TREND
REPORT

HUVUDKONTOR OCH
SPECIALISTKONTOR
TILL MALMÖ
Öresundsbron och närhet till
storflygplats skapar nya jobb

Sekretariat
Vd och chefredaktör:
Johan Wessman
Analytiker och reportrar:
Jenny Andersson
Thea Wiborg

Chefanalytiker:
Britt Andresen
Koordinator och kommunikatör:
Sofie Paisley
Researcher och redaktör News Øresund:
Anna Palmehag
Journalistpraktikant
Sofi Eriksson

En rapport från oberoende Øresundsinstituttet.
Øresundsinstituttet står ensamt för rapportens analys och slutsatser.
Rapporten är skriven av Johan Wessman och Sofi Eriksson
Foto: News Øresund
© Øresundsinstituttet – genom Öi Service AB – 16 mars 2017
Metodik: Øresundsinstituttet har kartlagt inflyttningen med hjälp av tillgängliga uppgifter direkt från företagen, från årsredovisningar, uppgifter i media, från fastighetsaktörer samt med hjälp av uppgifter från Malmö stads näringslivskontor och Invest in
Skåne. Endast bolag som fysiskt flyttat eller nyetablerats och som finns kvar i Malmö
ingår i rapporten.
Urval: Rapporten omfattar inflyttningen av flera olika sorters kvalificerade kontor till
Malmö: renodlade huvudkontor, regionala huvudkontor och funktionskontor inom en
koncern, specialist- och utvecklingskontor samt mötesplatser.
Malmö: Anledningen till att rapporten fokuserar mot Malmö är att här syns en tydlig
effekt från Öresundsbron när det gäller inflyttningar av kvalificerade kontor. Givetvis
är inte bron och närheten den enda orsaken till etableringarna men denna faktor är
den vanligaste förklaring som bolagen själva ger. Även orter som Lund och Helsingborg har fått en stärkt konkurrenskraft genom närheten till Köpenhamn och Kastrup.

ØRESUNDSINSTITUTTET är ett oberoende dansk-svenskt kunskapscentrum
som genom analyser, konferenser och medieverksamhet bidrar till en ökad
kännedom om utvecklingen i regionen. Verksamheten drivs utan vinstintresse
och med finansiering av drygt 100 medlemmar från stat, regioner, kommuner,
universitet, högskolor och det privata näringslivet.
Östergatan 9 A | 211 25 Malmö | +46 (0) 40 30 56 30 | info@oresundsinstituttet.org | www.oresundsinstituttet.org

ØRESUNDSINSTITUTTETS TREND REPORT • Mars 2017

I KORTHET
Fler än 5 200 nya jobb till Malmö genom etableringar av nya
huvud- och specialistkontor efter invigningen av Öresundsbron

Malmö har blivit en attraktiv lokalisering för företag som en följd av att Öresundsbron skapat en både konkret och imagemässig närhet till Köpenhamns internationella flygplats i Kastrup. Malmö har därmed tillgång till en betydligt större flygplats
än stadens storlek motiverar. Andra vanliga motiv till att flytta kontor till Malmö är
att den större arbetsmarknanden gör det lättare att rekrytera kvalificerad personal
och att många företag har historiska kopplingar till Skåne och Själland.

Heminredning, bilar och livsmedel vanligaste branscherna
Tre branscher utmärker sig bland kontoren som flyttat till Malmö: hus och heminredning, bilar/fritidsprodukter och restaurang/livsmedel.

Främst regionala omlokaliseringar - Malmö tydligare centrum
Merparten av de nya huvud- och specialistkontor som har etablerats i Malmö sedan
Öresundsbron byggdes har flyttat från orter i södra Sverige. Malmö har stärkt sin roll
som regionalt centrum för näringslivet i södra Sverige med Öresundsbron, närheten till Kastrup, tillgång till högutbildad arbetskraft och tillgång till moderna kontor
genom nya byggen i främst Västra Hamnen och Hyllie.

Fler företagsetableringar ökar karriärmöjligheterna i Malmö
De nya kontorsetableringarna har bidragit till att skapa en kritisk massa inom arbetsmarknaden i Malmö och sydvästra Skåne som även gör det möligt att göra karriär
inom avancerade tjänster utan att behöva flytta till Stockholm eller andra större städer.
Närheten till Köpenhamn och Lund ökar den regionala arbetsmarknaden ytterligare.
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HUVUDKONTORSSTADEN:
Malmö och stadens fastighetsbolag är vinnare på nya trenden
mot att flytta kontor närmare
Öresundsbron och Kastrup

Malmö har sedan Öresundsbron byggdes
fått mer än 5 200 nya och ofta kvalificerade
arbetsplatser när företag flyttat kontor och
mötesplatser till Malmö. Men även tillgången
till högutbildad arbetskraft och kopplingar
till Danmark är viktiga motiv bakom många
kontorsetableringar.

marknadschef och vd utan att man behöver flytta till
Stockholm eller andra storstäder. De regionala karriär
möjligheterna ökar också genom närheten till Lunds
storföretag och utvecklingsbolag och till Köpenhamns
arbetsmarknad. Inom läkemedelsbranschen jobbar
t.ex. idag mer än 700 svenskar vid de stora danska
läkemedelsföretagen i och kring Köpenhamn.

Motivet bakom ett beslut att flytta ett kontor är ofta
komplext. Öresundsbron och närheten till Kastrup är
en viktig förklaring men långt ifrån det enda motivet
till Malmös växande skara med huvudkontor, regionala huvudkontor, funktionshuvudkontor, utvecklingskontor och internationella mötesplatser. Nästan lika
ofta nämner företagen att det är lättare att rekrytera
högutbildad arbetskraft i Malmö än på den tidigare
etableringsorten som ofta varit en mindre stad i södra
Sverige. Malmö lockar främst till sig sydsvenska företag
och mera sällan utländska företag. En stark anknytning till regionen och då ofta till Danmark är en tredje
förklaringsmodell till kontorsflyttarna.

Det är dock inte alltid de nya kontoren stannar kvar i
Malmö. Ägarförändringar och sammanslagningar gör
att flera av etableringarna försvunnit igen och Øresundsinstituttet har då tagit bort dessa bolagen från
etableringslistan. Ett särfall är Findus som nyligen
etablerade sig för andra gången i Malmö efter flera
ägarbyten och nu senast en fabriksnedläggning i Bjuv.

Att Malmö har haft tillgänglig exploateringsmark i
attraktiva områden som gjort det möjligt för stadens
fastighetsbolag att erbjuda nya kontorslokaler, nära
Citytunnelns stationer med tågförbindelse till Danmark, torde också ha bidragit till att attrahera nya
kontorsetableringar.
Den ökande skaran med huvud- och specialistkontor
har bidragit till en mera dynamisk arbetsmarknad som
underlättar att göra karriär som t.ex. ekonomichef,

Viktigt att notera är att denna rapport omfattar flera
olika former av kontor som etablerats i Malmö - från
renodlade huvudkontor som AarhusKarlshamn,
Boozt Fashion, Duni, Inwido och Perstorp till
funktionsbaserade underhuvudkontor som Vestas
Northern Europe, regionala huvudkontor som
Mercedes-Benz dansk-svenska kontor och Peugeot
Sverige till utvecklingskontor som IBM Client Innovation Center och den globala mötesplatsen Hubhult
som etablerats av IKEA Group.
En trend är att huvudkontor till globala miljardföretag kan vara relativt små. Thule Group och Hilding
Anders har t.ex. endast 60 respektive 20 personer
på sina huvudkontor i Malmö trots att det är stora
aktörer i respektive bransch.

Öresundsbron och närheten till Köpenhamn har bidragit till närmare 14 000 nya jobb i Malmö
Med Öresundsbron kom närheten till Köpenhamns internationella flygplats i Kastrup som är ett av motiven till att ett 70tal företag etablerat huvudkontor, regionala huvudkontor, specialistkontor och mötesplatser i Malmö med sammanlagt
mer än 5 200 arbetsplatser. Till det kommer cirka 8 500 Malmöbor som pendlar över Öresund till jobbet på Själland.
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DE STÖRSTA KONTORSETABLERINGARNA I MALMÖ

IKEA Group Hubhult
1 350 anställda i Svågertorp

Ikano och IKEA Industry Klipphult
573 + 135 anställda i Hyllie

Inter IKEA Group Centralen
260 anställda vid Hjälmarekajen

2015 flyttade IKEA Group in i den nya mötesplatsen Hubhult mitt emot möbelvaruhuset i Svågertorp i Malmö. Hit flyttades verksamhet främst
från Helsingborg men även från t.ex. Köpenhamn.
Det aktivitetsbaserade kontoret är utgångspunkten för mellan 1300 och 1400 anställda och har
dagligen flera hundra besökare.
Ett beslut om att bygga ett publikt hotell granne med Hubhult beräknas fattas under våren
2017. Malmös stadsbyggnadsnämnd antog
i februari 2017 en ny detaljplan för området
som möjliggör fler och högre byggnader. Enligt
kommunen blir det därmed möjligt för IKEA att
bygga ytterligare en byggnad.

2015 flyttade kontoren för Ikano Bank och Ikano
Fastigheter med 573 anställda in i kontorsfastigheten Klipporna i Hyllie. Året därpå köpte Ikano
Fastigheter Klipporna för en miljard kronor av
Skanska. Under 2016 inledde Ikano Fastigheter
en ny satsning kallad Ikano Vårdboende med
målet att växa i hela Sverige med fokus på de tre
storstadsregionerna. Förra året flyttade världens
största trämöbeltillverkare IKEA Industry, hit sitt
huvudkontor, kallat Klipphult, med 135 anställda.
IKEA Industry ingår i Inter IKEA Group och har sitt
ursprung i Swedwood International i Ängelholm
som 2012 slogs samman med två andra företag
med kontor i Köpenhamn och Bratislava.

Efter en omorganisation flyttade Inter IKEA
Group i september 2016 in i sitt nya kontor
kallat Centralen vid Hjälmarekajen i Malmö.
Här finns huvudkontoret med 100 anställda
till livsmedels- och restaurangföretaget IKEA
Food Services som utvecklar nya matprodukter och måltider till IKEA:s restauranger,
bistro och butikskedjan Swedish Food Market.
Livsmedelsverksamheten sysselsätter 18 000
personer i 392 IKEA varuhus och omsatte
senaste året två miljarder euro. Kontoret
rymmer även bl.a. 160 anställda inom enheter
som Sustainability, Commercial och Business
Solutions (IT).

Ikano, IKEA Group (formellt Ingka Holding B.V. koncernen) och Inter IKEA Group (formellt Inter IKEA Holding B.V koncernen) är tre separata företagsgrupper med koppling till Ingvar Kamprad som grundare. Läs mer om de tre företagsgrupperna på sidan 6.

Mercedes-Benz
264 anställda i Dockan

Orkla Food
250 anställda i Dockan

Aller Media
250 anställda vid Caroli City

2008 flyttade Mercedes-Benz dansk-svenska
huvudkontor från Köpenhamn till Malmö. I Malmö arbetar 264 av de 327 anställda. Här finns
övergripande funktioner samt fyra divisioner
inriktade mot finansiering och försäljning.

2016 flyttade Orkla Foods sitt huvudkontor från
Eslöv till Malmö. Här finns ett aktivitetsbaserat
kontor indelat i olika zoner och med den egna
serveringen Mitt kök och ett provkök där nya
produkter utvecklas.

2017 flyttade Aller Media sina verksamhet
i Helsingborg till Caroli City i Malmö där
företaget skapat ett kreativt centrum. Här
samlas redaktionerna från Allers i Helsingborg,
Hemmets Veckotidning i Malmö och Året Runt
i Stockholm.

Findus
170 anställda vid Hjälmarekajen

Boozt Fashion
168 anställda i Hyllie

Vestas Northern Europe
150 anställda i Svågertorp

2017 flyttar tillverkningen från Bjuv till bl.a. Reken i Tyskland efter ett beslut av ägaren Nomad
Foods medan det det svenska kontoret nyligen
flyttat in i lokaler vid Hjälmarekajen i Malmö och
granne med IKEA Foods och nära Orkla Foods.

2009 startade e-handelsföretaget sin verksamhet i Malmö med dansk ledning och i huvudsak
danska investerare. En av grundarna hade
tidigare varit verksam i Malmö. Även lagret finns
i Sverige - utanför Ängelholm.

2008 lämnade danska vindkraftskoncernen
Vestas Nordeuropeiska säljbolag den lilla orten
Videbæk på Jylland för att flytta kontoret till
Svårgertorp i Malmö. Att Vestas idag har ett ledningskontor i Örestad ser bolaget som ett plus.
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IKEA BAKOM DE STÖRSTA KONTORSETABLERINGARNA I MALMÖ

Från IKEA Groups globala mötesplats Hubhult kan besökarna blicka över vägen mot möbelvaruhuset i Svågertorp i Malmö.

Malmö har gett klartecken till ett publikt hotell
För Malmö har IKEA:s expansion blivit en framgångssaga. I tre kontorsbyggnader och ett möbelvaruhus i Malmö arbetar idag 2 855 personer i de två separata bolagsgrupperna som arbetar med
varumärket IKEA – Inter IKEA Group, IKEA Group samt familjen Kamprads bolagsgrupp Ikano. Nu
planeras det för ett publikt hotell vid Hubhult som kan stå klart våren 2019. Malmö stad har även
ändrat detaljplanen så att det blir möjligt att bygga ut Hubhult med ytterligare en kontorsbyggnad.

Under 2008 och början av 2009 förhandlade IKEA
med Malmö stad om att köpa en tomt mitt emot
det egna möbelvaruhuset som företaget då höll på
att uppföra i Svågertorp.
I Malmö var förväntningarna stora. Nya jobb
hägrade i den av arbetslöshet hårt pressade staden. I Helsingborg var stämningen orolig. Skulle
IKEA-jobben försvinna till Malmö? Ända sedan den
tiden då den svenska möbeljätten hade sitt huvudkontor i danska Humlebæk har IKEA haft en om-

fattande verksamhet i Helsingborg och Ängelholm.
Att huvudkontoret 2001 flyttades till nederländska
Leiden hade inte ändrat på det. IKEA försökte lugna
och talade om att bolaget skulle växa och ha kvar
en stor verksamhet i Sundets pärla även om delar
flyttades till Malmö.
IKEA fick rätt. Under början av 2009 uppgav IKEA
Group och Inter IKEA Group att de hade 1 510
anställda i Helsingborg och Ängelholm. Idag finns
det närmare 1 400 anställda i Helsingborg.
Även i Köpenhamn expanderar IKEA Group. När
IKEA:s nya varuhus vid Fisketovet i Köpenhamn
invigs 2020 blir det en förebild för hela koncernens
nya satsning på cityvaruhus som siktar på nya
kundgrupper som inte tar bilen för att handla.
Varuhuset får en takträdgård som med cykel- och
gångstigar förbinds med bland annat Tivoli hotell
och på sikt även med huvudbangården. Illustration: Dorte Mandrup arkitekter.
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Det nya kontoret i Malmö döptes till Hubhult och
fick benämningen mötesplats. Siffran över antalet
personer som skulle få sin arbetsplats i det nya
aktivitetsbaserade kontoret växte från 600 till 800
och idag uppger IKEA Group att mellan 1 300 och
1 400 anställda utgår från Hubhult som varje dag
får flera hundra besök.
För Malmö stad har IKEA:s satsningar blivit en
vinstlott. Våren 2009 hade möbelföretaget 450
anställda i Malmö. Våren 2017 har samtliga de tre
bolagsgrupperna IKEA Group, Inter IKEA Group
och Ikano etablerat sig i Malmö med totalt 2 855
anställda. En ökning med över 2 400 anställda på
åtta år.
Fattas beslut om att bygga ett publikt hotell med
160 rum granne med Hubhult beräknas det öppna
under 2019. Det kommer att drivas av en extern
operatör och visionen är skapa en öppen after workplats och en mötesanläggning med konferensrum
för upp till 400 personer.
Malmö stad har även meddelat att de ändrat detaljplanen för området så att det blir möjligt att komplettera Hubhult med ytterligare en kontorsbyggnad. Något beslut om att bygga ytterligare ett kontor
finns dock inte uppger Jakob Holmström, presschef
vid IKEA Group i Sverige.
IKEA:s skånska expansion har följts av såväl interna
omflyttningar av verksamheter som en omorganisation av hela koncernstrukturen. Samtidigt har
familjen Kamprads bolagsgrupp Ikano sålt sin del av
byggnaderna till Ideon Science Park och flyttat Ikano
Bank och Ikano Fastigheter från Lund till Malmö.
Men Ingvar Kamprad har lämnat efter sig ett viktigt
arv i Lund. Det var IKEA som finansierade forskarbyn Ideons första byggnader och vid Lunds Tekniska
Högskola finns Ingvar Kamprad Design Centrum.
Nu har den småländska kreativiteten flyttat vidare
till Malmö där en rad nya projekt är på gång. Ikano
Fastigheter utvecklar sitt nya koncept med vårdboende från kontoret Klipporna i Hyllie som företaget
förra året köpte av Skanska för en miljard. Grannen
IKEA Industry, som är världens största tillverkare av
trämöbler och ingår i Inter IKEA Group, har döpt
kontoret till Klipphult. Inne vid Hjälmarekajen
har Inter IKEA Group ytterligare ett kontor döpt
till Centralen där bland annat IKEA Food Services
utvecklar nya matkoncept till IKEA-varuhusen.
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Vy från naturstråket vid en eventuell andra etapp av IKEA:s
planerade men ej beslutade hotell vid mötesplatsen Hubhult
i Malmö. Illustration: Dorte Mandrup arkitekter.

Bolagen kring varumärket IKEA
sysselsätter 10 100 personer i
Greater Copenhagen-regionen och
i Älmhult
IKEA Group, Inter IKEA Group och Ikano är tre
separata bolagsgrupper med koppling till Ingvar
Kamprad som grundare.
2 855 anställda i Malmö
IKEA Group: 1 887

(varuhus + mötesplatsen Hubhult)
Inter IKEA Group: 395

(IKEA Industry, IKEA Food Services m.fl.)
Ikano: 573

(Ikano Bank och Ikano Fastigheter)
1 388 anställda i Helsingborg
IKEA Group: 1 067
Inter IKEA Group: 321
4 467 anställda i Älmhult
IKEA Group: 1 812
Inter IKEA Group: 2 655
1 396 anställda i Köpenhamn
IKEA Group: 1 307 anställda
Ikano: 89 anställda
IKEA Group (formellt Ingka Holding B.V. koncernen), Inter IKEA Group
(formellt Inter IKEA Holding B.V koncernen) och Ikano är tre separata
företagsgrupper med koppling till Ingvar Kamprad som grundare.
IKEA Group med huvudkontor i Nederländerna driver idag 343
varuhus av totalt 392 IKEA varuhus i världen och är därmed den
största franschisetagaren av varumärket IKEA.
Inter IKEA Group med huvudkontor i Nederländerna fick genom förra
årets omstrukturering sin verksamhet utvidgad till att utöver äga
varumärket IKEA även utveckla, designa och förse alla IKEA-varuhus
med IKEA produkter. Här ingår även trämöbeltillvarkaren IKEA Industry. Det är inte bara IKEA Group som på franchisebasis driver IKEA
varuhus utan det finns ytterligare 11 företag som driver IKEA varuhus
genom franchiseavtal med Inter IKEA Group.
Ikano Bank och Ikano Fastigheter ingår i den internationella företagsgruppen Ikano med huvudkontor i Luxemburg. Ikano bildades
1988 och ägs av familjen Kamprad.
Källor: respektive bolag
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NYA HUVUDKONTOR, MÖTESPLATSER OCH SPECIALISTKONTOR I MALMÖ

5 200 NYA JOBB
har skapats i Malmö genom etablering av huvudkontor och specialistkontor sedan Öresundsbron byggdes.

ETABLERING AV NYA KONTOR I MALMÖ

VERKSAMHET

FLYTTAT FRÅN

Aller Media

Kreativt centrum

Helsingborg

Findus

Livsmedel

Bjuv

Trygg Hansa - skadeverksamhet

Försäkring

Sundsvall

Advenica

IT-säkerhet

Lund

Atos Medical

Medicinteknik

Hörby

Orkla Foods

Livsmedelsindustri

Eslöv

Yara (fd Supra)

Gödsel/kväveprodukter

Landskrona

Zumtobel

Belysning

Landskrona

2017

IBM Client Innovation
Center
54 anställda i Västra
Hamnen
2015 led mot sitt slut när utvecklingskontoret IBM Client Innovation
Center öppnade dörrarna. Idag har
bolaget 148 anställda varav 54 i
Malmö och 45 i Helsingborg.

Zumtobel
60 anställda i Hyllie
2016 lämnade belysningsföretaget
Zumtobel Landskrona för att etablera sitt nordiska kontor i Hyllie i
Malmö. I Landskrona blev företaget
bland annat känt för varumärket
Thorn men ingår numera i Österrikiska Zumtobel Group.

2016

2015
Babyliss

Detaljhandel

IBM Client Innovation Center

IT

Nyetablering

Ikano Bank

Finans

Lund

Ikano Fastigheter

Fastigheter

Lund

IKEA Food Services (Inter IKEA Group)

Livsmedel

Helsingborg

IKEA Hubhult, global mötesplats (IKEA Group)

Heminredning

Helsingborg, Köpenhamn

IKEA Industry (Inter IKEA Group)

Möbelindustri

Ängelholm, Hbg, Kbh. m.fl.

Nord-Lock

Tillverkning låsbrickor

Göteborg

Algol Chemicals

Kemi

Helsingborg

Kährs Group

Golv

Nybro och Kuopio

Oatly

Livsmedel

Landskrona

Perstorp

Kemisk industri

Perstorp

Peugeot Sverige

Bilhandel

Stockholm

Söderbergföretagen

Industri

Trelleborg

Britax

Barnvagnar, bilbarnstolar

Stockholm

Egon Zehnder

Rekrytering

Köpenhamn

Kunskapsporten

Fastigheter

Göteborg

Moltex (Brand New Homes TXT)

Heminredning

Svedala

Still Sverige

Truckar

Eslöv

Storck Sverige

Konfektyr

Köpenhamn

Subaru

Bilar

Helsingborg

Medicinteknik

Eslöv

2014

2013

Perstorp
75 anställda i centrum
2014 lämnade kemikoncernen
Perstorps huvudkontor orten med
samma namn för att flytta in i det
tidigare posthuset granne med Malmö Central. Det franskägda bolaget
är idag ledande tillverkare av en rad
specialkemikalier.
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2012
Arjo Huntleigh (under omstrukturering)
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Inflyttningen till Malmö av nya kontor har tagit ny fart. Sedan Öresundsbron byggdes har närmare
ett 80-tal företag flyttat sina huvudkontor, regionala huvudkontor, specialistkontor eller mötesplatser till Malmö, varav drygt 60 fortfarande finns kvar. Inflyttningen har skapat mer än 5 200 nya
och ofta kvalificerade arbetstillfällen. Øresundsinstituttet har kartlagt inflyttningen med hjälp av
uppgifter direkt från företagen, från årsredovisningar, uppgifter i media, från fastighetsaktörer
samt med hjälp av uppgifter från Malmö stads näringslivskontor och Invest in Skåne.

ETABLERING AV NYA KONTOR I MALMÖ

VERKSAMHET

FLYTTAT FRÅN

MiL Institute

Ledarskapsutveckling

Lund

Telavox

Teleoperatör

Lund

Anton Paar Nordic

Laboratorieinstrument

i.u.

Elfa International

Heminredning

Västervik

International Flavors & Fragrances IFF

Livsmedel

Knislinge

2011

2010
Honda Nordic

Bilar

Arlöv

Boozt Fashion

E-handel

Nyetablering

Tic Tac Interactive

E-learning

Karlskrona

Viktväktarna

Hälsa

Helsingborg

118 700

Tjänster

i.u.

Ballingslöv International

Köksutrustning

Ballingslöv

Hexpol

Plastindustri

Stockholm och Göteborg

Mercedes-Benz

Bilar

Köpenhamn

Vestas Northern Europe

Vindkraft

Videbæk, Falkenberg

Berner Medical

Sjukvårdsutrustning

Kista

Colorama

Färg och tapetkedja

Stockholm

Edwards Lifesciences Nordic

Läkemedel

Stockholm

New Nordic Healthbrands

Hälsokost

Roskilde

New Yorker

Detaljhandel kläder

i.u.

Weidmüller

Ektronik och elektriska
anslutningar

i.u.

Brio

Leksaker

Osby

DJO Global (fd Cefar Medical

Medicinteknik

Lund

CPA Global (Ipendo)

Tjänster

Linköping

Midsona, fd Middelfart Sonesson

Egenvård

Lund

Norrgavel

Heminredning

Lammhult

2009

Viktväktarna
35 anställda i Hyllie
2009 lämnade Viktväktarnas svenska kontor Helsingborg och flyttade
till Malmö. Idag finns kontoret
i samma byggnad som rymmer
köpcentrat Emporia i Hyllie.

2008

2007

Midsona
50 anställda i Västra
Hamnen
2006 flyttade egenvårdsföretaget
Midsona från Lund till Malmö
där företaget idag har sitt kontor
i Dockan. Bolaget har dock sina
rötter i Malmö och hette en gång
Wilh. Sonesson.

2006

2005
AarhusKarlshamn, AAK

Livsmedel

Karlshamn, Aarhus

Duni

Dukningsprodukter

Halmstad, Stockholm

IMP International Masters Publishing

E-handel

London
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AarhusKarlshamn, AAK
30 anställda i Hyllie
2005 slogs ett danskt och ett
svenskt företag samman med
rötterna i Aarhus och i Karlshamn.
Bolagsnamnet var givet och den gemensamma nämnaren blev kontoret
som först låg i Västra Hamnen i
Malmö men ny flyttat till Hyllie.
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NYA HUVUDKONTOR, MÖTESPLATSER OCH SPECIALISTKONTOR I MALMÖ

ETABLERING AV NYA KONTOR I MALMÖ

VERKSAMHET

FLYTTAT FRÅN

Fönster

Vetlanda

Hilding Anders

Sängar

Helsingborg

Verisure Securitas Direct

Larmföretag

Linköping

Sport- och fritidsutrustning

Bryssel

Digitalt kunskapsföretag

Höganäs och Lund

2005
Inwido
2004

Inwido
20 anställda i centrum

2003

2005 flyttade Inwido sitt huvudkontor till Malmö sedan investmentbolaget Ratos året innan köpt
Elitfönstergruppen. Sedan dess har
verksamheten växt genom en rad
förvärv och 2014 blev fönsterkoncernen Inwido ett börssbolag.

Hilding Anders
20 anställda i centrum
2004 lämnade sängtillverkaren
Hilding Anders huvudkontor
Helsingborg för Malmö. Efter en rad
företagsköp är företaget en storspelare på marknaderna i Europa,
Ryssland och Asien. Kontoret ligger
granne med Perstorp i det tidigare
posthuset vid Malmö Central.

Thule Group
1998-1999
Nationalencyklopedin, NE

Duni
130 anställda i Västra
hamnen
2005 slogs flera kontor och funktioner från Halmstad och Stockholm
samman till ett nytt huvudkontor
i Västra hamnen i Malmö. Duni
tillverkar dukningsprodukter och
är marknadsledande i Central- och
Nordeuropa.

Thule
60 anställda i centrun

Nationalencyklopedin, NE
37 anställda i centrum

2003 var Thule en pionjär bland
företagen som flyttade till Malmö.
Bolaget lämnade Bryssel och har
rötterna i Småland. Bolaget har
växt till ett internationellt sportoch fritidsföretag genom en rad
företagsköp. Sedan 2014 är bolaget
börsnoterat i Stockholm.

1998-99 flyttade det dåvarande
bokförlaget Nationalencyclopedin
från Höganäs och Lund till Malmö. I
dag är det ett framgångsrikt digitalt
kunskapsföretag som delar lokaler
med IMP, Cydonia, Fyrklövern och
andra bolag med samma ägare - Alf
Tönnesson.

Nationalencyklopedins flytt från Höganäs och Lund 1998/99 till Ångbåtsbron och sport- och fritidsföretaget Thules flytt från Bryssel till Malmö 2003 blev inledningen på en stor flyttvåg av kontor
och mötesplatser till Malmö. Inflyttningen tog ny fart 2013 och under de tre senaste åren har en
rad stora kontor etablerats i Malmö.

Några iaktagelser:
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Merparten av kontoren som etablerats i Malmö har flyttas från orter i södra Sverige.
Närheten till Köpenhamns flygplats uppges vanligen som ett viktigt motiv till flytten.
Etableringen i Malmö motiveras även ofta med att det underlättar rekryteringen av kvalificerad personal.
Historiska kopplingar till södra Sverige och i flera fall anknytning till Danmark är andra viktiga flyttmotiv.
Ytterligare ett motiv till nya kontorsetableringar är företagsfusioner eller omstruktureringar av bolag som AarhusKarlshamn, Kährs Group och Hexpol.
Att Malmö kan erbjuda stora och nybyggda kontorslokaler nämns av många företag som ett plus.
Storleken mellan de olika kontorsetableringarna skiljer sig kraftigt åt. En grupp företag har behov av kontorslokaler
för flera hundra anställda. Men inte sällan har stora globala koncerner med miljardomsättning små kontor med
något tiotal anställda.
Den stora mängden kontorsetableringar och närheten till Köpenhamns arbetsmarknad underlättar för kvalificerad
personal att bo kvar i Malmöregionen under karriären istället för att behöva flytta till Stockholm eller andra större
städer.
Fler huvudkontor och specialistkontor innebär att fler satsningar på forskning och utveckling drivs från Malmö vilket
ger ökat underlag för konsulter och andra underleverantörer i den kreativa processen.
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KONTORSETABLERINGAR BIDRAR TILL NYA PROFILOMRÅDEN
De kontorsetableringar som skett i Malmö sedan bygget av Öresundsbron stärker stadens profil
inom främst tre områden: heminredning och byggprodukter med IKEA som den stora giganten,
bilar och fritidsprodukter samt inom restaurang och livsmedel. I Malmö finns redan flera livsmedelsföretag, däribland franskägda Skånemejerier. Design och livsmedel passar väl in bland Greater
Copenhagen regionen / Öresundsregionens befintliga styrkeområden.

HEMINREDNING
OCH BYGGPRODUKTER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zumtobel (2016)
IKEA Hubhult (2015)
IKEA Industry (2015)
Kährs Group (2014)
Moltex (2013)
Elfa International (2011)
Ballingslöv International
(2008)
Colorama (2007)
Norrgavel (2006)
Inwido (2005)

Fönstertillverkaren Inwido flyttade till Malmö redan 2005 och har
följts av bland andra fackhandelskedjan Coloramas kontor och
kökstillverkaren Ballingslövs huvudkontor. Finsk-svenska golvtillverkaren Kährs Group valde Malmö som bas efter fusionen. Med IKEA
Groups etablering av mötesplatsen Hubhult och trämöbeltillvekaren
IKEA Industrys huvudkontor Klipphult i Malmö.

Det började 2002 när Copenhagen Malmö Port etablerade en
hub för import av Toyotabilar.
Idag hanteras ett 20-tal bilmärken
i hamnen. Året därpå flyttade
Thule kontoret från Bryssel till
Malmö och därefter har bilmärken
som Mercedes, Honda, Peugot
och Subaru etablerat sina kontor
i Malmö. Och i Lund har tyska
bilunderleverantören Bosch etablerat sig för att dra nytta av kunnandet inom internet of things.

RESTAURANG &
LIVSMEDEL
•
•
•
•
•
•
•
•

Findus (2017)
Orkla Foods (2016)
IKEA Food Services (2015)
Oatly (2014)
Storck Sverige (2013)
International Flavors &
Fragrances (2011)
New Nordic Healthbrands
(2007)
AarhusKarlshamn (2005)

BILAR OCH FRITIDSPRODUKTER
•
•
•
•
•
•

Peugeot (2014)
Subaru (2013)
Britax (2013)
Honda Nordic (2010)
Mercedes-Benz (2008)
Thule Group (2003)

Redan 2005 blev Malmö centralpunkten när
dansk-svenska AarhusKarlshamn bildades som ledande
tillverkare av vegetabiliska
specialfetter. De senaste två
åren har livsmedelsjättar som
Findus, Orkla Foods och
IKEA Food flyttat in nära
varandra vid Hjälmarekajen
och i Västra Hamnen där
även innovativa havredryckstillverkaren Oatly har sitt
huvudkontor sedan 2014.
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TRE STORA LIVSMEDELSFÖRETAG HAR BLIVIT GRANNAR I MALMÖ

Orkla Foods huvudkontor vid Dockan i Malmö innehåller även provkök, ett vanligt kök och en restaurang och butik som ger
företaget bättre kontakt med kunderna. Några hundra meter därifrån finns livsmedelsföretagen Findus och IKEA Food.

Orkla Foods lämnade Eslöv för Malmö
Nu är det ett år sedan Orkla Foods Sverige flyttade huvudkontoret från Eslöv till Malmö tillsammans med 250 av de anställda. Idag har det aktivitetsbaserade kontoret en restaurang där gästerna serveras mat från egna varumärken vid sidan av provköket där nya rätter ser dagens ljus.

Efter 77 år i Eslöv gick flyttlasset för Orkla Foods
Sveriges huvudkontor till Västra hamnen i Malmö
den 8 mars 2016. Ett år senare har man kommit
igång med en egen servering kallad Mitt kök och
som erbjuder frukost, lunch och fika baserat på
de egna produkterna.

känslan som passar bra ihop med att vi faktiskt
gör mat till vardagen. Det är också en del i att gå
över till ett digitalt kontor med så lite papper som
möjligt, vilket är en del av vårt hållbarhetstänk,
säger Margareta Lantz som är presschef på Orkla
Foods Sverige.

Det tre våningar höga kontoret är aktivitetsbaserat och indelat efter zonerna vatten, jord,
eld och luft som alla är anpassade efter olika
arbetsbehov. I elddelen är det fartfyllt och högljutt och det finns flera pingisbord som vetter ut
mot havet. I luftdelen, som är inredd med ljusa
färger och moln i taket, är det däremot tyst och
här finns det möjlighet att få ett eget rum för
dagens arbete.

När huvudkontoret flyttades följde 250 medarbete
med till Malmö men en del av produktionen finns
fortfarande kvar i Eslöv, där 285 anställda finns
kvar. Dessutom är drygt 100 säljare knutna till huvudkontoret men ute på fältet över hela Sverige.
– När vi flyttade till Malmö förändrades arbetssättet väldigt mycket men verksamheten har
förblivit densamma. Vi strävar fortfarande efter
att förse svenska folket med hälsosam och bra
mat, säger Margareta Lantz som är presschef på
Orkla Foods Sverige.

– Det har fallit väldigt bra ut bland personalen och
mer än 80 procent har sagt att de är väldigt nöjda
med det nya arbetssättet. Nu jobbar vi mer över
gränserna samtidigt som det bidrar till hem-
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Procordia, Abba Seafood och Frödinge gick samman 2013 i ett gemensamt matföretag och året
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efter grundades Orkla Foods Sverige som blev en
del av den norska koncernen Orkla. Koncernen
har totalt 13 000 anställda och Orkla Foods Sverige har totalt 1 500 medarbetare över hela Sverige.
Idag har Orkla Foods Sverige 26 varumärken och
bland de mest välkända finns Abba, Felix, Frödinge, Grandiosa och Kalles. Trots att huvudkontoret nu finns i Malmö är produktionen fortfarande
utspridd över Sverige. I Skåne finns produktion
i Eslöv där man lagar färdigrätter, i Tollarp
där Bob´s sylt kokas och i Simrishamn där de
veganska produkterna tillagas. Produktionen är
även förlagd i Fågelmara, Frödinge, Kungshamn,
Örebro, Kumla, Tingsryd och Vansbro.
Även en stor del av provköket flyttade med till
Malmö och idag jobbar runt 20-30 på innovationsavdelningen med att ta fram nya storsäljare.
Från serveringen Mitt kök, som ligger i entrén
till kontoret, kan man se in i det experimentella
köket där det är full aktivitet under dagarna. För
att få inspiration till att skapa nya maträtter och
produkter gäller det att hålla koll på trenderna,
som oftast växer fram i Kalifornien.
– Trendspaningen är väldigt viktig. Oftast börjar
det i Kalifornien för att ta sig till New York. Sedan
kommer det ofta till Europa genom Berlin för att
sedan ta sig till Stockholm och till sist Skåne,
säger Margareta Lantz.
Ett exempel är så kallade bowls, som ska ätas
ur skålar och kan innehålla det mesta, som nu
Felix har gjort vegetariska alternativ utifrån. Just
den vegetariska trenden är också stor just nu och
enligt Orklabarometern äter 50 procent mer vegetarisk mat idag jämfört med för ett år sedan.
– Både vegetariskt och fisk är populärt nu. Generellt är det fler som vill vara mer hälsosamma
idag, vilket vi bemöter med produkter från flera av
våra varumärken, säger Margareta Lantz.
Det är inte bara Orkla Foods Sverige som valt att
placera sitt huvudkontor i Malmö. I december
förra året flyttade Ikea Foods till Hjälmarekajen i
centrala Malmö och i januari i år flyttade Findus
in några hundra meter bort när de flyttade sitt huvudkontor från Bjuv. Dessutom finns Oatly i Västra
hamnen sedan 2014.
– I Skåne finns det många matföretag och tillsammans bidrar vi till att föra den skånska mattraditionen vidare både i Sverige och utomlands, säger
Margareta Lantz.
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IKEA FOOD I MALMÖ LEDER NY
SATSNING PÅ NYTTIGARE OCH
MODERNARE MAT I VARUHUSEN
Från en service till möbelköpare till ett
eget affärsområde med en försäljning på
två miljarder euro. IKEA Food Services
med huvudkontor vid Hjälmarekajen i Malmö är inne i en intensiv utvecklingsfas.

– Vi vill vara lika världsledande inom mat
som vi är inom möbler, säger Ylva Magnusson, internal & Corporate Communication
Manager på IKEA Food.
För tre år sedan omvärderades maten på
IKEA-varuhusen och utvecklingen mot ett eget
affärsområde inleddes.
– Då förstod vi vilket intresse det finns för mat
idag. Vi insåg att här finns en affärspotential.
18 000 personer jobbar med IKEA:s mat
och då främst hos franchisetagaren IKEA
Group. Omsättningen uppgår till två miljarder
euro per år. Maten säljs i IKEA-varuhusens
restauranger, bistro, personalrestauranger och i
butikerna döpta till Swedish Food Market.
Moderniseringen av matkonceptet handlar om
bland annat om att vårda intresset för köttbullar och samtidigt erbjuda veganska alternativ
och kycklingköttbullar. Hållbarhet är självklart
och utomlands ska hälften av menyn vara lokal
och hälften svensk. På agendan finns att skapa
ett nyttigare sortiment i bistron. Den vanliga
korven stämmer inte längre med IKEA:s värdegrund. Vid huvudkontoret i Malmö arbetar
100 personer varav tre kockar i ett provkök.

Ylva Magnusson, internal & corporate communication
Manager på IKEA Food Services med huvudkontor vid
Hjälmarekajen i Malmö och skyltfönster mot Anna
Lindhs Plats.
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STARKA KOPPLINGAR TILL DANMARK
INTE SÄLLAN HAR KONTOREN SOM FLYTTAR TILL MALMÖ EN NÄRA KOPPLING TILL DANMARK.
Aller flyttade nyligen sina redaktioner från Helsingborg till Malmö och kom närmare ägaren med samma namn i Köpenhamn. Att Peugeots Sverigekontor hamnade i Malmö beror bland annat på att ägaren
Interdan finns i Danmark. Mercedes-Benz har sitt dansk-svenska kontor i Dockan i Malmö men även
anställda i Köpenhamn. Expansiva E-handelsföretaget Boozt Fashion har dansk företagsledning och de
flesta ägarna i Danmark men har sitt huvudkontor i Hyllie bland annat på grund av att en av grundarna
redan jobbade i Malmö. Vindkraftstillverkaren Vestas säljbolag Vestas Northern Europe flyttade 2008
sitt huvudkontor från Videbæk på Jylland till Svågertorp i Malmö och har nära kontakt med ledningskontoret i Ørestad och huvudkontoret i Aarhus. När livsmedelsindustrierna Aarhus United och Karlshamns
AB fusionerades blev Malmö en naturlig placering av AAK:s huvudkontor som även fungerar som mötesplats. Malmös största kontorsetablering IKEA Group med den globala mötesplatsen Hubhult har en
historisk bakgrund med tidigare huvudkontor inte bara i Älmhult utan därefter i Humlebæk på Själland
innan det 2001 flyttade till nederländska Leiden. I Köpenhamn expanderar IKEA Group med planer på
ett nytt cityvaruhus vid Fisketorvet som ett globalt pilotprojekt medan Inter IKEA Group bland annat
finansierar den innoativa verksamheten vid Space10 i Köpenhamn.

Malmös mångfald och stor svensk marknad fick
Vestas Northern Europe att flytta från Jylland
Vestas Northern Europe tillhörde den första
vågen av bolag som etablerade sig i Malmö
efter Öresundsbrons invigning. Nio år senare
är vd Klaus Steen Mortensen nöjd och har inga
planer på att flytta från Svågertorp.
– Vi är supernöjda med att ha kontoret här, konstaterar Klaus Steen Mortensen, vd för danska vindkraftstillverkaren Vestas dotterbolag Vestas Northern Europe som 2008 flyttade huvudkontoret från den lilla
orten Videbæk på Jylland till Svågertorp i Malmö där
det idag arbetar 150 personer. Ytterligare omkring
275 servicetekniker jobbar runt om i Sverige.
Beslutet att flytta till Malmö fattades av Klaus Steen
Mortensen som 2007 blev vd för Vestas Northern
Europe. I lilla Videbæk var det svårt att rekrytera
personal och när han tittade på marknaden var
dansk vindkraft väl utbyggd medan det fanns mer
att göra i Sverige. Läget i Malmö var samtidigt nära
Köpenhamns internationella flygplats i Kastrup.
– Vart vi än ska åka flyger vi dit på två timmar från
Kastrup, konstaterar Klaus Steen Mortensen.
Vestaskoncernen har sitt huvudkontor i Aarhus
men numera även ett ledningskontor i Ørestad
med tät kontakt med kollegorna på Vestas Northern Europe i Malmö.
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Klaus Steen Mortensen, vd för Vestas Northern Europe i Malmö.

En styrka med Malmö är att det är en mångkulturell stad anser Klaus Steen Mortensen och
noterar att 20 nationaliteter finns representerade
på kontoret.
– Det är enklare för utländska medborgare att
etablera sig i Sverige än i Danmark.
Att jobba i en dansk-svensk miljö är ”super”
tycker han och beskriver styrkan med att kombinera sin egen lite intensiva ”drive” med den mera
eftertänksamma svenska ledarstilen som ser till
att besluten verkställs. Kopplingen till Sverige har
han sedan barnsben. Född av danska föräldrar i
Floda utanför Göteborg där han tillbringade sina
fyra första år. Idag bor han utanför Köpenhamn
och pendlar till kontoret i Malmö.
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IKEA finansierar framtidslaboratoriet Space10 i
Köpenhamn för att tackla kommande levnadsutmaningar

Space10 är ett framtidslaboratorium i Köpenhamn finansierat av Inter IKEA Group. Närmast kameran är Simon Caspersen,
director of communications.

För att uppfylla Ikeas vision om ”att skapa en bättre vardag för de många människorna” samtidigt som framtidens levnadsförhållanden förändras drastiskt finansierar Inter IKEA Group
framtidslaboratoriet Space10 i Köpenhamn. Med hjälp av människor från hela världen utforskar
Space10 nya sätt att leva för att skapa ett bättre och hållbart levnadssätt, trots ökad urbanisering, demografiska förändringar och klimathot.

2I november 2015 invigdes Space10 i Köttbyn i Köpenhamn med uppdraget att undersöka hur vi ska
bo och leva inom en snar och föränderlig framtid.
Trots att Space10 är finansierat av Inter Ikea arbetar
de självständigt med att forska och undersöka nya
sätt att leva och tackla framtidens utmaningar.
Så länge något är tillräckligt långt ifrån Ikeas kärnverksamhet men tillräckligt nära deras vision, att
skapa en bättre vardag för de många människorna,
är det ett potentiellt område att utforska för Space10. De har totalt runt 30 anställda, varav några är
där en kortare tid för att bidra med expertis till ett
visst projekt, och flera samarbetspartners.
Genom framtidsforskningen har Space10 bland
annat skapat en urban trädgård, The Growroom, som
kan förse stadsbor med egenodlad mat. Space10 har
offentliggjort ritningarna till trädgården så att den
kan byggas av alla varsomhelst.
– Vi tycker inte att det är vettigt att förespråka lokal
odling och sen frakta The Growroom över världen,
då är det bättre om folk kan bygga ett eget. Det ger
dessutom värdefull input till oss från hela världen,
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säger Simon Caspersen, director of communications
på Space10, som berättar att trädgården planeras att
användas i bland annat flyktingläger och på skolor.
Man har också experimenterat med framtidens mat
genom att ta fram hållbara alternativ till köttbullen.
The Crispy Bug Ball, The Wonderful Waste Ball och
The Lean Green Algae Ball var några av resultaten,
men om de kommer dyka upp i IKEA:s restauranger
framöver återstår att se.
Verksamheten bygger på trender som kommer att
förändra sättet att leva, så som ökad urbanisering,
demografiska skiften, brist på naturresurser och
teknologiska genombrott. Utifrån det utforskar
Space10 cirkulära samhällen med kretslopp som
minskar konsumtionen, hur den framtida samlevnaden kan se ut när alltfler flyttar till städerna och hur
man kan anpassa sig till digitaliseringen.
– Vad vet Ikea exempelvis om artificiell intelligens?
Inte mycket trots att de skulle behöva ha det på sin
radar. Det är där vi kommer in - för att utforska
vilken potential det kan ha i framtiden, säger
Simon Caspersen.
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