
nat per koncern.

Källa: Tillväxtverket. Förändring i antal jämfört med 2020.

Källa: Tillväxtverket. Förändring i antal jämfört med 2020

Källa: SCB. Förändring i antal jämfört med 2020.

Källa: SCB. Förändring i antal jämfört med 2020

Linus Owman, näringslivschef i Hörby kommun: 
Hur påverkas näringslivet av dagens händelseutveckling med dels krig i Ukraina dels 
kraftigt höjda priser på bränsle, el och livsmedel?   
“Detta påverkar tillverkande företag, samt jordbruksföretag mycket, med vikande 
marginaler. Det finns en frustration över att detta kommer direkt efter pandemin 
och att det utgör ytterligare en kris som beror på yttre oförutsedda faktorer som 
man som företagare har svårt att själv påverka.”
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Flest nya jobb i Höör 

Statistiken avser antalet anställda per arbetsställe som privata och offentliga företag har i respektive kommun. Även större företag kan ha mindre 
arbetsställen. På grund av ny metod för datainsamling är inte statistiken jämförbar med 2019 och tidigare. Källa: SCB

 1-19 anställda 20-49 anställda 50-99 anställda 100+ anställda
Totalt mars 

2022
Förändring  

nov 20-mars 22

Eslöv 3 733 2 820 1 234 2 747 10 637 163

Hörby 1 863 795 606 1 352 4 662 271

Höör 1 883 1 120 561 1 249 4 902 338

Svalöv 1 376 708 630 885 3 673 236

Mellanskåne 8 855 5 443 3 031 6 233 23 874 1 008

Antal anställda utifrån arbetsställets storlek i mars 2022

Lars Persson, näringslivschef i Eslöv kommun:  
“Rent generellt skulle jag vilja säga att näringslivet mår mycket bra. Orderböckerna 
verkar vara fulltecknade och de har svårt att hinna med. Naturligtvis finns det stora 
orosmoln på himmeln som skapar osäkerhet framöver. För en energikrävande livsme-
delskommun som vår är de ökade kostnaderna för energi, bränsle, konstgödsel etc.
utmaningar som måste hanteras och betalas av någon. Samtidigt råder brist på flera 
insatsvaror som också påverkar förutsättningarna för den framtida utvecklingen.”
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Bostadsmarknad: Villapriserna ökar igen efter höstens dipp   

Mellanskånes bostadsmarknad har blivit än mer attraktiv under pandemin då allt fler ville köpa en 
större bostad och de stigande priserna i hela länet lockade köpare utanför storstäderna. I de 
senaste rapporterna av Skånsk konjunktur har stora prisökningar registrerats i delområdet, men nu 
ser bostadsrättspriserna ut att mattas av. Villapriserna sjönk i delområdet under hösten, men under 
våren har priserna återigen stigit. Totalt ökade villapriserna med 14 procent och bostadsrättspriser-
na med 5 procent under den senaste 12-månadersperioden. 

Villor – priserna har vänt uppåt igen  
De senaste siffrorna visar att villapriserna ökat med 
14 procent under de senaste tolv månaderna, då 
den genomsnittliga prisnivån jämförs med föregå-
ende 12 månader. Det är något lägre än ökningen 
på 19 procent som registrerades i höstens rapport. 
Det är i Hörby priserna ökat som mest, medan Eslöv 
har högst genomsnittligt kvadratmeterpris. Antalet 
försäljningar ökade med 12 procent till totalt nära 
800 affärer, vilket inte syns i många andra delom-
råden. De senaste tre månaderna har villapriserna 
i Eslöv, Hörby och Svalöv ökat med runt 15 procent 
och i Höör 7 procent. I flera andra skånska kom-
muner har villapriserna mattats av något under 
samma period. De stora prisökningarna de senaste 
tre månaderna ska dock ses i ljuset av en dipp i 
bostadspriserna under hösten 2021.

Bostadsrätter – priserna oförändrade senaste 
tremånadersperioden
Priserna på bostadsrätter ökade med fem procent 
de senaste tolv månaderna till ett genomsnittligt 
kvadratmeterpris på 17 590 kronor. Det är dock 
enbart Eslöv och Höör som har tillförlitlig statistik 
över prisutvecklingen, då det sålts för få bostäder 
i Hörby och Svalöv. Antalet försäljningar ökade 
också till totalt 330. De senaste tre månaderna har 
priserna på bostadsrätter varit oförändrade i Eslöv.

Nyproduktion – bostadsbyggandet ökar 
Bostadsbyggandet i Mellanskåne fortsätter att öka. 
Under 2021 färdigställdes 412 bostäder, vilket är en 
rejäl ökning från året innan. Samtidigt påbörjades 
375 bostäder, även det en ökning från året innan, 
vilket tyder på att antalet färdigställda bostäder lär 
bli högt även det kommande året. Mer än hälften av 
det som byggs finns i Eslövs kommun, vilket följer 
utvecklingen som synts de senaste åren.
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Färdigställda 2021 
(förändring)

Påbörjade 2021 
(förändring)

Eslöv 294 (109) 219 (157)

Hörby 19 (-8) 84 (61)

Höör 21 (-10) 51 (-27)

Svalöv 78 (64) 21 (-9)

Mellanskåne 412 (155) 375 (182)

Både antalet färdigställda och påbörjade 
bostäder ökade under 2021

Prisutveckling bostadsrätter och villor april 2021-mars 2022

Stor ökning i antalet försäljningar under det senaste året   

BOSTADSRÄTTER  
kr/kvm1  

(förändring)2

Antal försäljningar3 

(förändring)4

VILLOR 
kr/kvm1

K/T-tal1 
(förändring)2

Antal försäljningar3 
(förändring)4

Eslöv 17 826 (5%) 248 (11%) 25 753 1,94 (14%) 247 (4%)

Hörby 17 115 (13%)* 21 (0%) 20 193 2,00 (16%) 169 (22%)

Höör 19 334 (-3%) 40 (82%) 23 001 2,11 (10%) 220 (28%)

Svalöv 11 960 (0%)* 21 (31%) 19 949 2,15 (16%) 161 (-3%)

Mellanskåne 17 590 (5%) 330 (17%) 22 642 2,04 (14%) 797 (12%)

Källa: Svensk Mäklarstatistik

Bostadsrätter (kr/kvm)

17 590
+5%  
 

Villor (K/T-tal)

2,04
+14%   

Bostadspriser (prisutveckling 12 mån)

Christoffer  Thuresson, 
mäklare på 
 Fastighetsbyrån  
i Eslöv

Hur har bostadsmarknaden i ditt område 
utvecklats sedan i höstas? 
– Vi har sett en tydlig stabilisering på villa-
marknaden på höga nivåer. Den uppgång 
som var under 2021 i Eslöv på cirka 20 
procent har stannat av på den nivån. Det 
är mindre budgivningar men fortsatt höga 
priser. Utgångspriserna har också nått 
nivåer som bättre överensstämmer med 
den prisutveckling som vi hade förra året. 
På bostadsrätterna har vi under de senas-
te tre månaderna sett en snabb utveckling 
där priserna också har gått upp mycket. 
Det har följt utvecklingen på villamark-
naden, men kommit lite senare.

Hur tror du att den generella utvecklingen 
för den lokala bostadsmarknaden kom-
mer att se ut de kommande månaderna?
– Under de närmsta månaderna tror jag 
att priserna kommer att ligga kvar på de 
nivåer vi har. Vi har inte märkt av någon 
form av nedgång än. Räntorna vet vi 
kommer att gå upp och detsamma gäller 
för livsmedels- och energipriserna. Hur det 
påverkar marknaden får vi vänta med att 
se, men det är klart att det kan bli någon 
form av avmattning även på bostadsmark-
naden. Utbudet har legat ganska stabilt 
under några år och under våren minskade 
det lite, för att sen öka lite igen. Men så 
länge vi har det låga utbudet så tror jag att 
priserna kommer att hålla sig uppe.
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Lägenhetspriserna har gått upp med 124 
procent på 10 år  
Prisutveckling 2010-2021

K/T-talkr/kvm

1) Avser genomsnittligt värde under perioden april 2021-mars 2022. 2) Avser genomsnittligt värde april 2021-mars 2022 jämfört med samma period 
2020-2021. 3) Avser antalet försäljningar under perioden april 2021-mars 2022. 4) Avser antalet försäljningar  april 2021-mars 2022 jämfört med föregå-
ende tolvmånadersperiod. *Antal försäljningar är färre än 25 per år, därmed är prisutvecklingen ej tillförlitlig. Källa: Svensk mäklarstatistik 

Källa: SCB. Förändringen avser antal bostäder 2020-2021. 0,0
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> Långsiktig prisökning. De senaste fem åren, från 2016-2021, har villapriserna ökat med 62 procent och 
bostadsrättspriserna med 63 procent. De senaste tio åren, från 2011-2021, har villapriserna ökat med 86 
procent och bostadsrättspriserna med 124 procent. 
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Skånsk konjunktur är en oberoende rapport om det 
ekonomiska läget i Skåne som ges ut av Sparban-
ken Skåne sedan 2018. Syftet med rapporten är att 
bidra till ökad kunskap om ekonomi och samhälls-
utveckling i Skåne. Materialet är baserat på ett stort 
antal statistiska källor och kvalitativa intervjuer, och 
belyser skånsk konjunktur utifrån perspektiven invå-
nare och näringsliv. Förutom övergripande regiona-
nalys går innehållet ner på delregion- och kommun-
nivå och i varje rapport finns en temafördjupning. 
Analysen produceras av Øresundsinstituttet.
     Sparbanken Skåne ägs till största delen av tre 
lokala sparbanksstiftelser. Dessa värnar om banken 
och sparbanksrörelsens grundläggande värderingar, 
vilket bland annat innebär att delar av bankens vinst 
kan komma samhället till godo genom olika projekt.

Åttonde rapporten i en serie
Detta är den åttonde rapporten i en serie konjunk-
turrapporter om Skåne som publiceras halvårsvis. 
Utgångspunkten har varit att göra en rapport som 
ger en lägesbild av Skåne indelat i sex delområden 
och där dessa delområdens struktur beskrivs mer 
ingående. I denna rapport har vi förutom att följa 
den ekonomiska utvecklingen valt att fördjupa 
analysen kring livsmedelsbranschen och jordbru-
ket sett i relation till prisökningar. I följande rappor-

ter kommer vi även att se hur den aktuella bilden 
förändras i de sex delområdena samt gå på djupet 
med ett eller flera teman. Nästa rapport kommer 
under hösten 2022.

Indelning av kommunerna i sex delområden 
Lundaområdet - Lund, Staffanstorp, Kävlinge 
Mellanskåne - Eslöv, Svalöv, Höör, Hörby 
Nordöstra - Kristianstad, Hässleholm, Osby, Östra 
Göinge, Bromölla 
Sydöstra - Ystad, Simrishamn, Tomelilla, Sjöbo 
Sydvästra - Malmö, Lomma, Trelleborg, Svedala, 
Skurup, Vellinge, Burlöv 
Nordvästra - Helsingborg, Landskrona, Ängelholm, 
Båstad, Höganäs, Klippan, Örkelljunga, Bjuv, Åstorp 
och Perstorp 
     Genom denna indelning blir det tre storstads-
områden i västra Skåne med Malmö, Lund res-
pektive Helsingborg samt två storstads områden i 
östra Skåne, ett med Kristianstad och Hässleholm 
och ett område med Ystad. Dessutom bildar kom-
munerna mitt i Skåne ett eget delområde. 
     Som utgångspunkt är det en samlad bild för var 
och ett av dessa delområden som presenteras i 
rapporten, men eftersom det inom ett delområde kan 
vara stora skillnader kommunerna emellan finns det 
även statistik på kommunnivå på relevanta ställen.

Om rapporten

Intervjuer
Rapporten bygger på lokal och regional data 
som har kompletterats med intervjuer. Till denna 
rapport har näringslivschefer eller motsvarande i 
samtliga 33 skånska kommuner kontaktats, och 
19 av dessa har svarat på en enkät. Det har även 
genomförts intervjuer med sex fastighetsmäklare. 
Till temadelen har det gjorts sex intervjuer - med 
tre företag och tre experter inom livsmedelsbrans-
chen och jordbruket. Alla intervjupersoner har 
godkänt de citat som återfinns i rapporten. 

Statistik
Rapporten bygger på lokal och regional statistik 
från främst Statistiska Centralbyrån, men även 
andra datakällor.

Arbetslöshet: Siffrorna anger andelen arbetslösa av 
den registerbaserade arbetskraften och uppdateras 
varje månad. Den senaste aktuella siffran är från 
mars 2021. I arbetslösa inkluderas inskrivna på 
Arbetsförmedlingen, både öppet arbetslösa och 
sökande i program. Statistik finns även för antalet 
långtidsarbetslösa i Skåne. Källa: Arbetsförmed-
lingen

Antal anställda uppdelat på företagsstorlek: Siff-
rorna anger antalet anställda på privata och offent-
liga arbetsställen i varje kommun. Ett aktivt företag 
har alltid minst ett arbetsställe. Med arbetsställe 
avses varje adress, fastighet eller grupp av fastig-
heter där företaget bedriver verksamhet. Antalet 
anställda baseras i huvudsak på antalet personer 
som har fått en lön på minst 1000 kronor under en 
månad från ett företag. Det är möjligt att ”ha fler 
jobb”, dvs. en person räknas på alla ställen hen har 
fått lön. Den senaste aktuella siffran är från mars 
2022 och den jämförs med november 2020, vilket 
SCB använder som årsmånad för denna statistik. 
Eftersom SCB har gjort ett metodbyte i inhämtan-
det av statistiken kan jämförelser med 2019 inte 
göras. Källa: SCB – Företagsregistret

Rörlig bolåneränta: Siffrorna anger 3-månaders 
bunden bolåneränta hos Swedbank under perioden 
2000 fram till 11 maj 2022. Källa: Swedbank via 
Macrobond 
 
Bostadspriser: Siffrorna jämför den genomsnitt-
liga prisnivån under perioden april 2021 till mars 
2022 med den genomsnittliga prisnivån under april  
2020 till mars 2021. Genom att analysera rullande 
tolvmånadersperioder undviks säsongseffekter 

och statistiken blir mera tillförlitlig för de mindre 
kommunerna med få försäljningar. Källa: Svensk 
Mäklarstatistik

K/T-tal: För villor används K/T-tal som visar 
köpeskillingen i förhållande till taxeringsvärdet. 
Att använda K/T-talet för att mäta prisutveckling 
minskar påverkan från faktorer såsom storlek och 
ålder. Källa: Svensk Mäklarstatistik.

Branschuppdelat sysselsättning: Till denna 
rapport har sysselsättningsstatistik uppdelat på 
branscher enligt SNI 2007 använts. Den senaste 
aktuella siffran är från 2020. Eftersom SCB har 
gjort ett metodbyte i statistiken kan jämförelse 
med 2018 inte göras. Statistiken baseras på dag-
befolkning. Källa: SCB – RAMS. 

Bruttonationalprodukt (BNP): BNP är ett mått på 
den samlade produktionen i ett land. Volymför-
ändringen är procentuell i fasta priser. Källa: SCB, 
Danmarks statistik, Eurostat via Macrobond

Drivmedel: Siffrorna anger det genomsnittliga priset 
per månad för bensin respektive diesel i SEK/liter för 
perioden 2000 till och med april 2022.
Källa: OK-Q8 via Macrobond 

Elpriser: Anger det genomsnittliga marknadspriset 
per månad för el i de fyra områdena ”Sundsvall bid-
ding area”, ”Stockholm bidding area”, Malmö bidding 
area” samt ”Luleå bidding area” under perioden 
januari 2020-april 2022 i SEK/kWh.
Källa: Nord Pool Spot via Marcrobond

Gästnätter: Siffrorna anger antalet registrerade 
gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i 
respektive kommun. Statistiken är preliminär. Källa: 
SCB/Tillväxtverket bearbetat av Tourism in Skåne

Inköpschefsindex:  Ett mått på den prognostice-
rade framtida produktionen i industrin och tjänste-
sektorn, som tas fram av Swedbank. Varje månad 
inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som 
ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar 
tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en ned-
gång. Källa: Swedbank, Dansk Indkøbs og Logistik 
Forum (DILF) via Macrobond 

Konkurser: Siffrorna för konkurser finns på 
kommunnivå. Till rapporten redovisas en samlad 
siffra för hela 2021 jämfört med 2020. Källa: SCB
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Tema: Livsmedelsbranschen i Skåne

Prishöjningar
För att undersöka prishöjningarna på livsmedel och 
andra varugrupper används SCB:s konsumentpris-
index efter varugrupp COICOP med 1980 som index 
100.  Konsumentprisindex mäter den genomsnittliga 
prisutvecklingen för hela den privata inhemska kon-
sumtionen, de priser konsumenten faktiskt betalar. 
KPI är det vanliga måttet för kompensations- och 
inflationsberäkningar i Sverige. Till temadelen un-
dersöks samtliga undergrupper under livsmedel och 
prisförändringen uppges som förändringen mellan 
mars 2021 och mars 2022. Källa: SCB

Omsättning
För att undersöka livsmedelsbranschen och jordbru-
kets betydelse för Skåne används SCB:s regionala 
omsättningsstatistik som omfattar privat och offent-
ligt ägda bolag med momspliktig verksamhet. Den ba-
seras på uppgifter från momsregistret. Statistiken är 
modellbaserad där data från juridiska enheter fördelas 
ut på arbetsställen med hjälp av antal anställda. En 
juridisk enhet kan omfatta ett eller flera arbetsställen 
(butiker, fabrik etc) och data för den juridiska enheten 
fördelas ned på arbetsställen med hjälp av hur många 
anställda arbetsstället har. Sedan summeras och 
grupperas resultaten utifrån arbetsställen. För att 
beskriva just livsmedelsbranschen används huvud-
grupp 1 Jordbruk och jakt samt service i anslutning 
härtill, huvudgrupp 10 Livsmedelsframställning samt 
huvudgrupp 11 Framställning av drycker. Siffrorna 
gäller omsättning 2021. Källa: SCB

Sysselsättning
För att undersöka hur många personer livsmedels-
branschen och jordbruket sysselsätter i Skåne an-
vänds SCB:s registerbaserade sysselsättningsstatistik 
uppdelat på branscher enligt SNI 2007 på tvåsiffrig 
nivå. För att beskriva just branschen används huvud-
grupp 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning 
härtill samt huvudgrupp 10 Livsmedelsframställning 
respektive 11 Framställning av drycker. Statistiken 
baseras på dagbefolkning. Källa: SCB – RAMS 

Konjunkturbarometer
För att beskriva det konjunkturförväntningarna i rela-
tion till temaanalysen används Konjunkturinsitutets 
Regionala konjunkturbarometer för Sydsverige som 
omfattar Skåne och Blekinge. Konjunkturbarometern 
är en tendensundersökning vars syfte är att fånga upp 
utvecklingstendenser för olika ekonomiska variabler 
via så kallade nettotal. Nettotalet är skillnaden mellan 
andelen respondenter som svarat exempelvis ökat 
respektive minskat eller bättre respektive sämre 
på en fråga. Det finns ingen specifik undersökning 
för livsmedelsbranschen därför används kategorin 
Tillverkningsindustri (SNI 10–33). Konfidensindikatorn 
beräknas som ett medelvärde av nettotalen (säsongs-
rensade och standardisera- de) för ett antal frågor, och 
index=medelvärde 100. Värden över 100 motsvarar 
en starkare ekonomisk tillväxt än normalt och värden 
över 110 en mycket starkare tillväxt än normalt. 
Värden under 100 respektive under 90 har motsvaran-
de tolkning i termer av svagare och mycket svagare 
tillväxt än normalt. Källa: Konjunkturinstitutet

FO
TO

: N
EW

S 
Ø

RE
SU

N
D

Kortperiodisk sysselsättningsstatistik: Statis-
tiken baseras på en företagsbaserad urvalsun-
dersökning där både privat och offentlig sektor 
undersöks. Urvalet görs utifrån arbetsställen 
och juridiska enheter och anger antal anställda i 
näringsliv, icke-vinstdrivande organisationer, stat 
och kommun. Statistiken finns per kvartal och på 
regionnivå. I rapporten redovisar siffror för 2021 
jämfört med 2020. Källa: SCB 

Nystartade företag: Siffrorna för antalet nystar-
tade företag finns per kommun och kvartal. I 
rapporten redovisas siffror för 2021 jämfört med 
2022. Källa: Tillväxtanalys

Reporänta: Reporäntan är Riksbankens styrränta 
och huvudsakliga penningpolitiska verktyg. Genom 
att höja eller sänka reporäntan påverkar Riksban-
ken andra räntor i Sverige vilket påverkar efter-
frågan samt inflationen i den svenska ekonomin. 
Källa: Riksbanken via Macrobond

Största arbetsgivare: Siffrorna anger antalet an-
ställda enligt SCB:s statistik över samtliga arbets-
ställen, inom delområdet eller en kommun, hos en 
koncern eller bolag. Antalet anställda baseras i 
huvudsak på antalet personer som har fått en lön 
på minst 1000 kronor per månad. Det är möjligt att 
”ha fler jobb”, dvs. en person räknas på alla ställen 
hen har fått lön. Den senaste aktuella siffran är 
från mars 2022. Källa: SCB – Företagsregistret

Sysselsättningsgrad: Siffrorna anger hur stor 
andel av de 20-64-åriga i varje kommun som är 
förvärvsarbetande. Statistiken baseras på natt-
befolkningen och inkluderar inte gränspendlare. 
Senaste aktuella siffran är från 2020. På grund av 
en ny metod för datainsamling kan inte sysselsätt-
ningsgraden 2019 jämföras med tidigare år. Källa: 
SCB – RAMS

Till denna konjunkturrapport görs en 
temaanalys om hur coronakrisen och 
kriget i Ukraina har påverkat livsmed-
elspriserna som ökat det senaste året. 
Utgångspunkten för temat är kostnads-
ökningar och utmaningar för närings-
livet medan delen om privatekonomi 
behandlar påverkan för konsumen-
terna. Till temat används statistik för 
konsumentprishöjningar, omsättning, 
sysselsättning och konjunkturbarome-
ter samt antal konkurser. Dessutom har 
sex intervjuer genomförts. 

DATAKÄLLOR:

• Arbetsförmedlingen
• Danmarks Nationalbank
• Danmarks Statistik
• Danske Bank
• Dansk Indkøbs- og Logistisk Forum (DILF)
• De Økonomiske Råd
• Ekonomifakta
• Energimyndigheten
• Eurostat
• Federal Reserve 
• Finansdepartementet
• Finansministeriet
• Konjunkturinstitutet 
• Konsumenternas Energimarknadsbyrå 
• Kronofogden
• Lantbruksbarometern 2022 (Swedbank och 

Sparbankerna)

• Livsmedelsverket
• Macrobond
• Nordea
• Omni
• Riksbanken
• Skatteverket
• Statistiska Centralbyrån
• Svensk Mäklarstatistik
• Swedavia
• Swedbank
• Sveriges Riksbank
• Tillväxtanalys
• Tillväxtverket
• Tourism in Skåne
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• Arbetsförmedlingen
• Danmarks Nationalbank
• Danmarks Statistik
• Danske Bank
• Dansk Indkøbs- og Logistisk Forum (DILF)
• De Økonomiske Råd
• Ekonomifakta
• Eurostat
• Federal Reserve 
• Finansdepartementet
• Finansministeriet
• Konjunkturinstitutet
• Kronofogden
• Livsmedelsverket 

• Macrobond
• Nordea
• Omni
• Riksbanken
• Skatteverket
• Statistiska Centralbyrån
• Svensk Mäklarstatistik
• Swedavia
• Swedbank 

Sveriges Riksbank
• Tillväxtanalys
• Tillväxtverket
• Tourism in Skåne
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INTERVJUPERSONER:
 
• Alexandra Ernberg, fastighetsmäklare och 

franchisetagare, svar på mail 6 maj 2022 

• Anders Hansson, privatekonom Sparbanken 
Skåne,12 maj 2022 

• Bengt Johansson, jordbrukspolitisk utredare, 
Jordbruksverket, telefon 12 april 2022 

• Carl Eckerdal, chefekonom på Livsmedelsföre-
tagen, via Teams 3 maj 2022 

• Carina Back, fastighetsmäklare och franchi-
setagare, svar på mail 9 maj 2022 

• Christoffer Thuresson, fastighetsmäklare 
och partner, telefon 11 maj 2022 

• Emil Malmer, fastighetsmäklare och franchi-
setagare, svar på mail den 2 maj 2022 

• Jesper Jeschko Björnsson, fastighetsmäkla-
re och partner, svar på mail 10 maj 2022 

• Johan Blixt, supply chain-director, Pernod Ricard 
i Sverige, Teams 21 april 2022 

• Johan Borgström, fastighetsmäklare och 
franchisetagare, telefon 12 maj 2022 

• Kristina Fransson, Food Solutions direktör, Orkla 
Foods Sverige, på plats den 26 april 2022 

• Lars-Erik Lundkvist, näringspolitisk expert, 
Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), via Teams 21 
april 2022 

• Wiveca Almgren, vd och ägare, Magnihill, tele-
fon 19 april 2022
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