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Denna kommunanalys har utarbetats av 
Øresundsinstituttet i samarbete med Fastighets-
ägarna Syd. Rapporten är en förstudie till ett 
mer omfattande analysprojekt och inkluderar 
därmed inte alla kommuner i södra Sverige utan 
ett urval. De elva sydsvenska kommuner som 
har valts ut är Helsingborg, Hässleholm, Karls-
krona, Kristianstad, Landskrona, Lund, Malmö, 
Trelleborg, Ystad, Växjö och Ängelholm. Urva-
let av kommuner har gjorts av Fastighetsägarna 
Syd med utgångspunkt i att täcka in de största 
städerna i Skåne, Blekinge och Småland samt en 
spridning som representerar den geografi som 
föreningens medlemmar har.

Utifrån en rad parametrar som beskriver be-
folkningen och arbetsmarknaden rubriceras de 
elva utvalda kommunerna i olika gasellklasser, 
deras funktion i samspelet med andra kommu-

ner kartläggs och befolkningens struktur och 
förändring över tid analyseras. Indelningen i 
de tre gasellklasserna sker utifrån om respektive 
kommun har högre eller lägre tillväxt än de 
svenska kommunerna i genomsnitt.

Indelningen i gasellklasser baseras inte på någon 
värdering utan är till för att gruppera kommu-
nerna efter deras olika utvecklingstendenser. 
Att en stad/kommun är placerad i gasellklass ett 
betyder inte att den värderas högre än städer/
kommuner i gasellklass två eller tre – indelning-
en är ett konstaterande att tillväxten under de 
senaste fem åren har varit högre, att det finns en 
större dynamik, rörelse i vissa städer/kommuner 
än i andra. Det är också viktigt att komma ihåg 
att om en parameter har ett lågt värde i faktiska 
tal är det lättare att få en högre tillväxt när det 
som här mäts i procentuell förändring över tid.

FÖRORD

Det är viktigare än någonsin att förstå kommunernas dynamik, funktion och sam-
spel med andra kommuner. Globala megatrender som globalisering och urba-
nisering såväl som den nationella politiken påverkar kommunernas utveckling. 
Øresundsinstituttet har i samarbete med Fastighetsägarna Syd tagit fram denna 
rapport om den samhällsekonomiska utvecklingen i ett urval kommuner i södra 
Sverige. Avsikten är att vårt samarbete ska resultera i en årlig analys som kan 
kompletteras med fördjupningar om utvecklingen i enskilda kommuner till nytta 
för såväl kommuner, fastighetsägare som det övriga näringslivet.

Den analytiska verktygslåda som tagits fram 
till denna rapport kommer att utvecklas ytter-
ligare. Likaså kommer geografin att utökas 
till  att även omfatta de större kommunerna 
på Själland. Dessutom erbjuds kommuner att 
specialbeställa en lokal analys som byggs på 
med platsbaserad research.

NÄSTA STEG DANMARK
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Malmö, Landskrona och Helsingborg, tre städer 
längs Öresundskusten, placerar sig i gasellklass ett. 
Malmö och Landskrona är två städer som lämnat 
varvskrisen bakom sig, men fortfarande är inne i 
en utvecklingsfas där alla problem ännu inte har 
övervunnits. Helsingborg är en stad som historiskt 
har präglats av handel, logistik och turism och som 
nu hittar sin förnyelse bland annat inom e-handel. 
Samtidigt har stadens historiska roll som brohuvud 
till Danmark mött en ny verklighet sedan Öre-
sundsbron knutit Köpenhamn och Malmö närmare 
varandra. Bron ställs idag mot färjetrafik och planer 
på en tunnel mellan Helsingborg och Helsingör.

Universitetsstäderna Växjö och Lund överraskar genom 
att placera sig i gasellklass två. En förklaring är en sämre 
utveckling av arbetsmarknaden i Lund där bland annat 
Astra Zeneca lämnat staden medan Sony Mobile gjort 
stora neddragningar. I Växjö har inte utpendlingen 
till omgivande kommuner utvecklats lika starkt som 
för den svenska genomsnittskommunen. Samtidigt är 
tillflyttningen från utlandet lägre än genomsnittet.

Tre städer där militären är, eller har varit, stora 
arbetsgivare på orten placerar sig i gasellklass tre – 

SAMMANFATTNING
Gasellkommuner i södra Sverige

Karlskrona, Hässleholm och Kristianstad. Ett annat 
samband för dessa tre städer är att det är orter i en 
mera nordöstlig geografi jämfört med städerna i ga-
sellklass ett. I denna klass återfinns även hamnstaden 
Trelleborg som under de senaste åren upplevt stora 
förändringar i tillgänglighet i och med nystartad 
Pågatågstrafik och en ny motorväg vilket inte fullt 
ut syns i femårsstatistiken. Sannolikt kommer Trelle-
borgs placering i gasselmönstret därför att förändras.

Inkomstolikheten mellan de elva städerna ökar och 
det är främst de mindre städerna där invånarna redan 
har låga genomsnittliga inkomster som tappar fart. 
Tre av de fem mindre städerna i analysen, Karlskrona, 
Hässleholm och Kristianstad, men även Lund har 
haft lägre tillväxt i den genomsnittliga inkomsten än 
de övriga städerna. Ingen av de elva kommunerna 
har haft en tillväxt som överstiger den genomsnittliga 
inkomsttillväxten i riket. 

Malmö intar en särställning vad gäller utländsk attrak-
tionskraft (utrikes flyttningar som andel av alla in- och 
utflyttningar), inte bara bland de elva kommunerna 
i analysen, men också jämfört med Stockholm och 
Göteborg. 28 procent av alla flyttningar till och från 
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Malmö de senaste fem åren är utrikes flyttningar, vilket 
är 6–9 procentenheter högre än i såväl Göteborg med 
22 procent som Stockholm med 19 procent. Siffrorna 
betonar Malmös geografiska lokalisering och funktion 
som Sveriges port till Europa.

I tre städer har förvärvsfrekvensen ökat mer än i riket 
som helhet - Landskrona, Malmö och Ystad. De tre 
städerna har dock väldigt olika utgångsläge och orsa-
kerna till ökningen är olika. Landskrona och Malmö 
har lägst förvärvsfrekvens bland de elva städerna och 
orsaken till den högre förvärvsfrekvensen finns i en 
ökande sysselsättning. Ystad däremot har en hög 
förvärvsfrekvens, som är över rikssnittet. Ökningen i 
förvärvsfrekvensen i Ystad är en naturlig ökning som 
beror på att stadens invånare har en hög medelålder 
och att förvärvsfrekvensen är lägre bland de som fötts 
på 40-talet än de som fötts på 50-talet som har lägre 
förvärvsfrekvens än de som fötts på 60-talet. För-
värvsfrekvensen är mätt på befolkningen mellan 20 
och 64 år och här finns inte längre 40-talisterna med.

Trelleborg är placerad i gasellklass tre, men balan-
serar på gränsen till gasellklass två i och med att tre 
parametrar är väldigt nära på att möta kraven på 
tillväxt i gasellklass två. Det rör sig om parametrarna 
för befolkningstillväxten, inkomstutvecklingen och 
tillväxten i utpendlingen.

Lunds placering i gasellklass två beror på Lunds egen 
utveckling. Neddragningar och nedläggningar bland 
stadens stora företag som Sony Mobile, TetraPak och 
Alfa Laval och sedan tidigare Astra Zenecas exit från 
staden vilket inte har kunnat kompenseras av fram-
gångar för företag som Axis och Qlik. 

Visar kommunernas dynamik 
Det finns ett tydligt samband mellan stadens 
storlek och vilken gasellklass staden blir placerad i. 
Storstaden Malmö och andra större städer blir bäst 
placerade, medan de mindre städerna blir placerade 
i en lägre gasellklass. Samtidigt placerar pendlings-
kommunerna sig väldigt olika. Landskrona placerar 
sig i gasellklass ett, medan Ängelholm placeras i 
gasellklass två och Trelleborg som enda pendlings-
kommun placeras i gasellklass tre.
 
En placering i gasellklass ett är inte nödvändigtvis bätt-
re än en placering i de två övriga gasellklasserna, men 
det säger något om vilka städer som förändras mest, 
har störst dynamik och mobilitet under de senaste fem 
åren. Motsvarande har de städer som är placerade i ga-
sellklass tre en större stabilitet och en lägre förändrings-

takt för de parametrar som ingår i analysen. Välståndet 
och livskvaliteten kan vara lika bra, eller bättre, i en 
stad i gasellklass tre än i en stad i gasellklass ett. Ystad, 
som placeras i gasellklass två, är ett bra exempel på en 
stad som inte når topplacering när tillväxten rankas, 
men som har ett stabilt och bra utgångsläge med en 
hög förvärvsfrekvens och en högre genomsnittlig 
inkomst än de flesta övriga städerna i analysen. 

Samspel med andra kommuner 
– Stockholms och Köpenhamns betydelse 
Samspelet mellan städerna och de olika funktioner som 
städerna har är av betydelse för en stads faktiska ut-
veckling och utvecklingspotential. De olika städerna får 
olika stor draghjälp från de kringliggande städerna. På 
arbetsmarknaden sker det genom in- och utpendling 
och på bostadsmarknaden genom in- och utflyttning. 
Av de elva städerna får Lund, Landskrona och Trelle-
borg mest draghjälp från de kringliggande städerna, 
medan Växjö och Karlskrona får minst draghjälp.
 
Infrastrukturens betydelse för en stads utveckling och 
attraktionskraft ses bland annat genom att Stockholm 
är en av de tio största utpendlingskommunerna i tio 
av de elva utvalda kommunerna. Även om Stock-
holm är en av de tio största utpendlingskommunerna 
pendlar fler till Köpenhamn – totalt 7 000 pendlar 
till Köpenhamn och 5 200 till Stockholm.

Kommuner erbjuds en fördjupad lokal analys 
Øresundsinstituttets nya modell för kommunanalys 
i ett tillväxtperspektiv byggs nu upp i form av en 
analytisk verktygslåda som kommer att utvecklas 
ytterligare. Den översiktliga analysbild som nu 
presenteras kommer att fördjupas i samarbete med 
Fastighetsägarna Syd och utvecklas till en årlig över-
sikt där även de större kommunerna på Själland på 
sikt kommer att ingå. Samtidigt erbjuds kommu-
nerna en möjlighet att beställa fördjupande lokala 
analyser där den statistiska analysen kombineras 
med platsbaserad research som omfattar bland annat 
bostadsbyggande, innovationsförmåga och utveck-
lingen inom näringslivet och besöksnäringen. 
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Störst tillväxtdynamik bland kommunerna i södra Sverige finns för närvaran-
de i tre städer längs Öresundskusten. Universitetsstäderna överraskar med 
en något lägre tillväxttakt. Två tidigare och en nuvarande regementsstad har 
en långsammare tillväxt. Det är några iakttagelser i denna kommunanalys 
som Øresundsinstituttet utfört i samarbete med Fastighetsägarna Syd.

GASELL
KLASS ETT:
Malmö 
Helsingborg 
Landskrona

GASELL
KLASS TVÅ:
Ängelholm
Lund
Växjö
Ystad

GASELL
KLASS TRE:
Trelleborg 
Karlskrona 
Hässleholm
Kristianstad
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De nio största städerna i Skåne ingår i analysen 
samt den största staden i respektive Småland och 
Blekinge - Växjö, Karlskrona, Malmö, Lund, Lands-
krona, Helsingborg, Ystad, Trelleborg, Kristianstad, 
Ängelholm och Hässleholm.
 
De elva kommunerna har delats in i tre gasellklas-
ser utifrån sju parametrar inom befolkning och 
arbetsmarknad där den genomsnittliga tillväxten 
de senaste fem åren har jämförts med den genom-
snittliga tillväxten i alla svenska kommuner. Det har 
gjorts en samlad poängsättning där en parameter 
som ligger över rikssnittet ger ett pluspoäng, på 
rikssnittet ger noll poäng och under rikssnittet ger 
ett minuspoäng. 

Gasellklass ett utgörs av de kommuner som enligt 
den samlade poängräkningen får mellan tre och sju 
poäng. Gasellklass två omfattar kommuner med 
mellan plus två och minus två poäng. Gasellklass tre 
är kommuner med minus tre eller lägre poäng.
 
Gasellklass ett består av tre städer på Skånes 
västkust - Malmö, Landskrona och Helsingborg. 
För Malmö ligger sex av sju tillväxtparametrar över 
rikssnittet medan Helsingborg och Landskrona har 
fyra vardera. De tre kommunerna har gemensamt 
att de har en tillväxt i befolkningen, sysselsättningen 
och utpendlingen som är högre än rikssnittet. 

Gasellklass två består av två universitetsstäder, 
Växjö och Lund, samt de två utpendlingskom-
munerna Ängelholm och Ystad. I denna klass har 
Växjö, Lund och Ängelholm vardera tre tillväxtpa-
rametrar där de ligger över rikssnittet medan Ystad 
har två parametrar över och fyra parametrar under 
rikssnittet. 

Gasellklass tre består av de två tidigare regements-
städerna Hässleholm och Kristianstad, regementssta-
den Karlskrona samt hamnstaden Trelleborg. I den-
na klass har Karlskrona, Hässleholm och Trelleborg 
vardera en parameter där de ligger över rikssnittet. 
Mätningen avser förändringen under de senaste fem 
åren. I Trelleborg har det under den perioden skett 
stora förändringar i tillgängligheten med Pågatågs-
trafik som startats upp och en ny motorväg som 
byggts ända fram till staden. 
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Gasellkommuner i södra Sverige
Rapporten visar dynamiken i elva större kommuner i södra Sverige och fångar 
deras utvecklingstendens mätt enligt sju olika statistiska parametrar. Avsikten 
är att visa att kommunerna kan grupperas utifrån sina olika tillväxtmönster 
snarare än att rangordna dem enligt en bäst/sämst-skala. Analysen mål är att 
visa de strukturella skillnaderna mellan kommunernas utveckling som kan 
påverka de beslut som exempelvis fastighetsinvesterare och kommuner har att 
fatta för den framtida utvecklingen.

Indelningen i gasellklasser har gjorts utifrån sju 
parametrar. Fem av de sju mäter tillväxt: befolk-
ningstillväxt, sysselsättningstillväxt, inkomsttillväxt, 
tillväxt i utpendlingen och tillväxt i förvärvsfrek-
vensen. De sista två mäter flyttströmmar in och ut 
ur kommunen. Inrikes attraktionskraft mäter hur 
mycket inrikes flyttningar till kommunen överstiger 
utflyttningarna från kommunen och utrikes attrak-
tionskraft hur stor andel av alla in- och utflyttningar 
till/från kommunen som är till och från utlandet.

Alla parametrarna är beräknade utifrån siffror som 
avser utvecklingen under de senaste fem åren med 
undantag för befolkningstillväxten som är beräknad 
på faktisk utveckling i befolkningen och siffror från de 
senaste befolkningsprognoserna. Befolkningstillväx-
ten är den genomsnittliga årliga tillväxten de senaste 

fem åren och de kommande fem åren.
Det är viktigt att betona, att indelningen i gasell-
klasser inte innehåller någon värdering. Att en stad/
kommun är placerad i gasellklass ett betyder inte att 
den värderas högre än städer/kommuner i gasell-
klass två och tre – indelningen är ett konstaterande 
att tillväxten har varit högre, att det är mer dynamik 
och rörelse i vissa städer/kommuner än i andra. Det 
är också viktigt att komma ihåg att om en parame-
ter har ett lågt värde i utgångsläget är det lättare 
att få en hög tillväxt mätt i procent (ett exempel på 
detta är Malmö och Landskrona som båda har en 
låg förvärvsfrekvens och haft en hög tillväxt i den 
parametern under de senaste fem åren). Indelning-
en i gasellklasser kan bilda en utgångspunkt för en 
närmare analys av den enskilda kommunens rambe-
tingelser, tillväxtmöjligheter och utmaningar.

SÅ HAR VI RÄKNAT
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Vilken gasellklass en stad hamnar i beror både på 
värdet av de sju tillväxtparetrarna som används, 
men också på gränsdragningen mellan de tre 
gasellklasserna. Vi har därför testat olika gränser 
mellan gasellklasserna. Trelleborg har tre parametrar 
som balanserar på gränsen mellan två gasellklasser, 
befolkningstillväxten, inkomstutvecklingen och 
tillväxten i utpendlingen och om gränserna mellan 
de olika gasellklasserna hade varit lite lägre, hade 
Trelleborg haft en säker placering i gasellklass två, 
men hamnar alltså nu i gasellklass tre. Vi kommer 

GASELLKLASS ETT
Malmö, Helsingborg och Landskrona

GASELLKLASS TVÅ 
Ängelholm, Lund, Växjö och Ystad

GASELLKLASS TRE 
Trelleborg, Karlskrona, Hässleholm 
och Kristianstad

med stor sannolikhet at hitta Trelleborg i gasellklass 
två i en kommande mätning eftersom staden är 
inne i en tillväxtfas med den senaste förbättringen 
av infrastrukturen till staden.

Fem av de sju parametrarna mäter tillväxt: befolk-
ningstillväxt, sysselsättningstillväxt, inkomsttillväxt, 
tillväxt i utpendlingen och tillväxt i förvärvsfrekven-
sen. De sista två parametrarna mäter flyttströmmar 
in och ut ur kommunen, inrikes attraktionskraft 
mäter hur mycket den inrikes flyttningen till kom-
munen överstiger utflyttningen från kommunen 
och internationalisering mäter utrikes flyttningar 
till och från kommunen som andel av alla in- och 
utflyttningar till/från kommunen. 

Alla parametrar är beräknade utifrån siffror som avser 
utvecklingen under de senaste fem åren med undantag 
för befolkningstillväxten som är beräknad på faktisk 
utveckling i befolkningen och siffror från de senaste 
befolkningsprognoserna. Befolkningstillväxten är den 
genomsnittliga årliga tillväxten de senaste fem åren och 
prognosen för de kommande fem åren.

Det är viktigt att poängtera, att rubriceringen i 
gasellklasser inte ska ses som en indelning i bra och 
dåliga städer och kommuner. Vad det säger något 
om är den dynamik som respektive stad/kommun 
har – om det är en stad/kommun med hög föränd-
ringstakt eller om det är en stad/kommun med en 
mer lugn och stabil struktur. 
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KOMMUNERNA INDELADE I GASELLKLASSER 
- BASERAS PÅ PROCENTUELL FÖRÄNDRING UNDER DE SENASTE FEM ÅREN

Malmö

Hel
sing
borg

Lands
krona

Ängel
holm Lund Växjö Ystad

Trelle
borg

Karls
krona

Häss
leholm

Kristi
anstad Sverige

Befolkning 1,5% 1,7% 1,6% 1,4% 1,3% 1,3% 1,0% 1,0% 0,9% 1,2% 0,8% 1,2%

Inkomst 3,0% 3,1% 3,4% 3,2% 2,8% 3,2% 3,4% 3,0% 2,5% 2,5% 2,8% 3,7%

Sysselsättning 2,0% 1,7% 2,2% 1,6% 0,8% 1,5% 1,1% -0,2% 0,5% 0,9% 1,2% 1,5%

Förvärvsfrekvens 0,7% 0,2% 0,8% 0,3% 0,2% 0,3% 0,7% 0,1% 0,5% 0,3% 0,3% 0,5%

Utpendling 3,6% 2,6% 3,3% 1,4% 2,4% 1,1% 1,4% 2,1%* 2,1%* 2,2% 1,8% 2,0%

Inrikes attraktionskraft 1,7% 10,0% -1,2% 10,6% 2,2% 0,3% 11,9% 3,9% -3,8% -7,6% -0,9% 0,0%

Internationalisering 27,5% 19,4% 19,6% 11,4% 17,2% 14,5% 11,5% 13,8% 19,5% 18,0% 16,6% 18,9%

GASELLKLASS 1 GASELLKLASS 2 GASELLKLASS 3

Malmö
Helsing

borg
Lands
krona

Ängel
holm Lund Växjö Ystad

Trelle
borg

Karls
krona

Hässle
holm

Kristi
anstad

Befolkning 328 494 140 547 44 611 41 336 118 542 89 500 29 448 43 913 66 262 51 667 83 191

Inkomst 241 000 272 000 242 000 285 000 283 000 268 000 284 000 257 000 252.000 245 000 254 000

Sysselsättning 170 218 69 001 16 477 17 736 68 948 45 989 13 071 13 914 30 945 21 381 38 574

Förvärvsfrekvens 70,1% 74,3% 70,0% 81,8% 69,2% 77,9% 82,2% 78,2% 76,2% 76,8% 75,6%

Utpendling 41 285 17 915 8 475 8 556 21 552 6 785 5 184 9 817 4 020 7 199 7 927

Inrikes attraktionskraft 1 216 2 963 -132 903 890 66 752 334 -477 -779 -142

Internationalisering 12 016 5 151 2 101 947 3 523 3 634 769 1 014 2 215 2 269 2 706

DE SJU PARAMETRARNA BAKOM INDELNINGEN I FAKTISKA VÄRDEN
SAMBAND MELLAN INRIKES ATT-
RAKTIONSKRAFT OCH INKOMST-
TILLVÄXT
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INKOMST OCH INKOMSTTILLVÄXT
Städer med låg inkomst har haft låg tillväxt i 
inkomsten
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De större städerna placerar sig högst 
– pendlingskommunerna har stor spridning
Storstaden Malmö och de större städerna blir bäst 
placerade, när städerna ges tillväxtpoäng, medan de 
mindre städerna blir placerade lägst. På så sätt bekräf-
tar analysen vad vi redan vet, att globalisering och 
urbanisering har stärkt storstäderna och de större stä-
derna och missgynnat tillväxten i de mindre städerna. 
Mindre städer/tätorter som bildar en egen funktionell 
arbetsmarknadsregion eller ingår i en funktionell ar-
betsmarknadsregion med en mindre stad som centrum 
har svårt att konkurrera om att ta hem en topplacering 
i tillväxtracet. Tre av de mindre städerna som är med i 
denna analysen, Kristianstad, Karlskrona och Hässle-
holm blir alla placerade i gasellklass tre.

Pendlingskommunerna placerar sig dock väldigt 
olika. Landskrona placerar sig i gasellklass ett, medan 
Ängelholm placeras i gasellklass två och Trelleborg 
som enda pendlingskommun placeras i gasellklass tre. 

Befolkning och sysselsättning
De två helt centrala parametrarna i analysen är 
befolkningstillväxten och sysselsättningstillväxten. 
Om en stad har hög tillväxt i båda parametrarna är 
sannolikheten att staden också har hög tillväxt i fler 
av de andra parametrarna stor. De tre kommunerna 
i gasellklass ett, Malmö, Helsingborg och Landskro-
na, samt Växjö är de enda fyra kommunerna som 
båda har en befolknings- och sysselsättningstillväxt 
över rikssnittet. Kommunerna i gasellklass tre, Kris-
tianstad, Karlskrona och Trelleborg, har tillsammans 
med Ystad en tillväxt i såväl sysselsättningen som 
befolkningen som är under rikssnittet. 

Förändringar i befolkningen bestäms av antal födda 
och döda samt inrikes och utrikes flyttströmmar. 
Åtta av de elva städerna har haft födelseöverskott 
de senaste fem åren, medan Ystad, Ängelholm och 
Hässleholm har haft födelseunderskott. Hässle-
holm har dessutom haft en inrikes nettoutflyttning 
och hade haft en minskande befolkning om inte 
inflyttningen från utlandet varit positiv. Ytterliga-
re tre kommuner visar röda siffror för det inrikes 
flyttningsnettot. Båda Karlskrona, Kristianstad och 
Landskrona har en inrikes nettoutflyttning.

Samband mellan inrikes attraktionskraft och 
inkomst
Det finns ett tydligt positivt samband mellan den 
inrikes attraktionskraften och den genomsnittliga dis-
ponibla inkomsten per konsumtionsenhet. Ju högre 
genomsnittlig inkomst, desto mer attraktiv är kom-
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SAMBAND MELLAN TILLVÄXT I BE-
FOLKNING OCH SYSSELSÄTTNING

Kommunerna har delats in i tre gasellklasser 
utifrån om de har bättre eller sämre tillväxt än de 
svenska kommunerna i genomsnitt. Indelningen i 
gasellklasser har gjorts efter följande kriterier:

Hög tillväxt - tillväxten i en parameter är mer än 5 
procent över den genomsnittliga tillväxten i Sverige. 
Parametern tilldelas 1 tillväxtpoäng.

Genomsnittlig tillväxt - tillväxten är högst 15 pro-
cent lägre än den genomsnittliga tillväxten i Sverige 
och mindre än 5 procent högre än den genom-
snittliga tillväxten i Sverige. Parametern tilldelas 0 
tillväxtpoäng.

Låg tillväxt - tillväxten är mer än 15 procent lägre 
än den genomsnittliga tillväxten i Sverige. Parame-
tern tilldelas -1 tillväxtpoäng.

Det har enbart valts att sätta kriteriet låg tillväxt på 
en parameter om kommunen har en synligt lägre 
tillväxt än den genomsnittliga tillväxten i Sverige. 

Indelningen i tillväxtligor har gjorts genom att 
summera tillväxtpoängen för de sju parametrarna 
(hög tillväxt 1 poäng, genomsnittlig tillväxt 0 poäng, 
låg tillväxt -1 poäng)

GASELLKLASS ETT
– summan av tillväxtpoängen är 3 till 7

GASELLKLASS TVÅ 
– summan av tillväxtpoängen är högst 2 och minst -2

GASELLKLASS TRE
– summan av tillväxtpoängen är -7 till -3

GASELLKLASSER

* Fotnot: Tabellen ovan är avrundad vilket kan innebära att städer som har till synes samma tal i tabellen hamnar i olika klasser.
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BEFOLKNINGSTILLVÄXT
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MEDELÅLDER
De yngre blir yngre och de äldre blir äldre
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KOMPONENTERNA I BEFOLKNINGS-
TILLVÄXTEN

Kolumnerna visar hur många procent av befolkningstillväxten som har 
orsakats av respektive födelseöverskott, inrikes och utrikes nettoinflytt-
ning (vänstre axel). På höger axeln visas medelåldern.

GASELLKOMMUNER

FASTIGHETSÄGARNA SYD • September 2017

Den parameter som använts för befolkningstillväxt är 
en kombination av tillväxten i befolkningen de senas-
te fem åren och tillväxten enligt befolkningsprogno-
serna de kommande fem åren. Samlad för tioårsperi-
oden från 2011 till 2021 får Helsingborg den högsta 
befolkningstillväxten av alla elva kommunerna på i 
snitt 1,7 procent per år, näst högst Landskrona med 
1,6 procent per år och tredje högst Malmö med en 
tillväxt i befolkningen på 1,5 procent årligen. 

I fem städer växer befolkningen minst lika mycket 
som i riket som helhet både de senaste fem åren och 
de kommande fem åren enligt befolkningsprog-
noserna: Helsingborg, Malmö, Landskrona, Lund 
och Växjö. De senaste fem åren (2011 – 2016) har 
Malmö haft den högsta befolkningstillväxten med 
en årlig tillväxt på 1,6 procent, medan Landskrona 
de kommande fem åren fram till 2021 förväntas bli 
den kommun bland de elva kommunerna i analysen 
som får den högsta befolkningstillväxten med 2,2 
procent tillväxt per år. 

Tre städer har en sämre befolkningsutveckling än den 
genomsnittliga tillväxten i de svenska kommunerna 
både de senaste fem åren och de kommande fem 
åren: Karlskrona, Kristianstad och Ystad. Karlskrona 
och Kristianstad har de senaste fem åren haft en nega-
tiv inrikes nettoflyttning till staden och Ystad har en 
negativ naturlig befolkningstillväxt (födelseöverskott), 
då staden har en stor andel äldre invånare. 

Den största naturliga befolkningstillväxten har de 
städer som har den yngsta befolkningen - de tre 
städerna i gasellklass ett, Malmö, Helsingborg och 
Landskrona samt de två universitetsstäderna från 
gasellklass två, Växjö och Lund. Där finns också ett 
tydligt samband mellan medelåldern och föränd-
ringen över tid i denna. Bland de fem städerna 
med en befolkning som är yngre än genomsnittsål-
dern för samtliga svenskar – Malmö, Helsingborg, 
Landskrona, Växjö och Lund – har medelåldern 
för befolkningen i tre av dessa städer – Malmö, 
Helsingborg och Landskrona – minskat. Och mot-
svarande har invånarnas medelålder i de städerna 
med den högsta medelåldern – Ystad, Trelleborg, 
Hässleholm, Ängelholm och Kristianstad – ökat 
under de senaste fem åren. Med andra ord blir de 
yngre yngre och de äldre blir äldre! 

munen som bosättningsort och desto mer överstiger 
den inrikes inflyttningen utflyttningen till andra 
svenska kommuner. Den inrikes attraktionskraften 
mäts i hur många procent som inrikes tillflyttningar 
till en kommun överstiger inrikes utflyttningar från 
kommunen. Om parametern är lägre än 0 procent, är 
där fler som flyttar från kommunen än som flyttar till 
kommunen. Kommunerna med lägst inkomst, Häss-
leholm, Landskrona, Karlskrona och Kristianstad, har 
en negativ inrikes attraktionskraft, eller med andra 
ord flyttar fler från än till kommunen. Undantaget är 
Malmö som har en högre inrikes attraktionskraft än 
den genomsnittliga inkomsten tillsäger. Malmös  
8 500 gränspendlare till Danmark ingår inte i 
inkomststatistiken, vilket gör att statistiken under-
skattar den genomsnittliga inkomsten i Malmö. Läs 
mer om hur gränspendlingen påverkar inkomststatis-
tiken i faktaboxen på sidan 12. Tre andra kommuner, 
Växjö, Lund och Ängelholm, skiljer ut sig. De har 

alla en lägre inrikes attraktionskraft än den genom-
snittliga inkomsten tillsäger. Här kan bostadspriserna 
och bostadsbyggande vara en förklaring.

Inkomstolikheten mellan städerna ökar
Tre av de fyra mindre städerna i analysen, Karlskrona, 
Hässleholm och Trelleborg, men även Lund har haft 
lägre tillväxt i den genomsnittliga inkomsten än de 
övriga städerna. Anmärkningsvärt är att bara en av 
de elva kommunerna, Ängelholm, har en disponibel 
inkomst som är högre än rikssnittet och ingen av de 
elva kommunerna har haft en tillväxt som överstiger 
den genomsnittliga inkomsttillväxten i riket även om 
inkomsttillväxten i Malmö och Landskrona ligger nära 
den genomsnittliga tillväxttakten för hela riket. An-
märkningsvärt är också att inkomsten i städer med den 
lägsta genomsnittliga inkomsten har ökat mindre än i 
de övriga städerna. Inkomstolikheten mellan städerna 
har ökat.

Stora mängder flyktingar och invandrare kom till 
Sverige under flyktingkrisen och 2015 tog Sverige 
emot 163 000 asylansökande. Det påverkar så klart 
befolkningsstatistiken och en del av de parametrar 
som vi använder i vår analysmodell för gasellkom-
muner. En asylansökare ingår först i befolkningssta-
tistiken när hen har beviljats uppehållstillstånd och 
syns därför typiskt i befolkningsstatistiken först året 
efter att hen har anlänt till Sverige. Enligt statistik 
från Migrationsverket beviljades 72 000 personer 
uppehållstillstånd på grund av asyl 2016, vilket är en 
ökning från 38 000 året innan. Totalt invandrade 163 
000 personer till Sverige från utlandet år 2016 enligt 

befolkningsstatistiken – av dessa var 52 000 från Sy-
rien. Sverige hade redan innan flyktingkrisen en stor 
positiv nettoinflyttning från utlandet. 2012 invandra-
de 103 000 personer från utlandet till Sverige. 

De parametrar som påverkas är befolkningstill-
växten och parametern för internationalisering. 
Befolkningstillväxten ökar och en större andel än 
tidigare är orsakad av nettoinvandring från utlan-
det. Parametern för internationalisering mäter 
utrikes in- och utflyttningar i procent av alla in- och 
utflyttningar och den ökar när nettoinvandringen 
från utlandet till Sverige ökar.

HUR PÅVERKAR DET STORA ANTALET FLYKTINGAR PARAMETRAR-
NA FÖR BEFOLKNINGEN?
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En analys från SCB ”Gränspendlingens effekt på 
den officiella inkomststatistiken” (2017) visar att 
medianvärdet för den sammanräknade förvärvs-
inkomsten i Malmö ökar med 6,4 procent beräk-
nad på 2012 års siffror om gränspendlarnas in-
komst räknas in i den officiella inkomststatistiken. 
Malmö är den svenska kommunen som påverkas 

mest av gränspendlingen till Danmark. Enligt 2014 
års siffror från Örestat har Malmö 8 500 invånare 
som har sin huvudsysselsättning i Danmark och 
ytterligare 1 600 som under året har haft inkomst 
från Danmark. Medräknas gränspendlarna i 
sysselsättningsstatistiken ökar Malmös förvärvs-
frekvens från 66 procent till 70 procent.

GRÄNSPENDLINGENS EFFEKT PÅ INKOMSTEN OCH FÖRVÄRVS-
FREKVENSEN

Sysselsättningstillväxten har varit högst i Landskro-
na och Malmö bland de elva städerna de senaste 
fem åren (2010 – 2015). Högst har tillväxten varit 
i Landskrona med en årlig tillväxt på 2,2 procent. 
Både i Landskrona och i Malmö (tillväxt på 2 pro-
cent per år) har sysselsättningen ökat mer än befolk-
ningen, vilket är en starkt bidragande faktor till att 
förvärvsfrekvensen har ökat i båda städerna. I Ystad 
har förvärvsfrekvensen ökat nästan lika mycket som 
i Landskrona och Malmö, men här är förklaringen 
en naturlig ökning i förvärvsfrekvens. Äldre ålders-
grupper har en lägre förvärvsfrekvens än de yngre 
och när de yngre blir äldre ökar förvärvsfrekvensen 
naturligt. Det är det som har hänt i Ystad som har 
en högre andel äldre i arbetsstyrkan än de övriga 
städerna och har den äldsta befolkningen med en 
medelålder på 45 år. Landskrona och Malmö har 
tillsammans med Lund lägst förvärvsfrekvens bland 
de elva städerna och har därför bättre möjligheter 
att få en hög tillväxt i förvärvsfrekvensen, medan 
den stora ökningen i förvärvsfrekvensen i Ystad 
beror på en åldrande befolkning.

Helsingborg har som Malmö och Landskrona haft 
en ökning i sysselsättningen över rikssnittet de 
senaste fem åren och för alla tre städerna i gasell-
klass ett har också utpendlingen ökat mer än för de 
övriga åtta städerna i analysen - Malmö 3,6 procent 
årligen, Landskrona 3,3 procent och Helsingborg 
2,6 procent årligen. Den samtidigt höga tillväxten 
i både sysselsättningen och utpendlingen är tecken 
på en ökad dynamik på arbetsmarknaden i de tre 
kommunerna, som har den lägsta förvärvsfrekvens 
bland de elva kommunerna, när man bortser från 
Lund som på grund av stadens många studenter har 
den absolut lägsta förvärvsfrekvensen. 

Inkomsttillväxten i Helsingborg (3,1 procent) och 
Landskrona (3,4 procent) ligger förhållandevis nära 
rikssnittet (3,7 procent), medan Malmö med en ge-
nomsnittlig inkomsttillväxt i perioden 2011 – 2015 
på 3 procent ligger snäppet under. 

Den ekonomiska ojämlikheten inom städerna mätt 
med Gini-koefficienten stiger som förväntat med 
stigande medelinkomst i staden, dock ses en högre 
inkomstojämlikhet i Landskrona än snittinkomsten 
skulle förutspå. Det är ett resultat av de senare årens ut-
veckling i staden, men det har inte analyserats närmare 
i denna rapport vad precis det beror på. En annan stad 
som skiljer sig från de övriga är Ängelholm. Här är den 

genomsnittliga inkomsten hög och inkomstolikheten 
mellan invånarna låg. Ängelholm har samtidigt en väl-
digt hög förvärvsfrekvens, vilket är en trolig förklaring 
till den låga inkomstolikheten inom staden.

ÅRLIG SYSSELSÄTTNINGSTILLVÄXT 
OCH TILLVÄXT I FÖRVÄRVSFREK-
VENSEN SENASTE FEM ÅREN

FÖRVÄRVSFREKVENSEN OCH ÅRLIG 
TILLVÄXT I FÖRVÄRVSFREKVENSEN 
SENASTE FEM ÅREN

DISPONIBEL SNITTINKOMST PER 
KONSUMTIONSENHET OCH INKOM-
STOLIKHET (GINI-KOEFFICIENTEN)
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I avsnittet Kommungenomgång på sidorna 18-39 
finns fler siffror för de enstaka kommunerna. 
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Vissa kommuner gynnas mer av utvecklingen i de 
för kommunen mest betydande kommunerna än 
andra. Vi har sammanställt statistik för sysselsätt-
ningsutvecklingen i de tio största utpendlingskom-
munerna och statistik för befolkningsutvecklingen 
i de tio största inpendlings-, inflyttnings- och 
utflyttningskommunerna för de elva städerna i 
analysen. Det är olika för de enstaka städerna hur 
stor betydelse utvecklingen i andra kommuner har. 
En pendlingskommun är såklart mer beroende av 
sysselsättningsutvecklingen i andra kommuner än 
en inpendlingskommun, men om den senare har en 
stor inpendling är den beroende av befolkningsut-
vecklingen i pendlingskommunerna. 

Om vi ser på hur mycket draghjälp i form av syssel-
sättningstillväxt och befolkningstillväxt den enstaka 
kommunen får från andra kommuner, sticker fyra 
kommuner ut. Lund, Landskrona och Trelleborg är 
de kommuner som har gynnats mest av utveckling-
en i andra kommuner. Särskilt Lund skiljer sig med 
den högsta sysselsättningstillväxten i de tio störste 

SAMSPEL MED ANDRA KOMMUNER
Flyttning och pendling över kommungränser

utpendlingskommunerna och den största befolk-
ningstillväxten i såväl inpendlings- och inflyttnings- 
som utflyttningskommunerna. Trots detta placerar 
sig Lund i gasellklass två, vilket beror på den sämre 
arbetsmarknadsutvecklingen i staden.  Den fjärde 
kommunen som stickar ut är Karlskrona. Karlskrona 
är den kommun som fått minst draghjälp av utveck-
lingen i andra kommuner och faktiskt missgynnats 
av utvecklingen i dessa. Det är särskilt sysselsättnings-
tillväxten i utpendlingskommunerna som varit låg, 
bara 0,2 procent årligen de senaste fem åren mot ett 
rikssnitt på 1,5 procent. Karlskrona är centrum i den 
lokala arbetsmarknadsregionen, men har också själv 
haft en modest tillväxt i sysselsättningen de senaste 
fem åren på 0,5 procent årligen. 

Kommunerna intar också olika funktioner i samspe-
let med varandra. Det ses till exempel också genom 
de olika kommunklassificeringar som används för 
att underlätta statistiska jämförelser och analyser. 
SKL:s kommungruppsindelning, Tillväxtverkets 
funktionella analysregioner och SCB:s indelningar i 
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Utvecklingen i den enstaka kommunen är beroende av utvecklingen i särskilt de 
kringliggande kommunerna. De ger arbetstillfällen till en del av kommunens invå-
nare, bostäder till en del av de som har sin arbetsplats inom kommunens gränser 
och de påverkar kommunens tillgänglighet och utvecklingspotential genom till 
exempel infrastruktur som en flygplats.
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lokala arbetsmarknadsregioner är alla exempel som 
vi har använt som underlagsmaterial i denna analys. 

Om man på en och samma gång betraktar den 
internationella attraktionskraften (utrikes in- och 
utflyttningar i procent av alla in- och utflyttningar) 
och den inrikes attraktionskraften (procent som 
Inrikes inflyttningar överstiger inrikes utflyttningar), 
speglas vilken funktion den enstaka kommunen 
har i samspelet med de övriga kommunerna. Den 
internationella attraktionskraften i betydelse av de 
utrikes flyttningarnas andel av alla flyttningar till och 
från kommunen är högst i Malmö. Här utgör utrikes 
flyttningar 28 procent av alla in- och utflyttningar 
från Malmö de senaste fem åren (2011 - 2016). Men 
även i Helsingborg, Karlskrona och Landskrona utgör 
de utrikes flyttningarna en högre andel av alla in- och 
utflyttningar än genomsnittet för alla svenska kom-
muner. Det är dock bara Malmö och Helsingborg 
som båda har en hög internationell attraktionskraft 
och en hög inrikes attraktionskraft, medan Karlskro-
na och Landskrona har ett underskott på de inrikes 
flyttningsströmmarna med fler som flyttar från staden 
än till. Växjö, Lund, Trelleborg, Ängelholm och 
Ystad har alla en positiv inrikes attraktionskraft, men 
den utrikes attraktionskraften minskar med stadens 
storlek – högst är den i Lund och lägst i Ängelholm 
och Ystad. Hässleholm och Kristianstad har inte 
lyckats attrahera fler som flyttar till än från staden och 
Hässleholm hade haft en befolkningsminskning de 
senaste fem åren om kommunen inte fått en positiv 
befolkningstillströmning från utlandet. 

Kommunernas olika funktion illustreras också av 
mobiliteten på bostadsmarknaden mätt som andel 
in- och utflyttningar i procent av antal invånare. De 
större städerna med ett stort lärosäte (Lund, Malmö, 
Helsingborg och Växjö) och pendlingskommuner 
till större städer (Landskrona) har en stor in- och 
utflyttning och över en femårsperiod motsvarar an-
talet in- och utflyttningar att mellan 56 procent och 
90 procent av kommunens befolkning har flyttat in 
eller ut ur kommunen. Högst är andelen självklart 
för Lund, där Lunds Universitet med de många 
universitetsstuderande sätter sin stora prägel på sta-
den. Inpendlingskommuner (Ystad och Ängelholm) 
är de kommuner som har näst högst mobilitet och 
utpendlingskommunerna har lägst mobilitet med 
en in- och utflyttningsandel mellan 46 och 48 pro-
cent av kommunens invånare på fem år. Även om 
skillnaden mellan en stor del av kommunerna inte 
är så stor är den ändå synbar och särskilt märkbar är 
skillnaden mellan de större städerna med universi-

tet och de mindre utpendlingskommunerna utan 
universitet. De större städerna har en funktion som 
transitkommun, där många bor några år antingen 
för att studera, jobba eller i sin första bostad som 
nyanländ i Sverige. Landskrona som varken är 
en större stad eller har universitet har också hög 
mobilitet med större andel in- och utflyttningar än 
exempelvis Trelleborg, som har samma invånarantal 
som Landskrona. Efter flyttströmmarna att döma är 
Landskrona mer likt den större kommunenHelsing-
borg än jämnstora Trelleborg.

ÅRLIG BEFOLKNINGSTILLVÄXT I 
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Skåne

174

44

346

-

238

-

146

37

305

23
124

71

163

2295 621

865

526

114

147

617

311

Landskrona

Lund

Malmö Trelleborg Ystad Kristianstad

Hässleholm

Växjö

Karlskrona

Ängelholm

Helsingborg

6 495

12 900*

2 060

Antal personer som pendlar till 
Stockholm (första raden) och 
Köpenhamn* (andra raden)

STOCKHOLM PÅ TOPP 10-LISTAN 
ÖVER ORTER DIT INVÅNARNA I TIO 
SYDSVENSKA STÄDER ARBETS-
PENDLAR – MEN FLER PENDLAR 
TILL KÖPENHAMN 

5 200 Även om Stockholm är med på tio syd-
svenska städers topp 10, pendlar fler till 
den danska huvudstaden Köpenhamn. 
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Stockholm
Antal pendlare från de 

elva sydsvenska kommunerna

7 000

Skåne har en unik situation med tillgång till ar-
betsmarknaden i två huvudstäder – Stockholm och 
Köpenhamn – genom en kombination av Öre-
sundsbron, färjor mellan Helsingör och Helsingborg 
och flera flygplatser som ger snabb tillgång även till 
arbetsmarknaden i Stockholm. 

Att de två huvudstäderna är med på topplistan över 
arbetskommuner dit invånarna pendlar är ett tecken på 
hur viktig infrastrukturen är för städernas utveckling.

*Köpenhamn har i denna översikten definierats som 
staden Köpenhamn som består av kommunerna 
Köpenhamn, Frederiksberg, Tårnby och Dragör.
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Köpenhamn
Antal pendlare från 

nio skånska kommuner

VÄXJÖ
Utpendling till Stockholm: 346
Restid till Stockholm: 2 t 25 min
Utpendling till Köpenhamn: -
Restid till Köpenhamn:  2 t 33 min

KARLSKRONA
Utpendling till Stockholm: 238
Restid till Stockholm: 3 t
Utpendling till Köpenhamn: -
Restid till Köpenhamn:  3 t 21 min

MALMÖ
Utpendling till Stockholm: 2 060
Restid till Stockholm: 3 t
Utpendling till Köpenhamn: 5 621
Restid till Köpenhamn:  35 min

HELSINGBORG
Utpendling till Stockholm: 617
Restid till Stockholm: 3 t
Utpendling till Köpenhamn: 311
Restid till Köpenhamn:  1 t 16 min

LUND
Utpendling till Stockholm: 865
Restid till Stockholm: 2 t 50 min
Utpendling till Köpenhamn: 526
Restid till Köpenhamn:  47 min

KRISTIANSTAD
Utpendling till Stockholm: 305
Restid till Stockholm: 2 t 35 min
Utpendling till Köpenhamn: 23
Restid till Köpenhamn:  1 t 44 min

HÄSSLEHOLM
Utpendling till Stockholm: 146
Restid till Stockholm: 3 t 2 min
Utpendling till Köpenhamn: 37
Restid till Köpenhamn:  1 t 25 min

LANDSKRONA
Utpendling till Stockholm: 114
Restid till Stockholm: 3 t 21 min
Utpendling till Köpenhamn: 147
Restid till Köpenhamn:  1 t 5 min

TRELLEBORG
Utpendling till Stockholm: 163
Restid till Stockholm: 2 t 26 min
Utpendling till Köpenhamn: 229
Restid till Köpenhamn:  1 t 3 min

ÄNGELHOLM
Utpendling till Stockholm: 174
Restid till Stockholm: 2 t 27 min
Utpendling till Köpenhamn: 44
Restid till Köpenhamn:  1 t 47 min

YSTAD
Utpendling till Stockholm: 124
Restid till Stockholm: 2 t 30 min
Utpendling till Köpenhamn: 71
Restid till Köpenhamn:  1 t 18 min

UTPENDLING TILL STOCKHOLM OCH KÖPENHAMN
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Arbetsmarknaden i Stockholm är viktig för sysselsättningen i de största sydsvenska 
städerna. Stockholm finns med på topplistan över arbetskommuner dit invånarna 
pendlar för tio av de elva utvalda sydsvenska städerna. Men betydligt fler pendlar till 
Köpenhamn från de utvalda städerna än till Stockholm. Dock finns inte statistik för 
pendlingen till Köpenhamn från kommuner utanför Skåne, varför siffran för utpend
ling till Köpenhamn avser nio av de elva kommunerna i analysen.
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Om kommunstatistiken

DE SJU TILLVÄXTPARAMETRARNA

Befolkning
Tillväxten i befolkningen de senaste fem åren och 
tillväxten enligt befolkningsprognoserna de kom-
mande fem åren

Inkomst
Den genomsnittliga årliga tillväxten i den genom-
snittliga disponibla inkomsten per konsumtionsen-
het i kronor senaste fyra åren. 

Sysselsättning
Den genomsnittliga årliga tillväxten i antalet för-
värvsarbetande med arbetsplats i kommunen de 
senaste fem åren.

Förvärvsfrekvens 
Den genomsnittlige årliga tillväxten de senaste fem 
åren i andelen personer 20–64 år med bostad i kom-

munen som förvärvsarbetar i relation till samtliga 
personer mellan 20 och 64 år. I beräkningen ingår 
gränspendlare till Danmark.

Utpendling
Den genomsnittliga årliga tillväxten de senaste fem 
åren för antalet förvärvsarbetande med bostad i 
kommunen, men arbetsplats i en annan kommun.

Inrikes attraktionskraft 
Inrikes attraktionskraft är beräknad som antalet 
procent som inrikes inflyttningar överstiger inrikes 
utflyttningar de senaste fem åren. 

Internationalisering
Hur stor en andel utrikes in- och utflyttningar utgör i 
procent av alla in- och utflyttningar de senaste 5 åren. 

Se avsnittet ”De sju parametrarna” sist i rapporten 
för en mer detaljerad beskrivning av parametrarna.

(INTER)NATIONELL TILLGÄNGLIGHET
Restiden till Köpenhamn och Stockholm gäller 
kollektivtrafik och flyg.

KARAKTÄRISTIKA
Försörjningskvoten  
Totalbefolkning/personer i arbetsför ålder (här 19 – 
64 år). 

Disponibel inkomst 
Den genomsnittliga disponibla inkomsten per kon-
sumtionsenhet i kronor

Inkomstolikhet (Gini-koefficienten)
Gini-koefficienten är ett mått för graden av in-
komstolikhet. Om alla inkomsttagare har samma 
inkomst, är Gini-koefficienten noll.

SAMSPEL MED ANDRA KOMMUNER - DE TIO 
STÖRSTA 

Tabellen visar de tio största utpendlings-, inpend-
lings-, inflyttnings- och utflyttningskommunerna för 
den enskilda kommunen.
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I detta avsnitt analyseras utvecklingen i varje enskild kommun närmare och för 
varje kommun finns en egen faktasida. Kommunerna presenteras uppdelade i 
gasellklasserna och inom varje gasellklass rangordnas de efter i första hand hur 
många tillväxtpoäng de har i gasellklassindelningen och därnäst hur nära gränsen 
mellan två gasellklasser tillväxtparametrarna för den enskilda staden befinner sig.  

Många av kommunerna i de olika gasellklasserna 
har en rad kännetecken gemensamt. I gasellklass 
ett har till exempel befolkningen föryngrats de 
senaste fem åren i alla tre städerna, Malmö, Lund 
och Helsingborg. Det är de enda av de elva städer-
na i analysen som har en sjunkande medelålder. 

I gasellklass två hittar vi de tre städerna vars in-
vånare har den högste genomsnittliga disponibla 
inkomsten, Ängelholm, Ystad och Lund, och 

dessutom Växjö som tillsammans med Lund är de 
två stora universitetsstäderna i analysen.

I gasellklass tre återfinner vi tre av de fyra stä-
derna som inte är belägna nära en större stad, 
Hässleholm, Karlskrona och Kristianstad och 
dessutom hamnstaden Trelleborg som dock 
poängmässigt hamnar väldigt nära en placering i 
gasellklass två.
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TRELLEBORG. 
Pendlingskommun nära 
storstad
Utpendlingskommun

VÄXJÖ. 
Större stad
Inpendlingskommun
Universitetsstad

KARLSKRONA. 
Mindre stad/tätort
Inpendlingskommun
Universitetsstad

MALMÖ. 
Storstad
Inpendlingskommun
Universitetsstad

LUND. 
Större stad
Inpendlingskommun
Universitetsstad

HELSINGBORG. 
Större stad
Inpendlingskommun
Universitetsstad

YSTAD. 
Mindre stad/tätort
Utpendlingskommun

LANDSKRONA. 
Pendlingskommun nära 
större stad
Utpendlingskommun

KRISTIANSTAD. 
Mindre stad/tätort
Inpendlingskommun
Universitetsstad

HÄSSLEHOLM. 
Mindre stad/tätort
Utpendlingskommun

ÄNGELHOLM. 
Pendlingskommun nära 
större stad
Utpendlingskommun

ELVA KOMMUNER
INGÅR I ANALYSEN

Urvalet av kommuner har gjorts av Fastighetsägar-
na Syd med utgångspunkten att täcka in de största 
städerna i Skåne, Blekinge och Småland samt en 
spridning som representerar den geografi som för-
eningens medlemmar har. Städerna som har valts 
ut är: Växjö, Karlskrona, Malmö, Lund, Helsing-
borg, Trelleborg, Ystad, Landskrona, Kristianstad, 
Hässleholm och Ängelholm.
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HELSINGBORG. HÄSSLEHOLM. KARLSKRONA. 

KRISTIANSTAD. LANDKSRONA. LUND. MALMÖ. 

TRELLEBORG. VÄXJÖ. YSTAD. ÄNGELHOLM.  
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Sex av de sju tillväxtparametrarna för Malmö ligger 
över rikssnittet och ger Malmö en placering i gasell-
klass ett. Att tillväxten i Malmö har varit högre än 
rikssnittet beror enbart på utvecklingen i Malmö. 
Staden får inte draghjälp från stadens största in- och 
utpendlingskommuner, som haft en lägre tillväxt än 
rikssnittet. Bättre är det för de kommuner som har 
stor inflyttning till Malmö och som Malmöborna 
flyttar till. Här har befolkningstillväxten varit över 
rikssnittet. 

Malmö har med en låg förvärvsfrekvens och 
inkomstnivå ett annat utgångsläge än många av de 
andra kommunerna. Malmö har en av de lägsta 
förvärvsfrekvenserna bland de elva kommunerna i 
analysen och den lägsta genomsnittliga disponibla 
inkomsten per konsumtionsenhet. I inkomsten har 
dock inte gränspendlarnas inkomst från Danmark 
räknats med, och om man tar höjd för gränspend-
larnas inkomst befinner sig inte Malmö längre på 
en bottenplacering. Malmö skiljer sig från de övriga 

städerna i analysen, inte bara genom att Malmö 
är den enda storstaden, men också på andra sätt. 
Malmö har en bra tillväxt på alla tillväxtparametrar 
utom när det gäller inkomst. 

Malmö intar en särställning vad gäller utländsk 
attraktionskraft, som mäter utrikes flyttningar som 
andel av alla in- och utflyttningar. Och det gäller 
inte bara bland de elva kommunerna i analysen, 
men också jämfört med de två övriga storstäderna. 
28 procent av alla flyttningar till och från Malmö de 
senaste fem åren är utrikes flyttningar. In- och ut-
flyttningarna från utlandet är 6 – 9 procentenheter 
högre i Malmö än i såväl Göteborg med 22 procent 
och Stockholm med 19 procent. Siffrorna betonar 
Malmös geografiska lokalisering och funktion som 
porten till Europa. 2016 ökade utrikes inflyttningar 
till Malmö med 1 300 personer främst på grund 
av den stora flyktingtillströmningen hösten 2015 
(asylsökande ingår först i befolkningsstatistiken när 
beslut om uppehålls tillstånd är taget).

MALMÖ, HELSINGBORG OCH LANDSKRONA.

GASELLKLASS 1

MALMÖ

LANDSKRONA

Landskrona, som är den av de tre pendlingskom-
munerna i analysen som placerar sig bäst tillväxt-
mässigt, gynnas av ett bra geografiskt läge, med bra 
kommunikationer med både Öresundståg och Påga-
tåg till Helsingborg, Lund och Malmö samt E6:an 
nära intill staden. Helsingborg, Malmö och Lund 
kan nås inom rimlig pendlingstid, och Köpenhamn 
inom en pendlingstid på drygt en timme.
Fyra tillväxtparametrar ligger över rikssnittet i 
Landskrona – befolkningstillväxt, sysselsättning, 
förvärvsfrekvens och utpendling. Sysselsättnings-
tillväxten på i genomsnitt 2,2 procent årligen de 
senaste fem åren är den absolut högsta bland de elva 
städerna. Också ökningen i förvärvsfrekvensen på 
i snitt 0,8 procent årligen är högst, men ökningen 
sker från en låg nivå. Tillsammans med Malmö har 
Landskrona den lägsta förvärvsfrekvensen och lägsta 
inkomsten bland de utvalda kommunerna. När det 
gäller utpendlingen är det bara Malmö som har haft 
en högre tillväxt än Landskronas 3,3 procent årligen 
de senaste fem åren.

Landskronas läge utgör en konkurrensfördel för 
staden och är en starkt bidragande faktor till Lands-
kronas placering i gasellklass elva. 2013 invigde 
transportföretagen DSV Nordens mest moderna 
logistikanläggning vid stadens södra infart intill 
E6:an. Anläggningen är DSV:s logistiska nav för 
Central- och Västeuropa och DSV är i dag en av 
Landskronas största arbetsgivare. 

En annan bidragande faktor till Landskronas höga 
tillväxttakt är utvecklingen i de kommuner som 
staden har störst samspel med i form av pendling 
och in- och utflyttningar. Bland de elva städerna är 
det bara Lund som gynnas mer av utvecklingen i de 
kringliggande kommunerna än Landskrona.

Inkomstutvecklingen och internationaliseringen 
ligger på rikssnittet, medan den inrikes attraktions-
kraften ligger under rikssnittet. Staden står sig inte 
i konkurrensen med andra städer när det gäller att 
dra till sig personer, som redan bor i Sverige, med 
det resultatet att fler flyttar från staden till övriga 
kommuner i Sverige än till Landskrona från övriga 
delen av Sverige.  Stora utvecklingsprojekt med 
kustnära bostäder är dock på gång och kan de kom-
mande åren bidra till att fler flyttar till staden från 
den övriga delen av Sverige. 

Fyra av sju tillväxtparametrar för Helsingborg ligger 
över rikssnittet – tillväxt i befolkning, sysselsättning, 
utpendling och den inrikes attraktionskraften. Hel-
singborg är med en tillväxt på 1,7 procent årligen 
den staden bland de elva med den högsta befolk-
ningstillväxten för de senaste fem åren och de kom-
mande fem åren tillsammans. Både barnafödande 
och inrikes samt utrikes inflyttningar till staden 
bidrar positivt och Helsingborg är den bland de elva 
städer som har högst andel nyinflyttade invånare 
från övriga svenska kommunerna i befolkningen. 
Helsingborg har det näst största överskottet på flytt-
balansen mot övriga svenska kommuner de senaste 
fem åren bland alla 290 svenska kommuner – bara 
Sundbyberg i Stockholms län har haft en högre 
nettoinflyttning. En föryngring av befolkningen i 
Helsingborg orsakas av invandring av yngre utrikes 
födda och ett högt barnafödande och inte av till-
flyttning av studenter till Campus Helsingborg.

Helsingborg har satsat hårt på att öka bostadsbyg-
gandet i nära samarbete med byggbranschen vilket 
gett utslag på befolkningsutvecklingen. Framöver 
utgör stadsutvecklingsprojektet H+ i hamnområdet 
en ytterligare tillväxtpotential med fler nya bostäder 
men också nya kontor vilket kan komma att stimu-
lera arbetsmarknaden.

Sysselsättningen har haft samma höga tillväxt som 
befolkningen (1,7 procent årligen de senaste fem 
åren). Omkring hälften av alla nya arbetstillfällen 
har skapats inom utbildningssystemet och vård 
och omsorg, medan stadens växande betydelse som 
logistik och e-handelscentrum har bidragit till en 
ökning på 500 arbetstillfällen i handeln under de 
senaste fem åren och handeln är fortfarande den 
största branschen i Helsingborg.

Även om befolkningen i arbetsför ålder (20 - 64 
år) med en tillväxt på 1,2 procent årligen har ökat 
mindre än sysselsättningen (1,7 procent), har 
förvärvsfrekvensen endast ökat 0,2 procent årligen 
de senaste fem åren, vilket är under ökningen i riket 
som helhet på 0,5 procent. En del av förklaringen, 
men inte hela, är att inpendlingen till Helsingborg 
har ökat mer än utpendlingen. Medan inpendlingen 
till Helsingborg har ökat med 2 600 personer från 
2010 till 2015 har utpendlingen från Helsingborg 
endast ökat med 1 600 personer. Noteras bör att 
utpendlingen till Danmark har minskat med 500 
personer under perioden 2010 till 2014.

HELSINGBORG
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KOMMUNGENOMGÅNG

FASTIGHETSÄGARNA SYD • September 2017

SAMSPEL MED ANDRA KOMMUNER - DE 10 STÖRSTA

(INTER)NATIONELL TILLGÄNGLIGHET
30 km till CPH Airport
31 km till Malmö Airport
Restid till Köpenhamn: 35 min
Restid till Stockholm: 3 t 0 min

KARAKTÄRISTIKA
Befolkning: 328 494
Medelålder: 38,5
Ökning per år senaste 5 åren: -0,21%
 
Försörjningskvoten: 1,6

Disponibel inkomst*: 241 000
Inkomstolikhet (Gini-koefficienten): 0,27
Ändring i Gini-koefficienten senaste 4 åren: 0,01
 
Hushåll 
Total andel ensamboende: 53%
Total andel ensamstående med barn 0-24 år: 7%
Total andel sammanboende med barn 0-24 år: 19%
 
Förvärvsfrekvens: 70,1%

MALMÖ
TYP AV KOMMUN
Storstad
Inpendlingskommun
Universitetsby

Som den enda storstaden i analysen har Malmö ett annat 
utgångsläge än de övriga städerna i analysen och intar 
första placeringen i gasellklass ett med sex tillväxtpa-
rametrar över rikssnittet. Närheten till utlandet präglar 
staden genom stor inflyttning från utlandet och genom 
stadens starka anknytning till den danska arbetsmarkna-
den och närheten till Köpenhamns flygplats i Kastrup.

Årlig sysselsättningstillväxt 
i de 10 största utpendlings-
kommunerna (2015): 1,0%
 

Befolkningstillväxt i de 10 
största inpendlingskom-
munerna (2015): 1,0%

Inflyttningar - årlig befolk-
ningstillväxt i de 10 största 
inflyttningskommunerna 
(2015): 1,2%

Utflyttningar - årlig befolk-
ningstillväxt i de 10 största 
utflyttningskommunerna 
(2015): 1,2%

(Siffrorna avser utvecklingen de senaste 5 åren) * Genomsnittlig disponibel inkomst per konsumtionsenhet i kronor

Befolkning

Inkomst

Sysselsättning

Förvärvsfrekvens

Utpendling

Inrikes attraktionskraft

Internationalisering

Inflyttning 2016 Utflyttning 2016 Inpendling 2015 Utpendling 2015

Lund 2244 Lund 1737 Lund 10190 Lund 10855

Stockholm 827 Vellinge 1052 Vellinge 7211 Köpenhamn 4034

Burlöv 800 Stockholm 994 Trelleborg 5483 Burlöv 2645

Helsingborg 681 Burlöv 959 Svedala 4549 Stockholm 2060

Vellinge 629 Trelleborg 792 Lomma 3597 Helsingborg 1854

Göteborg 613 Staffanstorp 700 Staffanstorp 3548 Vellinge 1597

Trelleborg 589 Svedala 670 Burlöv 3314 Trelleborg 1449

Svedala 412 Göteborg 626 Kävlinge 3294 Svedala 1365

Landskrona 407 Helsingborg 581 Helsingborg 2991 Tårnby 1229

Kristianstad 386 Lomma 573 Eslöv 2254 Staffanstorp 1043

-‐0,5%
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
3,0%
3,5%
4,0%
Befolkning

Inkomst

SysselsättningFörvärvsfrekvens

Utpendling

Malmö Sverige
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Inflyttning 2016 Utflyttning 2016 Inpendling 2015 Utpendling 2015

Malmö 581 Malmö 681 Höganäs 3351 Malmö 2991

Höganäs 470 Höganäs 512 Ängelholm 3194 Landskrona 1887

Landskrona 459 Åstorp 478 Landskrona 2601 Ängelholm 1687

Bjuv 440 Bjuv 468 Bjuv 2326 Höganäs 1432

Ängelholm 436 Ängelholm 444 Åstorp 1992 Lund 1412

Åstorp 423 Landskrona 401 Malmö 1854 Åstorp 1092

Lund 274 Stockholm 276 Klippan 1045 Bjuv 1056

Stockholm 241 Lund 268 Lund 1035 Stockholm 617

Göteborg 195 Göteborg 237 Svalöv 701 Helsingør 487

Halmstad 157 Halmstad 147 Kävlinge 619 Göteborg 356

-0,5% 
0,0% 
0,5% 
1,0% 
1,5% 
2,0% 
2,5% 
3,0% 
3,5% 
4,0% 

Befolkning

Inkomst

SysselsättningFörvärvsintensitet

Utpendling

Helsingborg Sverige

KOMMUNGENOMGÅNG

FASTIGHETSÄGARNA SYD • September 2017

SAMSPEL MED ANDRA KOMMUNER - DE 10 STÖRSTA

(INTER)NATIONELL TILLGÄNGLIGHET
34 km till Ängelholm Helsingborg Airport
Restid till Köpenhamn: 1 t 16 min
Restid till Stockholm: 3 t 0 min

KARAKTÄRISTIKA
Befolkning: 140 547
Medelålder: 40,8
Ökning per år senaste 5 åren: -0,10%
 
Försörjningskvoten: 1,7

Disponibel inkomst*: 272 000
Inkomstolikhet (Gini-koefficienten): 0,31
Ändring i Gini-koefficienten senaste 4 åren: 0,02
 
Hushåll 
Total andel ensamboende: 51%
Total andel ensamstående med barn 0-24 år: 6%
Total andel sammanboende med barn 0-24 år: 21%
 
Förvärvsfrekvens: 74,3%

HELSINGBORG
TYP AV KOMMUN
Större stad
Inpendlingskommun
Universitetsby

Sundets Pärla, Helsingborg, har satsat hårt på att öka 
bostadsbyggandet och är den staden bland de elva i ana-
lysen som har den högsta befolkningstillväxten i helea 
perioden från 2011 till 2021 och tar en andra placering 
i gasellklass två. Sysselsättningen har växt i takt med 
befolkningen, men en ökad inpendling till staden medför 
att förvärvsfrekvensen har ökat minimalt.

Årlig sysselsättningstillväxt 
i de 10 största utpendlings-
kommunerna (2015): 1,6%
 

Befolkningstillväxt i de 10 
största inpendlingskom-
munerna (2015): 1,0%

Inflyttningar - årlig befolk-
ningstillväxt i de 10 största 
inflyttningskommunerna 
(2015): 1,1%

Utflyttningar - årlig befolk-
ningstillväxt i de 10 största 
utflyttningskommunerna 
(2015): 1,1%

(Siffrorna avser utvecklingen de senaste 5 åren) * Genomsnittlig disponibel inkomst per konsumtionsenhet i kronor

Befolkning

Inkomst

Sysselsättning

Förvärvsfrekvens

Utpendling

Inrikes attraktionskraft

Internationalisering

Inflyttning 2016 Utflyttning 2016 Inpendling 2015 Utpendling 2015

Helsingborg 401 Helsingborg 459 Helsingborg 1887 Helsingborg 2601

Malmö 352 Malmö 407 Malmö 802 Malmö 1680

Svalöv 233 Svalöv 153 Svalöv 773 Lund 1253

Kävlinge 136 Lund 134 Kävlinge 525 Kävlinge 560

Lund 136 Kävlinge 100 Lund 465 Svalöv 351

Eslöv 49 Göteborg 66 Köpenhamn 277 Eslöv 163

Bjuv 41 Eslöv 56 Eslöv 237 Lomma 143

Göteborg 32 Ängelholm 53 Bjuv 198 Stockholm 114

Hässleholm 30 Kristianstad 36 Lomma 159 Ängelholm 114

Stockholm 30 Åstorp 32 Ängelholm 157 Köpenhamn 105

KOMMUNGENOMGÅNG

FASTIGHETSÄGARNA SYD • September 2017

SAMSPEL MED ANDRA KOMMUNER - DE 10 STÖRSTA

(INTER)NATIONELL TILLGÄNGLIGHET
55 km till Ängelholm Helsingborg Airport
Restid till Köpenhamn: 1 t 5 min
Restid till Stockholm: 3 t 21 min

KARAKTÄRISTIKA
Befolkning: 44 611
Medelålder: 41
Ökning per år senaste 5 åren: -0,15%
 
Försörjningskvoten: 1,7

 
Disponibel inkomst*: 393 200
Inkomstolikhet (Gini-koefficienten): 0,31
Ändring i Gini-koefficienten senaste 4 åren: 0,024
 
Hushåll 
Total andel ensamboende: 49%
Total andel ensamstående med barn 0-24 år: 7%
Total andel sammanboende med barn 0-24 år: 21%
 
Förvärvsfrekvens: 77,9%

LANDSKRONA
TYP AV KOMMUN
Pendlingskommun nära 
större stad
Utpendlingskommun

Uppstickaren Landskrona nappar tredjeplatsen i gasell-
klass ett. Stadens läge är en konkurrensfördel för Lands-
krona och en starkt bidragande faktor till Landskronas 
placering i gasellklass ett. Såväl befolkningstillväxten 
som sysselsättningstillväxten, tillväxten i förvärvsfrek-
vens och utpendlingen har ökat mer än rikssnittet.

Årlig sysselsättningstillväxt 
i de 10 största utpendlings-
kommunerna (2015): 1,6%
 

Befolkningstillväxt i de 10 
största inpendlingskom-
munerna (2015): 1,2%

Inflyttningar - årlig befolk-
ningstillväxt i de 10 största 
inflyttningskommunerna 
(2015): 1,3%

Utflyttningar - årlig befolk-
ningstillväxt i de 10 största 
utflyttningskommunerna 
(2015): 1,3%

(Siffrorna avser utvecklingen de senaste 5 åren) * Genomsnittlig disponibel inkomst per konsumtionsenhet i kronor

Befolkning

Inkomst

Sysselsättning

Förvärvsfrekvens

Utpendling

Inrikes attraktionskraft

Internationalisering

-‐0,5%
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
3,0%
3,5%
4,0%
Befolkning

Inkomst

SysselsättningFörvärvsfrekvens

Utpendling

Landskrona Sverige
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KOMMUNGENOMGÅNG

FASTIGHETSÄGARNA SYD • September 2017

Ängelholm har ett naturskönt läge längst in i Skäl-
derviken och bra tillgänglighet med motorvägen 
E6/E20 i utkanten av kommunen, Västkustbanan 
som går igenom staden och Ängelholm Helsing-
borg Airport i kommunen. Som den enda av de 
tre pendlingskommunerna i analysen, placerar sig 
Ängelholm med tre parametrar med en tillväxt över 
rikssnittet i gasellklass två. Såväl befolkningstillväx-
ten som sysselsättningstillväxten och den inrikes 
attraktionskraften är högre än genomsnittet bland 
alla Sveriges kommuner. Det är främst inom vård 
och omsorg och företagstjänster som antalet anställ-
da har ökat de senaste fem åren.

En förklaring till att Ängelholm har lägre tillväxt vad 
gäller enstaka parametrar än andra av de elva utvalda 
kommunerna är att Ängelholm är en stad med en 
redan låg arbetslöshet och en hög inkomstnivå. Ett 
bra utgångsläge gör det svårare att ha en hög tillväxt. 
Ängelholm har med en disponibel snittinkomst 
per konsumtionsenhet på 285 000 kronor den näst 
högsta snittinkomsten över rikssnittet på 282 000 
kronor och har också den näst högsta förvärvsfrek-
vensen (81,8 procent) bland de elva kommunerna. 
Förvärvsfrekvensen och inkomsten är också två av de 
fyra tillväxtparametrarna där Ängelholm har en lägre 
tillväxt än rikssnittet. De två övriga är internationell 
attraktionskraft (utrikes inflyttningar) och utpend-
ling. Den låga tillväxten i utpendlingen är bland de 
lägsta för de elva kommunerna i analysen och om 
man ser på den årliga sysselsättningstillväxten i de 
kommuner som man pendlar till från Ängelholm 
skulle tillväxten i utpendlingen kunnat vara högre. 
Jämfört med rikssnittet har dock Ängelholm en stor 
och växande andel invånare i pensionsåldern (65+) 
och invånarna har en hög medelålder på 43,5 år som 
har ökat de senaste fem åren. Det ger sämre förutsätt-
ningar för tillväxt i de parametrar som ingår i analy-
sen. På sikt kommer Ängelholm troligen fortfarande 
befinna sig i gasellklass två på grund av den växande 
andelen äldre men också för att invånarna redan har 
en hög snittinkomst och att arbetslösheten är låg. 

Som hemstad för ett av Sveriges största och äldsta 
universitet präglar de studerande stadsbilden och 
bidrar starkt till att Lund med 69,2 procent har den 
lägsta förvärvsfrekvensen och den högsta andelen 
ensamboende (54 procent) bland de elva städerna. 
Lund har tre tillväxtparametrar med en tillväxt över 
rikssnittet – befolkning, utpendling och inrikes 
attraktionskraft. Som i de övriga tio städerna beror 
en stor andel av befolkningsökningen de senaste fem 
åren på utrikes inflyttningar, men Lund har också 
ett högt barnafödande. Bara den andra universi-
tetsstaden, Växjö, och unga Malmö har ett högre 
barnafödande än Lund. 

Lund är den av de elva utvalda städerna som gynnas 
mest av utvecklingen i de kringliggande kommuner-
na. Lund är den stad i denna analysen där sysselsätt-
ningstillväxten i de tio största utpendlingskommu-
nerna är störst, samt där befolkningstillväxten i de 
tio största inpendlingskommunerna, de tio största 
inflyttningskommunerna och de tio största utflytt-
ningskommunerna är störst.

Placeringen i gasellklass två beror på en sämre 
utveckling för arbetsmarknaden i Lund än för riket 
som helhet. Såväl sysselsättningen som inkomsten 
och förvärvsfrekvensen har ökat mindre än i riket 
som helhet. Förklaringen till den sämre utveckling-
en av arbetsmarknaden är framförallt att Sony Mo-
bile gjort stora neddragningar i Lund men också att 
Astra Zeneca lämnade staden år 2011, tillsammans 
med neddragningar och nedläggningar bland
andra av stadens stora företag som TetraPak och
Alfa Laval. Samtidigt har stadens övriga näringsliv 
utvecklats väl. Inom handeln och informations- och 
kommunikationsbranschen har antalet anställda 
ökat med tillsammans 1 300 personer under de 
senaste fem åren och i staden finns framgångsrika 
företag som Axis och Qlik. 

ÄNGELHOLM, LUND, VÄXJÖ OCH YSTAD.

GASELLKLASS 2

ÄNGELHOLM LUND

KOMMUNGENOMGÅNG

FASTIGHETSÄGARNA SYD • September 2017

YSTAD

Hamnstaden med den senmedeltida stadskärnan 
har en hög inrikes attraktionskraft för inflyttare 
och har haft en ökning i förvärvsfrekvensen på 
0,7 procent årligen de senaste fem åren, vilket är 
över rikssnittet. Invånarna i Ystad har den högsta 
förvärvsfrekvensen bland de 11 städerna med 82,2 
procent. Med den höga förvärvsfrekvensen är det 
anmärkningsvärt att tillväxten har varit hög, men 
utvecklingen beror främst på befolkningsstrukturen 
i Ystad. Förvärvsfrekvensen har ökat för de flesta 
åldersgrupperna, men mest för den äldsta ålders-
gruppen som ingår i beräkningen av förvärvsfrek-
vensen, de 60-64-åriga. Inom en period på fem år 
blir de 55-59-åriga till de 60-64-årige och på det 
sättet sker en naturlig ökning i förvärvsfrekvensen. 
När ökningen i förvärvsfrekvensen har varit så pass 
stor som i Ystad beror det också på att Ystad har 
fler invånare i de höga åldersgrupperna (med lägre 
förvärvsfrekvens) än i de yngre åldersgrupperna och 
på det sättet blir den naturliga ökningen i förvärvs-
frekvensen större än i andra städer. 

Ystads invånare är med en medelålder på 45,5 år i 
snitt mer än fyra år äldre än svenskarna i genom-
snitt (41,2) och är den stad bland de 11 utvalda 
städerna vars invånare har den högsta medelåldern. 
Ystad är också bland de städerna i analysen som har 
de mest välmående invånarna med en disponibel 
snittinkomst på 284 000 per konsumtionsenhet – 
de två övriga, Lund och Ängelholm, är placerade i 
gasellklass två.

Befolkningstillväxten de senaste fem åren och prog-
nosen för de kommande fem åren är på 1 procent 
årligen. Med en hög andel äldre i befolkningen har 
staden ett negativt födelsesnetto – barnafödande är 
lägre än antalet som dör. Befolkningstillväxten beror 
på utrikes inflyttningar och en hög inrikes attrak-
tionskraft. Fler flyttar till staden än från staden. 

Ystad gynnas av en årlig sysselsättningstillväxt i de 
tio största utpendlingskommunerna på 1,5 procent 
(som rikssnittet), men missgynnas av en befolk-
ningstillväxt i de tio största inpendlingskommuner-
na, samt inflyttnings- och utflyttningskommunerna 
som har varit lägre än rikssnittet de senaste fem 
åren.

Växjö är residensstad, universitetsstad och Smålands 
näst största stad. Växjö har en tillväxt i befolkningen 
och sysselsättningen som är högre än rikssnittet och 
en positiv inrikes attraktionskraft.  De många stude-
rande präglar staden och bara Malmö och Lund har 
en lägre medelålder än Växjö (39,9 år) bland de elva 
utvalda städerna. De många unga i staden ger också 
ett högt barnafödande som tillsammans med in-
flyttningar från utlandet resulterat i en befolknings-
tillväxt på 1,3 procent årligen de senaste fem åren. 
I och med universitetet flyttar många visserligen in 
och ut ur staden, men flyttströmmen ut ur staden 
är nästan lika stor som in i staden och förklarar bara 
en liten del av befolkningstillväxten.

Sysselsättningen har ökat även om industriföretag 
har dragit ned på antalet medarbetare rejält. 
Sysselsättningstillväxten är baserad på tillväxt inom 
en lång rad branscher. Men särskilt inom handeln, 
vård och omsorg, företagstjänster och utbildnings-
sektorn har det skapats många nya jobb ( 2.600) 
under perioden 2011 - 2015. Totalt har antalet an-
ställda minskat med 675 i industrin under de senas-
te fem åren och exempelvis har en av kommunens 
stora arbetsgivare, Volvo Construction Equipment, 
dragit ner på personalstyrkan vid fabriken i Braås. 
När sju statliga myndigheter enligt planen helt eller 
delvis omlokaliseras ska Myndigheten för ungdoms- 
och civilsamhällesfrågor, som i dag har 72 anställda, 
flyttas till Växjö.

Även om sysselsättningen har ökat mer än i riket har 
förvärvsfrekvensen, med en ökning på 0,2 procent 
årligen de senaste fem åren, ökat mindre än i riket 
som helhet. Också utpendlingen har ökat mindre 
än i riket som helhet och här missgynnas Växjö av 
sysselsättningsutvecklingen i de tio kommunerna 
som ger jobb till flest Växjöbor. Sysselsättningen 
har ökat med endast 0,6 procent årligen under 
perioden 2011 – 2015 i Växjös tio största utpend-
lingskommuner, vilket är långt under rikssnittet på 
1,5 procent. Bara Karlskrona har missgynnats mer 
av utvecklingen i sysselsättningen i de tio största 
utpendlingskommunerna.

VÄXJÖ
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KOMMUNGENOMGÅNG

FASTIGHETSÄGARNA SYD • September 2017

SAMSPEL MED ANDRA KOMMUNER - DE 10 STÖRSTA

(INTER)NATIONELL TILLGÄNGLIGHET
7 km till Ängelholm Helsingborg Airport
Restid till Köpenhamn: 1 t 47 min
Restid till Stockholm: 2 t 27 min

KARAKTÄRISTIKA
Befolkning: 41 336
Medelålder: 43,5
Ökning per år senaste 5 åren: 0,09%
 
Försörjningskvoten: 1,8

Disponibel inkomst*: 285 000
Inkomstolikhet (Gini-koefficienten): 0,29
Ändring i Gini-koefficienten senaste 4 åren: 0,01
 
Hushåll 
Total andel ensamboende: 45%
Total andel ensamstående med barn 0-24 år: 5%
Total andel sammanboende med barn 0-24 år: 23%
 
Förvärvsfrekvens: 81,8%

ÄNGELHOLM
TYP AV KOMMUN
Pendlingskommun nära 
större stad
Utpendlingskommun

Hemstaden för lyxbilstillverkaren Koeningsegg tar hem 
förstaplaceringen i gasellklass två. Ängelholm är den 
mest välmående staden bland de elva i analysen, med en 
hög förvärvsfrekvens väl över rikssnittet, vilket gör det 
svårt att få den att stiga ännu mer. Ytterligare tre tillväx-
tparametrar ligger över rikssnittet: befolkningstillväxt, 
sysselsättningstillväxt och inrikes attraktionskraft.

Årlig sysselsättningstillväxt 
i de 10 största utpendlings-
kommunerna (2015): 1,2%
 

Befolkningstillväxt i de 10 
största inpendlingskom-
munerna (2015): 0,8%

Inflyttningar - årlig befolk-
ningstillväxt i de 10 största 
inflyttningskommunerna 
(2015): 1,1%

Utflyttningar - årlig befolk-
ningstillväxt i de 10 största 
utflyttningskommunerna 
(2015): 1,2%

(Siffrorna avser utvecklingen de senaste 5 åren) * Genomsnittlig disponibel inkomst per konsumtionsenhet i kronor

Befolkning

Inkomst

Sysselsättning

Förvärvsfrekvens

Utpendling

Inrikes attraktionskraft

Internationalisering

Inflyttning 2016 Utflyttning 2016 Inpendling 2015 Utpendling 2015

Helsingborg 444 Helsingborg 436 Helsingborg 1687 Helsingborg 3194

Båstad 176 Båstad 129 Båstad 873 Båstad 1158

Klippan 112 Klippan 102 Klippan 562 Östra Göinge 487

Malmö 98 Malmö 101 Höganäs 545 Åstorp 470

Örkelljunga 91 Lund 83 Åstorp 463 Klippan 379

Höganäs 84 Göteborg 72 Laholm 340 Höganäs 375

Åstorp 80 Höganäs 66 Örkelljunga 322 Halmstad 343

Stockholm 64 Örkelljunga 60 Bjuv 208 Örkelljunga 249

Bjuv 63 Stockholm 57 Halmstad 192 Bjuv 219

Göteborg 62 Halmstad 55 Malmö 128 Stockholm 174

-0,5% 
0,0% 
0,5% 
1,0% 
1,5% 
2,0% 
2,5% 
3,0% 
3,5% 
4,0% 

Befolkning

Inkomst

SysselsättningFörvärvsintensitet

Utpendling

Ängelholm Sverige

Inflyttning 2016 Utflyttning 2016 Inpendling 2015 Utpendling 2015

Malmö 1737 Malmö 2244 Malmö 10855 Malmö 10190

Stockholm 541 Stockholm 759 Kävlinge 3401 Helsingborg 1035

Staffanstorp 376 Göteborg 416 Eslöv 3158 Stockholm 865

Göteborg 348 Staffanstorp 367 Staffanstorp 2790 Staffanstorp 831

Eslöv 320 Eslöv 348 Lomma 2522 Eslöv 713

Helsingborg 268 Kävlinge 300 Helsingborg 1412 Lomma 665

Lomma 244 Helsingborg 274 Sjöbo 1272 Burlöv 565

Kävlinge 234 Lomma 260 Landskrona 1253 Kävlinge 560

Uppsala 175 Sjöbo 162 Höör 1039 Landskrona 465

Kristianstad 163 Uppsala 151 Vellinge 926 Köpenhamn 403

-0,5% 
0,0% 
0,5% 
1,0% 
1,5% 
2,0% 
2,5% 
3,0% 
3,5% 
4,0% 

Befolkning

Inkomst

SysselsättningFörvärvsintensitet

Utpendling

Lund Sverige

KOMMUNGENOMGÅNG

FASTIGHETSÄGARNA SYD • September 2017

SAMSPEL MED ANDRA KOMMUNER - DE 10 STÖRSTA

(INTER)NATIONELL TILLGÄNGLIGHET
29 km till Malmö Sturup Airport
Restid till Köpenhamn: 47 min
Restid till Stockholm: 2 t 50 min

KARAKTÄRISTIKA
Befolkning: 118 542 
Medelålder: 38,7
Ökning per år senaste 5 åren: 0,26%
 
Försörjningskvoten: 1,6

Disponibel inkomst*: 283 000
Inkomstolikhet (Gini-koefficienten): 0,34
Ändring i Gini-koefficienten senaste 4 åren: 0,0
 
Hushåll 
Total andel ensamboende: 54%
Total andel ensamstående med barn 0-24 år: 5%
Total andel sammanboende med barn 0-24 år: 20%
 
Förvärvsfrekvens: 69,2%

LUND
TYP AV KOMMUN
Större stad
Inpendlingskommun
Universitetsby

Staden där historien möter framtiden, Lund, med ett av 
Sveriges största och äldsta universitet och forsknings-
anläggningen ESS tar hem andraplatsen i gasellklass 
två med tre tillväxtparametrar över rikssnittet: befolk-
ningstillväxt, utpendling och inrikes attraktionskraft. 
Neddragningar i stadens näringsliv resulterar i en 
sysselsättningstillväxt under rikssnittet.

Årlig sysselsättningstillväxt 
i de 10 största utpendlings-
kommunerna (2015): 1,9%
 

Befolkningstillväxt i de 10 
största inpendlingskom-
munerna (2015): 1,3%

Inflyttningar - årlig befolk-
ningstillväxt i de 10 största 
inflyttningskommunerna 
(2015): 1,4%

Utflyttningar - årlig befolk-
ningstillväxt i de 10 största 
utflyttningskommunerna 
(2015): 1,4%

(Siffrorna avser utvecklingen de senaste 5 åren) * Genomsnittlig disponibel inkomst per konsumtionsenhet i kronor
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Inflyttning 2016 Utflyttning 2016 Inpendling 2015 Utpendling 2015

Alvesta 439 Alvesta 405 Alvesta 2948 Alvesta 1779

Lessebo 220 Malmö 254 Lessebo 1105 Uppvidinge 552

Malmö 189 Göteborg 253 Tingsryd 850 Tingsryd 463

Stockholm 157 Stockholm 231 Uppvidinge 653 Älmhult 438

Göteborg 143 Lessebo 177 Ljungby 530 Lessebo 350

Uppvidinge 138 Lund 145 Kalmar 307 Stockholm 346

Tingsryd 130 Karlskrona 104 Älmhult 279 Ljungby 280

Kalmar 106 Tingsryd 104 Värnamo 222 Malmö 190

Karlskrona 100 Kalmar 103 Sävsjö 196 Kalmar 185

Ljungby 88 Jönköping 101 Malmö 164 Göteborg 168

SAMSPEL MED ANDRA KOMMUNER - DE 10 STÖRSTA

(INTER)NATIONELL TILLGÄNGLIGHET
10 km till Växjö Småland Airport
Restid till Köpenhamn: 2 t 33 min
Restid till Stockholm: 2 t 25 min

KARAKTÄRISTIKA
Befolkning: 89 500
Medelålder: 39,9
Ökning per år senaste 5 åren: 0,00%

Försörjningskvoten: 1,7

Disponibel inkomst*: 268 000
Inkomstolikhet (Gini-koefficienten): 0,32
Ändring i Gini-koefficienten senaste 4 åren: 0,02
 
Hushåll 
Total andel ensamboende: 46%
Total andel ensamstående med barn 0-24 år: 5%
Total andel sammanboende med barn 0-24 år: 23%

Förvärvsfrekvens: 77,9%

VÄXJÖ
TYP AV KOMMUN
Större stad
Inpendlingskommun
Universitetsby

Universitetsstaden Växjö i det natursköna Småland 
kammar hem tredjeplatsen i gasellklass två med tre 
tillväxtparametrar över rikssnittet: befolkningstillväxt, 
sysselsättningstillväxt och inrikes attraktionskraft. 
Stadens näringsliv är i en stor omvandling med rejäla 
neddragningar bland industriföretagen medan många 
nya arbetsplatser tillkommer i andra branscher.

Årlig sysselsättningstillväxt 
i de 10 största utpendlings-
kommunerna (2015): 0,6%
 

Befolkningstillväxt i de 10 
största inpendlingskom-
munerna (2015): 0,9%

Inflyttningar - årlig befolk-
ningstillväxt i de 10 största 
inflyttningskommunerna 
(2015): 1,1%

Utflyttningar - årlig befolk-
ningstillväxt i de 10 största 
utflyttningskommunerna 
(2015): 1,2%

(Siffrorna avser utvecklingen de senaste 5 åren) * Genomsnittlig disponibel inkomst per konsumtionsenhet i kronor
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Inflyttning 2016 Utflyttning 2016 Inpendling 2015 Utpendling 2015

Malmö 223 Malmö 245 Tomelilla 866 Malmö 1587

Simrishamn 163 Sjöbo 141 Simrishamn 656 Tomelilla 579

Tomelilla 140 Tomelilla 138 Sjöbo 624 Skurup 458

Skurup 122 Simrishamn 119 Skurup 612 Sjöbo 431

Sjöbo 117 Skurup 73 Malmö 506 Lund 401

Lund 68 Lund 70 Lund 224 Simrishamn 383

Stockholm 55 Stockholm 46 Trelleborg 221 Svedala 215

Trelleborg 49 Trelleborg 34 Svedala 78 Trelleborg 147

Kristianstad 39 Helsingborg 31 Kristianstad 78 Stockholm 124

Göteborg 27 Kristianstad 29 Vellinge 55 Kristianstad 111

SAMSPEL MED ANDRA KOMMUNER - DE 10 STÖRSTA

(INTER)NATIONELL TILLGÄNGLIGHET
38 km till Malmö Sturup Airport
Restid till Köpenhamn: 1 t 18 min
Restid till Stockholm: 2 t 30 min

KARAKTÄRISTIKA
Befolkning: 29 448
Medelålder: 45,5
Ökning per år senaste 5 åren: 0,13%
 
Försörjningskvoten: 1,8

Disponibel inkomst*: 284 000
Inkomstolikhet (Gini-koefficienten): 0,33
Ändring i Gini-koefficienten senaste 4 åren: 0,01
 
Hushåll 
Total andel ensamboende: 46%
Total andel ensamstående med barn 0-24 år: 5%
Total andel sammanboende med barn 0-24 år: 20%
 
Förvärvsfrekvens: 82,2%

YSTAD

TYP AV KOMMUN
Mindre stad/tätort
Utpendlingskommun
Inte universitetsby

Ystad med sin stadskärna från medelåldern med dansk 
prägel är placerad som nummer fyra i gasellklass två 
med två tillväxtparametrar över rikssnittet: inrikes attrak-
tionskraft och tillväxt i förvärvsfrekvensen. Ystad har den 
äldsta befolkningen bland de elva städerna och just den 
åldrande befolkningen är förklaringen bakom den höga 
tillväxten i förvärvsfrekvens.
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Årlig sysselsättningstillväxt 
i de 10 största utpendlings-
kommunerna (2015): 1,5%
 

Befolkningstillväxt i de 10 
största inpendlingskom-
munerna (2015): 0,8%

Inflyttningar - årlig befolk-
ningstillväxt i de 10 största 
inflyttningskommunerna 
(2015): 0,9%

Utflyttningar - årlig befolk-
ningstillväxt i de 10 största 
utflyttningskommunerna 
(2015): 1,0%

(Siffrorna avser utvecklingen de senaste 5 åren) * Genomsnittlig disponibel inkomst per konsumtionsenhet i kronor
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Om någon känner att placeringen i gasellklasser 
inte ger en rättvis bild av deras stad, måste det vare 
hamnstaden Trelleborg. Staden har placerats i ga-
sellklass tre med en parameter med en tillväxt över 
rikssnittet, men tre parametrar balanserar på grän-
sen mellan två tillväxtklasser: befolkningstillväxten, 
inkomstutvecklingen och tillväxten i utpendlingen. 
Om gränserna mellan de olika tillväxtklasserna 
hade varit lite lägre, hade Trelleborg haft en säker 
placering i gasellklass två och med stor sannolikhet 
ser vi Trelleborg i gasellklass två i en kommande 
mätning eftersom där har hänt mycket och händer 
mycket för staden de kommande åren. 

Kring hälften av alla förvärvsarbetande i kom-
munen pendlar till ett jobb i en annan kommun. 
Malmö är den absolut viktigaste relationen för 
Trelleborgs arbetsmarknad eftersom drygt 40 pro-
cent av alla förvärvsarbetande i Trelleborg pendlar 
till Malmö. Tidigare har pendlarna fått nöja sig 
med bussförbindelse som kollektivtrafikutbud mel-
lan städerna, men i december 2015 invigdes Påga-
tågstrafiken mellan Trelleborg och Malmö med de 
tre nya stationerna Trelleborg C, Östra Grevie och 
Västra Ingelstad. Dessutom har motorvägen mot 
Malmö byggts ut och stod klar 2012. Det är inte 
bara Malmö som Trelleborg har kommit närmare 
kollektivtrafikmässigt, även Köpenhamn och stora 
arbetsplatser som Köpenhamns flygplats är det nu 
möjligt att pendla till inom drygt en timme. 

Trelleborgs kommun planerar dessutom i projektet 
Kuststad 2025 att flytta hamnen och dess färjelä-
gen österut och samtidigt bygga en östlig infart och 
ringväg som ska leda om trafiken. I projektet finns 
planer på cirka 3 500 nya bostäder samt kommu-
nal service på den mark som frigörs. 

Trelleborg har en förvärvsfrekvens på 78 procent – 
samma nivå som rikssnittet. Ju högre förvärvsfrek-
vensen är, desto svårare är det att ha en hög tillväxt 
i sysselsättningen utan att samtidigt ha en hög 
befolkningstillväxt. Trelleborgarnas åldersfördel-
ning liknar Sveriges som helhet med en aning fler 
över 35 år och färre unga vuxna (19 - 35 år).  

Örlogs- och residensstaden Karlskrona har en parame-
ter, utpendling, som har växt mer än genomsnittet för 
de svenska kommunerna. De övriga parametrarna har 
en tillväxt på eller under rikssnittet. 

Medelåldern för Karlskronas befolkning (41,6 år) är 
nära rikssnittet på 41,2 år och försörjningsbördan på 
43 procent är också nära rikssnittet på 42 procent. 
Men bakom den rikssvenska medelåldern döljer sig 
vissa skillnader – Karlskrona har både en högre andel 
äldre över 65 år och en högre andel i åldersgruppen 
19-25 år än i riket som helhet. Det senare på grund av 
Blekinge Tekniska Högskola som med sina omkring 4 
000 studerande präglar staden. 

Om inte utrikes inflyttningen hade varit stor, hade 
befolkningstillväxten i Karlskrona varit negativ de 
senaste fem åren. Staden har en lägre andel invånare 
i den mest fertila åldersgruppen 26-35 år än i riket 
som helhet och den naturliga befolkningstillväxten 
genom att fler föds än dör, är förhållandevis låg. 
Samtidigt flyttar fler från staden till andra svenske 
kommuner än de som flyttar till staden från övriga 
Sverige. Det är främst åldersgruppen 20 och 29 år 
som har en stor nettoutflyttning från Karlskrona. 

Sysselsättningen har utvecklats sämre än i riket 
som helhet med en tillväxt på 0,5 procent årligen 
de senaste fem åren. Staden har en förhållandevis 
stor andel sysselsatta i tillverkningsindustrin (11 
procent) och i denna bransch har antalet anställda 
minskat med nästan 600 under perioden 2011 
– 2015 medan antalet anställda inom offentlig 
förvaltning och försvar har minskat med drygt 230 
personer. I samma period har antalet anställda inom 
företag som säljer företagstjänster och inom hotell 
och restaurang ökat med omring 260 personer 
respektive 160 personer. 

Karlskrona har sämst internationell tillgänglighet 
bland de elva städerna. Karlskrona är den enda 
staden som har en restid på minst tre timmer till 
både Stockholm och Köpenhamn och därmed också 
längst restid till flygplatserna i de två huvudstäderna.  

TRELLEBORG, KARLSKRONA, HÄSSLEHOLM OCH KRISTIANSTAD.
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KRISTIANSTAD

Det politiska sätet för Region Skåne och före detta 
militärstaden Kristianstad hamnar med två parame-
trar med en tillväxt på rikssnittet och fem med en 
lägre tillväxt i gasellklass tre. 

Befolkningsutvecklingen de senaste fem åren och de 
kommande fem åren enligt Region Skånes befolk-
ningsprognos är med en tillväxt på 0,8 procent 
årligen lägre än tillväxten för hela Sverige på 1,2 
procent årligen. 80 procent av befolkningstillväxten 
de senaste fem åren är orsakad av utrikes flyttningar 
medan barnafödande förklarar runt 20 procent. Det 
är som utvecklingen för hela riket. Åldersfördel-
ningen är också väldigt lik den för hela riket, men 
med en lite lägre andel invånare i åldersgruppen 26 
– 35 år och en lite högre andel äldre medborgare. 

Sysselsättningen har ökat 1,2 procent årligen de 
senaste fem åren, vilket är lägre än i Sverige som 
helhet (1,5 procent). Kristianstad är sedan länge 
ett livsmedelcenter. Som andra städer med en stark 
tillverkningsindustri har också Kristianstad upplevt 
neddragningar i personalstyrkan hos tillverknings-
företagen – även i livsmedelsindustrin där Conti-
nental Foods Sweden (före detta Campbell Soup) 
i 2014 flyttade produktionen från Kristianstad till 
Belgien och samtidigt flyttade sälj-, marknads- och 
supportfunktionerna till Lund, vilket skapade 40 
nya arbetstillfällen i Lund. Under de senaste fem 
åren har fler däremot anställts inom den offentligea 
sektorn, där Kristianstad har flera stora arbetsgiva-
re. Staden är det politiska sätet för Region Skånes 
regionfullmäktige och har ett centralsjukhus. 

Bara Växjö och Karlskrona har missgynnats mer än 
Kristianstad av befolkningsutvecklingen i de största 
inflyttnings-, utflyttnings- och inpendlingskommu-
nerna och av utvecklingen i sysselsättningen i de tio 
störste utpendlingskommunerna. Sysselsättningen i 
Kristianstads tio största utpendlingskommuner har 
ökat med 0,9 procent årligen de senaste fem åren, 
vilket är lägre än i riket som helhet (1,5 procent). 
Andelen förvärvsarbetande invånare som pendlar 
till ett jobb i en annan kommun är också lägre i 
Kristianstad än i de flesta andra städerna i analy-
sen. 10 procent av de förvärvsarbetande invånarna 
pendlar ut ur Kristianstad – det är bara i Växjö och 
Karlskrona som den siffran är lägre. Kristianstad får 
med andra ord i stor utsträckning skapa arbetstill-
fällen på egen hand till sina medborgare. 

Den före detta militärstaden Hässleholm växte fram 
runt järnvägen och järnvägen sätter också fortsatt 
sin prägel på staden. Hässleholm blir stationsort 
längs den planerade nya stambanan för höghastig-
hetståg mellan Stockholm och Malmö och bygget 
av sträckan Hässleholm – Lund påbörjas enligt 
regeringens plan under perioden 2018 – 2029. 
Färdigbyggt förbättrar stambanan för höghastig-
hetstågen Hässleholms internationella tillgänglighet 
med en restid på 20 minuter till Malmö, kring 50 
minuter till Köpenhamn och två timmar till Stock-
holm. Det ger Hässleholm en helt annan central 
placering och utvecklingspotential än i dag. 

Med en parameter med en tillväxt över rikssnittet är 
Hässleholm placerad i gasellklass tre. Utpendlingen 
har ökat mer (2,2 procent) än i den genomsnittliga 
svenska kommunen, samtidigt som sysselsättningen 
har ökat mindre (0,9 procent). Det är särskilt till 
Kristianstad, IKEA:s hemort Älmhult och grann-
kommunen Östra Göinge som fler från Hässleholm 
har börjat pendla. 

Arbetsmarknaden i Hässleholm har haft sämre 
tillväxt än i det övriga Sverige. Det ger effekter på 
tillväxten för såväl sysselsättningen som inkomsten 
och förvärvsfrekvensen, men också den inrikes att-
raktionskraften är lägre än i en genomsnittlig svensk 
kommun. Industriföretagen utgör en högre andel av 
stadens näringsliv än i riket som genomsnitt. Antalet 
anställda i industrin har minskat med 300 personer 
i perioden 2011 – 2015 medan personalstyrkan har 
ökat i företag som säljer företagstjänster och inom 
vård och omsorg. De största privata arbetsgivarna 
är Bergendahl Food AB, Ballingslöv AB och Backer 
BHV AB som ägs av Nibe Industrier AB.

Även om utpendlingen har en högre tillväxt än den 
genomsnittliga svenska kommunen, har Hässleholm 
inte fått särskilt stor hjälp från de största utpend-
lingskommunerna, där sysselsättningen med en 
tillväxt på 1,2 procent årligen de senaste fem åren 
har ökat mindre än i den genomsnittliga svenska 
kommunen.

HÄSSLEHOLM
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Inflyttning 2016 Utflyttning 2016 Inpendling 2015 Utpendling 2015

Malmö 792 Malmö 589 Malmö 1449 Malmö 5483

Vellinge 191 Vellinge 152 Vellinge 652 Vellinge 904

Svedala 110 Svedala 91 Svedala 303 Lund 615

Lund 95 Skurup 83 Skurup 261 Svedala 585

Skurup 85 Lund 69 Lund 163 Burlöv 227

Burlöv 36 Ystad 49 Ystad 147 Skurup 225

Staffanstorp 34 Sjöbo 37 Staffanstorp 75 Ystad 221

Ystad 34 Helsingborg 36 Sjöbo 61 Stockholm 163

Kristianstad 33 Hässleholm 35 Burlöv 52 Köpenhamn 144

Helsingborg 29 Kävlinge 27 Kävlinge 43 Staffanstorp 131
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Trelleborg Sverige
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SAMSPEL MED ANDRA KOMMUNER - DE 10 STÖRSTA

(INTER)NATIONELL TILLGÄNGLIGHET
28 km till Malmö Sturup Airport
Restid till Köpenhamn: 1 t 3 min
Restid till Stockholm: 2 t 26 min

KARAKTÄRISTIKA
Befolkning: 43 913
Medelålder: 42,5
Ökning per år senaste 5 åren: 0,19%
 
Försörjningskvoten: 1,8

Disponibel inkomst*: 257 000
Inkomstolikhet (Gini-koefficienten): 0,30
Ändring i Gini-koefficienten senaste 4 åren: 0,01
 
Hushåll 
Total andel ensamboende: 45%
Total andel ensamstående med barn 0-24 år: 6%
Total andel sammanboende med barn 0-24 år: 23%
 
Förvärvsfrekvens: 78,2%

TRELLEBORG
TYP AV KOMMUN
Pendlingskommun nära 
storstad
Utpendlingskommun

Hamnstaden och pendlingskommunen Trelleborg tar 
hem första platsen i gasellklass tre, men rätt ska vara 
rätt och staden balanserar med tre tillväxtparametrar 
på gränsen till gasellklass två. Med stora förbättringar i 
stadens tillgänglighet och stora utbyggnadsplaner spås 
Trelleborg inom kort en placering i gasellklass två. 

Årlig sysselsättningstillväxt 
i de 10 största utpendlings-
kommunerna (2015): 1,7%
 

Befolkningstillväxt i de 10 
största inpendlingskom-
munerna (2015): 0,9%

Inflyttningar - årlig befolk-
ningstillväxt i de 10 största 
inflyttningskommunerna 
(2015): 1,3%

Utflyttningar - årlig befolk-
ningstillväxt i de 10 största 
utflyttningskommunerna 
(2015): 1,3%

(Siffrorna avser utvecklingen de senaste 5 åren) * Genomsnittlig disponibel inkomst per konsumtionsenhet i kronor

Befolkning

Inkomst

Sysselsättning

Förvärvsfrekvens

Utpendling

Inrikes attraktionskraft

Internationalisering

Inflyttning 2016 Utflyttning 2016 Inpendling 2015 Utpendling 2015

Ronneby 287 Ronneby 287 Ronneby 2255 Ronneby 1568

Malmö 161 Malmö 195 Karlshamn 754 Karlshamn 348

Växjö 104 Stockholm 160 Torsås 327 Stockholm 238

Stockholm 102 Göteborg 150 Kalmar 220 Kalmar 209

Kalmar 92 Lund 116 Sölvesborg 124 Torsås 198

Göteborg 88 Kalmar 107 Malmö 119 Emmaboda 194

Lund 79 Växjö 100 Stockholm 106 Växjö 148

Karlshamn 77 Karlshamn 72 Växjö 89 Malmö 95

Torsås 54 Helsingborg 71 Emmaboda 88 Göteborg 72

Kristianstad 51 Torsås 58 Kristianstad 74 Kristianstad 70
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SAMSPEL MED ANDRA KOMMUNER - DE 10 STÖRSTA

(INTER)NATIONELL TILLGÄNGLIGHET
33 km till Ronneby/Karlskrona Airport
Restid till Köpenhamn: 3 t 21 min
Restid till Stockholm: 3 t 0 min

KARAKTÄRISTIKA
Befolkning: 66 262
Medelålder: 41,6
Ökning per år senaste 5 åren: 0,05%
 
Försörjningskvoten: 1,8

Disponibel inkomst*: 252 000
Inkomstolikhet (Gini-koefficienten): 0,29
Ändring i Gini-koefficienten senaste 4 åren: 0,02
 
Hushåll 
Total andel ensamboende: 48%
Total andel ensamstående med barn 0-24 år: 5%
Total andel sammanboende med barn 0-24 år: 22%
 
Förvärvsfrekvens: 76,2%

KARLSKRONA
TYP AV KOMMUN
Mindre stad/tätort
Inpendlingskommun
Universitetsstad

Residensstaden Karlskrona placerar sig på andra plats 
i gasellklass tre med en tillväxtparameter över rikssnit-
tet: utpendling. Staden är den bland de elva städerna i 
analysen som har sämst internationell tillgänglighet och 
saknar närheten till en stark tillväxtmetropol.

Årlig sysselsättningstillväxt 
i de 10 största utpendlings-
kommunerna (2015): 0,2%
 

Befolkningstillväxt i de 10 
största inpendlingskom-
munerna (2015): 0,9%

Inflyttningar - årlig befolk-
ningstillväxt i de 10 största 
inflyttningskommunerna 
(2015): 1,1%

Utflyttningar - årlig befolk-
ningstillväxt i de 10 största 
utflyttningskommunerna 
(2015): 1,2%

(Siffrorna avser utvecklingen de senaste 5 åren) * Genomsnittlig disponibel inkomst per konsumtionsenhet i kronor
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Inflyttning 2016 Utflyttning 2016 Inpendling 2015 Utpendling 2015

Kristianstad 267 Kristianstad 303 Kristianstad 1544 Kristianstad 1917

Malmö 232 Malmö 239 Östra Göinge 517 Malmö 676

Lund 92 Lund 124 Osby 352 Lund 478

Helsingborg 85 Helsingborg 122 Höör 339 Markaryd 425

Höör 85 Osby 74 Malmö 290 Perstorp 400

Osby 75 Östra Göinge 74 Lund 221 Osby 337

Östra Göinge 72 Höör 71 Perstorp 211 Höör 330

Perstorp 52 Perstorp 68 Helsingborg 188 Östra Göinge 326

Markaryd 50 Hörby 50 Klippan 123 Älmhult 266

Klippan 49 Stockholm 50 Markaryd 119 Helsingborg 263

-0,5% 
0,0% 
0,5% 
1,0% 
1,5% 
2,0% 
2,5% 
3,0% 
3,5% 
4,0% 

Befolkning

Inkomst

SysselsättningFörvärvsintensitet

Utpendling

Hässleholm Sverige

KOMMUNGENOMGÅNG

FASTIGHETSÄGARNA SYD • September 2017

SAMSPEL MED ANDRA KOMMUNER - DE 10 STÖRSTA

(INTER)NATIONELL TILLGÄNGLIGHET
40 km till Kristianstad Österlen Airport
Restid till Köpenhamn: 1 t 25 min
Restid till Stockholm: 3 t 2 min

KARAKTÄRISTIKA
Befolkning: 51 667
Medelålder: 43,1
Ökning per år senaste 5 åren: 0,09%

Försörjningskvoten: 1,8

Disponibel inkomst*: 245 000
Inkomstolikhet (Gini-koefficienten): 0,30
Ändring i Gini-koefficienten senaste 4 åren: 0,02
 
Hushåll 
Total andel ensamboende: 46%
Total andel ensamstående med barn 0-24 år: 5%
Total andel sammanboende med barn 0-24 år: 21%
 
Förvärvsfrekvens: 76,8%

HÄSSLEHOLM
TYP AV KOMMUN
Mindre stad/tätort
Utpendlingskommun

Järnvägsknutpunkten Hässleholm tar hem tredjeplatsen 
i gasellklass tre med en tillväxtparameter över rikssnit-
tet: utpendling. Staden har en stor andel industriföretag 
och liksom på andra ställen har dessa dragit ned perso-
nalstyrkan. Sträckan Hässleholm - Lund blir den första 
som byggs på den nya höghastighetsbanan till Stockholm 
och ger staden en stor utvecklingspotential.

Årlig sysselsättningstillväxt 
i de 10 största utpendlings-
kommunerna (2015): 1,2%
 

Befolkningstillväxt i de 10 
största inpendlingskom-
munerna (2015): 1,0%

Inflyttningar - årlig befolk-
ningstillväxt i de 10 största 
inflyttningskommunerna 
(2015): 1,1%

Utflyttningar - årlig befolk-
ningstillväxt i de 10 största 
utflyttningskommunerna 
(2015): 1,1%

(Siffrorna avser utvecklingen de senaste 5 åren) * Genomsnittlig disponibel inkomst per konsumtionsenhet i kronor

Befolkning

Inkomst

Sysselsättning

Förvärvsfrekvens

Utpendling

Inrikes attraktionskraft

Internationalisering

Inflyttning 2016 Utflyttning 2016 Inpendling 2015 Utpendling 2015

Östra Göinge 329 Malmö 386 Hässleholm 1917 Hässleholm 1544

Hässleholm 303 Östra Göinge 272 Östra Göinge 1401 Malmö 966

Malmö 225 Hässleholm 267 Bromölla 1129 Östra Göinge 656

Lund 120 Lund 163 Sölvesborg 711 Lund 550

Bromölla 117 Bromölla 138 Malmö 540 Bromölla 546

Stockholm 91 Stockholm 122 Lund 352 Sölvesborg 336

Sölvesborg 75 Göteborg 119 Hörby 278 Stockholm 305

Helsingborg 72 Helsingborg 106 Karlshamn 232 Hörby 287

Göteborg 64 Sölvesborg 85 Osby 218 Olofström 163

Osby 61 Hörby 74 Höör 177 Osby 161

-0,5% 
0,0% 
0,5% 
1,0% 
1,5% 
2,0% 
2,5% 
3,0% 
3,5% 
4,0% 

Befolkning

Inkomst

SysselsättningFörvärvsintensitet

Utpendling

Kristianstad Sverige

KOMMUNGENOMGÅNG

FASTIGHETSÄGARNA SYD • September 2017

SAMSPEL MED ANDRA KOMMUNER - DE 10 STÖRSTA

(INTER)NATIONELL TILLGÄNGLIGHET
16 km till Kristianstad Österlen Airport
Restid till Köpenhamn: 1 t 44 min
Restid till Stockholm: 2 t 35 min

KARAKTÄRISTIKA
Befolkning: 83 191
Medelålder: 42
Ökning per år senaste 5 åren: 0,14%

Försörjningskvoten: 1,8

Disponibel inkomst*: 254 000
Inkomstolikhet (Gini-koefficienten): 0,28
Ändring i Gini-koefficienten senaste 4 åren: 0,01
 
Hushåll 
Total andel ensamboende: 46%
Total andel ensamstående med barn 0-24 år: 6%
Total andel sammanboende med barn 0-24 år: 22%
 
Förvärvsfrekvens: 75,6%

KRISTIANSTAD
TYP AV KOMMUN
Mindre stad/tätort
Inpendlingskommun
Universitetsby

Den före detta militärstaden Kristianstad får en placering 
som nummer fyra i gasellklass tre, utan någon tillväxt-
parameter över rikssnittet. Kristianstad saknar närheten 
till en stark tillväxtmetropol och är som andra städer i 
analysen präglad av neddragningar i personalstyrkan på 
industriföretagen i kommunen.

Årlig sysselsättningstillväxt 
i de 10 största utpendlings-
kommunerna (2015): 0,9%
 

Befolkningstillväxt i de 10 
största inpendlingskom-
munerna (2015): 0,9%

Inflyttningar - årlig befolk-
ningstillväxt i de 10 största 
inflyttningskommunerna 
(2015): 1,1%

Utflyttningar - årlig befolk-
ningstillväxt i de 10 största 
utflyttningskommunerna 
(2015): 1,1%

(Siffrorna avser utvecklingen de senaste 5 åren) * Genomsnittlig disponibel inkomst per konsumtionsenhet i kronor

Befolkning

Inkomst

Sysselsättning

Förvärvsfrekvens

Utpendling

Inrikes attraktionskraft

Internationalisering
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OM RAPPORTEN

FASTIGHETSÄGARNA SYD • September 2017

Om rapporten
Denna stadsanalys har utarbetats av Øresundsinstituttet 
i samarbete med Fastighetsägarna Syd. Rapporten är en 
förstudie till ett mer omfattande analysprojekt som sätter 
fokus på den samhällsekonomiska utvecklingen i ett urval 
kommuner i södra Sverige. Utifrån parametrar som bland 
annat befolkningsstorlek och -tillväxt, sysselsättningstill-
växt, in- och utpendling, in och utflyttning, inkomsttillväxt 
och befolkningens åldersstruktur rubriceras kommunerna 
i olika tillväxtligor, deras funktion i samspelet med andra 
kommuner kartläggs och befolkningens struktur och 
förändring över tid analyseras. 

Urvalet av kommuner har gjorts av Fastighetsägarna 
Syd med utgångspunkt i att täcka in de största städerna 
i Skåne, Blekinge och Småland samt en spridning som 
representerar den geografi som föreningens medlem-
mar har. Städerna som har valts ut är: Växjö, Karlskrona, 
Malmö, Lund, Helsingborg, Trelleborg, Ystad, Landskrona, 
Kristianstad, Hässleholm och Ängelholm.

Syftet med rapporten är att få en bild av kommunernas 
möjligheter till tillväxt och utveckling. I analysen blickar 
vi både bakåt och framåt i tiden, exempelvis när det gäller 
befolkningsutvecklingen. Syftet är även att få en ökad för-
ståelse för städernas samspel med andra kommuner, vil-
ken funktion de har i ett större sammanhang, regionalt och 
kanske även nationellt. Syftet är således inte att rangordna 
kommunerna efter tillväxt, men att ge en ökad förståelse 
för vilka förutsättningar de har på tillväxtområdet både vad 
gäller möjligheter och utmaningar.

Analysen har delats in i tre delar. Den inleds med ett till-
växtavsnitt med fokus på städernas karaktäristika som ger 
bakgrundskunskap till del två som inriktas mot hur kom-

munerna samspelar med andra och den roll som kom-
munen har i ett större sammanhang. I den tredje och sista 
delen presenteras varje kommun med ett eget separat 
faktaark. När det gäller karaktäristika ingår internationell 
och nationell tillgänglighet och det avser hur lång transport-
tid städerna har till en flygplats samt hur lång restid de har 
till den svenska respektive den danska huvudstaden. Vi har 
även inkluderat om kommunen är en universitetsstad eller 
inte eftersom det påverkar kommunens struktur och ger 
olika förutsättningar att fasthålla de unga. 

I denna rapport fokuseras på hur efterfrågan på fastig-
hets- och bostadsmarknaden ser ut, vilket gör parametrar 
som gäller befolkning med pendling och sysselsättning 
intressanta. Detta är inte en fullständig genomgång av 
kommunerna, men ett första steg mot en större kartlägg-
ning och analys av kommunerna och deras samspel. Vi 
hoppas kunna utöka analysen och då ta in fler parametrar, 
som näringslivets utveckling och mer från utbudssidan när 
det gäller bostäder och bostadsbyggande, tillgänglighet och 
infrastruktursatsningar. Det är även möjligt att gå ytterligare 
på djupet i de parametrar som vi har med i analysen – det 
finns fler faktorer inom utbildning, hushållens sammansätt-
ning, inkomst, bostadspriser, fastighetspriser, marktillgång 
etc. som kan vävas in. Det är även möjligt att titta närmare 
på olika delområden inom kommunerna för att synliggöra 
de olikheter som finns mellan olika stadsdelar, eftersom 
kommunövergripande siffror delvis är en förenkling, speci-
ellt när det gäller de större städerna. En möjlighet är även 
att titta närmare på de företag som flyttar till kommunerna 
och även de invånare som tillkommer och deras inkomst 
och utbildningsnivå. Metodmässigt är det även möjligt att 
fånga fler faktorer genom att göra intervjuer och synliggöra 
utvecklingen genom kvalitativa metoder. 

OM RAPPORTEN
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Region Skåne skriver i sin senaste befolkningsprog-
nos ”Skånes befolkningsprognos år 2016–2025”:
- Region Skånes kommunprognoser kan skilja 
sig ganska kraftigt åt från kommunernas egna 
bedömningar av befolkningsutvecklingen. Det beror 
främst på att Region Skåne använder sig av en me-
todik där kommunernas flyttningar stäms av mot 
den skattade nettoflyttningen för respektive regi-
ondel. Utan denna avstämning, skulle den skattade 
årliga folkökningen för hela Skåne län bli större än 
vad som bedömts som rimlig i de regionala progno-
serna. Avstämningen får kraftigast genomslag de 
år när det planerade bostadsbyggandet är stort. 
För Växjö och Karlskrona har städernas egna 
befolkningsprognos använts.

Inkomst
Tillväxt per år i den genomsnittliga disponibla 
inkomsten per konsumtionsenhet i kronor senaste 
fyra åren. Statistiken finns först från och med år 
2011 och senaste året är 2015, varför det bara är 
möjligt att redovisa utvecklingen för en period på 
fyra år och inte fem år som för de övriga parame-
trarna. Den genomsnittliga disponibla inkomsten 
per konsumtionsenhet visar hur många pengar som 
varje person i ett hushåll har till sitt förfogande 
efter att skatten har betalats. 

SCB förklarar begreppet på detta sättet: 
Disponibel inkomst är summan av alla skatteplikti-
ga och skattefria inkomster minus skatt och övriga 
negativa transfereringar. Redovisningen är inklusive 
kapitalvinst/kapitalförlust. För att göra jämförelser 
av t.ex. disponibel inkomst mellan olika typer av 
hushåll används ett viktsystem där konsumtionen 
är relaterad till hushållets sammansättning. Den 
disponibla inkomsten divideras med den konsum-
tionsvikt som gäller för hushållet.

Konsumtionsenhetsskala
Ensamboende 1,00
Sammanboende par 1,51
Ytterligare vuxen 0,60
Första barnet 0–19 år 0,52
Andra och påföljande barn 0–19 år 0,42

Exempel: Ett sammanboende par med två barn har 
en disponibel inkomst på 490 000 kronor. Hushållet 
har en total konsumtionsvikt på 1,51 + 0,52 + 0,42 
= 2,45.
Hushållets disponibla inkomst per konsumtionsen-
het blir då 490 000 kronor / 2,45 konsumtionsenhe-
ter = 200 000 kronor per konsumtionsenhet.
Det innebär att hushållet har samma ekonomiska 

standard som en ensamboende person med en 
disponibel inkomst på 200 000 kronor.

Sysselsättning
Antalet förvärvsarbetande på 16 år eller äldre med 
arbetsplats i kommunen (dagbefolkning) enligt 
SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik 
(RAMS) år. Senaste år i statistiken är 2015.

Förvärvsfrekvens 
Andel personer 20–64 år med bostad i kommunen 
(nattbefolkning) som förvärvsarbetar i relation till 
samtliga personer mellan 20 och 64 år. I beräkning-
en ingår gränspendlare till Danmark. Till beräkning-
en har statistik från SCB:s Registerbaserade arbets-
marknadsstatistiken (RAMS) för år 2015 använts, 
tillsammans med pendlarstatistik från Örestat. 
Eftersom Örestat i skrivande stund enbart har siffror 
till och med 2014 har 2014 års siffror och tillväxt för 
de senaste fyra åren använts för gränspendlingen.

Utpendling
Antalet förvärvsarbetande som är 16 år eller äldre 
med bostad i kommunen, men arbetsplats i i en 
annan kommun enligt SCB:s registerbaserade 
arbetsmarknadsstatistik (RAMS) år. Senaste år i 
statistiken är 2015. Statistiken registrerar i vilken 
kommun arbetsplatsen är lokaliserad och i vilken 
kommun bostaden är lokaliserad, men det är 
inte det samma som att den förvärvsarbetande 
pendlar till arbetsplatsen varje dag. Som bekant är 
veckopendling, pendling ett par dagar i veckan och 
distansarbete vanligt för de förvärvsarbetande som 
har långt till jobbet. 

Inrikes attraktionskraft 
Inrikes attraktionskraft är beräknad som antalet 
procent som inrikes inflyttningar överstiger inrikes 
utflyttningar med de senaste fem åren. Ju större 
inrikes nettoflyttningar en stad har, desto mer 
attraktiv är den att bo och leva i och därför kallas 
parametern inrikes attraktionskraft.

Internationalisering
internationalisering mäter hur stor andel utrikes 
in- och utflyttningar utgör i procent av alla in- och 
utflyttningar de senaste fem åren. En del av de utrikes 
in- och utflyttningarna kan utgöras av invandrare och 
flyktingar – det ger ingen skillnad för parametern – 
staden blir mer internationell när flyttströmmarna till 
och från utlandet ökar, men hur det påverkar den en-
skilda kommunen skiljer sig såklart. En högutbildad 
person från USA har andra krav på samhällsservice 
än en krigsdrabbad och kanske lågutbildad flykting.  

Den genomsnittliga tillväxten de senaste fem åren i 
sju olika parametrar har jämförts med den genom-
snittliga tillväxten i alla svenska kommuner. Valet 
att analysera utvecklingen över fem år har gjorts 
för att beskriva den generella utvecklingen och inte 
låta särskilda händelser för en kommun ett enskilt 
år få för stor betydelse.

De sju parametrarna är befolkning, inkomst, sys-
selsättning, förvärvsfrekvens, utpendling, inrikes 
attraktionskraft och internationalisering.

Tillväxten har beräknats för de senaste fem åren i 
statistiken. För befolkning, inrikes attraktionskraft 
och internationalisering är senaste år i statistiken 

2016 och för sysselsättning, utpendling, inkomst 
och förvärvsfrekvens år 2015. Arbetsmarknads-
parametrarna har korrigerats med siffror för 
gränspendlare till Danmark. Till exempel ökar 
förvärvsfrekvensen i Malmö från 66 procent till 70 
procent när pendlingen till Danmark läggs till. 

Befolkning
Den parameter som använts för befolkningstillväxt 
är en kombination av tillväxten i befolkningen de 
senaste fem åren och tillväxten enligt befolknings-
prognoserna de kommande fem åren. Valet att 
använda Region Skånes befolkningsprognos för 
de skånska kommunerna har gjorts för att kunna 
jämföra med den nationella prognosen för Sverige. 

DE SJU PARAMETRARNA
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Øresundsinstituttet är ett oberoende dansk-svenskt kunskapscentrum som genom analyser, fakta, 
 konferenser och den regionala nyhetsbyrån News Øresund bidrar till en ökad kännedom om utvecklingen i 
regionen. Verksamheten drivs utan vinstintresse och med   finansiering av ett närmare 100-tal medlemmar 
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Rapporten Sydsvenska Gasellkommuner har tagits fram i samarbete mellan Fastighetsägarna Syd 
och Øresundsinstituttet 

Fastighetsägarna är branschorganisationen som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. Våra 
15 000 medlemmar äger och hyr ut bostäder och lokaler över hela landet. Vi representerar såväl de största 
börsnoterade fastighetsbolagen, kommunägda bostadsbolag som privata fastighetsföretag och bostadsrätts-
föreningar.
Fastighetsägarna Syd är en av regionföreningarna och har cirka 2 000 medlemmar som har drygt 7 000 
fastigheter inom Skåne, Blekinge och Kronoberg.

www.fastighetsagarna.se


