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FÖRORD
Få kommuner har ett så mångfacetterat näringsliv som Lund. Här finns de lokala före-
tagen i staden och byarna runt omkring, men också de nya innovationsföretagen och 
de globala storföretagen. Med universitetssjukhus, universitet, teknisk högskola, nya 
forskningsanläggningar och växande science parks med inkubatorer finns förutsättning-
arna för att starta framtidens företag och för att arbeta med de globala världsmålen. 
Det stödjande innovationssystemet har snarast blivit så stort att det är svårt att få en 
överblick över det. Men redan långt innan staden fick sin första science park fanns det 
en innovativ kunskapsmiljö som bidrog till framväxten av flera framgångsrika företag.  

Trots de goda förutsättningarna saknas inte utmaningar för Lunds näringsliv. En effekt 
av coronapandemin är att den skyndar på strukturomvandlingen inom detaljhandeln där 
e-handeln hamnat i fokus. Besöksnäringen är hårt utsatt när såväl turister som internatio-
nella besök av forskare och representanter från företag i stor utsträckning uteblir. 

En mera långsiktig utmaning handlar om att Lunds framgångar när det gäller utvecklingen 
av nya stora techföretag tidvis har skapat en i det närmast bruksortsliknande situation. När 
några få dominerande företag inom life science och mobilteknik lagt ner eller genomfört stora 
neddragningar har det slagit så hårt mot den lokala arbetsmarknaden att den samlade jobbtill-
växten i Lund i stort sett stannat av under några år. Bortom neddragningarna finns kompe-
tensen kvar i Lund vilket bland annat fått Ericsson att göra en omstart efter nedläggningen av 
modemutvecklingen här. Nu finns tecken på en ny våg av tillväxt för Lunds näringsliv med 
fokus mot framtidens uppkopplade samhälle, nya läkemedel och energiteknik. Likaså finns en 
god kompetens inom hållbarhetsfrågor. Den dynamiska miljön har på senare år lockat såväl 
etablerade storföretag inom fordonsindustrin som FN att etablera sig i Lund. Men Lunds 
näringsliv är så mycket mer än life science, ICT och internet of things/connectivity. Här finns 
även framgångsrika företag och forskning inom bland annat vattenrening, livsmedel, förpack-
ningar och energilösningar.

Två aktuella utmaningar gäller dels att det bland den stora mängd nystartade företag som väx-
er fram i Lund skapas relativt få nya stora arbetsgivare, dels att det snart inte finns kvar något 
stort så kallat ankarföretag inom life science som kan bidra med kunnande och erfarenhet till 
nya uppstartsföretag i branschen. Ytterligare en utmaning handlar om den växande internatio-
naliseringen av Lunds näringsliv vilket sätter fokus på behovet av information, ett socialt liv 
och skolor som är tillgängliga även för icke svenskspråkiga.

Den historiska utvecklingen under mer än hundra år har format dagens Lund som 
forsknings- och näringslivsstad. I denna analys kombineras ett historiskt perspektiv 
med statistik samt 18 djupintervjuer som ger en kvalitativ bild av nuläge och utveck-
lingstendenser för Lunds näringsliv. Uppdraget att göra denna analys har en begränsad 
omfattning varför den inte gör anspråk på att synliggöra alla perspektiv eller fånga alla de-
taljer utan ska ses som en övergripande beskrivning ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.  
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ETT NÄRINGSLIV I OMVANDLING
Arbetslösheten i Lund är lägre än genomsnittet i Skåne och utbildnings nivån 
är högre. Samtidigt har tillväxten av nya jobb avtagit under de senaste tio åren. 
Flera storbolag har lämnat eller minskat sin verksamhet, men Lund har ock-
så ett varierat näringsliv och en stor innovationsarena att luta sig mot.   

Tätare kontakt mellan kommunen och näringslivet, 
fler bostäder för att dra nytta av de jobb som skapas i 
staden och mer fokus på utbildning på universitetet. 
Det är några av förslagen som ges i intervjuer till 
denna rapport om utvecklingen av Lunds näringsliv. 
Dessutom framkommer följande bild av stadens 
näringsliv genom relevant fakta och statistik:

• Färre nya jobb, men låg arbetslöshet 
Universitetet och sjukhuset bidrar till att den 
offentliga sektorn är stor i Lund. Arbetslösheten 
är låg och siffrorna för pendlingen in och ut ur 
kommunen visar att Lund är en del av en större 
arbetsmarknad. Sysselsättningstillväxten i Lund 
har varit svagare än i jämförbara kommuner 
under det senaste decenniet. 

• Ett varierat näringsliv 
Life science, handel och IT/tech är några av de 
branscher som växer i Lund. Näringslivet består 
av många småföretag samtidigt som flera av 
de äldre storbolagen fortsatt utvecklas positivt, 
däribland Alfa Laval som vill expandera. 

• Ökad internationalisering 
Antalet personer som arbetar i utlandsägda företag 
har ökat kraftigt i Lund sedan början av 1990-talet. 
Stora utländska arbetsställen är Axis som ägs av 
japanska Canon, Sony, USA-ägda Qlik samt Tetra 
Pak som ägs via holdingbolag i Nederländerna. 
Forsknings- och innovationsmiljöerna har allt mer 
globala kontakter och nu syns ett ökat fokus mot 
samarbeten riktade mot Danmark och Tyskland. 
Lunds kommun för till exempel diskussioner med 
de danska kommunerna Lyngby och Ballerup, där 
Danmarks Tekniska Universitet (DTU) är beläget, 
om att bilda ett dansk-svenskt innovation district. 

• Innovationsstarka bolag 
Lund ligger högt i statistiken bland Sveriges 
kommuner när det gäller sökta patent. Historiskt 
finns många bolagsinnovationer och stadens 
forskarparker och nya forskningsanläggningar 
väntas bidra till nya. Samtidigt halkar Skåne 

efter när det gäller FoU-satsningar jämfört med 
Stockholm och Göteborg. 

• Lund som kunskapscentrum 
68 procent av befolkningen i Lund mellan 20 och 65 
år har en eftergymnasial utbildning, enligt siffror från 
2018. Det är anmärkningsvärt högt och bidrar till 
att göra Lund attraktivt för företag. Lund har många 
innovationscentra, däribland universitetet med medi-
cinska fakulteten, BMC samt LTH, sjukhuset, Ideon 
och Medicon Village. Forskningsanläggningarna ESS 
och MAX IV väntas bidra ytterligare. 

• Vikten av samverkan och personligt  
engagemang 
Eldsjälar i näringslivet och samverkan mellan 
kommunen och företagen är viktigt. Det menar 
bland annat Bert Nordberg, Sigma Connectivity, 
och Martin Gren, Axis, i intervjuer till rapporten. 
Ruben, Hans och Gad Rausing samt Holger 
Crafoord har t.ex. bidragit till uppstarten av 
viktiga företag som Åkerlund & Rausing, 
Tetra Pak och Gambro. Ingvar Kamprad, Mats 
Paulsson och Göran Grosskopf är andra eldsjälar 
som bidragit till utvecklingen av Ideon, Ingvar 
Kamprad Designcentrum och Medicon Village.

• Östra Lundabygden - en outnyttjad potential 
Dalby, Genarp, Södra Sandby och Veberöd – byar-
na kring Lund – står för en betydande del av kom-
munens befolkningsutveckling och har ett brett 
lokalt näringsliv. Tillgänglig mark för fler bostäder 
och företagsetableringar i byarna är en tillgång. 

• Ny infrastruktur ger tillväxtmöjligheter 
Utbyggnad till fyrspårig järnväg Malmö-Lund, 
spårvägen som invigdes i december, en ny tågsta-
tion på Klostergården 2023, de nya forskningsan-
läggningarna ESS och MAX IV och utbyggnaden 
i Brunnshög, nya kontor vid centralstationen och 
fler bostäder vid Västerbro och Södra Råbylund är 
några exempel på investeringar i Lund. I den na-
tionella planeringen finns även en ny stambana för 
höghastighetståg på sträckan Lund-Hässleholm.

BYARNA. I östra Lundabygden ska 
en tredjedel av de kommande 20 
årens planerade bostäder byggas. 
I Dalby, Genarp, Södra Sandby och 
Veberöd finns det totalt 476 regist-
rerade aktiebolag (ej inkluderat 
enmansbolag). Tillgången på mark i 
orterna kring Lund ger möjlighet att 
bygga mer, uppger intervjupersoner.

BERT NORDBERG, ordförande för Sigma Connectivi-
ty, tycker att Lund kan vara kaxigare. ”Det är ett riktigt 
kunskapscentrum”. En viktig 
satsning som Lund bör göra, 
enligt Bert Nordberg, är att 
bygga fler bostäder. ”Det är 
svårt för staden att få nytta 
av alla som jobbar här för de 
blir skattebetalare i andra 
kommuner”, säger han i en 
intervju på s 74-75.

EN DEL AV EN STÖRRE 
ARBETSMARKNAD
2019 arbetade 75 400 personer i Lunds kommun, 
enligt SCB. 54 procent av dessa, eller 40 500 perso-
ner, pendlade in till Lund från en annan kommun. 
Samtidigt pendlade 22 400 lundabor, eller 39 procent 
av alla sysselsatta som bor i kommunen, ut ur Lund 
samma år, till arbete i andra kommuner. 

I Lund arbetar 12 300 personer i 
utlandsägda företag visar siffror från 
2018. Det är cirka 200 personer färre 
än under 2017, men en kraftig ökning i 
ett längre perspektiv. 1990 var antalet 
anställda i utlandsägda bolag 2 200.

I november 2020 var arbetslösheten 
7,8  procent i Lund. Det är lägre än 
genomsnittet i Skåne, och betydligt 
lägre än i Malmö. Sysselsättnings-
tillväxten var 10 procent 2008-2018 
vilket är lägre än under föregående 
tioårsperiod då antalet sysselsatta i 
Lund ökade med 19 procent.

12 300

7,8 100

STRUKTUR. Bolag som Astra Zeneca, Sony och 
Baxter har lämnat eller dragit ner i Lund, medan 
andra företag växer. Axis expansion, Alfa Lavals 
utbyggnadsplaner och etableringen av  forskarparken 
Medicon Village är några positiva exempel.

Närmare 100 patent om året söks i Lund. Det är 
fler än i Uppsala och Malmö. Av alla patent som 
söktes i Skåne under 2010-talet stod Lund för 
nära en tredjedel.
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HUR KAN NÄRINGSLIVET UTVECKLAS?
Lunds näringsliv är mångfacetterat med olika behov. Det lokala näringslivet 
med detaljhandel och besöksnäring är under hård press. Samtidigt står staden 
stark som globalt kunskapscentrum med fördelar i ett gott innovationsklimat 
och närheten till universitetet. Innovationssystemet är nu så omfattande att det 
efterlyses en tydligare ”paketering”. Bland de många uppstartsbolagen borde 
det finnas fler som kan göra en tillväxtresa och kontakten mellan politiken och 
näringslivet skulle kunna stärkas. Det framhålls i intervjuer till denna rapport.

Forskning, innovation, internet of things, biotek-
nik, livsmedel, förpackningar, energiåtervinning, 
vattenrening, detaljhandel, mångfald, globala utma-
ningar, små och stora företag, men också kaos och 
internationella perspektiv. Det krävs många ord för 
att beskriva Lunds mångfacetterade näringsliv. Or-
den kommer från de intervjuer med representanter 
från Lunds näringsliv som gjorts till denna analys. 

Hållbarhetsarbete i fokus
Lund har höga ambitioner när det gäller hållbarhet 
och de globala världsmålen och är en av de svenska 
städer som arbetar med stöd från det strategiska inn-
ovationsprogrammet Viable Cities. Klimatneutrala 
Lund 2030 är det lokala projektet inom detta arbete 
och den 11 december 2020 blev Klimatkontrakt 
2030 klart mellan Lunds kommun, Viable Cities, 
Energimyndigheten, Vinnova, Formas och Tillväxt-
verket. Det har till syfte att öka tempot i klimatom-
ställningen inom ramen för Agenda 2030.

Vid universitetet finns en omfattande forskning inom 
området och den innovationsstödjande delen med LU 
Innovation och LU Holding har en ökad fokus mot 
hållbarhet. Inom näringslivet finns företag med styrke-
positioner inom bl.a. energiteknik och vattenrening.    
     Hållbarhet är en fråga som går tvärs över alla 
branscher och som även präglar valet av specialise-
ringsområden inom Forsknings- och Innovations-
rådet i Skåne (FIRS), där kommunen är en av ak-
törerna. På Ideon Science Park stärker etableringen 
av FN-inkubatorn UNOPS dess fokus på att arbeta 
med de globala utmaningarna. Ett sätt att ytterliga-
re utveckla Lunds styrkespositioner inom hållbar-
hetsfrågor kan vara att tydliggöra dessa genom en 
kartläggning av det arbete som redan pågår inom 
samhälle, forskning och näringsliv.

Flera kraftcenter påverkar näringslivet
Det finns flera kraftcenter i och kring Lunds nä-
ringsliv – kommunen, regionen, sjukhuset, universi-

tetet, kyrkan med stora markinnehav, flera science 
parks och snart två stora materialforskningsanlägg-
ningar. Lägg sedan till finansiärer som riskkapitalbo-
lag, statliga Vinnova och Almi samt EU så växer en 
bild av ett utpräglat heterogent system. Den stora 
mångfalden ses av många som en styrka.

– Det är en fördel om det finns ett visst kaos, 
men inte för mycket, säger Jesper Falkheimer, pro-
fessor i strategisk kommunikation och tills nyligen 
chef för sektionen för Forskning, samverkan och 
innovation vid Lunds universitet.

Behov av en bättre överblick över Lunds 
näringsliv och innovationssystem
Det finns ett behov av att skapa en tydligare bild av 
Lunds växande näringsliv och innovationssystem. 
En bättre överblick skulle göra det lättare för forska-
re, finansiärer, företagare och politiker att orientera 
sig och få bättre beslutsunderlag.  
     Pia Kinhult, tidigare regionpolitiker och idag Head 
of Host States Relations på forskningsanläggning-
en The European Spallation Source Eric (ESS) och 
ordförande för LTH och Smile Incubator, uttrycker 
det som att Lund måste bli bättre på att ”paketera” sitt 
innovationssystem så att det går att förstå och greppa 
över. Hon pekar på Helsingborg och Malmö som 
förebilder när det gäller att kommunicera en samlad 
bild av näringslivet, storytelling, medan hon anser att 
Lund har mera innehåll.

Starkt universitet med medicinsk fakultet 
och teknisk högskola är Lunds styrka
Universitetet är Lunds största styrka. Det menar 
Bert Nordberg, styrelseordförande i bl.a. Sigma 
Connectivity och Vestas. En hög utbildningsnivå 

lockar företag till Lund. Ericsson är ett bra exempel 
som förlade sin mobilutveckling till Lund och Ide-
on 1982/83. När mobilverksamheten sålts till Sony 
och modemverksamheten lades ner 2014 valde 
Ericsson att stanna kvar i Lund genom att flytta hit 
utvecklingsenheter inom affärsområdet Networks.

– Grunden till att vi är etablerade i Lund är att 
här finns mycket kunskap, säger Linda Persson, 
platschef för Ericsson i Lund och ansvarig för bas-
bandsmjukvara inom affärsområdet Networks.

Kunskapen är eftertraktad. Konkurrensen om ar-
betskraften är stor inom vissa branscher. Däribland 
om ingenjörer, menar Martin Gren som är med-
grundare och aktiv styrelseledamot i Axis Commu-
nications. Universitetets mål är att utbilda studenter 
samt forska. Men forskningens andel ska inte vara för 
hög och bli ett självändamål, menar han.

Fler bostäder behöver byggas för att få nytta   
av att det skapas nya jobb
Mer än hälften av personerna som arbetar i Lund 
bor i en annan kommun och pendlar till jobbet. Om 
kommunen ska få nytta av att det skapas fler jobb 
i Lund behövs det ännu fler bostäder, menar Bert 
Nordberg som anser att det finns goda möjligheter 
att öka befolkningen. 

Behovet av att tänka mer internationellt  
- även med fokus på Danmark och Tyskland 
Lund har blivit en alltmer internationell stad. 
Universitetet har visserligen en lång tradition med 
internationella kontakter men när Ideon invigdes 
1983 var det främst med svenska företag som hyres-
gäster såsom Ericsson, Perstorp, Asea och senare nya 
Lundaföretag som Axis och Qlik.

8

HÅLLBARHET

• Hur kan Lunds inno-
vationssystems styrka 
inom hållbarhet och 
klimatfrågor stärkas? 
Hur kan det leda till nya 
företag och nya jobb?

BILDEN AV LUND

• Behöver bilden av Lunds 
näringsliv och innova-
tionssystem bli tydligare? 

• Ges tillräcklig uppmärk-
samhet åt eldsjälarna 
bakom företagen?

SERVICE

• Erbjuder kommunen 
en konkurrenskraftig 
service gentemot nä-
ringsliv,arbetsmarknad 
och bostadsmarknad? 

SAMORDNING/FÖRNYELSE

• Vilken är kommunens roll 
när det gäller samord-
ning och förnyelse av nä-
ringsliv och innovations-
system inom befintliga 
och nya branscher?

INTERNATIONALISERING

• Är International Citizen Hub och de internationella skolorna 
tillräckliga satsningar för att Lund ska vara konkurrens-
kraftigt gentemot internationella företag och expats?  Finns 
det ett tillräckligt kulturliv för icke svenskspråkiga och hur 
omfattande kommunal information finns på engelska?

FÖRETAGSKONTAKTER

• Är kommunens kontakter med företag, ägare och innova-
tionsmiljöer tillräckligt goda? Finns personliga kontaktytor 
med internationella ägare till större Lundaföretag? Sker 
kontakterna mot rätt nivå hos företag och ägare? Medver-
kar personer på rätt nivå från politik och administration?

ATT DISKUTERA: Vad är kommunens uppgift i förhållande till näringslivet?

Frågeställningar som framkommit vid research samt intervjuer till denna analys.

ÖSTRA LUNDABYGDEN

• Hur kan byarna i kom-
munen bättre nyttjas 
som en möjlighet för 
näringslivets utveck-
ling och som ett sätt 
att erbjuda ytterligare 
attraktiva boende-
miljöer och genom 
bostadsbyggande göra 
det möjligt för fler att 
bo i kommunen?

MALMÖLUNDREGIONEN

• På vilket sätt kan 
samarbetet i Mal-
möLundregionen 
nyttjas för att göra 
Lund mera attraktivt 
för arbetskraft och 
nyetableringar ur ett 
såväl nationellt som 
globalt perspektiv? 
Arbetspendlingen över 
kommungränsen är 
omfattande.

FEHMARN BÄLT 2029 

• Hur kan Lund nyttja 
kommande Fehmarn 
Bält-tunneln för att 
dra nytta av en kortare 
restid till kontinenten, 
tyskt näringsliv och 
forskning? I Hamburg 
finns stora material-
forskningsanläggningar 
med koppling till MAX IV 
och ESS. Behövs ökad 
skolsatsning på tyska?

GREATER COPENHAGEN

• Vilka outnyttjade 
möjligheter finns det 
att dra nytta av det 
svensk-danska samar-
betet? Arbetet med att 
skapa ett dansk-svenskt 
innovation district pågår. 
Kan t.ex. diabetesforsk-
ningen i Köpenhamn 
bättre knytas till den i 
Malmö-Lund?

Frågeställningar som framkommit vid research samt intervjuer till denna analys.

ATT DISKUTERA: Hur kan geografin och olika samarbeten utnyttjas på bästa sätt?
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Vilka företag och branscher 
kommer att öka sysselsättningen 
i Lund i framtiden? 
Tetra Pak och Alfa Laval är exem-
pel på bolag med lång historik och 
med fortsatta utvecklingssats-
ningar i Lund. 2012 öppnade Tetra 
Recart t.ex. ett livsmedelsutveck-
lingscentrum i Lund. Mobilklustret 
har utvecklats mot IoT conne-
citivity vilket lockat bland andra 
Volvo Personvagnar och Bosch till 
Ideon. Materialforskningen väntas 
få en stark koppling till flera nya 
branscher. Rymdteknik och för-
svarsindustri är två nya branscher 
som är aktuella.

Nu snart 40 år senare har antalet personer som arbe-
tar i utlandsägda bolag i Lund ökat kraftigt beroende på 
såväl ägarförändringar som bolagsetableringar.

Likaså blir arbetskraften även hos de svenskägda före-
tagen alltmer internationell. Många av de nya företagen 
har stora delar av sin marknad i andra världsdelar. Sigma 
Connectivity, som bildades 2013 för att ta tillvara 
uppsagda utvecklingsingenjörer från Sony Mobile, har 
till exempel många kunder i Silicon Valley.

Men den ökande internationaliseringen behöver inte 
bara ha fokus mot stora men fjärran länder som USA, 
Indien, Japan och Kina. Det finns även potential på 
närliggande marknader, som Danmark och Tyskland, 
inte minst med den kommande Fehmarn Bält-tunneln, 
framhåller Mia Rolf, vd Ideon Science Park. Även de 
nya forskningsanläggningarna MAX IV och ESS väntas 
bidra positivt, menar hon, och lyfter också fram det 
ökade fokuset bland företag i Lund på IoT connectivity 
som en stor möjlighet framöver. Ideon ser hon som en 
internationell aktör med hemvist i Lund.

Den ökade internationaliseringen ställer nya 
krav på kommunen
Den ökande internationaliseringen av Lunds näringsliv 
ställer även nya krav på kommunen när det gäller 
information, utbildning och annan service till inter-
nationella företag och expats. Mycket har redan gjorts. 
International Citizen Hub i Lund drivs i samarbete 
med Malmö och Region Skåne och det finns flera 
internationella skolor såväl i Lund som i t.ex. Malmö 
och Köpenhamn. Men frågan är om satsningarna är 
tillräckliga? Fehmarn Bält-förbindelsen kommer att 

underlätta kontakterna med norra Tyskland och då 
kan det till exempel uppstå behov av en ökad satsning 
på tyska språket i Lunds skolor.

– Jag tror att det är oerhört viktigt framöver att 
Lunds kommun bidrar till att skapa ännu bättre 
förutsättningar för ett internationellt näringsliv och för 
expats som kommer hit från andra länder för att job-
ba, säger Göran Grosskopf, styrelseordförande i Peab 
och i Mats Paulssons stiftelse för forskning, innovation 
och samhällsbyggande som äger Medicon Village. 
Han har tidigare varit styrelseordförande i Tetra Laval 
Group och Ingka Holding och har stor erfarenhet av 
internationellt arbete.

Potential för fler tillväxtbolag att växa i Lund
Att ta tillvara innovationsklimatet i Lund är viktigt, 
menar Wihlborgs Fastigheters vd Ulrika Hallengren. 
– Mätt till numerären så borde det vara fler företag 
som har en ännu större möjlighet att göra en till-
växtresa, säger hon och tillägger att kommunen bör 
värna om bredden i näringslivet. 

Det handlar såväl om behovet av att stödja lokala 
företag med outnyttjad tillväxtpotential som att få 
fler uppstartbolag i innovationsmiljön att göra hela 
tillväxtresan fram till produktion och marknadsfö-
ring så att de nya jobben hamnar i Lund. 

Mix av etablerade storföretag och upp-
startsbolag präglar Lunds näringsliv
Lunds innovationssystem har historiskt attraherat 
även större företag att etablera forskningsenheter. Först 
Astra och Ericsson och senare Volvo Cars och Bosch är 

några exempel. Ideon Science Parks och Ideon Opens 
satsningar på att arbeta med öppen innovation och 
fungera som en brygga mellan etablerade organisatio-
ner och innovationssystemet ger nya möjligheter. 

Nya branscher och branschglidning 
Lunds innovationssystem är i ständig förändring. 
Nya branscher har under 1900-talets andra halva 
tillkommit som life science och mobilteknik. Det 
sker också en ständig förändring inom branscher där 
mobilklustret med ny 5G-teknik nu fokuserar mot 
IoT connecitivy som handlar om att göra näringsliv, 
bilar och bostäder ständigt uppkopplade mot nätet. 
Kompetensen inom IoT connectivity har redan lock-
at fordonsbranschen till Lund. Materialforskningen 
är nästa nya område med anläggningarna MAX IV 
och ESS och som på sikt kan öka Lunds attraktivitet 
för företag i såväl befintliga som nya branscher.

Rymd- och försvarsindustrin nya branscher 
med intresse för Lund
Lunds kommun arbetar nu aktivt med att få den 
europeiska rymdorganisationen ESA att etablera en 
rymdinkubator inom Ideon Innovation. 
     I närområdet finns ytterligare en bransch med 
möjlighet att kunna knytas närmare MAX IV, ESS, 
LTH och IoT-klustret; bevaknings, säkerhets- och 
försvarsindustrin. 

I Lund finns redan branschföretag som Axis, 
Exensor Technology, 2Secure och Asperiq Group 
och i Malmö finns Aimpoint, Saab Kockums, 
Combitech, 4C Group och 5.11 Tactical. Samtidigt 
ökar den militära närvaron i Lunds kommun. Södra 

Exempel: 
FoU-områden

Nanoteknologi

IoT connectivity

Materialforskning

Cancerforskning

Diabetesforskning

Lunds universitet
LTH - Medicinska fakulteten 
- BMC m.fl.

Forskningsanläggningar 
MAX IV 
Eurpean Spallation Source

Forskarparker mm
Ideon - Medicon Village
- Science Village Scandinavia

Exempel: forsknings- 
och innovationsaktörer

Smarta material

Framtidens transport lösn. Smarta städer

Hälsoteknik

Exempel: fokusområden

Fordonsindustrin

ICT- och mobilkluster

Livsmedelsindustrin

Rymdindustrin - ESA

Bevaknings, säkerhets- 
och försvarsindustrin

Miljöteknikkluster - vatten-
rening - energiteknik

Life science-kluster

Förpackningsindustrin

Exempel: 
kluster i Lund

ATT DISKUTERA:  
Vilka branscher växer med forskning och utveckling i Lund?

Detaljhandel

Covid-19 påskyndar 
strukturomvandlingen

Besöksnäring

Lokalt näringsliv

Uppstartsbolag

Lokal- och markbehov
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skånska regementet (P7) i Revingehed byggs för när-
varande ut för en halv miljard kronor och med början 
2021 ska armén i Skåne fördubblas till en hel brigad 
på P7 enligt senaste totalförsvarspropositionen. 

Nätverk och eldsjälar i näringslivet
Det personliga engagemanget är viktigt för närings-
livets utveckling, tror Bert Nordberg som tillsam-
mans med Dan Olofsson startade Sigma Connecti-
vity när Sony Mobile drog ner i Lund.

Han efterfrågar mer kontakt med politiken 
och betonar att det är viktigt att bygga personliga 
kontakter även med de stora internationella bolagen 
som finns i Lund. Hans tips är att politiker och 
tjänstemän kontaktar forsknings- och utvecklings-
cheferna på bolagen. ”Vd:n anställer inte folk 
medan forsknings- och utvecklingschefen lugnt 
kan sätta 100 man i Lund utan att blinka för han 
har 6 000 utvecklare och är intresserad av kompe-
tens och universitet”.

Mycket av Lunds historiska framgångar har 
haft en koppling till starka eldsjälar. Ruben, Hans 
och Gad Rausing och Holger Crafoord har inte 
bara byggt upp förpackningsföretagen Åkerlund & 
Rausing och Tetra Pak. De har själva eller tillsam-
mans medverkat till en rad andra företag inom 
allt från vattenrening till medicinteknik. Ingvar 
Kamprad, Mats Paulsson och Göran Grosskopf är 
tre andra exempel på företagare som visat ett stort 
personligt engagemang för Lund. Listan över Lunds 
eldsjälar är betydligt längre. Intervjuerna visar hur 
det personliga engagemanget fortsatt är viktigt för 
utvecklingen av Lunds näringsliv.

Påskyndad strukturomvandling  
Covid-19 har slagit hårt mot detaljhandeln och 
besöksnäringen. Strukturomvandlingen mot 
en ökad andel e-handel har påskyndats. Mera 
oklart är hur besöksnäringen med restau-
ranger, hotell och mötesplatser långsiktigt 
påverkas. En påskyndad strukturomvandling 
mot en ökad andel digitala möten kan t.ex. 
långsiktigt minska antalet besökare till Lunds 
universitet och näringsliv. Hur kan kommunen 
stödja dessa branscher inför framtiden?

Billiga lokaler och labb till uppstartsföretag 
Även det övriga lokala näringslivet och de nya 
uppstartsbolagen behöver finnas med i diskus-
sioner om t.ex. kommunal serivce, mark och 
lokalbehov. Smile Incubators vd Ebba Fåhraeus 

betonar i en intervju här i analysen behovet av 
utbyggd labbkapacitet för uppstartsbolagen 
inom life science i Lund. 
     En fråga som aktualiserades redan av Ingvar 
Kamprad när IKEA finansierade Ideons första 
permanenta byggnader var behovet av billiga 
lokaler till stadens entreprenörer. Han betonade 
vikten av de första enkla barackerna, Kuvösen. 
”Kuvösen var mitt krav för att bygga Ideon. 
Jag tycker att vi verkligen måste hjälpa unga 
entreprenörer med låg hyra och billig hjälp med 
juridik, bokföring och telefonväxel”, sade Ingvar 
Kamprad i en intervju med Sydsvenskan 2008.
     I denna analys lyfter Axis medgrundare 
Martin Gren upp samma fråga och pekar på att 
medan det är ont om enkla billiga lokaler i Lund 
så finns det gott om sådana lokaler i Malmö.

ATT DISKUTERA:  
Det lokala näringslivets och de nya företagens behov och utveckling
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BERT NORDBERG. Tidigare vd 
och styrelseordförande på Sony 
Mobile, och numera ordförande i 
bland annat teknikbolaget Sigma 
Connectivity och danska Vestas.

”Det är ingen brist på arbetstillfäl-
len, det är brist på invånare i Lund 
som kan göra kommunen rikare.”
Läs mer på sidan 74
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TIO RÖSTER OM LUND

EBBA FÅHRAEUS. Vd Smile 
Incubator som finns på Medicon 
Village i Lund. 

”Jag tycker att näringslivet full-
ständigt har exploderat med alla 
nya startupföretag. Framgång-
arna drivs av vissa bolag som var 
startups för flera årtionden sedan.”
Läs mer på sidan 68
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GÖRAN GROSSKOPF. Styrelse-
ordförande i bl.a. Peab och Mats 
Paulssons stiftelse för forskning, 
innovation och samhällsbyggande 
(som äger Medicon Village). Tidiga-
re styrelseordförande i Tetra Laval 
Group och Ingka Holding BV.

”Jag tror att det är oerhört viktigt 
framöver att Lunds kommun bidrar 
till att skapa ännu bättre förut-
sättningar för ett internationellt 
näringsliv och för expats som 
kommer hit från andra länder för 
att jobba.” Läs mer på sidan 70
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MIA ROLF. Vd på Ideon Science 
Park i Lund som funnits i snart 40 
år och under tiden växt med fler 
företag och byggnader. Dessutom 
har forskarparken ett mer globalt 
perspektiv på verksamheten idag.  

”Ska vi få den stora tillväxten i 
Sverige måste våra innovationer 
vara internationaliserade.”
Läs mer på sidan 80
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MARTIN GREN. Medgrundare 
och aktiv styrelseledamot i nät-
verksvideoföretaget Axis Communi-
cations i Lund som sedan 2015 ägs 
av Canon.

” Ta Ideon som är en succé på 
många sätt, och på ett sätt inte. 
Man glömde att det inte finns något 
billigt ställe att bedriva startup på 
i Lund. Det finns det gott om i Mal-
mö.” Läs mer på sidan 76
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MIKAEL TYDÉN. Direktör för 
operationsdivisionen på Alfa Laval 
som överväger att bygga en ny fabrik 
i regionen för tillverkning av stora 
värmeväxlare till delägda amerikan-
ska energilagringsbolaget Malta Inc.

”Vi har pratat om att bygga fabri-
ken vid vår nuvarande anläggning 
på Gunnesbo i Lund och parallellt 
tittar vi även på andra lägen i 
Lundar egionen.” Läs mer på sidan 84
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PIA KINHULT. Head of Host Sta-
tes Relations på forskningsanlägg-
ningen The European Spallation 
Source (ESS) i Lund samt ordföran-
de i LTH och Smile Incubator.

”Lund ger ett spretigt intryck. Där 
är Malmö och Helsingborg mycket 
skickligare. Jag tycker det finns 
mer innehåll i Lund medan de 
andra städerna är bättre på story-
telling.” Läs mer på sidan 59
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ULRIKA HALLENGREN. Vd på 
Wihlborgs Fastigheter, som är stor 
fastighetsägare på Ideon och som 
bygger nya kontorshus vid central-
stationen i Lund.

”Det finns en stor attraktion i 
innovation och coola idéer, men ur 
tillväxtsynpunkt finns det också mer 
att göra för de bolag som vill växa och 
som inte bara söker en bra exit. Här 
finns en potential att generera fler 
arbetstillfällen.”Läs mer på sidan 58
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JESPER FALKHEIMER. Profes-
sor i strategisk kommunikation och 
tills nyligen chef för sektionen för 
Forskning, samverkan och innova-
tion vid Lunds universitet.

”Det finns många olika innovations-
hubbar i Lund och som helhet tyck-
er jag det är positivt även om man 
skulle kunna slå ihop några. Men 
det är en fördel om det får finnas 
ett visst kaos.” Läs mer på sidan 61
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LINDA PERSSON. Platschef för 
Ericsson i Lund och ansvarig för 
basbandsmjukvara inom Networks.

” Det har varit en omstart i Lund och 
det har varit en stor förändrings-
resa... Grunden till att vi är etable-
rade i Lund är att här finns mycket 
kunskap.” Läs mer på sidan 78

FO
TO

: E
R

IC
SS

O
N



Del 1:

ANALYS:
• Överblick
• Strukturell utveckling
• Innovation
• Samverkan

FO
TO

: N
EW

S 
Ø

R
ES

U
N

D



16 17

ÖVERBLICK

ØRESUNDSINSTITUTTET – LUNDS NÄRINGSLIV • Januari 2021

ÖVERBLICK

ØRESUNDSINSTITUTTET – LUNDS NÄRINGSLIV • Januari 2021

hamn samt den internationella flygplatsen i Kastrup 
påverkar förutsättningarna för de som verkar i Lund. 
Storföretagen ägs i allt större utsträckning av globala 
aktörer. De nya life science- och techföretagen verkar 
på globala marknader och den europeiska forsknings-
satsningen på ESS och den nationella satsningen på 
MAX IV skapar nya förutsättningar för de företag och 
forskare som verkar i kommunen.

För Lunds näringsliv har den senaste tioårsperioden 
bjudit på stora motgångar med Astra Zenecas ned-
läggning och stora neddragningar hos Sony, Ericsson 
och Baxter (Gambro). Samtidigt har framväxten av 
nya företag , skapandet av Medicon Village, expansiva 
företag som Axis och en omstart hos Ericsson gjort 
att antalet anställda i Lunds näringsliv endast minskat 
under några enstaka år efter millenieskiftet. Däremot 
stannade jobbtillväxten nästan upp under några år. 
Mellan 2014 och 2017 ökade sysselsättningen i Lunds 
näringsliv endast med 600 personer. Det kan jämföras 
med att Malmös näringsliv skapade 16 000 nya arbet-
platser under samma tid.

Bakom statistiken skymtar även en ökad speciali-
sering mellan städerna där Malmö utvecklats mot att 
bli mera av en tjänste- och huvudkontorsstad medan 
Lund alltmer får karaktären av en forsknings- och 
utvecklingsstad som dessutom har stora industriföretag 
som AR Packaging Group, Alfa Laval och Tetra Pak.

Lund tillhör den nationella toppen sett till både 
befolkningens utbildnings-
nivå och antalet patentan-
sökningar från företagen. 
Lunds forskningsmiljö och 
näringsliv bidrar till en rad 
nya produkter och tjänster.

Tetra Paks mjölktetra och 
den aspektiska dryckesför-
packningen som inte kräver 
kylförvaring, Alfa Lavals 
plattvärmeväxlare, Gambros 
konstgjorda njure, dåvarande 
Astra Dracos läkemedel som 
Alvedon och Symbicort, Er-
icssons mobiltelefoner och 
Bluetoothteknik samt  Axis 
nätverkskameror är några 
av alla de innovationer som 
härstammar från Lund.

Miljön kring Lunds universitet med medicinska 
fakulteten och LTH samt Skånes universitetssjukhus 
skapar i kombination med flera forskarparker och 
inkubatorer samt forskningsanläggningarna MAX IV 
och kommande ESS en grogrund för nya startupbolag 
och företag i teknikens framkant. Den innovativa miljön 
och tillgången till komptent utvecklingspersonal pekas ut 
som Lunds största konkurrensfördelar av flera intervju-
personer i denna rapport. Kombinationen av Lund 
som kunskapscentrum och ett Lund som i allt större 
utsträckning samverkar med sin omvärld beskrivs 
kanske bäst av Mia Rolf, vd för Ideon Science Park.

– Istället för att Ideon ska vara en science park i Lund 
för Lund så har vi varit väldigt tydliga med att vi är en 

science park för världen, som finns i Lund, säger hon.
Samtidigt är det viktigt att även fokusera på de 

lokala företag som verkar i staden och de omgivande 
byarna. Företag som skapar service och leveranser till 
såväl invånarna som övriga näringslivet i regionen. 
Då gäller det att inte bara blicka mot de ca 3 000 
företag som finns i staden Lund. I kommunens fyra 
omgivande byar finns ytterligare närmare 500 före-
tag med mer än en anställd i november 2020:

• Södra Sandby 156 
• Veberöd 110
• Dalby 123
• Genarp 87

Nu börjar framtidshoppet spira igen. Ericsson lade 
visserligen ned modemverksamheten i Lund 2014 
men flyttade dit annan utveckling och har därefter åter 
ökat antalet anställda kraftigt. Lund är idag näst största 
enheten inom Ericsson Research. Sony beslutade, efter 

år av neddragningar inom 
mobilverksamheten, att 
etablera ett globalt forsk-
nings- och utvecklingscenter 
i Lund med fokus på internet 
of things, IoT. Lund är enligt 
Sydsvenskan Sonys största 
FoU-site utanför Japan.

När Intel lämnade Lund 
2016 togs personalen över av 
Volvo Cars som därefter har 
expanderat. Sigma Connecti-
vity, som bildades av fd Sony 
Mobile-chefen Bert Nordberg 
och Dan Olofsson för att ta 
hand om kompetensen från 
uppsagda ingenjörer från 
Sony Mobile, har passerat 
en halv miljard i omsättning 

med kunder även i Silicon Valley. Medicon Village 
bildades genom en donation från Peabs ena grundare 
och huvudägare Mats Paulsson som möjliggjorde köpet 
av Astra Zenecas tomma forskningslokaler i Lund via 
en nybildad stiftelse. Nu växer Medicon Village som 
science park med nya byggnader och en lång rad nya 
företag. Axis fortsätter att expandera och Alfa Laval ska 
utöka med ett hundratal arbetstillfällen och planerar för 
en ny fabrik i Lundaområdet för tillverkning av stora 
värmeväxlare till lagring av grön energi åt delägda tek-
nikbolaget Malta Inc. Materialforskningsanläggningarna 
MAX IV och ESS ses som nya framtidsmöjligheter där 
Alfa Laval är ett bra exempel med deras finansiering av 
en industrial relationship manager på MAX IV.

Frågan är om det är relevant att tala om enbart Lunds 
näringsliv när ökad arbetspendling och ökad internatio-
nalisering gör att en inte obetydlig andel av arbetskraften 
och företagens ägare finns bortom kommungränsen?

Lunds näringsliv går inte isolera från sin omvärld 
utan det präglas av lokala, mellankommunala, regiona-
la, nationella och internationella kontakter, relationer 
och samarbeten. Närheten till Malmö och Köpen-

Tillväxten av nya jobb i Lunds näringsliv har tappat fart under de senaste tio åren 
men bara under något enstaka år har det totala antalet anställda minskat trots 
Astra Zenecas nedläggning och stora neddragningar hos Sony Mobile, Ericsson 
och Baxter (Gambro). Flera företag planerar nu för expansion i Lund som alltmer 
blivit en forsknings- och innovationsstad med ett ökat internationellt ägande av 
företagen med Axis och Qlik som två exempel. Samtidigt är stora industriföretag 
som Tetra Pak och Alfa Laval fortsatt framgångsrika. Men även det lokala närings-
livet i staden och omgivande byar har stor betydelse för sysselsättningen. Vård, 
utbildning och handel är de tre branscher som har flest anställda i kommunen.

Forskning, innovation, internationalisering och lokala 
företag präglar Lunds mångfacetterade näringsliv 

STORFÖRETAG
INDUSTRI: Tetra Pak, AR 
Packaging Group, Alfa Laval, 
Baxter (fd Gambro) m.fl.

TECH: Axis, Qlik, Sony, 
Ericsson, Huawei, 
Volvo Person-
vagnar, Bosch,  
m.fl.

INNOVATIONSFÖRETAG
ICT: Epiluvac, Epinova Tech, 
Homepal, DLab, Flatfrog, 
Terranet, Zaplox m.fl.

LIFE SCIENCE: Alli-
gator Bioscience, 

Bioinvent, 
Camurus, 

m.fl. 

REGIONA-
LA FÖRE-

TAG Microsoft 
Staffanstorp, 

Inter IKEA/Ingka 
Malmö, Orkla Foods 

Eslöv/Malmö, Boozt Fashion 
Malmö/Ängelholm, Vestas 
Malmö/Ørestad/Aarhus m.fl.
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EXPANDERAR I LUND

Ericsson, efter omstart Medicon Village

Axis Alfa Laval
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Sigma Connectivity Volvo Cars på Ideon

LOKALT 
NÄRINGS-
LIV I STADEN 
OCH BYARNA 
Handel, besöks-
näring, byggföretag, 
fastighetsbolag, vårdföretag, 
transportföretag, utbildnings-
företag, revisionsbyråer m.fl.

FORSKNING
& INNOVATIONSSTÖD

Lunds universitet, LTH, 
Skånes universitetssjukhus, 
BMC, Future by Lund, Ideon, 
Medicon Village, Science Vil-

lage Scandinavia, ESS, 
MAX IV m.fl.
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1880
Hvilans Mejeri i Åkarp star-
tas som det första av flera 
andelsmejerier i Sverige.

1883
AB Separator startas i 
Stockholm grundat på 
Gustaf de Lavals uppfinning 
mjölkseparatorn.

1897
Rudelius & Boklund bildas 
genom ett företagsköp i 
Lund och verksamheten 
ändras till att producera 
mejeriutrustning.

1928
AB Separator (bytte namn till 
Alfa Laval 1963) köper Rude-
lius & Boklunds ägare Baltic.

1939
Separators tillverkning av 
plattvärmeväxlare flyttas 
från Tyskland till Lund. 
1978-79 byggs Alfa Lavals 
nuvarande fabrik på Gun-
nesbo i Lund.

1982
Svenska Radio Aktiebola-
get, senare Ericsson Radio 
Systems, startar utveck-
lingsavdelning för mobilte-
lefoner i Lund och blir första 
hyresgäst på Ideon.

1984
Axis startas i Lund och är idag 
världsledande på nätverksvi-
deokameror. Canon köpte Axis 
2015 och storsatsar i Lund. 

1993
Qlik startades i Lund av 
personer från Tetra Pak och 
Astra Draco som utvecklade 
programvara för beslutsstöd. 
2004 flyttas huvudkontoret 
till USA med utvecklingsav-
delning kvar på Ideon i Lund. 

2001 
Bildas Sony Ericsson.

2012 
Bildas Sony Mobile när 
Ericsson köps ut ur samar-
betet.

1929
Ekonomen Ruben Rau-
sing och förläggaren Erik 
Åkerlund köper ett litet 
emballageföretag i Malmö 
som döps om till Åkerlund 
& Rausing, Å&R.

1939
Förpackningsföretaget 
Åkerlund & Rausing flyttar 
till Lund.

1951
Tetra Pak AB bildas som 
dotterbolag till Å&R.

1991
Tetra Pak köper Alfa Laval 
och bildar Tetra Laval.

2002
Industridelen av Alfa Laval 
börsnoteras, med huvud-
kontor i Lund. Tetra Laval är 
största ägare i nya Alfa Laval.

2012  
Tetra Recart öppnar ett livs-
medelsutvecklingscentrum 
i Lund.

2013
Sigma Connectivity bildas 
för att ta över anställda som 
är övertaliga på Sony Mobile. 

2014 
Ericsson lägger ner mo-
demverksamheten i Lund. 
Istället flyttas forskning inom 
affärsområdet Networks till 
Lund med fokus på 5G.
 
2015
Bosch bygger upp en utveck-
lingsavdelning på Ideon. 

2016
Volvo Cars etablerar sig i 
Lund och tar över personal 
från Intel som hade etable-
rat sig i Lund tre år tidigare 
genom att ta över anställda 
från ST Ericsson.

2020
UNOPS – FN-organisationen 
– öppnar globalt innova-
tionscenter på Ideon. Koppling 
finns till FN-byn i Köpenhamn.

1983
Forskarbyn Ideon invigs 
för att skapa nya innovativa 
företag ur universitetsforsk-
ningen.

1984
Ingvar Kamprad finansierar 
Ideons första permanenta 
byggnader - först via IKEA och 
sedan via Ikano som fortsätter 
bygga ut Ideon där bolaget 
kom att äga ca 60 procent av 
byggnaderna. 2013 säljs Ikanos 
del av Ideonfastigheterna till 
Wihlborgs som sedan 2006 
ägt övriga fastigheter på det 
ursprungliga Ideonområdet. 
Under många år hade Ikano 
Bank och Ikano Fastigheter 
kontor på Ideon innan de 2015 
flyttade till Malmö i samband 
med att IKEA invigde sin globa-
la mötesplats Hubhult där.
I Lund har Ingvar Kamprad 
via stiftelser även finansie-
rat Ingvar Kamprad Design 
Centrum, IKDC, vid LTH samt 
Kampradhuset för cancervård 
vid Skånes universitetssjukhus.

1955
Läkemedelsbolaget Astra vill 
vara etablerade i alla svenska 
universitetsstäder och startar 
dotterbolaget Draco i Lund. Här 
utvecklas bl.a. Alve don huvud-
värkstabletter och Symbicort ast-
mamedicin. Forskningsanlägg-
ningen växer till som mest drygt 
1 000 anställda men läggs ner av 
Astra Zeneca i slutet av 2011.

1964
Gambro bildas av Å&R:s 
dåvarande vd Holger Crafoord 
baserat på Lundaforskaren Nils 
Alwalls engångsnjure.
Efter flera ägarförändringar 
delas Gambro i tre delar. Pro-
duktionen av dialysutrustning 
säljs till Baxter som minskar 
personalstyrkan i Lund från 
närmare 900 till 150 personer 
mellan 2013 och 2022. 

2011-2012
Medicon Village bildas genom en 
donation från ena Peabgrundar-
en Mats Paulsson som bildar en 
stiftelse som köper Astra Zene-
cas forskningslokaler i Lund.

Från mejeriteknik och förpackningar  
till grön energiteknik med expanderande  

Alfa Laval

Öppen innovation, nya branscher och  
ökad internationalistering

Life science med kopp-
ling till universitetet 

och förpackningsindustrin

ICT- och mobilkluster 
växer fram från LTH 

och Ideon

1862
Alnarps lant-
bruksinstitut 
(senare SLU)

1961
Lunds Tekniska 

Högskola, 

LTH

2006
Biomedicinskt 

Centrum, 
BMC

2016
MAX IV

2023
European  
Spallation  

Source,

ESS

FORSKNINGSSATSNINGAR

Lunds näringsliv har utvecklats från industrier 
med nära anknytning till jordbruk, livsmedel och 
förpackningar till flera olika kluster med avan-
cerad forskning inom life science, ICT, mobiltek-

nologi och den nya uppkopplade världen. Med två 
nya materialforskningsanläggningar blir staden 
dels ännu mera internationell, dels skapas ny 
kunskap som kan leda till nya företag.

NÄTVERK OCH FORSKNING PRÄGLAR
UTVECKLINGEN FÖR LUNDS NÄRINGSLIV 

1961
Ekonomisk 

fakultet vid Lunds 
universitet
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ny högre utbildning (Alnarps lantbruksinstitut 
strax utanför Lund), en ny bransch (andelsmeje-
rier) och en ny industri (mejeriutrustning) som 
utgör rötterna till dagens industriföretag Alfa 
Laval med huvudkontor i Lund.

Den stora nytändningen för Lunds näringsliv 
kom dock som en trestegsraket under 1900-talet. 

Den historiska kunskapsutvecklingen under 
mer än hundra år har format dagens Lund som 
forsknings- och näringslivsstad. Tillkomsten av 
dagens innovationsmiljö har likheter med den 
första industriella etableringen i Lund under 
andra halvan av 1800-talet som präglades av en 
kombination av ny infrastuktur (stambanan) en 

Forsknings- och näringslivsstaden Lund bygger på en mer än hundraårig 
utveckling av högre utbildning, forskning och innovation. Hittills har det tagit 
10-30 år från att nya kunskapscentra etablerats tills det fått genomslag i det lo-
kala näringslivet. Nätverken och det personliga engagemanget hos företagsle-
darna är lika viktigt i dagens globala näringsliv som det var när Ruben Rausing 
byggde upp Åkerlund & Rausing och Tetra Pak. En viktig faktor som lyser fram 
är att företag som Ericsson, Volvo Personvagnar, Bosch och Sigma Connectivity 
etableras eller skapas i Lund beroende på den yrkesmässiga kompetens som 
finns i staden. Mixen av små och stora företag är viktig. Bristen på stora ankar-
företag inom life science nämns av intervjupersoner som en svaghet.

Lunds starka kluster knyter an till historisk tradition 
med personliga nätverk, nya utbildningar och företag

FO
TO

: N
EW

S 
Ø

R
ES

U
N

D

STRUKTURELL UTVECKLING

1939 flyttade förpackningsföretaget Åkerlund 
& Rausing från Malmö till Lund. Samma år 
flyttade AB Separator (Alfa Laval) produktionen 
av plattvärmeväxlare från Hamburg till Lund där 
det lokala bolaget Rudelius & Boklund tidigare 
köpts upp. Plattvärmevärmeväxlarna är fortfarande 
huvudprodukten i Lund för dagens Alfa Laval som 
nu även har sitt huvudkontor här.
1961 grundades Lunds tekniska högskola som 
1969 blir en del av Lunds universitet. 1961 bildas 
även den ekonomiska fakulteten vid universitetet. 
1983 invigdes forskarbyn Ideon på Pålsjö Ängar 
i tillfälliga baracker som tidigare använts av TV2. 
Skånes arbetsmarknad tyngs vid den tidpunkten av 
varvs- och tekokrisen och behovet av nya fram-
tidsföretag är akut. Året innan hade SRA/Ericsson 
Radio Systems beslutat att förlägga sin utveckling 
av mobiltelefoner till Lund där det finns passan-
de kompetens på LTH. Ericsson blir första stora 
hyresgästen hos Ideon.

Som forsknings- och innovationsstad har Lund 
en storlek som underlättar att det skapas personliga 
kontakter och nätverk mellan företag och forskning 
samt mellan olika företag och branscher. Utveck-
lingen kan studeras ur flera olika perspektiv: 
 
 
Nya forskning ger nya företag  efter 10-30 
år – lärdom från Alnarp, LTH och BMC
Erfarenheterna från tidigare satsningar på högre 
utbildning och forskning i Lund med omnejd visar 
att det skapar nya produkter, jobb och företag 
- men med en tidsmässig fördröjning på flera 
årtionden. 

Alnarps lantbruksinstitut invigdes 1862 och 
1880 startades Sveriges första andelsmejeri, Hvilans 
Mejeri, i Åkarp. Utvecklingen av lantbruket och 
mejerinäringen skapade ett underlag för industriell 
produktion av mejeritutrustning. 1897 bildas före-
taget Rudelius & Boklund i Lund för produktion av 
mejeriutrustning. R&B är sedan 1928 en del av Alfa 
Laval (som då hette AB Separator).

1961 grundas Lunds tekniska högskola, LTH. 
Efter drygt 20 år med utbildning och forskning på 
LTH etableras Sveriges första forskarpark, Ideon, 
1983 med fokus på att skapa nya innovationer och 
företag ur forskning. 

Under en tioårsperiod fram till 2006 byggdes 
Biomedicinskt Centrum, BMC. De senaste åren har 
antalet life scienceföretag ökat i Lund.

De nya materialforskningsanläggningarna MAX 
IV (invigt 2016) och ESS (tas i drift 2023) kan därför 
väntas bidra till Lunds arbetsmarknad i tre faser:

1. Byggfasen sysselsätter forskare men främst bygg-
nadsarbetare och leverantörer av utrustning.  
2. Nästa fas inleds när forskningsanläggningarna 
tas i drift och drar till sig forskare från såväl Sverige 
som en rad andra länder. Här finns även en regional 
nordeuropeisk koppling till såväl Köpenhamn (där 
ESS datacenter byggs upp) som till Hamburg (med 
materialforskningsanläggningar inom Deutsches Elek-
tronen-Synchrotron, DESY).  
3. Den tredje fasen ligger i en obestämd framtid då 
forskningsresultaten från MAX IV och ESS når ut i 
näringslivet så att nya produkter kan utvecklas. 

Näringslivet knyts redan närmare anläggningarna. 
MAX IV, som är igång, får t.ex. en industrial relation-
ship manager finansierad av Alva Laval och danska lä-
kemedelsföretaget Novo Nordisk är sedan tidigare en av 
aktörerna som nyttjat även föregångarna till MAX IV.  

Två offentliga satsningar görs för att stärka kon-
takten mellan MAX IV, ESS och den akademiska 
världen. Science Village Scandinavia utvecklar 
markområdet mellan forskningsanläggningarna 
med målet att skapa lokaler för universitet, forska-
re och företag. MAXESS Industry Arena ska hjälpa 
företag att använda de nya anläggningarna. Arenan 
finansieras av Region Skåne och är ett samarbete 
mellan ESS, MAX IV, RISE, Science Village Scan-
dinavia och Lunds universitet.

Industriföretagen fortsätter att utvecklas  
– Alfa Laval planerar för ny fabrik
Industrin fortsätter att utvecklas i Lund och är 
större än vad debatten ibland ger intryck av. Om 
industrin defineras som företag som helt eller del-
vis låter tillverka fysiska produkter framträder en 
mera omfattande industrisektor men där inte alla 
företag har produktion lokalt i Lund. Med denna 
bredare definition omfattar Lunds industrisektor 
företag som Alfa Laval, Tetra Pak, AR Packaging 
Group och Baxter men även Axis, Bosch, Ericsson, 
Sony och Volvo Personvagnar. Även forskningsar-
betet i bioteknikföretagen syftar till att utveckla 
nya läkemedel för industriell produktion.

Den moderna industrin arbetar allt mer med 
mjukvara och förbereder sig i dagsläget på den bre-
da etableringen av uppkopplade föremål - internet 
of things (IoT) där Lunds näringsliv och innova-
tionssystem har en mycket stark ställning. 

Klimatkrisen sätter också fokus på grön energi 
där Lundabaserade industriföretaget Alfa Laval 
har en stark ställning och stora expansionsplaner. 
Företaget planerar nu för en ny fabrik i Lundaom-
rådet som ska leverera stora plattvärmeväxlare till 
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bl.a delägda amerikanska bolaget Malta Inc som 
utvecklat ny teknik för energilagring. Men ”inga 
beslut är tagna ännu”, betonar Mikael Tydén, 
direktör för operationsdivisionen vid Alfa Laval.

Kompetens överförs mellan individer, 
 företag och olika branscher - stärker 
 innovationssystemet
Under årens lopp har en rad exempel visat hur 
kunskap överförts mellan olika företag och mellan 
universitet och företag – inte sällan med hjälp av per-
sonliga kontakter. På senare år har denna utveckling 
blivit allt tydligare och skapat dynamik inom Lunds 
innovationssystem. Dels har stora så kallade ankar-
företag skapat lednings- och forskningskompetens 
samt knutit ett globalt kontaktnät och kompetens till 
Lunds näringsliv, dels har neddragningar hos Erics-
son, Sony Mobile, Baxter och Astra Zeneca i Lund 
medfört att det friställts erfaren personal som kunnat 
rekryteras av de mindre utvecklingsbolagen.

Medan de stora bolagen finns kvar inom 
mobil- och IoT-sektorn finns det inte längre något 
stort läkemedelsföretag i Lund. Avsaknaden av ett 
ankarföretag inom life science i Lund har av vissa 
intervjupersoner i denna rapport framförts som en 
utmaning inför framtiden. 

–  Kompetensen som skapar en brygga mellan 
små biotechbolag och storbolagen behövs. Det blir 
ett jätteproblem när de som har erfarenhet från 
Astra Zeneca går i pension, säger Ebba Fåhraeus, vd 
för Smile Incubator på Medicon Village. 

Samtidigt betonar hon att nedläggningen av 
Astra Zeneca så här långt har gjort att det funnits 
mycket kompetent personal som uppstartsbolagen 
kunnat rekrytera.

Nedanstående exempel visar hur betydelsefullt 
kompetensöverföringen mellan företag och univer-
sitet samt de personliga nätverken har varit och är 
för utvecklingen av Lunds näringsliv:

 
1955 Astra Draco: Dåvarande svenska läkemedels-
företaget Astras nya strategi om etableringar på svens-
ka universitetsorter gör att de 1955 bildar dotterbo-
laget Draco i Lund. Tre år senare invigdes det första 
forskningslaboratoriet i källaren till Helsingkrona 
nation. Där utvecklas bland annat huvudvärstablet-
ten Alvedon. 1961 flyttar Draco till nya forsknings-
lokaler bredvid Sparta och växer till som mest drygt 
1 000 anställda. Astra går samman till Astra Zeneca 
och i slutet av 2011 lämnar företaget Lund.

1956 Purac: Lundabaserade vattenreningsföretaget 
Purac har sina rötter i Åkerlund & Rausings köp 

av Östanå Pappersbruk som hade problem med 
vatten som missfärgade produkterna. Uppfinningen 
av flotationstekniken på Östanå lade grunden till 
bildandet av Purac 1956. Sedan 2015 ägs Purac av 
kinesiska SDIC & Beijing Drainage Group Fund. 

1964 Gambro: Vid en middag hos Kulturens dåva-
rande chef Sven T. Kjellberg 1961 möter Lundafors-
karen Nils Alwall förpackningsföretaget Åkerlund 
& Rausings vd och delägare Holger Crafoord. 
Alwall berättar bedrövat om döende njurpatienter 
och om sin idé om en billig engångsnjure för mass-
produktion. Den första engångsnjuren utvecklades i 
Åkerlund & Rausings källare där utvecklingschefen 
Carl-Axel Björkengrens plastkunnande kommer till 
nytta samtidigt som han inspireras av Alfa Lavals 
plattvärmeväxlare. Även Åkerlund & Rausings un-
derleverantör Arjo knyts till projektet. 1964 kom-
mer Holger Crafoord överens med Alwall, Arjo och 
övriga inblandade om att föra över rättigheterna till 
det vilande bolaget Gamla Brogatans sjukvårdsaffär 
som namnändras till Gambro. Holger Crafoord kan 
genom sitt delägande i Åkerlund & Rausing finan-
siera starten av det nya medicintekniska företaget. 

Idag är det tidigare Gambro en del av amerikan-
ska Baxter som håller på att flytta Lundafabrikens 
produktion till Italien. Kvar i Lund blir en forsk-
ningsavdelning och lite annan verksamhet med 
totalt omkring 150 anställda.

1982 Svenska Radio Aktiebolaget - Erics-
son Radio Systems: Det inflyttade företaget 
som blev Ideons första stora hyresgäst. Verksam-
heten etablerades i Lund redan i slutet av 1982 
i tillfälliga lokaler. Anledningen till etableringen 
var densamma som Astras uppstart av Draco 
1955: närheten till Lunds universitet samt nu 
även forskningen vid LTH. Men lokaliseringen 
till Lund var inte given. Två pådrivande personer 
var landshövding Nils Hörjel och friherre Thure 
Gabriel Gyllenkrok som båda var styrelseledamö-
ter i Svenska Radioaktiebolaget, SRA, som senare 
kom att bli Ericsson Radio Systems. Gyllenkrok  
hade en bakgrund som reservofficer och pilot med 
erfarenhet av signalspaning och var entusiastisk 
radioamatör med stort kontaktnät bland politiker 
och forskare på LTH. Hustrun Caroline Gyllen-
krok var född Wallenberg och det gav kontakterna 
med Ericsson. En middag med SRA:s styrelse, 
inflytelserika LTH-forskare och lokala politiker på 
Björnstorps gods uanför Lund i oktober 1982 lär 
ha varit en bidragande orsak till att SRA slutligen 
valde Lund som etableringsort för utvecklingen av 

nya mobiltelefoner. Det lade grunden till Lunds 
mobilkluster som nu är inne i en ny fas med upp-
kopplade tjänster, internet of things. 

Ericssons mobiltelefonverksamhet blev så småning-
om delägda Sony Ericsson och därefter enbart Sony 
Mobile. Även om utvecklings-
avdelningen i Lund har krympt 
finns det idag ett kluster med 
företag och kompetenta forskare 
som driver utvecklingen i en rad 
företag inom mobilteknik och 
IoT connectivity.

1983 Ideon: I slutet av 
1970-talet får LTH:s nye pro-
fessor Hans Ahlmann, med erfarenhet från LKAB och 
Trelleborgskoncernen, i uppdrag att förbättra kontak-
terna med näringslivet. Inspirationen till Ideon kom 
1981 när en annan Lundaprofessor, Sture Forsén, under 
en resa hörde talas om planerna på att skapa en ny 
science park i England. Kontakter togs med dåvarande 
landshövdingen Nils Hörjel som bildade den så kallade 
professorsgruppen. Där tog planerna på Ideon fart. Men 
varken universitetet eller länsstyrelsen hade de pengar 
som behövdes. Till slut blev det Ingvar Kamprad och 
IKEA (senare Ikano) som finansierade bygget av Ideons 
första permanenta byggnader, Alfa-kvarteret, som står 
klara några år efter Ideons invigning 1983. 

Det visade sig att Ingvar Kamprad hade ett gott 
öga till Lund. Pappa Feodor Kamprad gick på det 
som idag är Spyken gymnasieskola i Lund. Mamma 
Berta Kamprad vårdades för cancer på Lunds lasarett 
och avled endast 53 år gammal. Ingvar Kamprad 
bildade Fru Berta Kamprads stiftelse som bl.a. done-
rat medel till bygget av Kampradhuset för cancer-
forskning och vård vid Skånes universitetssjukhus i 
Lund. Via IKEA:s ägarstiftelser har Ingvar Kamprad 
även donerat stora belopp till etableringen av Ingvar 
Kamprad Design Centrum, IKDC, vid LTH. 

1994 Qlik: Den ena grundaren arbetade på Tetra 
Pak och den andra på Astra Draco. 1993 blev Björn 
Berg och Staffan Gestrelius kompanjoner och året 
därpå presenterades den första versionen av deras 
programvara för visualisering av affärsinformation. 
Ideonföretaget Qlik blev känt som ett extremt 
snabbväxande företag. Idag finns huvudkontoret i 
USA och en stor utvecklingsavdelning i Lund.

2011 Medicon Village: Lunds nya forskarpark kom 
till 2011 i samband med Astra Zenecas beslut att 
lägga ned forskningsanläggningen i Lund. 2012 tog 
Medicon Village över Astra Zenecas lokaler i Lund.

Beskedet om nedläggningen kom i mars 2010 
och då bildades Forsknings- och innovationsrådet i 
Skåne, FIRS, för att hantera följderna av nedlägg-
ningen och för att på sikt skapa bättre förutsätt-
ningar för forskning och innovation i Skåne genom 

ett ökat och fördjupat samspel 
mellan politik/offentlig verk-
samhet, akademi och näringsliv. 
I arbetet möttes flera starka per-
sonligheter: Lunds universitets 
dåvarande ordförande, och förre 
finansministern och ESS-för-
handlaren Allan Larsson, Peabs 
och tidigare Tetra Lavals och 
Ingka Holdings styrelseordföran-

de Göran Grosskopf samt Peabs ena grundare och 
huvudägare Mats Paulsson. Genom en donation 
från Mats Paulsson bildades Mats Paulssons stiftelse 
för forskning, innovation och samhällsbyggande. 
Stiftelsen köpte forskningsfastigheterna i Lund av 
Astra Zeneca och startade Medicon Village.

2011 Red Glead Discovery: Ett av flera exempel 
på hur kompetensen från Astra Zeneca stannade 
kvar i Lund genom nya bolagsbildningar. Före-
taget grundades i Lund 2011 av sju forskare från 
AstraZeneca i samband med att deras arbetsgivare 
lade ned verksamheten där. Idag har kontraktsforsk-
ningsföretaget ett drygt 30-tal anställda i lokalerna 
hos Medicon Village.

2013 Sigma Connectivity: Företaget bildades 2013 
för att ta tillvara kompetensen hos 200 uppsagada 
medarbetare hos Sony Mobile i Lund. Bakom Sigma 
Connectivity står vännerna Bert Nordberg (fd vd 
och styrelseordförande i Sony Mobile) och Sigma-
koncernens ägare Dan Olofsson. De hade kunskap 
om marknaden, goda kontakter i branschen och såg 
möjligheterna i kompetensen hos Sonys medarbetare. 
Idag är Sigma Connecitivy ett växande företag som 
bland annat har kunder i Silicon Valley.

2020 Familjen Rausings cancerklinik: Den nya 
cancer kliniken som inom kort ska öppna på Medicon 
Village är ett annat exempel på personliga kopplingar 
till Lund. Ruben Rausings barnbarn Hans Kristian 
Rausing och hans hustru Julia Rausing har via en fa-
miljefond under 2020 donerat motsvarande en kvarts 
miljard kronor till en cancerklinik som ska ha fokus på 
diagnostik och behandling av cancer som huvudsak-
ligen drabbar kvinnor. I bakgrunden till donationen 
skymtar även Göran Grosskops nätverk och roll som 
rådgivare till den aktuella grenen av familjen Rausing.
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INNOVATION INNOVATION

 Ideon, universitetet, innovationsplattformarna, 
samarbetet, Företagslotsen, Lundasupport, Lunds 
Nyföretagarcentrum (LNC), Future by Lund 
osv. Få städer har ett så heltäckande forsknings-, 
näringslivs- och innovationssystem.

– Vi har en extremt bra service för nyföretagan-
de, som är allt från uppstartshjälp, utbildningar till 
mentorskap, säger Christer Wallin, vd för Lunds 
Nyföretagarcentrum, och han har en poäng. Lund 
är en innovativ kommun med stor företagstäthet.

Lunds position som kunskapscentrum mynnar i 
grund och botten från universitetet. Flera uppfin-
ningar kommer från universitetet, och många före-
tag stammar från aktörer nära universitetet. Varje 

år examineras nya kullar av ingenjörer, medicinare, 
kemister, tekniker, samhällsvetare, jurister, mate-
matiker och ekonomer, vilket gör att tillgången på 
kompetens för företagen är större i Lund än i många 
andra delar av Sverige. Statistiken visar att Lund har 
en av landets mest välutbildade befolkningar, och 
att det söks fler patent i Lund än i både Malmö och 
Uppsala. Men det är viktigt för alla aktörer i Lund 
att man vårdar sin position som kunskapscentrum, 
och att man ständigt arbetar för att utvecklas.

– Det är viktigt att inte bli självgod eller mätt, 
Lund har många unikiteter men att tro att de kom-
mer gratis är alltid en fara, säger Ulrika Hallengren, 
vd för Wihlborgs fastigheter. 

– Det är en guldgruva att bygga företag i Lund, 
men det är inte kommunens förtjänst, det finns mer 
att göra, säger Håkan Pålsson, vd för Innerfuture och 
styrelseordförande för Råbylunds företagarförening.

FoU-satsningarna ökar i Västra Götaland 
och Stockholm – men inte i Skåne
Satsningar på forskning och utveckling har ökat 
i Sverige som helhet under det senaste decenniet, 
men Skåne har gått i motsatt riktning. De offentliga 
FoU-satsningarna har visserligen ökat i Skåne, pre-
cis som i övriga storstadsregioner, men företagen i 
Skåne satsar mindre pengar på FoU än tidigare. Un-
der 2019 satsade den privata sektorn i Skåne 12,2 
miljarder kronor på FoU, jämfört med 12,7 miljar-
der 2009 och 13,4 miljarder 2011. Sedan 2009 har 
den privata sektorn i Västra Götalands län ökat sina 
FoU-satsningar från 18,9 till 40,9 miljarder, och i 
Stockholms län har satsningarna stigit från 26,4 till 
39,2 miljarder kronor. En av delförklaringarna till 
Skånes svaga utveckling är att AstraZeneca lämnat 
Lund och Skåne samt neddragningar hos Sony Mo-
bile och Ericsson under perioden, men det är viktigt 
att såväl Lund som Skåne lyfter frågan ytterligare. 

Brist på externt kapital
– Lund har väldigt få riktigt rika och ibland våghal-
siga finansiärer, säger Christer Wallin, vd för Lunds 
Nyföretagarcentrum, och sätter fingret på en viktig 
punkt. Det finns många små och innovativa företag 
i Lunds forskarparker, men många av de företagare 
som intervjuats till denna rapport efterlyser bättre 
möjligheter att ta in mer externt kapital. 

– Att man balanserar innovationskraften och 
den finansiella kraften är en viktig faktor. Där 
tycker jag att det börjar bli lite bättre, men det har varit 
väldigt Stockholmsfokuserat och lite stöd från Stock-
holm när det gäller kapital och annat. Lunds kommun 
skulle kunna vara mer aktiv och hjälpa företagen i 
samband med att man försöker få in kapital, och stötta 
med egna kontakter i Stockholm. Man borde försöka 
promota Lund som en attraktiv stad för företag och 
investerare, säger Göran Grosskopf, ordförande i Peab 
och i Mats Paulssons stiftelse för forskning, innovation 
och samhällsbyggande som äger Medicon Village.

För att företagen i Lund ska nå sin fulla potential 
och kunna växa, räknat i både omsättning och antal 
anställda, krävs en ökad möjlighet att få sina idéer 
finansierade. I Love Lund är en relativt nystartat 
iniativ för affärsänglar, affärsutvecklare och investe-
rare som skapats just för att underlätta för växande 

lundaföretag. Ytterligare andra lokala riskkapitalsats-
ningar lär vara på planeringsstadiet.

Att diskutera: Vilka möjligheter finns för att 
utveckla arbetet gentemot Stockholmsbaserat och 
internationellt kapital? Går det att söka kapital från 
andra källor, exempelvis genom ett mer aktivt arbete 
gentemot danska investerare? 

Få nya stora företag
Ett dilemma för Lunds innovationssystem är att de 
flesta nya företag som bildas i Lund förblir rela-
tivt små. Framgångsexemplen har idag åtskillga år 
bakom sig och upprepas ofta, även i denna analys. 
Axis, Qlik, Ericsson, Sony Mobile (framgång och 
motgång), Probi, Camurus och Alligator Bioscience 
är några av de bolag som oftast nämns vid sidan av 
de äldre storheterna Tetra Pak och Alfa Laval.

Att diskutera: Hur får fler företag att växa i 
Lund? Ska vi se science parks som en ny sorts stor-
företag byggda av många små företag? 

ESS och Max IV - forskning i världsklass
När de nya forskningsanläggningarna på Brunnshög 
är i full drift får Lund som kunskapscentrum en 
konkurrensfördel som ingen annan stad i Sverige 
kan mäta sig med. Men precis som Wihlborgs vd 
Ulrika Hallengren poängterade går det inte att luta 
sig tillbaka och tro att framgång kommer gratis, 
och förlita sig på att synergieffekterna för Lunds 
näringsliv kommer att uppstå av sig själv.

För att nyttja de nya forskningsanläggningarna på 
bästa sätt krävs ett aktivt arbete. Man måste fundera 
över vilka typer av företag som kan ha mest nytta av 
att vara placerade i området, och bedriva ett aktivt på-
verkansarbete gentemot dessa företagen. Man får inte 
heller glömma bort dagens befintliga bolag, utan fun-
dera på hur de kan dra nytta av den än mer innovativa 
miljön. Den innovativa miljön ska inte heller tas för 
givet, utan mötesplatser kring de nya anläggningarna, 
där man tydliggör vilken typ av nytta näringslivet kan 
ha av ESS och Max IV är viktiga.

Iniativ som Halos, Hanseatic League of Science, 
är ett exempel på en sådan satsning. Projektet, som 
delvis drivs av EU-medel, syftar till att samman-
koppla de nya forskningsanläggningarna med 
Öresundsregionens life science-bransch. MAXESS,  
Space, Science Center och The Loop är andra vikti-
ga satsningar på samma tema. 

Att diskutera: Går det att skapa andra bransch-
specifika organisationer för att dra nytta av de nya 
forskningsanläggningarna?

Innovationssystemet är Lunds paradgren. I den skånska kunskapsstaden finns 
ett väl utvecklat stödsystem för nya idéer och företag som är så omfattande 
att det nästan är svårt att få en överblicka. Ändå har det skånska näringslivets 
satsningar på FoU minskat de senast tio åren medan de ökat i Västra Götaland 
och Stockholm. En annan utmaning är att det skapas relativt få nya stora före-
tag i Lund. Ytterligare ett dilemma gäller bristen på externt kapital. En framti-
da styrka är de nya forskningsanläggningarna MAX IV och ESS.

Innovation - en styrka och utmaning för Lund
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Klimatneutrala 
Lund 2030

Projekt inom Viable 
Cities

Genarps 
Företagsgrupp

Lokal näringslivs-
förening

INNOVATIONINNOVATION
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Kommun och region        Privata 
       aktörer    

Lunds Universitet Staten och andra länder

Future by Lund
Innovationsplattform 

i Lund och byarna 
omkring

RISE SICS
Forskningskontor 

för bl.a. IoT, e-hälsa 
och  informations-

säkerhetVenture Lab
LU Innovations

studentinkubator

Södra Sandby 
Företagarfören.
Lokal näringslivs-

förening

Handels- 
föreningen Lund
Lokal näringslivs-

förening

 
Skånemotor
Johan Westers  
idéverkstad och 

projektmotor

EXEMPEL PÅ FORSKNINGS-, FÖRETAGS- OCH INNOVATIONS-              ORGANISATIONER OCH PROJEKT MED VERKSAMHET I LUND

Ideon Open
Öppen innovation  

för större  
organisationer

Science Village 
Scandinavia

Uppför science-
center mellan 

MAX IV-ESS

Lunds Nyföre-
tagarcentrum

Stöd till nya 
företag

Stödsystemet för forskning, näringsliv och innovation har 
sedan invigningen av Ideon 1983 växt sig allt större i Lund 
(inkl. Alnarp). I Malmö finns ytterligare organisationer som 
Almi Skåne, Invest in Skåne, Livsmedelsakademin, Media 
Evolution City, Minc, Packbridge och Tourism in Skåne. 

Innovation 
Skåne

Region Skånes
innovations-

plattform

 
Smile

Bioinkubator
Medicon Village

Ideon 
Innovation

Inkubator med  
tech-fokus

Win Water
Hjälper innovation 
inom vatten att nå 

företag och marknad

Mobile  
Heights
Kluster-

organisation

 
Lund  

Nano Lab
Öppen forsknings-

miljö för både 
akademi och 

näringsliv

BMC
Biomedicinskt 

Centrum  
Health  

Science Center
Medicinska fak. 

Lunds  
uni versitet

 
FIRS

Forsknings- och 
innovationsrådet i 

Skåne

Dalby 
Företagare

Lokal näringslivs-
förening

Råbylunds 
Företagarfören.
Lokal näringslivs-

förening

Lund  
Citysamverkan

Lokal näringslivs-
förening

Win Energy
Hjälper innovation 
inom energi att nå 

företag och marknad

Medicon Village
Science park inom 

life science

 
SUN

Stiftelsen för 
samverkan mellan 
Lunds Universitet 
och näringslivet 
- äger varumär-

ket Ideon

SLU  Holding
Affärsutveckling och 

investering i grön 
innovation

 
I love Lund

Änglar, affärsut-
vecklare och 
investerare

Inventor IUC Syd
Industriell utveck-
lingsverkstad på 

Ideon

Big Science 
Sweden

Länk industri och
forsknings-

anläggn.

LINX
Lund institute of 

advanced neutron 
and x-ray science

Almi invest 
Syd

Statligt riskkapital-
bolag med fokus 

mot startups

The  
Northern  

Lights on Food 
Närtverk för livsmed-
elsforskning, MAX IV 

och ESS
Veberöd 
företag i  

samverkan
Lokal näringslivs-

förening

Connect 
Sverige  

region syd
Nätverk som stöttar 

entreprenörer

Medicon 
Valley Alliance

Dansk-svensk 
kluster- 

organisation

Organisationernas placering i grafiken 
har ingen direkt överensstämmelse 
med vilken part i samhället som är 
ägare eller finansiär.

LTH
Lunds tekniska 

högskola, Lunds 
universitet

Ideon  
Science Park

Fokus på smart city, 
transport, health-

tech och smarta 
material

European 
Spallation  

Source, ESS
Europeisk forsk-

ningsanlägg-
ning

Biobanken  
Region Skåne

Biobank förlagd till 
Medicon Village

LU Holding
Delägare i 60 bolag 

från forskning

LU Innovation
Stödjande arbete  

för att få forskning 
att bli företag

PreInk 
förinkubator 

Samarbete Ideon 
Innovation, Minc och 
Blekinge Business 

Incubator

Medicinska
fakulteten

Lunds universitet, 
har fyra institutioner  

på Medicon 
Village

MAX IV
Nationell 

materialforsknings-
anläggning

GreenTech  
Village

Europas första 
cleantech 

community

International 
Citizen Hub

Stöd till expats
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SAMVERKANSAMVERKAN

tillsammans med andra aktörer som står inför samma 
utmaningar som Lund kan gemensamma lösningar 
formas på ett effektivare sätt än om alla aktörer skulle 
utarbeta lösningar på var sitt håll. Samverkan och 
utformningen av samarbetsorganisationer bör stän-
digt underhållas och utvärderas för att säkerställa att 
samarbetena uppnår bästa möjliga resultat. 

Att diskutera: Hur kan man arbeta för att öka 
kvaliteten på samarbetena? Hur kan kommunen 
arbeta för att aktörerna bättre ska kunna dra nytta 
av de fördelar som finns när det gäller gemensamma 
resurser och därmed få en större samlad kraft? Är 
samarbetsinriktningarna uppdaterade? Är avgräns-
ningarna mot andra samarbeten tillräckligt tydliga? 

Lunds näringsliv påverkas av de lokala förutsättning-
arna i Lund, men även av ett flertal andra faktorer. 
Arbetsmarknaden sträcker sig utanför Lunds gränser 
och fler företag än tidigare är utlandsägda. Forsk-
ningsanläggningen ESS ägs gemensamt av flera 
europeiska länder medan MAX IV är nationellt ägd 
men medfinansierad av aktörer i andra länder. Såväl 
nationella insatser som samarbeten i Greater Copen-
hagen-regionen sätter delvis ramarna för företagandet 
i Lunds kommun. För att optimera möjligheterna 
till en positiv utveckling för näringslivet i Lund är 
det viktigt att samverkan sker på flera olika nivåer. 
Genom påverkansarbete kan Lund förbättra förut-
sättningarna för näringslivet, och genom att arbeta 

Lunds näringsliv vare sig börjar eller slutar vid kommun- eller landgrän-
sen. Allt fler företag har utländska ägare eller personal som rekryterats 
från andra länder. Historiskt har pendlingen till och från kommunen ökat 
och det gör att Lund allt mer flätas samman med övriga kommuner i Mal-
möLundregionen. När ny forskning och nya innovationsprojekt finansie-
ras kommer pengarna inte sällan från Stockholm eller från Bryssel. Det 
innebär att samarbetsförmågan allt oftare hamnar i fokus.

Vikten av samverkan

Omfattande lokal samverkan
Det finns goda förutsättningar för samverkan inom 
Lunds kommun. Genom forskarparkerna Ideon och 
Medicon Village erbjuds företag både stöd och en 
innovativ miljö där nya idéer kan växa fram. Aktörer 
som Lunds Nyföretagarcentrum och inkubatorerna 
Smile och Ideon Innovation hjälper nystartade företag. 
Handelsföreningen Lund och Råbylunds företagarför-
ening är andra exempel på samverkansorganisationer 
som verkar i företagens intresse. I byarna i kommu-
nens östra delar finns organisationer som Veberöds 
Företagarförening och Genarps Företagsgrupp som på 
samma sätt samverkar för att lyfta de lokala företagen.

Detta är goda exempel på lokal samverkan, men 
det finns fler områden att utreda. I intervjuerna som 
genomförts till denna rapport framkommer att bristen 
på billig och tillgänglig mark hämmar företags tillväxt i 
Lunds stad, men samtidigt beskriver flera av företa-
garna i de mindre tätorterna i Lunds östra delar att 
tillgången till mark varit en fördel när de kunnat växa.

Att diskutera: Går det att nyttja de olika tillgång-
arna inom kommunen och över kommungränsen 
bättre och optimera nyttan för företagen? 

Arbetskraften rör sig över kommungränsen 
Lunds arbetsmarknad styrs inte av några kom-
mungränser. 40 500 personer pendlar in till Lunds 
kommun för att arbeta varje dag, vilket motsvarar 
54 procent av alla som arbetar i Lund. Utöver 
arbetspendlarna växer kommunen varje dag med 
tiotusentals gymnasieungdomar och universitetsstu-
denter från såväl närliggande kommuner som mer 
avlägsna platser. Både dagens befintliga arbetsstyrka 
och de som i framtiden kommer att arbeta i företag 
i Lunds kommun kommer alltså till stor del att bo 
i, eller ha starka kopplingar till, Lunds grannkom-
muner. När företag i Lund efterfrågar vissa typer av 
kompetenser och egenskaper från arbetsmarknaden 
är det inte bara en fråga för Lunds kommun enskilt, 
utan för en större del av regionen.

Idag finns flera mellankommunala samarbeten 
mellan Lund och närliggande kommuner. Genom 
MalmöLundregionen samverkar 12 sydvästskånska 
kommuner för att regionen ska vara en samman-
kopplad storstadsregion med Sveriges bästa närings-
livsklimat 2035. Lunds kommun har även ett samar-
bete kring upphandling med nio andra kommuner i 
närområdet, vilket ger stordriftsfördelar. 

Att diskutera: Går det att utveckla samarbetena 
för att på ett bättre sätt tillgodose näringslivets be-
hov? Vilka aspekter av arbetsmarknad och kompe-
tensförsörjningsproblematik går att förbättra? 

Regional samverkan över Öresund
Från Lund är det inte långt till varken Malmö eller 
Köpenhamn, och Lund deltar i flera samarbeten 
med dessa kommuner. Dels för att hitta lösningar på 
gemensamma eller liknande utmaningar, och dels för 
att få en starkare röst i det nationella påverkansarbe-
tet. Greater Copenhagen Committee, där både Lund, 
Malmö och Köpenhamn är medlemmar, lanserade i 
början av mars 2020 en gemensam arbetsmarknads-
charter för hela Greater Copenhagen-området; Skåne, 
Halland, Region Hovedstaden och Region Sjælland. 
Där är informationskampanjer och koordinering 
kring medborgarnas kompetenser utefter arbetsmark-
nadens behov centrala aspekter. I Greater Copen-
hagen Committee har även en infrastrukturcharter 
tagits fram, där frågan om en ny fast förbindelse över 
Öresund är central, något som skulle påverka närings-
livet och arbetsmarknaden i hela regionen.

När Lunds kommun satsar på den nya stadsdelen 
Brunnshög hörs både ris och ros i debatten. Från 
kritikerna hörs röster om att stadsdelen ligger långt 
från centrum, en kritik som liknar den som riktades 
mot Malmöstadsdelen Hyllie när den skulle byggas. 
Idag har Hyllie lockat boende och arbetstillfällen, 
bland annat flera huvudkontor.

IT- och techbranschen har vuxit i både Malmö 
och Lund under det senaste decenniet, men medan 
antalet företagstjänster ökat i Malmö har sysselsätt-
ningen i branschen fallit i Lund. 

Att diskutera: Har Lund genom samver-
kan inom MalmöLundregionen nyttjat Malmös 
lärdomar från Hyllie i utvecklingen av Brunnshög? 
Finns det liknande lärdomar att dra i utvecklingen 
av området kring Klostergårdens tågstation? Hur 
kan Lund utveckla sina regionala samarbeten för att 
främja näringslivet i Lund och i hela regionen? På 
vilket sätt kan närheten till storstadsområdet kring 
Köpenhamn nyttjas bättre? 

Nationell och europieisk samverkan
Den europeiska och nationella nivån är i hög grad 
närvarande i Lund. Universitetet, den nationella 
forskningsanläggningen MAX IV och den europe-
iska forskningsanläggningen ESS är tre exempel på 
etableringar med nationell eller europeisk finansiering 
och medverkan. När det gäller innovationsystemet är 
statliga Almi, Tillväxtverket och Vinnova exempel på 
statliga aktörer som sätter avtryck i Lund.

Att diskutera: Utnyttjar Lund alla möjligheter 
som finns till EU-finansiering eller statlig del-
finansiering av nya projekt riktade mot det lokala 
näringslivet eller det innovationsstödjande systemet?
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Del 2:

FAKTA:
• Östra Lundabygden
• Infrastruktur
• Arbetsmarknad
• Forskning
• Internationalisering
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Outnyttjad verksamhetsmark   
– Tillgången till mark och möjlighet att kunna 
bygga i Lund är ett hot mot näringslivets utveck-
ling idag. Man kan tänka sig att expandera mot 
Södra Sandby och Dalby. Där finns möjligheter 
och med digitalisering kan man mycket väl sitta 
där ute, säger Per Persson, näringslivschef på Lunds 
kommun. Han lyfter en aktuellt utmaning för 
kommunen där östra Lundabygden hade kunnat 
spela en stor roll. Medan företag och idéer ofta föds 
i Lunds forskarparker eller på universitetet visar 
både tidigare erfarenheter och intervjuer att många 
företag har svårt att förverkliga sin idé eller fortsätta 

expandera lokalt – framförallt när det gäller tillver-
kande verksamhet som är mer arealkrävande.  

– Lund har ont om områden för lättare industri. 
När företag på Medicon Village och Ideon utveck-
las och behöver flytta till andra lokaler för att gå 
vidare med exempelvis tillverkning så är det svårt att 
hitta infrastrukturen för det, säger Håkan Pålsson, 
styrelseordförande för Råbylunds företagarförening 
och entreprenör. 

Havredryckstillverkaren Oatly är ett exempel 
på innovativa bolag med rötterna i Lund men 
som flyttat ifrån kommunen när idéerna skulle 
omvandlas till produktion, i de här fallet till 
Landskrona. Samtidigt lyfts just tillgången på 
mark och fastigheter fram som en stor fördel i 
flera intervjuer med företag i östra Lundabygden. 
I Genarp har exempelvis Ottossons Färgmakeri 
expanderat lokalt flertalet gånger och Veidec i 
Veberöd pekar på tillgången på verksamhetsmark 
som en av ortens styrkor. Här finns potential 
för att göra hela kommunen till en viktig del av 
Lunds näringslivs ekosystem och samtidigt bidra 
till en ökad utveckling av byarna.  

Viktigt med fortsatta satsningar på kollek-
tivtrafiken i hela kommunen 
För att byarna utanför Lund ska kunna fortsätta 
utvecklas och attrahera rätt arbetskraft krävs det 
välfungerande kollektivtrafik från de omkring-
liggande städerna, uppger flera intervjupersoner. 
Trots pendlingsvänliga avstånd tar det betydligt 
längre tid att resa till Lund med kollektivtrafik 
från Genarp eller Veberöd jämfört med att köra 
bil. Idag går det exempelvis inte en direktbuss 
från Genarp till Lund, då det krävs ett byte i 
Staffanstorp, och att ta sig till Malmö tar nära en 
timme. Det innebär att företagen i de mindre tät-
orerna riskerar att tappa i konkurrensfördel gente-
mot de arbetsplatser som inte kräver pendling. 
Det gäller framför allt de som inte har bil, vilket i 
stor mån är unga personer.  

Lyft fram den attraktiva boendemiljön  
För att ytterligare öka attraktiviteten i östra Lunda-
bygden kan dess konkurrensfördelar när det gäller 
boendemiljön lyftas fram. Ett stort utbud av villor, 
konkurrenskraftiga huspriser och närheten till natu-
ren är några saker som inte kan erbjudas i de större 
städerna på samma sätt – och som har potential att 
locka både barnfamiljer och expats.  
     Det är också möjligt att coronapandemins effekter 

på hur vi jobbar och lever kan innebära en fördel 
för byarna. Betydelsen av närhet till kontor och 
mötesplatser minskar då allt mer sker digitalt. De 
sociala restriktionerna som coronakrisen innebär 
kanske också kan innebära ett större intresse för 
att vara nära naturen. Det finns en stor potential i 
att framhäva dessa styrkor i marknadsföringen av 
Lunds kommun för om invånarna ökar utvecklas 
även näringslivet. 
 

Ökad kommunal närvaro 
Flera intervjupersoner från företag i östra Lundabyg-
den efterfrågar en ökad kommunal närvaro och ett 
ökat fokus på byarna från kommunens sida. 

– Det hade varit spännande om någon av de 
kommunala förvaltningarna eller bolagen hade sina 
huvudkontor i Södra Sandby eller Dalby. Varför ska 
alla kommunala huvudkontor ligga i Lund? frågar 
sig Karin Holm, marknads- och försäljningschef på 
Skånska energi i Södra Sandby. 

Rickard Pålsson, vd på Veidec i Veberöd är inne 
på samma spår.

– Generellt skulle fler företag kunna vara i tät-
orterna utanför storstäderna, men jag tror att kom-
munen måste hjälpa till genom att visa och se till att 
det finns mark tillgängligt för att bygga eller hyra. 

I flera intervjuer med företag i dessa tätorter lyfts 
det även fram att näringslivet skulle ha stor nytta av 
fler lunchrestauranger. 

Bygga nu eller planera för framtiden 
Den nedlagda järnvägen mellan Malmö och Sim-
rishamn, den så kallade Simrishamnsbanan, skulle 
kunna ge ytterligare potential för östra Lundabyg-
den. Men för tillfället är arbetet med att återupp-
ta trafiken på sträckningen vilande då den inte 
är en del av den nationella infrastrukturplanen. 
När det gäller Veberöd har kommunen dessutom 
beslutat att inte planera stadsutvecklingen utefter 
att Simrishamnsbanan eventuellt blir verklighet i 
framtiden, då järnvägen utgör attraktiv mark för 
utbyggnad i centrum. Frågan om Simrishamns-
banan lyfter en komplex utmaning som flera av 
byarna står inför – valet att bygga för en attraktiv 
centrummiljö de kommande åren eller vänta och 
hoppas på att järnvägen återigen tas i bruk och då 
kunna dra nytta av de fördelar den innebär. San-
nolikheten för en miljardsatsning på att återskapa 
Simrishamnsbanan har minskat under de senaste 
åren och beslutet om Vebereds stadsutveckling 
kan anses som en följd av detta.

De fyra mindre tätorterna i Lunds kommun, östra 
Lundabygden eller byarna, har en stor betydelse för 
kommunen. Dels är de betydande för kommunens 
befolkningsutveckling och dels finns ett brett lokalt 
näringsliv. I dessa orter ska en tredjedel av de kom-
mande 20 årens planerade bostäder byggas, vilket det 
står mer om i kapitlet om ”Byggande och infrastruk-
tur”. I Södra Sandby, Dalby, Veberöd och Genarp 
fanns det i november 2020 totalt 476 registrerade 
aktiebolag (ej inkluderat enmansbolag). Trots det ten-
derar näringslivet i dessa byar att hamna i skymundan 
för de större bolagen och startup-bolagen i Ideon 
Science Park och Medicon Village i Lund. 

Södra Sandby, Dalby, Genarp och Veberöd, östra Lundabygden eller byarna 
som de ofta kallas som samlingsbegrepp, hamnar inte sällan i skymundan 
när Lunds näringsliv diskuteras. Media beskriver ofta byarna som bostads-
orter. Men här finns närmare 500 fö retag med mer än en anställd och det 
finns mark för etablering av fler företag. Med den snabbt ökande digitalise-
ring av arbetsplatser utgör inte avståndet till tätorten något problem menar 
Lunds näringslivschef Per Persson. 

Östra Lundabygden - Lunds outnyttjade potential 
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FAKTA: DALBY
Antal invånare i tätort (2019): 6 714 
Antal aktiebolag med Dalby som postort novem-
ber 2020 (exkl. enmansbolag): 123 
Största företag: AAK Dalby (80 anställda) 
Andra stora företag: Nytida PB, Soeco Kontors-
möbler, Molandertech 
Avstånd till Lund C: 12 km 
Restid med bil till Lund: 20 minuter 
Restid med kollektivtrafik till Lund C: 25 minuter 
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Antal invånare i tätort (2019): 2 943
Antal aktiebolag med Genarp som postort no-
vember 2020 (exkl. enmansbolag): 87 
Största företag: Y Care (33 anställda) 
Andra stora företag: Genarps Lådfabrik, Ottosson 
Färgmakeri, Häckeberga Säteri 
Avstånd till Lund C: 22 km 
Restid med bil till Lund: 30 minuter 
Restid med kollektivtrafik till Lund C: 48 min 
(buss med byte i Staffanstorp) 
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Dalbyföretaget Molandertech: ”Hur kan vi öka 
intresset för den tillverkande industrin?”     

Molandertech är familjeföretaget från Dalby 
som idag levererar förpackningslösningar åt bil-
industrins aktörer. Samtidigt som tillgången till 
välutbildad arbetskraft lyfts fram som en av Dal-
bys styrkor har Molandertech en utmaning i att 
hitta personal som vill – eller vet vad det innebär 
– att jobba inom den tillverkande industrin.  

Dalbyföretaget Molandertech utvecklar och tillverkar 
förpackningslösningar i egen regi. Genom 3D-skriva-
re och formsprutning kan varje produkt anpassas efter 
kundernas önskemål och idag jobbar 
Molandertech främst mot bilindu-
strin. De har bland annat utvecklat 
stapelbara tråg för växelhus och 
kopplingsskivor som kan återvinnas 
på flera ställen runt om i världen, 
vilket minskar returtransporterna. 

Detta har gjort Molandertech 
till ett snabbväxande företag inom 
förpackningsindustrin. Idag har de 
30 anställda i Dalby och ytterligare 
30 i Slovakien. Tillgången till perso-
nal lyfts fram som både en för- och 
nackdel för Molandertech som har 
både huvudkontoret och produktion i Dalby.

– Dalbys styrka är genom sin närhet till Lund 
tillgången till välutbildad arbetskraft när det gäller 
högre utbildning. Svagheten är den direkta motsat-
sen, att hitta personal med relevant utbildning och 
intresse för den tillverkande industrin. Det är defini-
tivt en begränsning för hela regionen att tillverkande 

företag inte hittar personal som är intresserade och 
har rätt utbildning. Det finns fortfarande en stor ut-
vecklingspotential för svenska tillverkande industri-
er. Att ha närhet till tillverkningen är en ovärderlig 
tillgång för att utveckla och skapa relevant erfa-
renhet på alla nivåer i ett företag, säger vd Henrik 
Molander. Han berättar att Molandertech har 
personal som börjat sin anställning produktionen, 
för att sedan vidareutvecklas och utbildas internt till 
mer avancerade arbetsuppgifter.

Förutom utmaningar med att hitta rätt kompe-
tens lyfter Henrik Molander fram 
tillgången till expanderbar mark 
och strömförsörjning som två utma-
ningar framöver.

– Vi har bra förutsättningar att 
verka i Dalby under rådande storlek 
och vår förhoppning är att framti-
den i Dalby är god. Men eftersom 
vi är ett växande företag så kan vi 
känna en viss oro i möjligheten att 
expandera på sikt, säger han. 

Eftersom Molandertechs största 
marknad är bilindustrin slog 
coronapandemin hårt mot företaget 

under vårens produktionsstopp.  
– Automotivindustrin globalt, som vi levererar 

till, stängde ner under en längre tid vilket gjorde 
att efterfrågan direkt minskade markant. Men över 
hela året har efterfrågan kommit tillbaka relativt 
snabbt och vi är nu i ett normalläge igen, säger 
Henrik Molander. 
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Henrik Molander, vd för Molan-
dertech. 

Ottosson Färgmakeri fortsätter växa i Genarp 

Sedan Ottosson Färgmakeri flyttade till Genarp 
i början av 90-talet har färgfabriken vuxit ur 
sina lokaler ett flertal gånger, och varje gång 
har grundaren Gunnar Ottosson valt att fortsät-
ta expandera lokalt.  
– Jag växer hellre i Genarp än i Lund, säger han. 

Gunnar Ottosson grundade Ottosson Färgmakeri i 
Lund 1989. Då var han främst verksam som konstnär 
och arbetade mycket med linoljefärg som han sedan 
började tillverka själv. På den tiden hade han sin ateljé 
i centrala Lund, men en oturlig natt 1991 brann 
ateljén ner och Gunnar Ottosson stod mitt under 
fastighetskrisen utan någonstans att 
arbeta. Han hittade en annons om 
en villa med tillhörande ateljé i Ge-
narp och tog med sig familjen dit. 
     – Då visste vi inte hur det skulle 
gå med färgtillverkningen, men en 
dag började telefonen ringa och 
1994 kunde jag anställa den första 
personen, berättar Gunnar Ottosson. 

Sedan dess har Ottosson 
Färgmakeri växt ur sina lokaler vid 
flera tillfällen. 1999 köpte Gunnar 
Ottosson den tomt som fabriken 
fortfarande har sin verksamhet på. 

– När jag köpte marken hade det stått en skylt 
om att den var till salu i flera år. Men i slutet av 
1990-talet började företag köpa mark här. 

De senaste åren har färgfabriken byggt till yt-
terligare verksamhetslokaler på tomten och senast i 
slutet av sommaren köptes en extern lagerlokal. Idag 
är det mellan 13-17 anställda beroende på säsong. 

Att Gunnar Ottosson gång på gång valt att 

fortsätta satsa i Genarp är ingen slump. 
– Jag växer hellre i Genarp än i Lund. Här är det 

dels bättre priser på mark och fastigheter, och dels 
ett bra nätverk mellan företagen. Alla våra expande-
ringar har skett med hjälp av lokala hantverkare. 

Gunnar Ottosson har också grundat Genarps 
företagsgrupp som är en fristående företagsorgani-
sation som anordnar nätverksträffar och föreläs-
ningar för Genarps företagare. 

Han ser inga direkta nackdelar med att verka 
i Genarp, men efterfrågar fler lunchrestauranger i 
centrum dit man kan ta med gäster. Han anser även 
att kollektivtrafiken kunde utvecklas mer så att man 

blev mindre beroende av bilen. 
Under coronakrisen har intresset 

för renovering och hantverk ökat, 
vilket Gunnar Ottosson märkt av 
tydligt genom en positiv coronaef-
fekt. Men han tror också att corona-
pandemin kan bidra till att fler får 
upp ögonen för byarna utanför stan. 

– Jag tror trycket på byarna 
kommer att öka efter corona, vilket 
såklart är positivt för näringslivet här. 
Man börjar värdesätta att den vackra 
naturen och billigare hus, samtidigt 
som det blir allt mer naturligt att 

sköta en stor del av jobbet på nätet. 
Framgången för linoljefärgen tror Gunnar 

Ottosson till stor del beror på den miljövänliga 
framställningen och att intresset för hantverk har 
ökat igen. Förutom de runt 100 återförsäljarna i 
Sverige har Ottosson Färgmakeri runt 25 återför-
säljare internationellt – den senaste i raden finns på 
Nya Zeeland. 
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Gunnar Ottosson, vd och grundare 
av Ottosson Färgmakeri. 
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FAKTA: SÖDRA SANDBY
Antal invånare i tätort (2019): 6 355 
Antal aktiebolag med Södra Sandby som postort 
november 2020 (exkl. enmansbolag): 156 
Största företag: Per Fribergs Livs AB (55 anställda) 
Andra stora företag: VA Gruppen AB, Cws-Boco 
Sweden, Skånska Energi
Avstånd till Lund C: 12 km 
Restid med bil till Lund: 20 minuter 
Restid med kollektivtrafik till Lund C: 24 minuter 
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FAKTA: VEBERÖD
Antal invånare i tätort (2019): 5 540
Antal aktiebolag med Dalby som postort november 
2020 (exkl. enmansbolag): 110  
Största företag: Omtanken i Skåne AB (59 anställda)
Andra stora företag: Ställningsbyggarna i Skåne, 
Veidec, Sydvatten AB
Avstånd till Lund C: 24 km 
Restid med bil till Lund: 30 minuter 
Restid med kollektivtrafik till Lund C: 42 minuter 
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Skånska Energi efterlyser mer kommunal  
närvaro i byarna 

Energibolaget Skånska Energi har funnits i 
Södra Sandby sedan 1916. Idag har de även ett 
kontor i Helsingborg men har behållit en stor 
del av verksamheten lokalt. Södra Sandby har 
goda förutsättningar för energibolagets areal-
krävande elnätsverksamhet, men för personal 
som är beroende av kollektivtrafiken kan pend-
lingen upplevas som problematisk. 
Skånska Energis lokala rötter i Södra Sandby går långt 
tillbaka i tiden. Redan 1916 grundades det lokala 
elverksbolaget i Södra Sandby, som 50 år senare gick 
samman med Dalbys motsvarighet och då bildade 
Skånska Energi. Idag är företaget 
delvis uppköpta av Kraftringen, 
vilket innebär en viss osäkerhet i hur 
Skånska Energi kommer att utvecklas 
framöver. 

– Fram tills den dagen Kraft-
ringen äger mer än 90 procent av 
aktierna fortsätter vår verksamhet 
som den är idag, säger Karin Holm, 
marknads- och försäljningschef på 
Skånska Energi. 

Idag sysslar Skånska Energi 
med allt från elhandel och elnät till 
installation av solceller och laddstolpar. Från Södra 
Sandby sköts elhandeln och elnätet samtidigt som det 
finns ett IVT-centrum och personal som jobbar med 
solceller och laddlösningar. Resterande verksamhet är 
idag förlagd i Helsingborg. Etableringen i Helsing-
borg beror på att Skånska Energi tillsammans med 
HP Borrningar äger Skånska Energilösningar Hol-

ding, i vilket även företaget Värmepumpsservice No 1 
ingår, som har sin verksamhet i Helsingborg. Idag har 
Skånska Energi runt 40 anställda i Södra Sandby och 
20 i Helsingborg. 

Förutsättningarna för att verka i Södra Sandby 
är bra, menar Karin Holm. Sambandscentralen för 
elnätet, som tar en hel del plats, stör inga närlig-
gande granner eller företag. Hon understryker även 
att det är enkelt för personalen att ta sig dit även i 
rusningstid och att det aldrig är problem med par-
keringsplatser – så länge man har bil. För de som är 
beroende av kollektivtrafiken kan pendlingen istället 
ses som ett problem.

– För de som bor utanför Södra 
Sandby kan det krävas flera byten 
i kollektivtrafiken för att komma 
hit, och det gör att vi kan tappa i 
konkurrensfördel mot företag som 
det är lättare att ta sig till, säger 
Karin Holm. 

För att öka intresset för ortens 
näringsliv efterfrågas även en fast 
förbindelse mellan Lund och Södra 
Sandby – exempelvis i form av en 
spårväg. Förutom bättre kommu-
nikationer önskar Karin Holm att 

utbudet av lokala lunchrestauranger ska öka samt att 
något av de kommunala bolagen eller förvaltningar-
na flyttade dit huvudkontoret. 

– Det hade varit spännande om någon av de 
kommunala- förvaltningarna eller bolagen hade sina 
huvudkontor i Södra Sandby eller Dalby. Varför ska 
alla kommunala huvudkontor ligga i Lund? 
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Karin Holm, marknads- och för-
säljningschef Skånska energi. 

Från Veberöd till 22 länder – lojala medarbetare 
är en av ortens styrkor 
Veidecs kemtekniska produkter har tagit 
företaget från Veberöd till 22 länder. Rickard 
Pålsson, vd och en av grundarna, lyfter fram 
lojala medarbetare och tillgången till prisvärda 
fastigheter och mark som stora fördelar med 
att verka i Veberöd.

1993 etablerades Veidec av Rickard Pålsson, 
idag vd, och Hans Pettersson i Veberöd. De två 
entreprenörerna hade en tydlig vision om att skapa 
så miljö- och hälsovänliga kemtekniska produkter 
som möjligt till bland annat verkstäder. Men till en 
början gick det trögt. 

– Då var det ingen som ville ha gröna produkter, 
det var lite av en machoinställning 
i den branschen. Så vi tog bort det 
gröna i vår marknadsföring men be-
höll det internt och började istället 
att bygga varumärket via motor-
sport, säger Rickard Pålsson.  

Idag används Veidecs produkter 
för reparation och underhåll inom 
de flesta branscher – från bilverk-
städer till tillverkande industri. Just 
motorsporten har varit viktig för 
att öka synligheten och bygga ett 
starkt varumärke, berättar Rickard 
Pålsson. 

I takt med en allt större medvetenhet kring miljö 
växte företaget utanför Sveriges gränser och den första 
internationella satsningen var i Danmark 2001. Idag 
finns Veidecs produkter i 22 länder. Kvar i Veberöd är 
huvudkontoret med produktutveckling samt logisti-
kverksamheten för bland annat Sverige och Danmark. 

– Nu växer vi för varje år och räknar med att växa 
i ytterligare 1-2 länder per år, säger Rickard Pålsson. 

För Veidec är Veberöds läge och prisvärda fast-
igheter fördelaktigt när det gäller distributionen. 
Även tillgången till lojal arbetskraft lyfts fram som 
en stor fördel. 

– När man är en stor arbetsgivare i en mindre ort 
och har ett bra rykte är det många som vill arbeta 
där. Personalen är väldigt lojal och ser fördelarna 
med att slippa pendla i bilköer, säger Rickard Påls-
son och berättar att 65 procent av de anställda också 
bor i Veberöd. 

Men att få tag på specialistkompetens kan vara 
svårare. Hos Veidec jobbar allt från IT-specialister 

till miljövetare. 
– Det kan ta emot för vissa att 
pendla från de större städerna. 

Medan många företag har fått 
det tufft under coronapandemin 
nådde Veidec årsbudgeten redan i 
april i år. När coronaviruset börja-
de spridas i Wuhan var de snabba 
med att köpa in råvaror till hand-
desinfektion – en chansning som 
visade sig bli lönsam. Bland annat 
har Veidec levererat desinfektions-
medel till Coca-Cola Europa under 

pandemin.  
– Vi tillhörde den lilla skaran som kunde leve-

rera stora volymer med handsprit och rengörings-
medel ute i Europa. Allt som har med rengöring 
att göra blev i ropet, det har blivit ett helt nytt 
beteende kring handhygien och kvalitet har fått en 
större betydelse.
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Rickard Pålsson, vd för Veidec. 
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första hotell, Motel L, på att byggas. Det blir 14 vå-
ningar högt med tillhörande skybar. Vid forsknings-
anläggningarna planeras även forskningsbyn Science 
Village med service, gästbostäder och utbildning. 
När stadsdelen Brunnshög är färdigställd ska den 
rymma 40 000 boende och jobbande. 

Samtidigt som den nya stadsdelen bygger ut 
staden i nordöst förtätas Lunds centrala delar, 
framförallt i området kring centralstationen där flera 
nya kontors- och bostadshus byggts de senaste åren. 
Tingsrätten och kommunhuset är två av satsningarna. 

I västra Lunds industriområde är den nya stads-
delen Västerbro under planering. 3 900 bostäder 
planeras tillsammans med service, skolor och 
idrottsanläggningar. Området ska även i fortsätt-
ningen rymma en hel del verksamhetsmark. Den 
nya stadsdelen ska detaljplaneras under 2020 och 
väntas stå helt klar om cirka 20 år.

 I stadens södra delar fortsätter utvecklingen av 
Södra Råbylund som ett nytt bostadsområde. 2 000 

Redan 1856 invigdes södra stambanans första del mellan Malmö och Lund. 1864 gick 
det att ta tåget från Lund till Stockholm. 1953 invigdes autostradan mellan Malmö och 
Lund - Sveriges första flerfiliga motorväg. I december 2020 blev spårvägen nästa stora 
förnyelse av Lunds infrastruktur och den för även med sig en rad nya satsningar längs 
sträckningen i form av nya centrala knutpunkter och bostäder. Det byggs även mycket 
nytt i andra delar av Lund samt i byarna.  

INFRASTRUKTUR OCH BYGGANDE
Spårväg, nya stadsdelar och på sikt  
höghastighetståg 
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runt 4 500 invånare framöver. 

Att bostadsbyggandet är en väsentlig del av 
Lunds kommuns framtida utveckling lyfter även 
Bert Nordberg, tidigare vd och styrelseordförande i 
Sony Mobile och idag ordförande och medägare av 
teknikbolaget Sigma Connectivity, fram. 

– Det är svårt för staden att få nytta av alla som 
jobbar här för de blir skattebetalare i andra kommu- 
ner. Det hjälper inte. Jag vet inte hur många procent 
av de anställda på Sigma Connectivity som bor i 
Lund, men det är otroligt få. Det är en akilleshäl för 
Lund om man tittar på det ekonomiskt. Det är ing- 
en brist på arbetstillfällen, det är brist på invånare i 
Lund som kan göra kommunen rikare, säger han i 
en intervju som kan läsas i sin helhet på sidan 66.

En tredjedel av bostäderna ska byggas i 
byarna i östra Lundabygden
På längre sikt ska 26 000 nya bostäder byggas i 
Lunds kommun fram till år 2040, enligt den över-
siktsplan som antogs 2018. Målet är att färdigställa 
1 200 bostäder per år. Hälften av de nya bostäder-
na ska byggas i redan befintliga områden genom 
förtätning och en tredjedel planeras byggas utanför 
Lunds tätort. Satsningen på nya och mer varierade 
bostadsformer i byarna öster om Lund förväntas 
öka möjligheterna för att även handeln och nä-
ringslivet utvecklas. 

I byarna utanför Lund satsar man på att förtäta 
samt expandera genom nya bostäder. Totalt ska 
5 200 nya bostäder byggas i Dalby, Södra Sandby, 
Veberöd och Genarp inom ramen för den aktuella 
översiktsplanen. När det gäller Veberöd och Dalby 
planeras det även för att utveckla stationsområdena 
för en framtida så kallad superbuss, alternativt tåg 
om Simrishamnsbanan öppnar framöver. I nuläget är 
planerna för Simrishamnsbanan, den tidigare järnväg 
som gått mellan Malmö och Simrishamn via Dalby 
och Veberöd, inte en del av den nationella planen för 
infrastruktur. För Veberöds del har det beslutats att 
utbyggnaden i centrum ska ske utan hänsyn till en 
eventuell öppning av Simrishamnsbanan.

Näringslivet bygger nytt och bygger ut
Även näringslivet fortsätter att satsa i Lund genom att 
bygga nytt och bygga ut. Axis nya huvudkontor står 
nu klart och forskarparken Medicon Village har nyli-
gen byggts ut med The Spark. Längs Kunskapsstråket 
ska flera ytterligare områden utvecklas till viktiga 
knutpunkter för spårvägen, bland annat omkring 
universitetsområdet och vid Ideontorget. När det 
gäller verksamhetsmark vill Lunds kommun satsa på 

förtätning hellre än att använda nya områden eller 
värdefull jordbruksmark. Ny verksamhetsmark ska 
planeras med god tillgänglighet för godstransporter, 
kollektivtrafik och stadsnära sammanhang framgår 
det av översiktsplanan. 

Wihlborgs Fastigheter, som är en stor fastig-
hetsägare i Lund och framförallt på Ideonområdet, 
bygger just nu nya kontorsfastigheter vid Lunds 
centralstation samt det nya huset Zenit, som kom-
mer att rymma 1 000 arbetsplatser vid Ideontorget. 

– Om vi pratar om Lund i ett större perspektiv tror 
jag att det är det viktigt att vi har byggt och bygger vid 
centralstationen. För att kunna attrahera bolag att flyt-
ta till Lund behöver man tillskapa nya moderna kontor 
i bra kollektivtrafiknära lägen för att man ska få upp 
ögonen för Lund, inte bara utifrån ett Ideonperspektiv 
utan också ifrån ett bra cityläge. Det i sin tur kommer 
att sprida attraktivitet för hela Lund, säger Ulrika 
Hallengren, vd för Wihlborgs Fastigheter. 

Spårväg och höghastighetsplaner 
Förutom satsningarna på bostadsbyggande planeras 
flera stora infrastrukturbyggen. Spårvägen, som går 
från Lund C igenom sjukhusområdet, universitetet 
samt området kring Ideon och Medicon Village med 
slutstation Brunnshög i nordöstra Lund, invigdes i 
december 2020. Samtidigt är utbyggnaden från två 
till fyra spår mellan Lund och Malmö i full gång, 
och som en del i den satsningen kommer också en 
ny tågstation stå klar i Klostergården 2023. Sträckan 
mellan Lund och Hässleholm är också den etapp 
som står näst på tur för utbyggnad till dubbelspårig 
stambana och då med höghastighetsstandard enligt 
nationell plan. Den politiska osäkerheten kring 
höghastighetsjärnvägen är dock fortsatt stor.

Axis nya huvudkontor är färdigbyggt, likaså en 
17 000 kvadratmeter stor utbyggnad i form av The 
Spark vid forskarparken Medicon Village. I december 
invigdes spårvägen. Det är några av de senaste bygg- 
och infrastruktursatsningarna i Lunds kommun.

Nya stadsdelar under utveckling 
I och med spårvägens inträde i Lund byggs staden 
ut i nordöst genom den nya stadsdelen Brunns-
hög. Den byggs i anslutning till de världsledande 
forskningsanläggningarna Max IV och European 
Spallation Source (ESS). Brunnshögs första hus 
Parasollet stod klart i januari 2019 och det är 
Sveriges första Svanenmärkta studentboende med 
120 lägenheter och inbyggda e-handelsboxar. Sedan 
dess har bland andra Derome Mark & Bostad samt 
LKF färdigställt radhus och flerbostadshus. I nuläget 
pågår byggandet av Kunskapsparken, som är en av 
Lunds kommuns största parksatsningar någonsin, 
och Nobelparken. Dessutom håller Brunnshögs 

Källa: Lunds kommuns översiktsplan från 2018 

BOSTADSBYGGNAD I TÄTORTERNA

Förtätning
Nyexploa-

tering Totalt

Lund 10 500 7 000 17 500

Stångby - 3 000 3 000

Dalby 1 400 600 2 000

Södra Sandby 500 1 000 1 500

Veberöd 500 700 1 200

Genarp 100 400 500

Torna  
Hällestad

- 150 150

Revingeby 100 50 150

TOTALT 13 100 12 900 26 000

Anger antal planerade bostäder fram till 2040



40 41

STRUKTUR OCH FÖRUTSÄTTNINGAR

ØRESUNDSINSTITUTTET – LUNDS NÄRINGSLIV • Januari 2021

STRUKTUR OCH FÖRUTSÄTTNINGAR

ØRESUNDSINSTITUTTET – LUNDS NÄRINGSLIV • Januari 2021

NYA SATSNINGAR PÅ INFRASTRUKTUR OCH BYGGANDE

KARTA: LÖNEGÅRD & CO

1. BRUNNSHÖG

Lunds framtida stadsdel. Här 
byggs nya bostäder i form av 
bostadsrätter, hyresrätter, 
studentbostäder och radhus. 
Ny mark till arbetsplatser 
och verksamheter föreslås 
i väster, sydöst och norr 
om Brunnshög. På sikt ska 
Brunnshög rymma 40 000 
boende och arbetande. 

2. ESS OCH MAX IV 

I norra Brunnhög finns 
forskningsanläggningarna 
European Spallation Source 
(ESS) och MAX IV. Här ska 
också Science Village, en 
forskningsby med service, 
gäsbostäder, utbildning och 
ytterligare forskning, byggas. 

4. SÖDRA UNIVERSITETS- 
OMRÅDET / SJUKHUSOMRÅDET

När spårvägen invigs i 
december 2020 kommer 
detta område bli en central 
del av Kunskapsstråket, som 
sträcker sig från Lund C till 
Brunnshög. Området ska 
förtätas med nya bostäder. 

3. NORRA UNIVERSITETSOMRÅ-
DET / IDEON / MEDICON VILLAGE

Blir en knytpunkt för spårvä-
gen och området ska utveck-
las med nya bostäder. 

17. RÅBYLUND

Råbylund ska utvecklas 
till ett nytt bostadsområde 
med 4 500 invånare när det 
är färdigt. Över 2 000 nya 
bostäder planeras. Söder om 
Råbylund ska det finnas mark 
för företag. 

8. KÄLLBY / STATION 
KLOSTERGÅRDEN 

Lund får ett nytt stationsläge 
när station Klostergården 
färdigställs i området Källby 
i sydvästra Lund. Runt sta-
tionen planeras det för bostä-
der, kontorsfastigheter och 
service. Stationen planeras 
stå klar i slutet av 2023. 

11. SÖDRA SANDBY

1 500 nya bostäder planeras 
varav 500 ska tillkomma ge-
nom förtätning i de centrala 
delarna. I centrum och i öster 
ska det byggas både bostä-
der, kontor och service. 

14. DALBY 

I Dalby planeras det för 2 000 
nya bostäder, varav 1 400 
genom förtätning i centrum. 
Fokus på att utveckla områ-
det kring en framtida station 
för tåg (Simrishamnsbanan) 
eller superbuss. 

13. VEBERÖD  

1 200 nya bostäder ska 
byggas, varav 500 via förtät-
ning. Fokus på att utveckla 
området kring Traversen, 
som kommer bli ett centralt 
område vid byggandet av 
en framtida station för så 
kallade superbussar. Plats 
för verksamhetsmark i norra 
Veberöd.  

16. GENARP   

Över 500 nya bostäder ska 
byggas i nordvästra och 
nordöstra Genarp. Planer om 
stärkt kollektivtrafik samt 
förbättrade cykelmöjligheter. 

9. STÅNGBY

Stångby är en av de orter i 
Lunds kommun som växer 
snabbast och orten ska fort-
sätta växa kring Pågatågssta-
tionen. Stationen ska flyttas 
norrut och bilda ett eget 
stationssamhälle. Planeras 
för 3 000 bostäder. 

10. NÖBBELÖV

I Nöbbelöv planeras för 700 
nya bostäder. 

12. HÖGHASTIGHETSTÅG 

Sträckan Lund-Hässleholm 
är en prioriterad del av den 
nya stambanan för höghastig-
hetståg. Planerad byggstart 
är 2027-2029 enligt nationell 
plan. Fram till 2022 pågår 
en lokaliseringsutredning 
för alternativa sträckningar. 
Lunds kommun utreder om 
stambanan ska byggas i en 
tunnel under Lund för att 
möjliggöra för fler bostäder. 
Finansieringen av sträckan 
Lund-Hässleholm är ännu 
inte klar och det råder 
politisk osäkerhet om det 
kommer att byggas en svensk 
höghastighetsjärnväg.

15. FYRSPÅR LUND-MALMÖ

Utbyggnaden av södra 
stambanan mellan Lund och 
Malmö från två till fyra tåg 
påbörjades 2017 och plane-
ras vara färdigt 2023. Just nu 
pågår arbetet med att bygga 
ut järnvägen mellan Lund och 
Flackarp norr om Hjärup. 

5. SPÅRVÄGEN 

Spårvägen som går mellan 
Lund C och Brunnshög invig-
des i december 2020. Spårvä-
gen går längs Kunskapsstrå-
ket - genom sjukhusområdet 
och universitet - upp till 
forskningsanläggningarna i 
den nya stadsdelen Brunns-
hög i nordöstra Lund.

Lund

Södra Sandby

Dalby

Genarp

Veberöd

Lund

Södra Sandby

Dalby

Genarp

Veberöd

6. VÄSTERBRO  

Dagens industriområde i 
västra Lund ska under en 
längre tid utvecklas till en 
ny stadsdel med bostäder, 
skolar, idrottshallar och plats 
för företag. 3 900 bostäder 
planeras och byggnationen 
förväntas starta inom ett 
par år. 

7. ETT NYTT LUND C

I takt med att järnvägen ska 
byggas ut med ny stam-
bana och fyrspår mellan 
Lund-Malmö ska också 
Lunds centralstation och 
dess kringområde byggas 
om. Ännu finns inget beslut 
om järnvägsrälsen ska byg-
gas under eller över marken, 
och därmed heller inte någon 
tidsplan för ombyggnaden. 

Kartan visar utvalda sats-
ningar på infrastruktur, bo-
stadsbyggande och förtätning 
i Lunds kommun.
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siffra, både med regionala och nationella mått mätt. 
Också här är universitetet en del av förklaringen, men 
även Skånes universitetssjukhus är en viktig arbetsgi-
vare i kommunen. Den stora offentliga sektorn har 
gett Lund stabilitet vid konjunkturnedgångar, då 
varken antalet anställda på universitetet eller inom 
sjukvården fluktuerar på samma sätt som inom de 
branscher som präglas av privata arbetsgivare. Att en 
kommun präglas av en stor offentlig sektor gör dock 
samtidigt att konjunkturuppgångar inte följs av en 
lika stor sysselsättningstillväxt som i kommuner där 
det privata näringslivet är större. 

Lund är en del av en större arbetsmarknad 
Lund är en del av en stor och allt mer rörlig arbets-
marknadsregion. 2019 arbetade 75 400 personer i 
Lunds kommun, enligt SCB. 54 procent av dessa, eller 
40 500 personer, pendlade in till Lund från en annan 
kommun. Samtidigt pendlade 22 400 lundabor, eller 
39 procent av alla sysselsatta som bor i kommunen, 

Lunds näringsliv är tätt sammanflätat med omgivande kommuner genom en väx-
ande arbetspendling, både in och ut ur kommunen. Arbetslösheten i Lund är låg, 
jämfört med övriga Skåne, och de många studenterna och offentligt anställda ger 
en annorlunda prägel på arbetsmarknaden. Sysselsättningstillväxten har mattats 
av i kommunen under de senaste tio åren, efter att tidigare ha varit hög.

ARBETSMARKNAD
Färre nya jobb än tidigare
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ut ur Lund samma år, till arbete i andra kommuner. 
Sedan 1993 har antalet inpendlare till Lund fördubb-
lats, och antalet utpendlare är också nästan dubbelt 
så många. Skåningarna blir allt rörligare, och trenden 
visar inga tecken på att plana ut. 1985 bestod arbets-
marknadsområdet med centrum i Lund och Malmö av 
15 kommuner, enligt SCB:s definitioner. Idag omfattar 
området 27 kommuner, det vill säga större delen av 
Skåne, bortsett från de nordöstra delarna. 

24 300 pendlar mellan Lund och Malmö 
2019 pendlade 11 900 personer från Lund till Mal-
mö, och 12 300 reste i motsatt riktning. Malmö är 
därmed i särklass den kommun som Lund har mest 
kompetensutbyte med. Därefter hämtar Lund mest 
kompetens från grannkommunerna. Från Käv-
linge, Eslöv, Staffanstorp och Lomma pendlar varje 
dag mellan 2 600 och 3 500 per kommun in till 
Lund. Därefter följer Helsingborg och Landskrona, 

Lund har en välutbildad befolkning och en låg 
arbetslöshet, men de senaste åren har antalet 
sysselsatta i Lund ökat i långsammare takt än i 
Sveriges övriga storstadsregioner. Under 1990- och 
2000-talen ökade antalet jobb i Lund kraftigt, 
men under 2010-talet har tillväxttakten avtagit 
markant. Även om den relativt sett låga sysselsätt-
ningstillväxten i Lunds näringsliv oroar är det svårt 
att utvärdera läget på arbetsmarknadens isolerat till 
enbart Lunds kommun, då Lund är en del av en 
större arbetsmarknadsregion.

Att Lund är en universitetsstad genomsyrar myck-
et av statistiken kring kommunen. Den högutbildade 
befolkningen är en del av detta, men det finns fler 
områden där universitetet lyser igenom. Sysselsätt-
ningsgraden är låg i Lund, vilket i normala fall är 
oroande för en kommun, men då studenter inte 
räknas som sysselsatta i statistisk mening har den låga 
sysselsättningsgraden en naturlig förklaring. År 2019 
stod den offentliga sektorn för 41 procent av syssel-
sättningen i Lund, vilket är en anmärkningsvärt hög 

Lund

34 830

Malmö

12 345

Kävlinge
3 546

Svalöv
632

Kristianstad
531

Hässleholm
463

Ystad
439

Skurup
377

Stockholm
259

Svedala
902

Trelleborg
716

Hörby
895

Vellinge
1 025

Höör
1 099

Burlöv
1 150

Sjöbo
1 352

Övriga
2 635

Landskrona
1 474

Helsingborg
1 728

Staffanstorp
3 066

Lomma
2 558

Eslöv
3 328

Statistiken avser år 2019. Källa: SCB

HÄR BOR DE SOM ARBETAR I LUND

Kommun

Antal 
pendlare 
från Lund

Lund 34 830

Malmö 11 940

Helsingborg 1 011

Staffanstorp 931

Stockholm 859

Eslöv 752

Lomma 694

Kävlinge 601

Burlöv 597

Landskrona 434

Svedala 356

Kristianstad 348

Göteborg 302

Sjöbo 260

Hässleholm 231

Ystad 211

Övriga 2 787

HÄR ARBETAR DE 
SOM BOR I LUND

Statistiken avser år 2019. Källa: SCB

varifrån 1 700 respektive 1 500 personer pendlar till 
Lund, följt av en lång rad andra kommuner i Skåne.

Lundaborna pendlar delvis till närområdet, 
Staffanstorp är exempelvis Lunds tredje största ut-
pendlingskommun och Eslöv, Lomma och Kävlinge 
ligger på plats 5-7, men in- och utpendlingsmönst-
ret skiljer sig trots allt åt. Efter Malmö är Helsing-
borg den kommun dit flest lundabor pendlar. 1 000 
personer pendlar från Lund till Helsingborg, jäm-
fört med 1 700 personer i motsatt riktning. Lunds 
fjärde största utpendlingskommun är Stockholm, 
där knappt 900 lundabor har sin arbetsplats. Endast 
250 personer reser i motsatt riktning. 

Högutbildad befolkning
68 procent av befolkningen i Lund mellan 20 och 
65 år hade en eftergymnasial utbildning, enligt 
siffror från 2019. Det är en anmärkningsvärt hög 
siffra, som hänger samman med universitetet. Bara 
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samma tid endast 30 och 32 procent av befolkningen 
i samma ålderskategori en eftergymnasial utbildning. 

Låg arbetslöshet, men de utan gymnasie-
kompetens står långt från arbetsmarknaden
Lund har en lägre arbetslöshet än genomsnittet 
i Skåne, och en betydligt lägre arbetslöshet än 
Malmö. I november 2020 var arbetslösheten 7,8 
procent i Lund, jämfört med 15,8 procent i Mal-
mö, 10,9 procent i Skåne och 8,7 procent i Sverige 
som helhet. Lunds arbetslöshet har varit relativt låg 
under en längre period, men den har stigit något 
under coronapandemin.

Såväl ungdomsarbetslöshet (18-24 år), arbets-
löshet bland äldre (55-64 år), och arbetslösheten 
bland både utrikes och inrikes födda är lägre i 
Lund än i Skåne som helhet. Den grupp i Lund 
som står längst från arbetsmarknaden är de som 
saknar gymnasieutbildning, där hela 34,7 procent 
var arbetslösa under oktober 2020. I Skåne totalt 
sett var arbetslösheten 30,1 procent i gruppen 
under samma månad.

Sysselsättningstillväxten har avtagit
75 400 personer arbetade i Lund 2019, vilket är cirka 
20 000 fler än vid millenieskiftet. Sysselsättningstill-
växten i Lund har varit god, om man räknar utifrån 
ett tjugo-, eller trettioårsperspektiv, men de senaste tio 
åren har sysselsättningstillväxten i Lund varit lägre.

Mellan 2008 och 2018 skapades 6 700 jobb i 
Lund. Under samma period ökade sysselsättningen i 
Malmö med 34 100 personer. Mellan 1998 och 2008 
ökade antalet sysselsatta i Lund med 13 100 personer, 
alltså en nära dubbelt så stor ökning som under de 
nästkommande tio åren. 2019 förändrades SCB:s 
metod för att beräkna sysselsättning, vilket gör att 
talen för 2019 ej är jämförbara med tidigare år.

Jobbtillväxten i Lund har varit procentuellt sett 
högre än i Malmö, övriga MalmöLundregionen, 
Stor-Stockholm och Stor-Göteborg räknat sedan 
1990, men under de senaste tio åren har Lund 
halkat efter. Trots att jobbtillväxten generellt sett är 
högre i de större kommunerna i Sverige har Lunds 
sysselsättningstillväxt under de senaste tio åren varit 
på samma nivå som genomsnittet i de tio mindre 
kommunerna i MalmöLundregionen.

En av anledningarna till den totalt sett anmärk-
ningsvärt höga sysselsättningstillväxten i Lund sedan 
1990 är att Lund klarade nittiotalskrisen mycket bätt-
re än stora delar av övriga Sverige. I Lund minskade 
antalet sysselsatta endast med 1 300 personer mellan 
1990 och 1998. I Malmö var motsvarande siffra 
21 000 färre jobb, och i övriga MalmöLundregionen 
försvann cirka 9 400 arbeten under perioden.

Bakom den relativt sett svaga jobbtillväxten i 
Lund under de senaste tio åren ligger neddragningar 
av flera storföretag i Lund. AstraZeneca har lämnat 
staden, medan Sony Mobile, Ericsson och Gambro/
Baxter minskat personalstyrkan väsentligt.

42 procent av Sveriges totala befolkning i ålders-
gruppen är eftergymnasialt utbildad, vilket ger 
Lunds näringsliv en konkurrensfördel i jakten på 
välutbildad arbetskraft. Trots detta upplever några 
av de företagare som intervjuats till denna rapport 
svårigheter med att rekrytera personal.

Utbildningsnivån i MalmöLundregionen, kom-
munsamarbetet mellan tolv kommuner i sydvästra 
Skåne, står sig väl mot Sveriges övriga storstadsregio-
ner. MalmöLundregionen omfattar samma geografi 
som SCB:s definition av Stor-Malmö, och inom 
denna geografi hade 50 procent av befolkningen 
mellan 20 och 65 år en eftergymnasial utbildning 
2019. I Stor-Stockholm och Stor-Göteborg är 
motsvarande siffror 50 respektive 49 procent. Ut-
bildningsnivån i MalmöLundregionen är högre än i 
övriga Skåne, och storstadsregionerna har generellt 
en högre utbildningsnivå än övriga riket.

Inom MalmöLundregionen finns dock stora skill-
nader. Lund har regionens högsta utbildningsnivå, 
med Lomma strax bakom. I Lomma hade 64 procent 
av befolkningen mellan 20 och 65 år en eftergymnasi-
al utbildning 2019. I Skurup och Trelleborg hade vid 

För 4 procent av befolkningen 20-65 år i Lunds kommun är utbildningsnivån 
okänd. För riket som helhet är motsvarande siffra 3 procent. Källa: SCB

HÖGSTA UTBILDNINGSNIVÅ 2019

Förgymn. 
utb.

Gymn. 
utb.

Eftergymn. 
utb.

Lund 5% (-1) 23% (-3) 68% (+3)

Malmö 12% (-2) 35% (-4) 48% (+6)

Övriga 10 kommuner 
i MalmöLundregionen

10% (-5) 46% (-3) 42% (+7)

Stor-Stockholm 10% (-3) 36% (-5) 50% (+6)

Stor-Göteborg 10% (-3) 39% (-4) 49% (+7)

Skåne län 12% (-3) 42% (-3) 43% (+6)

Riket 11% (-4) 44% (-4) 42% (+6)

Avser befolkningen 20-65 år. 
(Förändring i procentenheter sedan 2009)
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*Statistiken från 2019 är ej jämförbar med tidigare år, då SCB:s 
insamlingsmetodik förändrats. Källa: SCB

ANTAL SYSSELSATTA I LUND

SCB:s metod för att beräkna sysselsättningsnivåer förändrades under 2019, vil-
ket gör att antalet sysselsatta 2019 ej kan jämföras med tidigare år. Källa: SCB

FÄRRE NYA JOBB I LUND ÄN TIDIGARE

Förändring 
1990-2018

Förändring 
1998-2018

Förändring 
2008-2018

Lund 34% 38% 10%

Malmö 27% 48% 23%

Övriga 10 kommuner i 
MalmöLundregionen

7% 22% 10%

Stor-Stockholm 33% 40% 20%

Stor-Göteborg 29% 43% 18%

Skåne län 13% 30% 13%

Riket 12% 27% 13%

Förändring av antal sysselsatta 1990-2018

LÅG ARBETSLÖSHET I LUND

Källa: Arbetsförmedlingen
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LUNDS BEFOLKNING 1990-2019

Avser dagbefolkning 1990-2019*

Stor offentlig sektor ger stabilitet
41 procent av de sysselsatta i Lund arbetar i offent-
lig sektor. Det är en högre andel än i någon annan 
kommun i Skåne, och markant högre än riksgenom-
snittet, som är 28 procent. Lunds kommun, Lunds 
universitet och Region Skåne, som driver Skånes uni-
versitetssjukhus, är de största offentliga arbetsgivarna. 
Att Lund har en stor offentlig sektor bidrar till att 
skapa stabilitet vid konjunkturnedgångar. Sysselsätt-
ningen i den offentliga sektorn är mindre volatil än i 
den privata sektorn, och Lund riskerar därmed inte 
samma stigning i arbetslöshet under lågkonjunkturer 
som i de kommuner där den privata sektorn domine-
rar sysselsättningen. I gengäld är den offentliga sek-
torn oftast inte heller lika expansiv som den privata 
sektorn vid konjunkturuppgångar. I diagrammet på 
föregående sida syns antalet sysselsatta i Lund, och 
kurvan innehåller färre och mildare svängningar än i 
kommuner med en mindre offentlig sektor.

Källa: SCB

STOR OFFENTLIG SEKTOR

Offentlig sektor Privat sektor

Lund 41% 59%

Malmö 27% 73%

Övriga 10 kommuner i 
MalmöLundregionen

29% 71%

Stor-Stockholm 19% 81%

Stor-Göteborg 26% 74%

Skåne län 29% 71%

Riket 28% 72%

Andel sysselsatta per sektor 2019

Befolkning september 2020: 126 025 
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och Lund. Vi har doktorer i regionen som är världs-
ledande, och det använder vi för att stärka vår egen 
position inom Baxter. Det är ingen annan inom Baxter 
som har det nära samarbetet, säger Per-Ola Wictor. 

Nära 100 patent om året söks i Lund
974 patent söktes i Lund under 2010-talet. Det 
är över 200 fler än i Uppsala, och närmare 350 
fler än i Malmö. Det styrker bilden av att Lund 
är en av Sveriges största innovationskommuner. 
Bara i Stockholm, Göteborg och Södertälje har fler 
patent sökts under det senaste decenniet. Antalet 
sökta patent i Lund var dock färre under 2010-ta-
let än under 2000-talet. Detta kan dels härledas 
till en generell minskning av antalet sökta patent i 
Sverige, men också på att läkemedelsbolaget Astra 
Zeneca för snart 10 år sedan lämnade Lund.

Det stora lyftet för antalet patentsökningar i 
Lund kom under 2000-talets inledande decenni-
um. Trots att det totala antalet patentansökningar 

Lund tillhör de fyra kommuner i Sverige där flest patentansökningar lämnas in. Det 
visar hur staden utvecklats till ett av Sveriges viktigaste forsknings- och innova-
tionscenter. Men bilden är splittrad. FoU-satsningarna i Skåne, där Lund domine-
rar, har stagnerat och när det gäller näringslivet minskat sedan 2011. Det är den 
offentliga sektorn som med satsningar på MAX IV och ESS håller Skånes FoU uppe.

FORSKNING OCH INNOVATION
Lund stor patentstad - stagnerad FoU i Skåne
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patentansökningar, så fördubblades antalet patent 
sökta i Lund. Lund passerade även Uppsala och 
Malmö under samma period. Trots att det totala 
antalet patentansökningar i Sverige fortsatte att 
sjunka under 2010-talet låg Lund fortsatt kvar på 
en betydligt högre nivå än under 1990-talet. 

Lund ett center för skånsk innovation
Nära en tredjedel av alla patent som söktes i Skåne 
under 2010-talet söktes från Lunds kommun. 
Innovationstätheten i Lund är en starkt bidragande 
faktor till att det sökts fler patent i Skåne än i Västra 
Götaland från 2011 och framåt.

De stora neddragningarna vid Sony Mobile och 
Ericsson tycks vara över. Ericsson har tvärtom utökat 
i Lund under de senaste åren och här finns idag 
företagets näst störta FoU-avdelning. För Sony är 
etableringen i Lund idag företagets största FoU-avdel-
ning utanför Japan enligt uppgifter till Sydsvenskan.

Inom life science finns en ny utmaning efter en 
kraftig tillväxt av nya företag hos Medicon Village. 
– Det finns inga lediga labb i Lund längre och det 
är ett jätteproblem. Det byggs inga nya labb heller, 
säger Ebba Fåhraeus, vd för Smile Incubator på 
Medicon Village.
 

FoU-satsningarna i Skånes näringsliv har 
minskat i omfattning
Trots att de totala FoU-satsningarna i Sverige har 
ökat kraftigt under 2010-talet har Skåne gått i 
motsatt riktning. I de två övriga storstadslänen, 
Stockholm och Västra Götaland, har satsningarna 
på FoU ökat, men i Skåne har satsningarna varit 
närmast oförändrade under de senaste tio åren.

Den tydligaste anledningen till nedgången är 
att företagens FoU-satsningar har minskat. En 
av anledningarna kan vara Astra Zenecas flytt, 
men trenden är troligen mer omfattande än så. 
Under 2017 och 2019 var satsningarna högre än 
under 2015, men nivån är fortsatt lägre än under 
decenniets inledande år. Under samma period har 
näringslivet i Stockholm och Västra Götaland höjt 
sina FoU-satsningar markant.

FoU-satsningarna i offentlig sektor har succes-
sivt ökat i Skåne under 2010-talet, men ökningen 
väger inte upp för minskningen i näringslivet. Även 
i Stockholm och Västra Götaland har de offentliga 
satsningarna på forskning och utveckling stigit 
under perioden.

Med de nya forskningsanläggningarna i Lund, 

ESS och MAX IV, kan den offentliga sektorns 
FoU-satsningar komma att öka, men för att närma 
sig satsningarna i Stockholm och Västra Götaland 
krävs ett större fokus på forskning och utveckling 
även inom det skånska näringslivet.

Alfa Laval har redan etablerat kontakt med 
MAX IV som är i drift och blickar intresserat även 
mot blivande ESS.

– Vi har redan börjat så smått och några av våra 
ingenjörer har gjort tester med ytbeläggning. Som 
ett första bidrag för att få igång sponsrar vi en tek-

Förpackningslösningar från Tetra Pak, bluetooth, 
engångsnjuren, astmamedicinen Pulmicort och 
näsdropparna Nezeril är bara några av de uppfin-
ningar som härstammar från innovativa lundaföretag. 
Lund är fortsatt en av de kommuner i Sverige varifrån 
det söks flest patent, men näringslivets satsningar 
på forskning och utbildning har dalat sedan 2011. 
Samtidigt flyttar den offentliga forskningsmiljön fram 
sina positioner med satsningarna på ESS och MAX 
IV, två materialforskningsanläggningar i världsklass.

Att verka i en innovationskommun kan vara posi-
tivt när företag ska konkurrera på en global marknad. 
Exempelvis ser Per-Ola Wictor, Director of HD 
Therapy and Water Technologies på Baxter i Lund att 
den innovativa och universitetsnära miljön i Lund är 
viktig för företaget även på ett globalt plan.

– Vi har förmedlat till Baxter centralt att vi är 
grannar med ett högteknologiskt forskningscentrum. 
Kan vi kommunicera det bra så kan vi få uppdrag från 
andra R&D-siter inom koncernen. Vi har ett bra sam-
arbete med Lunds universitet och sjukhusen i Malmö 

NÄST FLEST PATENT SÖKS I SKÅNE
Antal patentansökningar per län 2009-2019
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Källa: Patent- och registreringsverket

FLER PATENT SÖKS I LUND ÄN I 
UPPSALA OCH MALMÖ

1990-1999 2000-2009 2010-2019

Stockholm 6 921 5 178 2 753

Södertälje 1 137 2 026 2 615

Göteborg 2 845 2 405 1 382

Lund 659 1 297 974

Uppsala 942 976 756

Malmö 736 531 627

Jönköping 385 273 418

Linköping 510 449 335

Landskrona 121 175 293

Helsingborg 404 305 240

Höganäs 145 172 205

Kristianstad 96 72 47

Ystad 28 26 30

Sverige  36 875 28 768 19 961

Antal patentansökningar per kommun 1990-2019 
i utvalda kommuner

Källa: Patent- och registreringsverket
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nikdoktorand på MAX IV. ESS återstår att se, det 
finns helt klart intressanta områden. Motfrågan är 
vad ESS och MAX IV kan göra för oss. Vi kommer 
att vara representerade genom vår FoU-avdelning 
och delta i något råd. Vi har inte fattat några be-
slut, men diskussioner pågår, säger Mikael Tydén, 
direktör för operationsdivisionen vid Alfa Laval. 

12 000 anställda i Lunds forskarparker 
Som tidigare nämnts är Lund på flera sätt en av 
landets mest innovationsrika kommuner. Förutom 
de omfattande forskningsmiljöerna på universitetet 
finns två av Sveriges största forskarparker i Lund - 
Ideon Science Park och Medicon Village.  
     Ideon Science Park är den äldsta av de två och 
bildades redan 1983. Därmed blev Ideon en pi-
onjär när det gäller att knyta samman forsknings-
miljöerna på universitetet med näringslivet för att 
hjälpa nya företag. Ideon har idag fyra fokusområ-
den - framtidens transportlösningar, smarta städer, 
smarta material och hälsoteknik. Idag finns över 
400 företag och 10 000 anställda på Ideon. 
     Framväxten av LTH under 1960-talet och 
skapandet av Ideon på 1980-talet lade grunden till 
viktiga delar av dagens näringsliv i Lund. Under 
framför allt 1980- och 90-talen växte det nya ICT- 
och mobilklustret fram i Lund med Ericsson, Sony 
Mobile, Axis, Qlik och Sigma Connectivity som 
de största fyrtornen. Även om det även etablerats 
många konsultföretag med fokus mot ICT har det 
dock inte skapats fler stora produktbolag i Lund 
under senare årtionden. 
     Från mitten av 1990-talet fram till 2006 skapa-
des Biomedicinskt Centrum, BMC, med den försa 
bioinkubatorn som idag finns i Medicon Village 
under namnet Smile Incubator. 
     2011-2012 grundades Lunds andra forskarpark 
Medicon Village i Astra Zenecas tidigare FoU-an-
läggning. Som namnet antyder fokuserar Medicon 
village på life science och här finns idag runt 150 
företag med 2 200 anställda.  
     Medan Ideonföretagen oftast haft fokus mot 
ICT och mobilteknik så har framväxten av BMC 
och Medicon Village skapat en förbättrad forskings-
infrastruktur för framför allt nya bioteknikföretag. 
I Øresundsinstituttets rapport ”Life science in 
Skåne” från Interregprojektet Greater Copenhagen 
life science analysis initiative visas hur det skapats 
64 nya life science-företag i Lund mellan 2015 och 
2020. Flertalet av de nya bolagen finns på Medicon 
Village. Även om antalet nya bolag är stort har de 
ännu så länge relativt få anställda.

SKÅNES FOU-SATSNINGAR HALKAR 
EFTER STOCKHOLM OCH GÖTEBORG

Till företag räknas även privata, icke-vinstdrivande företag. Till offentlig 
sektor räknas statliga myndigheter, regioner, kommuner samt universi-
tets- och högskolesektorn. Källa: SCB

Totala FoU-utgifter (miljoner kronor)

Totala FoU-utgifter hos företagen (miljoner kronor)

FoU-utgifter i Skåne efter sektor (miljoner kronor)
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FAKTA: IDEON SCIENCE PARK 

FAKTA: MEDICON VILLAGE 

Fokusområden: Bred profil med fyra fokusom-
råden: framtidens transportlösningar, smarta 
städer, smarta material och hälsoteknik 
Antal företag: 414
Antal anställda: ca 10 000 
Grundades: Ideon Science Park invigdes 1983 och 
var en svensk pionjär när det handlade om att kny-
ta samman universitetsforskning och näringsliv för 
att hjälpa nya innovativa företag att växa fram.
Inkubator: Ideon Innovation
Accelerator: Ideon Open/Beyond 
Övrigt: Verksamheten drivs av tre bolag. 
• IDEON AB, marknadsföringsbolaget som leder 
den strategiska inriktningen och håller ihop det lo-
kala innovationssystemet liksom de internationella 
samarbetena. Ägs av Castellum och Wihlborgs och 
rapporterar till stiftelsen SUN. Vd är Mia Rolf. 
• IDEON OPEN tar uppdrag från etablerade organi-
sationer som vill förnya innovationsarbetet. Ägs av 

Lunds universitet, Lunds kommun och Wihlborgs 
fastigheter. Vd är Arne Hansson. 
• IDEON INNOVATION är varumärket för inku-
batorverksamheten inom Ideon - på plats och 
digitalt. Verksamheten drivs av företaget Lund Bu-
siness Incubator AB som är ett helägt dotterbolag 
till Ideon Open.

Fokusområden: Life Science (cancer, diabetes, 
respirationssystem, inflammation)
Antal företag: 150 
Antal anställda: ca 2 200  
Grundades: 2012 
Inkubator: SmiLe
Accelerator: Health2B
Övrigt: Medicon Village bildades och ägs av Mats 
Paulssons stiftelse för forskning, innovation och 
samhällsbyggande. Har verksamheten i Astra 
Zenecas tidigare FoU-anläggning i Lund. Medicon 
Village är sedan 2018 organiserat i två bolag, dels 
Medicon Village Fastighets AB (vd är Erik Jages-
ten) som står för fastighetsverksamheterna och 
dels Medicon Village Innovation AB (avgående vd 
är Kerstin Jakobsson). Båda bolagen är helägda av 
ägarstiftelsen.

Medicon Village expanderar och invigde 2019 det 
nya huset The Spark. 
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Personer med anställning inom två kate-
gorier räknas i båda, men bara en gång 
i totalsiffran. Källa: Universitetskansle-
rämbetet

PERSONAL VID 
UNIVERSITET 
EFTER KATEGORI

Typ av personal
Antal 

anställda

Administrativ 
personal

2 075

Annan forskande 
och undervisande 
personal

1 466

Doktorander 1 406

Teknisk personal 1 070

Lektorer 1 031

Professorer 851

Meriteringsan-
ställningar

480

Adjunkter 343

Bibliotekspersonal 160

Arvodister 111

Totalt 8 930

STUDENTER VID 
UNIVERSITET EFTER 
OMRÅDE

Ämnesområde
Antal 

studenter

Juridik och 
samhällsvetenskap

12 428

Teknik 6 417

Naturvetenskap 5 816

Humaniora och 
teologi

5 719

Medicin och 
odontologi

1 995

Vård och omsorg 1 519

Övrigt område 1 444

Konstnärligt 
område

1 188

Okänt 833

En student kan vara registrerad på 
mer än ett ämne eller högskola under 
samma termin, och värdena i tabellen 
ovan kan därför ej summeras. Källa: 
Universitetskanslerämbetet
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av holdingbolag i Nederländerna.
Även om antalet utlandsägda företag är större i 

Malmö sätter kombinationen av utländska forskare 
och studenter på universitet/forskningsanläggningar 
och det ökande antalet utlandsägda företag och 
företag med internationell personalstyrka en sär-
prägel på Lunds näringsliv. Före coronapandemins 
resebegränsningar syntes det internationella inslaget 
tydligt för den som ställde sig utanför entréerna till 
bolag som Sony, Ericsson eller Axis.

Lunds allt mer globala forskarmiljöer och nä-
ringsliv är också grunden till etableringen av Inter-
national Citizen Hub som hjälper expats, internatio-
nell arbetskraft och deras familjer vid bosättningen 
i Skåne. Verksamheten finansieras av Lund, Malmö 
och Region Skåne.

För Lunds kommun innebär den ökande inter-
nationaliseringen även att det ställs nya krav på 
kommunen när det gäller kontakt med ägarna till 
de större arbetsgivarna som nu finns spridda runt 
om i världen. 

På mindre än fyra årtionden har Lunds näringsliv på allvar blivit globalt. Mellan 1990 
och 2018 har utlandsägandet ökat med 734 procent till 292 företag med ägare utanför 
Sverige. Globaliseringen ger nya möjligheter men även tuffare konkurrens från före-
tag och innovationskluster runt om i världen. Lunds kommun förväntas ge service till 
internationella medborgare och knyta kontakter med utländska ägare till företag.

INTERNATIONALISERING
Nya möjligheter - men också ökad konkurrens
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När Ideon Science Park invigdes under lågkon-
junkturåret 1983 var det ett nationellt innova-
tionssystem som skapades med i huvudsak svensk 
personal, svenskt kapital och företag som Ericsson 
Radio Systems och så småningom uppstarten av 
lokala innovationsföretag som Axis, Cellavision, 
Probi och Qlik. 

1990 fanns det 35 företag i Lund med utländska 
ägare och dit räknades även Tetra Pak trots att röt-
terna finns i den skånska lärdomsstaden. 2018 hade 
antalet utlandsägda företag i Lund ökat till 292 och 
de representerar flera olika världsdelar. 

Räknat i antalet anställda i Lund domine-
rar ägare från Nederländerna, Japan och USA. 
Räknat i antal bolag är Danmark den vanligaste 
hemvisten för utländska ägare till Lundabolag 
med totalt 34 bolag.

Volvo Cars, Huawei och Purac är tre företag med 
verksamhet i Lund som har kinesiska ägare. Japan 
representeras i Lund främst av Sony och Axis. Baxter 
(Gambro) och Qlik har ägare i USA. Tetra Pak ägs 

Allt började med universitetet 
Bara några år efter att Skåne blev 
svenskt grundades Lunds universitet 
den 19 december 1666 men invigdes 
först den 28 januari 1668. 
     Lunds universitet lade grunden 
till forsknings- och innovationsstaden 
Lund men utgör även en viktig ar-
betsplats, se tabellen här bredvid. Det 
stora antalet studenter sätter samtidigt 
sin särprägel på Lunds såväl i varda-
gen som i statistiken om boende och 
arbetsmarknad. 
     Strax utanför Lund skapades 1862 
Alnarps lantbruksinstitut som bidrog 
till att utveckla såväl lantbruket som 
mejerinäringen. Alnarp är idag en del 
av Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU. 
Den tidiga livsmedelsforskningen kom 
dock att föras över till Lunds univer-
sitet och finns idag inom Lunds Tek-
niska Högskola, LTH, som grundades 
1961 för att 1969 bli en del av Lunds 
universitet  
    Lunds forsknings- och innovations-
system har även nytta av Malmö uni-
versitet, Högskolan i Kristianstad samt 
närheten över Öresund till Köpenhamns 
universitet, Danmarks Tekniska Uni-
versitet, DTU, Copenhagen Business 
School samt filialerna till flera andra 
danska universitet. 
     Det finns 13 universitet, universitets-
filialer och svenska högskolor i Öre-
sundsregionen. Tillsammans har dessa 
över 130 000 studenter. Inkluderas även 
danska högskolor och yrkeshögskolor finns 
173 000 studenter i Öresundsregionen.
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Coronapandemin har minskat inflyttningen 
från utlandet 
Att Lund har ett nära förhållande till omvärlden har 
blivit extra synligt under coronapandemin. Lund var 
den kommun i Sverige där befolkningen minskade 
mest under det första halvåret 2020, enligt statistik 
från SCB. Befolkningsminskningen berodde inte på 
en ökad dödlighet, utan främst på att flyttnettot från 
utlandet minskade. Det första halvåret 2018 flyttade 
467 fler till Lund från utlandet än tvärtom, och 
det första halvåret 2019 var motsvarande siffra 452 
personer. Det första halvåret 2020 var flyttnettot från 
utlandet blott 1 person, då inflyttningen från utlan-
det av bland annat utländska studenter har minskat.
 
Stor ökning av utlandsägda företag 
12 300 personer sysselsattes år 2018 i utlandsägda 
företag i Lund. Det är omkring 200 personer färre än 
under 2017, men en kraftig ökning sedan 1990-talet. 
År 1990 hade utlandsägda företag i Lund endast 2 200 
anställda, vilket innebär att antalet personer som ar-
betar i utlandsägda företag i Lund har ökat med 458 
procent mellan 1990 och 2018.

Den utländska närvaron är mer omfattande i 
Malmö, där 37 100 personer arbetar i utlandsägda 
företag, men ökningen är större i Lund. Sedan 
1990 har antalet anställda i utlandsägda företag i 
Malmö ökat med 304 procent.

Räknat i antalet utlandsägda företag är utvecklingen 
i Lund än mer anmärkningsvärd under de tre senaste 
decennierna. Mellan 1990 och 2018 har antalet 
utlandsägda företag ökat med 734 procent till 292 
företag. Som jämförelse har antalet utlandsägda företag 
i Malmö ökat med 311 procent under perioden.

FLER UTLÄNDSKA ÄGARE I LUNDS 
NÄRINGSLIV
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Källa: Tillväxtanalys

USA, Kina och Japan som stora ägarländer är 
Lunds näringsliv plötsligt mer känsligt för interna-
tionella konflikter och den globala utvecklingen. 
Även näringslivsutvecklingen kan bli svårare att 
styra med utländska ägare. 

Med allt fler internationella företag i kom-
munen krävs det också insatser för att få hit och 
behålla så kallade expats, det vill säga personer som 
kommer hit för att exempelvis jobba. Internatio-
nella skolor och attraktiva boendemöjligheter är 
några exempel på vad kommunen kan bidra med. 
International Citizen Hub är en annan satsning.

Ny fokus mot Danmark, Tyskland och rymden
Den senaste tiden har ett ökat fokus skett mot 
samarbeten riktade mot Danmark och Tysk-
land. Lunds näringslivschef Per Persson uppger 
att kommunen för  diskussioner med de danska 
kommunerna Lyngby och Ballerup, där Danmarks 
Tekniska Universitet är beläget, om att bilda ett 
dansk-svenskt innovation district. Tanken är att 
även involvera fastighetsägare och övriga närings-
livet i ett sådant samarbete. Ideon Science Park 
driver projektet Going global med fokus mot bl.a. 
Danmark och Tyskland.

Lunds kommun vill även knyta innovationssys-
temet och materialforskningsanläggningarna MAX 
IV och ESS mot svensk och europeisk rymdforsk-
ning. Lunds kommun planerar nu för att Europeiska 
Rymdstyrelsen, ESA, och svenska Rymdstyrelsen ska 
etablera en rymdinkubator på Ideon Innovation.

Flest danskägda företag, men företagen från 
Nederländerna har flest anställda 
34 lundaföretag har danska ägare, vilket gör 
Danmark till det största ägandelandet i Lund, 
efter Sverige. Räknat i antal anställda i de utland-
sägda företagen kommer dock Danmark först på 
åttonde plats, vilket visar att flera av de danskägda 
företagen är småföretag. Näst flest företag har ägare 
från USA, följt av Nederländerna. På fjärde plats 
återfinns ytterligare ett av Sveriges grannländer, 
Norge. 
     De ägandeländer som sysselsätter flest i Lund är 
Nederländerna, Japan och USA. Bakom dessa siff-
ror finns några av Lunds större företag som Tetra 
Pak, Axis, Sony, Qlik och Baxter/Gambro.

 
Handel dominerar bland de utlandsägda 
arbetsställena 
Handel är den bransch med flest utlandsägda  
arbetsställen. Däribland finns Tetra Pak, där delar 
av verksamheten klassas som handel enligt SCB:s 
branschindelning. Näst därefter kommer branschen 
”verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och 
teknik”. Majoriteten av de utlandsägda arbetsstäl-
lena har mellan 0–50 anställda, visar siffror från 
SCB:s företagsregister.

Internationalisering medför nya utmaningar
Att en allt större del av företagen i Lunds kommun 
har utländska ägare skapar nya utmaningar. Med 

Källa: Tillväxtanalys

DE TIO STÖRSTA ÄGARLÄNDERNA 
BLAND UTLANDSÄGDA FÖRETAG

Ägarland Antal anställda 2018

Nederländerna 3 610

Japan 2 931

USA 1 581

Jersey, Kanalöarna 636

Tyskland 624

Norge 608

Frankrike 563

Danmark 483

Luxemburg 354

Finland 320
Källa: Ranking baserat på antal anställda, SCB (Företagsregistret) 
Fotnot: Njursjukvårdsföretaget Diaverum, med rötterna i Gambro, flytta-
de sommaren 2019 från Lund till Malmö.

DE STÖRSTA UTLANDSÄGDA  
ARBETSSTÄLLENA I LUND 2018

Företag Största ägarland 

Axis Communications AB Japan

Tetra Pak Packaging Solutions AB Nederländerna

Aktiebolaget Tetra Pak Nederländerna

Gambro Lundia AB (Baxter) USA

Diaverum Holding AB Luxemburg

Sony Mobile Communications AB Japan 

QlikTech International AB USA 

Sony Mobile Communications 
International AB

Japan 

Huawei Kina 
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tjänster till handel. Den femte största branschen är 
information och kommunikation, eller techbranschen. 
Sysselsättningen inom industrin, som tidigare var en 
av Lunds fem största branscher, har närmast halve-
rats mellan 2008 och 2018. Antalet sysselsatta inom 
industrin har procentuellt sett minskat mer i Lund än i 
övriga landet under den senaste tioårsperioden.

Industrin och företagstjänster tappar mark
Industrin och branschen företagstjänster hade färre 
sysselsatta i Lund 2018 än 2008. Anledningarna 
till att branscherna krymper skiljer sig dock åt. 
Företagstjänster har varit den bransch i Sverige som 
vuxit mest, räknat i antal anställda, mellan 2008 och 
2018. I Lund har utvecklingen dock gått i motsatt 
riktning, vilket delvis beror på en omklassificering 
av delar av Tetra Paks verksamhet. I Malmö har 
däremot branschen vuxit kraftigt under 2000-talet. 
Staden har lockat huvudkontor och specialistkon-
tor från hela södra Sverige, däribland Lund, vilket 
kan vara en orsak till att branschen haft svårare att 

Lunds arbetsmarknad domineras av branscher som vård och omsorg, utbildning 
och handel. De tre branscher som haft störst tillväxt under de senaste tio åren är 
handeln, life science och it/tech. Det visar tydligt hur utvecklingen av Lunds nä-
ringsliv är nära kopplad till det växande innovationssystemet med scienceparks, 
inkubatorer och forskningsanläggningar.

BRANSCHER
Vård-, utbildning och handel dominerar
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som lyfts av Råbylunds företagarförenings styrel-
seordförande Håkan Pålsson, är en upplevd brist 
på kontorsplatser i stationsnära lägen, vilket är en 
brist som i viss mån håller på att åtgärdas. Både runt 
centralstationen och kring den nya tågstationen på 
Klostergården byggs det fler kontorsplatser.

Inom industrin i Lund har också antalet sysselsatta 
minskat under det senaste decenniet. Det är långt ifrån 
en utveckling som Lund är ensam om, då industrin i 
Sverige totalt sett också minskat under perioden. 

Life science, handel och it/tech-branschen 
växer i Lund
I kommande avsnitt presenteras tre av de branscher 
som vuxit i Lund under de senaste tio åren. Han-
deln, life science-branschen och it/tech-branschen 
hade alla fler anställda 2018 än 2008.

Sysselsättningsökningen inom handeln i Lund 
har drivits av dagligvaruhandeln, som 2018 sys-
selsatte 1 330 personer i Lund, 350 fler än under 
2007. Den totala sysselsättningen inom Lunds 
handel har ökat med ännu större tal, men en viss 
del består av en statistisk omklassificering snarare 
än en faktisk ökning av antalet sysselsatta. Delar 
av Tetra Paks verksamhet räknas sedan 2011 som 
partihandel.

Life science-branschen och techbranschen är två 
branscher som genomgått likartade utvecklingar i 
Lund under de senaste tio åren. I båda branscherna 
har stora jättar lämnat kommunen, antingen helt 
eller delvis, men istället för att den totala sysselsätt-
ningen i branscherna sjunkit har nya, innovativa 
företag gjort att sysselsättningen i båda branscherna 
har ökat. Gemensamt för båda branscherna är också 
vikten av närheten till universitet och forskarparker.

2012 köpte Sony ut Ericssons ur det gemen-
samma företaget Sony Ericsson, som bytte namn 
till Sony Mobile. Företaget, som tidigare var Lunds 
största tech-företag, har genom flera nedskärningar 
och omorganiseringar minskat antalet anställda i 
Lund. Istället har flera nya tech-företag, som Sigma 
Connectivity och Axis Communications, vuxit mar-
kant i kommunen under det senaste decenniet, och 
branschen är återigen på frammarsch i Lund.

Även i life science-branschen har flera storföreta-
gen helt eller delvis lämnat Lund under de senaste tio 
åren. Under 2010 meddelade AstraZeneca, som fun-
nits i Lund sedan 1950-talet, att företagets verksam-
het skulle flytta från Lund. Baxter, som tidigare hette 
Gambro, genomgår just nu en omorganisering som 
innebär att 100-tals tjänster lämnar Lund. Trots detta 
har sysselsättningen inom Lunds life science-bransch 

vuxit sedan 2015. Istället för att storföretagen driver 
sysselsättningsutvecklingen är det de mindre företa-
gen som växer snabbast. Bland annat har 64 nya life 
science-företag startats i Lund sedan 2015.

Lunds arbetsmarknad består inte bara av stora 
industriföretag och små innovationsföretag utan 
domineras av mer lokala aktörer med fokus på vård 
och omsorg, utbildning och handel.

Flest arbetar i branscher med stor andel 
offentliganställda
Vård och omsorg och utbildning är de branscher 
som sysselsätter flest personer i Lund. Branscherna 
har en hög andel offentliganställda, och Lunds två 
största arbetsplatser, Lunds universitet och Skå-
nes universitetssjukhus, ligger inom just dessa två 
kategorier. Tillsammans hade branscherna 28 300 
anställda 2019, och antalet sysselsatta ökade med 
nära 5 200 under 2008-2018. Statistiken från 2019 
är inte helt jämförbar med tidigare år, på grund av 
en förändrad metodik hos SCB.

Handeln är Lunds tredje största bransch, och bran-
schen har vuxit om företagstjänster under den senaste 
tioårsperioden. En delförklaring är att delar av Tetra 
Paks verksamhet omklassificierats från just företags-

*SCB:s metod för att beräkna sysselsättningsnivåer förändrades 
under 2019, vilket gör att antalet sysselsatta 2019 ej kan jämföras med 
tidigare år. Källa: SCB

Bransch 2019* 2018
Förändring 
2008-2018

Vård och omsorg; sociala 
tjänster

14 910 15 026 +1 483

Utbildning 13 397 12 738 +3 728

Handel 10 523 10 193 +4 828

Företagstjänster 9 242 9 276 -3 559

Information och 
kommunikation

4 987 4 633 +2 174

Offentlig förvaltning och 
försvar

4 320 4 063 +186

Tillverkning och utvinning 3 942 3 838 -3 540

Kulturella och 
personliga tjänster m.m.

3 175 2 795 +445

Byggverksamhet 2 566 2 442 -47

Hotell- och 
restaurangverksamhet

2 413 1 957 +361

Fastighetsverksamhet 1 666 1 613 +477

Transport och 
magasinering

1 507 1 549 +104

Okänd verksamhet 1 034 522 125

Finans- och 
försäkringsverksamhet

582 571 -198

Energiförsörjning; 
miljöverksamhet

556 535 +43

Jordbruk, skogsbruk och 
fiske

530 505 +55

Totalt 75 350 72 256 +6 665

ANTAL ANSTÄLLDA PER BRANSCH 
I LUND 2008-2019*



58 59

INTERVJU: WIHLBORGS FASTIGHETER

ØRESUNDSINSTITUTTET – LUNDS NÄRINGSLIV • Januari 2021

INTERVJU: ESS

ØRESUNDSINSTITUTTET – LUNDS NÄRINGSLIV • Januari 2021

Lär av Malmös och Helsingborgs storytelling
Lund är bra på att skapa ny forskning och nya produkter men sämre på att berät-
ta och ge en övergripande bild av hur innovationssystemet fungerar. Pia Kinhult, 
head of host states relations på European Spallation Source, tycker att Lund ska 
ta lärdom av Malmö och Helsingborg som är bättre på storytelling om näringslivet.

– Jag tycker det rör på sig i Lund och jag ser hur det 
utvecklar sig i rätt riktning när det gäller Science 
Village som etableras mellan MAX IV och ESS, 
säger Pia Kinhult som är head of host states relations 
på European Spallation Source Eric och med en 
bakgrund som tidigare ordförande (M) för Region 
Skånes regionstyrelse. Hon är även ordförande i Smile 
Incubator och från och med 2021 även ordförande 
för Lunds Tekniska Högskola, LTH.

Hon tycker dock att det finns en del kvar att göra 
när det gäller bilden av Lunds innovationssystem.

– Jag är för mångfald och olika projekt och kon-
stellationer. Det måste få finnas ett konstruktivt kaos. 
Men någonstans måsta man också kunna packetera 
helheten och visa vad det handlar om. Lund ger ett 
spretigt intryck. Där är Malmö och Helsingborg myck-
et skickligare. Jag tycker det finns mer innehåll i Lund 
medan de andra städerna är bättre på storytelling.

Pia Kinhult är även kritisk till hur marknadsföringen 
av Sveriges första forskarpark, Ideon, sköts nu när den 
närmar sig sitt 40-årsjubileum.

– Jag tycker inte de hanterar varumärket Ideon 
rätt, det är misskött. Det råder bevisligen en brist på 
samverkan mellan innovationssystemets alla parter i 
Lund och jag tycker inte att kommunen håller i någon 
ägarflagga. Men jag skulle ändå inte säga att fajten 
mellan de olika parterna är lika stor idag som tidigare, 
man försöker göra trevare. Jag tror att det finns en stor 
medvetenhet om detta hos Ideons fastighetsägare.

I grund och botten är ändå Lund en kraftfull forsk-
nings- och företagsstad med ett starkt universitet 
och teknisk högskola påpekar Pia Kinhult.

– Näringslivet är bland de bättre i Skåne. Här 
finns många stora företag som är bra och som ligger 
i tiden. Sony bedriver till exempel ett helt unikt ut-
vecklingsarbete i Lund och Alfa Laval har ett aktivt 
samarbete med Lunds universitet med gemensamma  
föreläsningar, det är jättekul. 

– Om Lund och Malmö kan ta varandra i hand 
skulle man kunna lyfta hela Skåne och lättare kunna 
koppla oss mot Danmark. Redan gör t.ex. danska 

Novo Nordisk stora satsningar på MAX IV.
Pia Kinhults egen arbetsgivare ESS börjar nu knyta fler 
kontakter med näringslivet inför driftsstarten 2023.

– Vi har en del kontakter med företag som Erics-
son, Tetra Pak och Alfa Laval, de större bolagen. Men 
vi ligger ännu lite lågt eftersom vi har en bit kvar innan 
vi kan berätta vad vi kan leverera, säger Pia Kinhult.

Tre mera övergripande satsningar på att knyta 
näringslivet närmare de två materialforskningsan-
läggningarna MAX IV och ESS har dock blivit klara 
under hösten. ESS Executive Advisory Board har sex 
svenska deltagare som bland annat har kopplingar till 
Hitachi ABB Power Grids, Vestas, Mærsk, Ecolean och 
IK Investment Partners. MAXESS Industry Arena 
ska hjälpa företag att använda de nya forskningsanlägg-
ningarna i Lund. Satsningen finansieras av Region Skå-
ne och är ett samarbete mellan ESS, MAX IV, RISE, 
Science Village Scandinavia och Lunds universitet. 
Projektet Infralife är ett samarbete mellan ESS, MAX 
IV och SciLifeLab med finansiering från Vetenskapsrå-
det och med kopplingar till LIF och Swelife. 

– Sedan har vi en hel del kontakter med den 
nationella satsningen Big Science Sweden.

Däremot fick Northern Light on Foods ansökan 
med ESS och MAX IV avslag hos Formas, det statli-
ga forskningsrådet för hållbar utveckling. 

– Det kom inga pengar från den stora statliga 
livsmedelssatsningen 2019 trots att maten är en viktig 
bransch i  Skåne. Här krävs insatser för att lyfta fram 
både forskning och industri samt koppla det till 
forskningsanläggningarna. Det är för splittrat och 
ingen verkar förstå vad de gör, säger Pia Kinhult.

Fler bolag i Lund borde kunna göra en tillväxtresa
Lund har fler innovationsbolag som kan göra en tillväxtresa med rätt sup-
port. Det menar Ulrika Hallengren, vd på Wihlborgs Fastigheter, som är stor 
fastighets ägare på Ideon och som bygger nya kontorshus vid centralstationen i 
Lund. Hon ser bredden i Lunds näringsliv som en viktig tillgång för staden.

Lund har en större tonvikt på kontorsarbetsplatser 
och mindre tillgänglig industrimark vilket påver-
kar vilken typ av bolag som söker sig till staden. 
Det konstaterar Ulrika Hallengren som är vd på 
Wihlborgs fastigheter. Bolaget är delägare i Ideon 
Science Park och äger sedan många år fastigheterna 
i det ursprungliga Ideonområdet. Totalt äger bolaget 
33 fastigheter i staden fördelat på närmare 270 000 
kvadratmeter. Majoriteten av dessa finns på Ideo-
nområdet, men under de senaste åren har bolaget 
även byggt nya kontorshus vid centralstationen. 

– Om vi pratar om Lund i ett större perspektiv 
tror jag att det är det viktigt att vi har byggt och 
bygger vid centralstationen. För att kunna attrahe-
ra bolag att flytta till Lund behöver man tillskapa 
nya moderna kontor i bra kollektivtrafiknära lägen 
för att man ska få upp ögonen för Lund, inte bara 
utifrån ett Ideonperspektiv utan också ifrån ett bra 
cityläge. Det i sin tur kommer att sprida attraktivi-
tet för hela Lund, säger hon.

När Wihlborg planerar nya kontorshus i Lund 
är det inte tillgången på mark som styr hur bolaget 
satsar, utan efterfrågan.

– Det finns mark för kontor, det är ingen tvekan 
om att det finns möjlighet att bygga nytt i Lund. Men 
betalningsviljan är låg. Det är svårt att motivera ny-
byggnader eftersom det finns tillgång på billiga lokaler, 
vakanserna är lite höga. Man måste alltid börja med 
den attraktivaste platsen och fylla den för att sedan 
skapa ringar utifrån det, säger hon och fortsätter:

– Jag tror att densiteten är enormt viktig. Att man 
bestämmer sig för att var ska olika kluster ha sin tyngd-
punkt. Att man verkligen bygger densitet i det. När det 
blir för utspritt blir det också lite mellanmjölk.

Innovationsklimatet är en av stadens tydligaste 
styrkor, menar Ulrika Hallengren. Bara på Ideonom-
rådet finns 400 bolag och hon tror att det finns en stor 
potential i Lund att få fler företag att expandera och 
växa, men att det krävs support. Samtidigt betonar hon 
att det dels finns exitsökande bolag som i flera fall både 
sålts och flyttats till andra länder och dels de bolag som 
fortsätter att växa i Lund som exempelvis Axis. 

– Det finns en stor attraktion i innovation och 

coola idéer, men ur tillväxtsynpunkt finns det ock-
så mer att göra för de bolag som vill växa och som 
inte bara söker en bra exit. Här finns en potential 
att generera fler arbetstillfällen. Att överhuvudtaget 
ta tillvara och mer tydliggöra innovationsklimatet 
i Lund tror jag är en väldigt viktig faktor. Mätt till 
numerären bolag så borde det vara fler företag som 
har en ännu större möjlighet att göra en tillväxtre-
sa, säger hon.

Ibland kan det finnas en otydlighet i vilka aktörer 
som driver olika frågor i Lund vilket i sin tur skapar 
osäkerhet, menar Ulrika Hallengren. Samtidigt har 
hon sett en ökad vilja från fler aktörer att marknads-
föra staden gemensamt, exempelvis för att attrahera 
internationell kompetens. Det krävs samverkan och 
lyhördhet för att fånga upp idéer, menar hon.

– Det är viktigt att inte bli självgod eller mätt, 
Lund har många unikiteter men att tro att de kom-
mer gratis är alltid en fara.

Bredden i Lunds näringsliv kan uppfattas spretigt 
eller som en viktig bas beroende på synsätt. Ulrika 
Hallengren tror på styrkan i att det finns en variation.

– Man ska vara stolt över och värna över att man 
har en bred palett, vi har sett sårbarheten också i att ha 
några branscher som blir väldigt dominerande. När det 
händer stora strukturella saker inom de branscherna tar 
staden också skada och det har varit en viktig lärdom 
för Lund. De här cyklerna kommer alltid att finnas där 
och hur snabba de är vet vi inte, och de kommer att se 
olika ut för olika branscher. För att ha en tålighet i det 
är det bra att ha en större palett helt enkelt.
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Ulrika Hallengren, vd 
Wihlborgs Fastigheter.
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Pia Kinhult, head of 
host states relations 
på ESS.
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Lund mot nya satsningar - i rymden och i Danmark

Som näringslivschef i Lund har Per Persson ett brett arbetsfält som omfattar allt från 
handelns och besöksnäringens utmaningar till stadens forskarparker, uppstartsbolag 
och storföretag. Nu hoppas han på att bidra till förnyelsen av Lunds näringsliv genom 
satsningar med Europeiska rymdstyrelsen samt genom ett samarbete med de danska 
kommunerna Lyngby och Ballerup som är hemvist för LTH:s danska motsvarighet DTU.

Att Lunds näringslivschef Per Persson börjat blicka 
uppåt mot rymden förklaras med MAX IV, ESS 
och IoT connectivity. Avancerad materialforskning 
och det uppkopplade samhället är områden där den 
skånska universitetsstaden är på väg att skapa en 
unik kompetens som kan vara till nytta för bland 
annat rymdforskningen.

– När jag kontaktade Europeiska Rymdstyrelsen, 
ESA, i Paris tyckte de först att det var konstigt att 
en kommunal näringslivschef hörde av sig. När de 
fick höra om ESS och MAX IV ville de komma hit, 
berättar Per Persson.

Nu planerar kommunen för att ESA och svenska 
Rymdstyrelsen ska etablera en rymdinkubator på 
Ideon Innovation, det blir i så fall Sveriges fjärde 
rymdinkubator efter Luleå, Trollhättan och Uppsala.

– Ett andra ben på rymdsatsningen som vi diskuterar 
med ESA är ett så kallat ESA labb. Det är beteckningen 
på ett kompetensområde som är intressant för ESA och 
som för Lund handlar om materialvetenskap.

Utöver materialforskningsanläggningarna ESS och 
MAX IV har Lund även en god kompetens inom 
ESA:s verksamhetsområde genom Institutionen för 
astronomi och teoretisk fysik vid Lunds universitet.

– Sedan har Danmarks Tekniska Universitet, 
DTU, i Lyngby och Ballerup nyligen etablerat ett 
ESA Business Incubation Centre, säger Per Persson.

DTU och de danska kommunerna Lyngby och Bal-
lerup är ett annat prioriterat samarbetsområde för Lund, 
berättar Per Persson. De arbetar nu för att skapa ett 
gemensamt dansk-svenskt Innovation District som kny-
ter samman de tekniska högskolorna DTU och LTH 
samt näringslivet på båda sidor Öresund. I bakgrunden 
finns även det politiska samarbetet Greater Copenhagen 
Committee som alla tre kommunerna är en del av. 

ESS och MAX IV har även lockat det amerikanska 
försvaret till Lund på besök.

– Vi har träffat en person från USA:s ambassad som 
representerar amerikanska armén, flottan och flygvap-

net. De är intresserade av materialforskning och tittar på 
möjligheten till samarbetsprojekt, säger Per Persson.

Den starka utvecklingen på Ideon Science Park och 
hos Medicon Village följer han dels genom kommu-
nens delägande i de bolag som är knutna till forskar-
parkerna, dels genom styrelseposter i inkubatorerna 
Ideon Innovation och Smile Incubator.

Antalet bioteknikbolag fortsätter att öka i Lund 
och mobilklustrets utveckling mot IoT connectivity 
har lockat bilbranschen till Lund med bolag som 
Volvo personvagnar och Bosch. 

Samtidigt betonar Per Persson att Lund även har 
många bolag som ligger i utvecklingens framkant 
inom mer traditionella branscher: Tetra Pak och 
Å&R inom förpackning, Probi inom livsmedel, Purac 
inom vattenrening och Alfa Laval inom energiteknik.

– Både Alfa Laval och Tetra Pak har produktio-
nen nära kopplad till forskningen i Lund.

Lunds kommun driver också en rad samarbetsplatt-
formar för att knyta samman det lokala näringslivet 
och innovationssystemet. Future by Lund är en 
innovationsplatform för hållbara städer med 75 
bolag knutna till sig, näringslivsrådet träffas i min-
dre grupper och God Morgon Lund är namnet på 
företagsträffarna. Och då handlar det inte bara om 
startupbolag och stora globala företag utan även om 
att möta det lokala näringslivet i staden och i byarna 
påpekar Per Persson.
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Per Persson, närings-
livschef i Lunds kommun

Alla vill ha en koppling till universitetet
Lunds universitet utgör grunden för stadens innovationssystem. Alla vill ha en koppling 
till universitetet noterar professor Jesper Falkheimer som fram tills nyligen var chef 
för sektionen Forskning, samverkan och innovation vid Lunds universitet. I sektionen 
ingår LU Innovation och indirekt LU Holding vars uppdrag föreslås bli förändrat av den 
statliga utredningen om ett utvecklat innovationsstöd vid universitet och högskolor.

Att ha det övergripande ansvaret för Lunds universitets 
innovationsarbete innebär ett nära samarbete med bland 
andra forskare, företagare, inkubatorer och forskarparker.

– Alla vill ha en koppling till universitetet, säger 
säger Jesper Falkheimer, som tills nyligen var chef för 
sektionen Forskning, samverkan och innovation vid 
Lunds universitet och som nu återgått till arbetet som 
professor i strategisk kommunikation kompletterat 
med styrelseuppdrag och några uppdrag som rådgiva-
re till näringslivet.

– Det finns många olika innovationshubbar i 
Lund och som helhet tycker jag det är positivt även 
om man skulle kunna slå ihop några. Men det är en 
fördel om det får finnas ett visst kaos.

Från början fokuserades universitetets innovations-
arbete mot techtransfer. Nu läggs stort fokus även på 
arbetet med hållbarhet och jämställdhet. Fortfarande 
är det främst LTH och medicinska fakulteten som är 
involverade i arbetet berättar Jesper Falkheimer.

– Som helhet vill jag påstå att universitetets innova-
tionsstöd både på LU Innovation och på LU Holding 
är ett av de skarpaste i Sverige. 

– LU Innovation är myndighetsdelen av sektio-
nens arbete där man hjälper till och utvecklar idéer 
från universitet till att bli produkter och företag. 

I LU Innovation ingår även studentinkubatorn Venture 
Lab, arbetet med det nationella initiativet Swelife, det 
dansk-svenska Interregprojektet Nordic Entrepre-
neurship Hubs samt Innovationskontor Syd som är ett 
samverkansprojekt med högskolorna i södra Sverige.

–LU Holding är ett självständigt statligt bolag som 
är delägare i mer än 60 företag, säger Jesper Falkheimer.

Även om LU Holding är ett statligt bolag så delar 
det sedan många år chef med LU Innovation. Räknat 
från starten i mitten av 1990-talet har holdingbolaget 
investerat i mer än 115 uppstartsbolag som totalt dragit 
in omkring sju miljarder kronor i riskkapital.

– LU Holding fick med sig ett litet kapital vid 
starten och hade det tufft under många år. Men för 
sju år sedan tog det fart med en kompetent ledning 
och en styrelse med bra näringslivspersoner, däri-

Jesper Falkheimer, 
professor och 
tills nyligen chef för sek-
tionen Forskning, sam-
verkan och innovation vid 
Lunds universitet

bland Bert Nordberg, säger Jesper Falkheimer.
LU Holdings uppdrag är att bidra med risk-

kapital samt viss tjänstesupport i en tidig fas när 
universitetsforskningen övergår till bolagsbildning. 
Genom att så småningom sälja ägandet i uppstarts-
bolagen skapas vinster som ökar holdingbolagets 
kapitalbas och därmed möjliggör nya investeringar. 
Holdingbolaget äger även Lunicore Studentkonsult 
samt är delägare i Ideon Open. 

– I Sverige är det LU Holding och systerbolagen 
som är kopplade till Chalmers, Uppsala universitet 
och KTH som lyckats relativ väl med bolagsinveste-
ringarna, säger Jesper Falkheimer.

I betänkandet av Utredningen om ett utvecklat 
innovationsstöd vid universitet och högskolor från 
oktober 2020 föreslås att samtliga universitet och 
högskolor ska kunna ha egna holdingbolag. För 
att uppnå en likvärdighet över hela landet menar 
utredningen att de nuvarande 18 holdingbolagen 
inte längre själva ska få investera i nya innovativa 
företag utan föreslår bildandet av ett centraliserat 
finansieringsbolag. Förslaget om en centralisering 
av holdingbolagens investeringsverksamhet får dock 
hård kritik i en debattartikel i Dagens Industri den 
12 januari 2021. ”Förslaget att nedmontera välfung-
erande verksamheter ser vi som både drastiskt och 
direkt skadligt för Sveriges internationella konkur-
renskraft och innovationsförmåga”, skriver rektorerna 
vid Lunds universitet, KTH, Uppsala Universitet, 
Karolinska Institutet och Göteborgs universitet.
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Antalet sysselsatta inom företagstjänster ökade stadigt 
i Lund under 1990- och 2000-talen, men har under de 
senaste decenniet återigen minskat. SCB har flera gång-
er reviderat sin branschindelning, vilket gör det svårt 
att avgöra hur stor andel av de jobb som tillkom under 
1990- och 2000-talen som nu försvunnit, men klart är att 
branschen krympt i Lund trots att den vuxit i Sverige som 
helhet under de senaste tio åren. En del av förklaringen 
är en omklassificering av delar av Tetra Paks verksamhet 
från företagstjänster till partihandel, men Tetra Paks 
minskning förklarar inte hela sysselsättningstappet inom 
företagstjänster.

MINSKAT ANTAL ANSTÄLLDA UNDER DE SENASTE TIO ÅREN
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utvecklingen i hela landet. Istället är det branschens 
nedgång i Lund som sticker ut.

I Sverige totalt sett ökade antalet anställda inom 
företagstjänster från 471 000 personer 2008 till     
605 000 sysselsatta 2018. I Malmö har tillväxttakten 
varit ännu högre. Där har branschen vuxit från 21 
800 till 31 300 sysselsatta under samma period. Just 
närheten till Malmö och Köpenhamn kan vara en 
förklarande faktor till att Lund har svårt att locka 
företagstjänster till kommunen. Enligt en analys gjord 
av Øresundsinstituttet 2017 hade 5 200 nya arbeten 
på huvudkontor, regionala huvudkontor specialist-
kontor och mötesplatser tillkommit i Malmö sedan 
millennieskiftet. Över 70 företag har flyttat huvud-
kontoren till Malmö, och företagen kommer främst 
från övriga delar av södra Sverige. Exempelvis flyttade 

Trots att branschen företagstjänster har vuxit mest av alla branscher i Sverige under 
de senaste tio åren, räknat i antal sysselsatta, har branschen minskat i Lund. Kon-
kurrensen med Malmö och en statistisk omklassificering är två delförklaringar till 
nedgången i Lund. Det byggs och planeras för nya kontorsfastigheter i Lund, och det 
finns en förhoppning att fler kontorsplatser i stationsnära lägen ska lyfta branschen. 

FÖRETAGSTJÄNSTER
Färre sysselsatta i Lund, fler i övriga Sverige

Ikano Bank och Ikano fastigheter sina huvudkontor 
från Lund till Malmö under 2015.

– I sådana här sammanhang när en hyggligt 
stor ort med svenska mått mätt har närheten till 
Malmö och Köpenhamn, tappar vi lite av konsult-
byråerna som kanske hellre lägger sig i den större 
staden där vi kanske inte kan konkurrera. Då 
tappar vi konsulter som arkitektbyråerna, säger Per 
Persson, näringslivschef i Lunds kommun. 

Statistisk omklassificering en delförklaring 
till lägre sysselsättning inom företagstjänster
En av förklaringarna till att antalet sysselsatta inom 
företagstjänster minskat i Lund är att Tetra Pak år 
2011 omklassificerade delar av sin verksamhet från 
företagstjänster till partihandel. Utan att företagets 
verksamhet ändrades såg Lunds handelsstatistik 
ut att blomstra (se nästa uppslag) medan företags-
tjänster tappade i sysselsättning. Detta är förvisso 
en delförklaring till att företagstjänster idag syssel-
sätter färre i Lund än 2008, men som diagrammen 
nedan visar har antalet sysselsatta inom företags-
tjänster fortsatt att minska även efter 2011.

Nya kontorsbyggnader ska lyfta branschen
Det byggs nya kontorslokaler på flera håll i Lund, 
vilket på sikt kan ge branschen företagstjänster ett 
lyft. Runt den nya tågstationen på Klostergården, 
som öppnar 2023, planeras det för kontorsbygg-
nader. Även på Brunnshög, nära de nya forsk-
ningsanläggningarna ESS och Max IV byggs nya 
kontorsfastigheter. Runt centralstationen har flera 
nya kontorshus byggts på senare år. 

Wihlborgs fastigheter är en stor fastighetsägare 
i Lund. De bygger just nu nya kontorsfastigheter 
vid Lunds centralstation och men även en kon-
torsbyggnad vid Ideontorget, som som kommer att 
rymma 1 000 arbetsplatser.

– Om vi pratar om Lund i ett större perspektiv 
tror jag att det är det viktigt att vi har byggt och 
bygger vid centralstationen. För att kunna attrahera 
bolag att flytta till Lund behöver man tillskapa nya 
moderna kontor i bra kollektivtrafiknära lägen för att 
man ska få upp ögonen för Lund, inte bara utifrån ett 
Ideonperspektiv utan också ifrån ett bra cityläge. Det 
i sin tur kommer att sprida attraktivitet för hela Lund, 
säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs fastigheter.

Företagstjänster har varit den bransch i Sverige som 
vuxit mest under de senaste tio åren, räknat i antal 
sysselsatta, men i Lund har utvecklingen gått i motsatt 
riktning. En del av förklaringen står att finna i en om-
klassificering av delar av Tetra Paks verksamhet, som 
inte längre räknas till företagstjänster, men sysselsätt-
ningsminskningen är större än så, och den blir extra 
anmärkningsvärd då branschen har vuxit kraftigt i såväl 
Helsingborg som Malmö under samma period.

Företagstjänster - ett vitt begrepp
Företagstjänster är en av de bredare branschindel-
ningarna som används av Statistiska Centralbyrån 
(SCB). Medan byggverksamhet, utbildningssektorn 
och hotell- och restaurangverksamhet kan vara enkla 
att överblicka från första början innefattar företags-
tjänster en rad olika företag och yrken. Till företags-
tjänster räknas bland annat juridiska och ekonomis-
ka verksamheter, såsom advokatbyråer och revision. 
Även huvudkontor, bemanningsföretag, konsulter 
och reklambyråer omfattas av paraplybegreppet 
företagstjänster. En del av branschen företagstjänster 
är den för Lund relevanta forskningsbranschen. Det 
är dock främst de privata forskarna som räknas till 
företagstjänster, medan de offentliga forskarna ofta 
faller under utbildningsbranschen.

Företagstjänster sysselsätter nu fler i Hel-
singborg än i Lund
År 2008 arbetade 12 800 personer i Lund med 
företagstjänster, och bara 7 700 personer i Helsing-
borg sysselsattes inom samma bransch. 2018, bara 
tio år senare, sysselsätter branschen 9 700 personer i 
Helsingborg och bara 9 300 i Lund. 2019 sysselsatte 
branschen 9 200 personer i Lund, men på grund 
av ändrad metodik hos SCB är siffran inte helt 
jämförbar med tidigare år. Branschens tillväxt i Hel-
singborg är förvisso stark, men den avviker inte från 
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handelsbranschen i Lund, men att sommaren var 
ett klart fall framåt efter en tuff vår.

– Coronakrisen har slagit väldigt olika inom oli-
ka branscher. Detaljhandeln har generellt påverkats 
av ett betydligt mindre flöde av människor i stan, 
vilket beror på universitetets och gymnasieskolornas 
stängning, liksom den kraftigt minskade använd-
ningen av kollektivtrafiken och därmed flödet kring 

Coronakrisen har lett till 41 procent färre turister i Lunds kommun under 
januari-september 2020, jämfört med samma period 2019. Även detaljhandeln i 
Lund påverkades kraftigt under våren, men under sommaren menar represen-
tanter från branschen att siffrorna vänt uppåt. Totalt sett har handeln varit en 
tillväxtbransch i Lund under de senaste tio åren, även om en delförklaring finns i 
en omklassificering av delar av Tetra Paks verksamhet.

HANDEL OCH TURISM
Dagligvaruhandeln växer i Lund

Lund C. Många rapporterar dock om en god som-
mar efter en mycket besvärlig vår. Hotell, sko- och 
blädbutiker är fortfarande starkt påverkade, bagerier 
och delikatessbutiker är opåverkade, och cykel- och 
sportaffärer går bättre än tidigare år, säger han.

Efterlyser bättre parkeringsmöjligheter
Lunds cityhandel präglas av stadens historiska cen-
trum, vilket både ger positiva och negativa följdef-
fekter för handeln.

– Lund har en mycket attraktiv historisk stadskär-
na, med flera ytterst populära besöksmål som Dom-
kyrkan, Kulturen, Skissernas museum och Botaniska 
trädgården. Ett stort problem är dock parkeringsmöj-
ligheterna. För ett fortsatt välmående stadscentrum 
- där cityhandel är en viktig del - behöver tillgäng-
ligheten också för bilen vara fortsatt hög. Det gäller 
att hitta en balands mellan tillgänglighet för gående, 
cyklister, bilister och kollektivtrafik, säger Sven Petter 
Hovelius, ordförande för Lunds Handelsförening.

Vidare efterfrågar Sven Petter Hovelius att kom-
munen åter tar ansvar och driver frågor för handel 
och cityutveckling, efter att den tidigare medarbe-
taren med detta ansvar gått i pension.

– Kommunen behöver också ta fram en handels-
policy som kopplas till översiktsplanen både vad gäller 
stadskärnan och nya handelsområden, menar han.

41 procent färre turister under 2020
Under januari-september 2020 registrerades 232 000 
gästnätter i Lund, en minskning med 41,4 procent 
jämfört med samma period 2019, enligt data från 
SCB och Tillväxtverket som bearbetats av Tourism in 
Skåne. Minskningen, som främst beror på coronapan-
demin, syns tydligast i statistiken över turism från ut-
landet. Medan antalet gästnätter från personer boende 
i Sverige minskat med 30 procent under perioden har 
de utländska gästnätterna i Lund minskat med hela 
64 procent. Under 2019 stod utländska besökare för 
34 procent av gästnätterna i Lund, men mellan janua-
ri och september 2020 var andelen endast 22 procent.

Före coronapandemin var turismen i Lund re-
kordstor. Antalet gästnätter i kommunen hade ökat år-
ligen sedan 2013, om än i en lägre takt under 2019 än 
tidigare. 515 800 gästnätter registrerades i Lund under 
2019, en markant ökning sedan bottennoteringen 
2012 på 209 600 gästnätter. Det visar statistik från 
SCB/Tillväxtverket, bearbetad av Tourism in Skåne.

Handeln har vuxit i Lund under det senaste decenniet, 
efter en stabil sysselsättningsutveckling under 90- och 
00-talen. Att sysselsättningen i branschen ökat under 
2010-talet beror förvisso till viss del på en statistisk om-
klassificering av Tetra Pak, men även om denna faktor 
exkluderas har branschen vuxit i Lund under senare år.

Tetra Pak driver upp siffrorna
Handeln brukar indelas i två huvudgrenar; detaljhan-
del och partihandel. Till detaljhandeln hör dagligva-
ruhandel som sällanköpshandel. Partihandel omfattar 
grossisthandel och annan handel med omfattande 
volymer. Delar av Tetra Paks verksamhet bytte 2011 
klassifikation från teknisk konsultverksamhet till 
partihandel, vilket inte påverkar företagets verksamhet, 
men ger statistiken över antalet anställda i handeln i 
Lund ett lyft. 2010 sysselsattes totalt 5 800 personer 
inom handeln i Lund. 2011 var siffran 8 300 personer.

Dagligvaruhandeln bakom handelns 
sysselsättningstillväxt under 2010-talet
Detaljhandeln, den del av handeln som inte påverkas 
av Tetra Paks omklassificering, har vuxit med omkring 
350 sysselsatta sedan 2007. Data från Handelns Ut-
redningsinstitut (HUI) visar att det är dagligvaruhan-
deln som ligger bakom ökningen. Dagligvaruhandeln 
sysselsatte 1 330 personer i Lund 2018, 350 fler än 
under 2007. Därmed har dagligvaruhandeln nästintill 
vuxit ifatt sällanköpshandeln, som sysselsatt omkring 
1 400 personer under hela perioden. Utvecklingen i 
Lund skiljer sig från utvecklingen i Malmö, och ut-
vecklingen i Sverige i stort, där sällanköpshandeln och 
dagligvaruhandeln vuxit i ungefär samma takt.

Bra sommar för handeln efter tuff coronavår
Sven Petter Hovelius, ordförande för Lunds 
Handelsförening, menar att coronakrisen drabbat 

Efter en lång tid av stabilitet har handeln vuxit markant un-
der 2010-talet. Ökningen beror delvis på att delar av Tetra 
Pak omklassificerats till att nu räknas som partihandel-
företag, men också att dagligvaruhandeln vuxit under den 
senaste tioårsperioden. Sällanköpshandeln har däremot 
haft ett oförändrat antal anställda under hela 2010-talet.

Under 1990- och 2000-talen var förändringarna i antalet 
sysselsatta i Lunds handelsbransch små. Branschen upp-
levde större svängningar i Sverige som helhet, men i Lund 
var stabiliteten större.

LUNDS HANDEL - EN VÄXANDE BRANSCH UNDER 2010-TALET

*Statistiken från 2019 är ej jämförbar med tidigare år, då SCB:s insamlingsmetodik förändrats. Statistiken över antalet sysselsatta är inte heller 
jämförbar mellan de tre perioderna, då SCB vid två tillfällen reviderat sin branschindelning. Källa: SCB
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– Vi har spännande samarbeten med Lunds uni-
versitet och med universitetssjukhusen i Malmö och 
Lund med doktorer som är världsledande. Det är 
klart att det stärker vår position inom forskningen 
på Baxter, säger han.

Omfattande småföretagande och 64 nystar-
tade företag sedan 2015
Medan AstraZeneca och Baxter helt eller delvis lämnat 
Lund är det istället de mindre företagen som gör att 
life science-branschen i kommunen växer. Sedan 2015 
har 64 nya life science-företag sett dagens ljus i Lund, 
och enligt de senast tillgängliga uppgifterna från före-
tagen sysselsätter de idag omkring 170 personer.

Småföretagen i life science-branschen är fler i 
Lund än någon annanstans i Skåne. 51 procent av 
de sysselsatta inom Lunds life science-bransch arbe-
tar i företag med färre än 50 anställda. I Skåne som 
helhet är motsvarande andel bara 35 procent, och i 
Malmö bara 25 procent.

Trots att storföretagen AstraZeneca och Baxter helt eller delvis lämnat Lund 
växer återigen life science-branschen i Lund. Det är småföretagen som driver 
utvecklingen, bland annat har 64 nya life science-företag startats i Lund sedan 
2015. Närheten till universitetet, Skånes universitetssjukhus, science parks och 
inkubatorer är några av förklaringsfaktorerna bakom de nystartade företagen.

LIFE SCIENCE
Småföretagen driver sysselsättningstillväxten

Närhet till universitet och forskarparker 
viktig för life science-branschen
Över hälften av företagen inom Lunds life scien-
ce-bransch har kopplingar till Ideon, Medicon 
Village eller inkubatorn Smile. Ebba Fåhraeus, vd 
för Smile Inkubator, tror att framgång föder fram-
gång, och att nya start-ups inspireras av att det finns 
många exempel på företag som lyckats i Lund.

– Jag tycker att näringslivet fullständigt har 
exploderat med alla nya startupföretag. Framgången 
drivs av vissa bolag som var startups för flera årtion-
den sedan. Alla nya företag har inte lyckats, en del 
går under, men det finns några som lyckats extremt 
väl och det föder nya framgångar, säger hon.

Den universitetsnära miljön syns även på vilka 
typer av företag som finns i Lund. I Malmö är 
kontraktstillverkande företag betydligt vanligare än 
kontraktsforskande företag, men i Lund är fördel-
ningen den omvända.

Medicinteknik är den största delbranschen 
i Lund
Över 1 000 av de 2 400 personer som arbetar inom 
Lunds life science-bransch sysselsätts i den största 
delbranschen medicinteknik. Baxter, som bland 
annat arbetar med utrustning till dialys, är det 
största företaget inom denna kategori, men även 
hematologi-företaget Cellavision, med omkring 115 
anställda, räknas till denna kategori. Medicinteknik 
är en stor bransch i hela Skånes life science-sektor.

Den näst största delbranschen i Lunds life scien-
ce-bransch är bioteknik. Det är även den mest expansi-
va delbranschen i Lund. Dagens bioteknin-företag sys-
selsätter över 600 personer i kommunen, jämfört med 
knappt 400 under 2015. Totalt arbetar 850 personer i 
hela Skåne med bioteknik, och omkring tre fjärdedelar 
av dessa finns alltså i Lund. De största företagen inom 
bioteknik i Lund är Bioinvent International, Repligen, 
Hansa Biopharma och Alligator Bioscience.

2 400 personer arbetar i Lunds 225 life scien-
ce-företag. Det är en ökning med 400 personer 
sedan 2015. Det visar en rapport som tagits fram 
av Øresundsinstituttet inom ramen för Inter-
regprojektet Greater Copenhagen Life Science 
Analysis Initiative som genomförs tillsammans 
med Medicon Valley Alliance. Rapporten bygger 
på en kartläggning av och intervjuer med företag 
verksamma inom skånsk life science. Lunds life 
science-bransch präglas av ett omfattande småföre-
tagande, och en innovativ miljö nära kopplad till 
universitetet, Skånes universitetssjukhus, Lunds 
science parks, Medicon Village och Ideon Science 
Park, samt inkubatorn Smile. Sysselsättningen i life 
science-företagen i Lund totalt sett växer, trots att 
sysselsättningen i storföretagen minskar.

Två omorganisationer har fått storföretag 
att flytta från Lund
Under 2010 gick Astra Zeneca igenom en omorga-
niseringsprocess vilken ledde till att företaget, efter 
55 års närvaro i Lund, flyttade sin verksamhet från 
kommunen.

Under 2018 kom nästa stora bakslag för sysselsätt-
ningen i Lunds life science-bransch. Amerikanskägda 
Baxter, som fem år tidigare köpte lundaföretaget 
Gambro, organiserade om verksamheten i företaget. 
Baxter arbetar därför just nu med att att flytta pro-
duktionen från Lund till Italien, och med att att flytta 
delar av FoU-verksamheten från Lund till Indien. 
När omorganisationen är klar väntas antalet syssel-
satta på Baxter i Lund ha minskat från knappt 900 
till mellan 150 och 200. Att Baxter inte lämnar Lund 
helt har att göra med de unika förutsättningar som 
finns för forskningsverksamhet i Lund, menar före-
tagets platschef i Lund och Director of HD Therapy 
and Water Technologies, Per-Ola Wictor.

SMÅ- OCH MIKROFÖRETAG STÅR FÖR HÄLFTEN AV 
SYSSELSÄTTNINGEN I LUNDS LIFE SCIENCE-BRANSCH

*Bygger på senast tillgängliga uppgifter från företagen, 2018-2020. Källa: Interregprojektet Greater Copenhagen Life Science Analysis Initative, 
Øresundsinstituttet, Medcon Valley Alliance

Antal sysselsatta inom Lunds life science-bransch, 
efter företagens storleksklass

Antal sysselsatta inom Lunds life science-bransch 
efter delbransch 2015-2020*

De fem mest snabbäxande life science-företagen i 
Lund sedan 2015
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Antal sysselsatta inom Skånes life science-bransch, 
efter företagens storleksklass
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International AB
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Ebba Fåhraeus: Oro för framtida ledarförsörjning 
när de stora life science-bolagen lämnar Lund
Storföretag som Ericsson, Gambro och Astra Zeneca har haft stor betydelse som 
ankarföretag i Lund och har bidragit med erfaret ledarskap till de många nya företag 
som växt fram. Nu är Ebba Fåhraeus, vd för Smile Incubator vid Medicon Village, oro-
lig för att det inte växer fram nya generationer av ledare med storföretagserfarenhet 
inom life science sedan de stora bolagen i branschen helt eller delvis lämnat Lund. 
Samtidigt noterar hon att näringslivet i Lund formligen ”exploderat” och att vissa av 
dagens framgångsbolag var små startups för några årtionden sedan.

Ebba Fåhraeus har själv ledarerfarenhet från såväl 
ICT- som life scienceklustret i Lund och gläder sig 
över hur Lund utvecklats till en innovativ närings-
livsstad där det i snabb takt växer fram nya upp-
startsföretag samtidigt som etablerade företag söker 
sig till den skånska universitetsstaden för att ta del 
av kompetens och kreativitet.

–  Jag tycker att näringslivet i Lund fullständigt har 
exploderat med alla nya startupföretag. Framgången 
drivs bland annat av några 
bolag som var startups för 
flera årtionden sedan som 
Axis och Cellavision. Alla nya 
företag har inte lyckats, en  
del går under, men det finns 
några som lyckats extremt väl 
och det föder nya framgångar. 

– Inom life science är 
tillkommelsen av Medicon 
Village av väsentlig bety-
delse för Lund. Med många 
småbolag på samma område 
så uppkommer medicief-
fekten när företagens vägar 
korsar varandra så att det 
uppstår nya tankar.

Trots den positiva utvecklingen för Lunds inno-
vationssystem så saknas inte moln vid horisonten. 
Ebba Fåhraeus pekar på ett kortsiktigt dilemma och 
en mera långsiktig utmaning:
• Det finns inga lediga labb för Lunds uppstarts-

bolag. ”Det byggs inte heller några nya labb, 
det är ett jätteproblem”.

• Lund saknar stora ankarföretag inom life scien ce 
sedan Astra Zeneca lämnat staden och Baxter/
Gambro flyttar produktionen till Italien.

– Jag upplever Lund som en företagarvänlig och 
väldigt innovativ stad. Det finns en stor vilja från 
kommunen att tillmötesgå näringslivet. Men en 
sak jag vill skicka med till kommunen och som 
har att göra med alla växande life sciencebolag är 
att det inte längre finns lediga labb i Lund, säger 
Ebba Fåhraeus.

När Astra Zeneca 2012 lämnade Lund och 
lokalerna med hjälp av Mats Paulssons stiftelse för 

forskning, innovation 
och samhällsbyggande 
togs över av nybildade 
Medicon Village var det 
just tillgången till det 
stora läkemedelsföretagets 
labb som lyftes fram som 
en värdefull tillgång. Det 
fick Lund Life Science 
Incubator att flytta in 
i Medicon Village där 
namnet senare ändrades 
till Smile Incubator. Såväl 
de nya företagen som 
startats hos Smile som 
en rad andra företag har 
under årens lopp nyttjat 
Medicon Villages labb. 

Enligt Øresundsinstituttets analys Life science in 
Skåne har 64 nya life science-företag startats i Lund 
mellan 2015 och 2020.

Samspelet mellan nya uppstartsföretag och etable-
rade storföretag har varit viktigt för utvecklingen av 
Lunds näringsliv menar Ebba Fåhraeus.

– Ericsson utvecklade bluetooth i Lund och här 
fanns kunniga ingenjörer som flyttade runt mellan 
bolagen och som fick testa tidiga versioner. Det 

”Jag tycker att nä-
ringslivet i Lund full-
ständigt har explo-
derat med alla nya 
startupföretag. Fram-
gången drivs bland 
annat av några bolag 
som var startups för 
flera årtionden sedan.”

skapade väldigt mycket kompetens som spridit sig. 
Ytan i Lund är liten och folk lär känna varandra. 
Det är lätt att komma i kontakt med folk och trans-
aktionskostnaden är låg. 

Eftersom många av uppstartsföretagen i Lund startas 
av forskare från universitetet är behovet av kompe-
tens inom organisation och marknad stort.

– Forskarna är sällan skolade i ledarskap. För att 
bygga företag och lyckas måste du ha förståelse för 
ledarskap och kunna bygga ett team. De behöver 
kompetensen som storbolagsmänniskorna har. Den 
kompetensen fungerar samtidigt som en brygga 
mellan de små och stora företagen. De stora företa-
gen behöver innovationerna från de små företagen.  
De små bolagen behöver kunskap om hur det fung-
erar i storföretagen och vad de vill ha från de små 
vid olika faser i utvecklingen, säger Ebba Fåhraeus.

De stora bolagen har också bidragit till att göra 
Lund till en mera internationell stad såväl genom 
ägarkopplingar som genom rekrytering av personal 
från olika länder.

– Här tror jag att Astra Zeneca fram till ned-
läggningen men framför allt Sony Ericsson på sin 
tid spelade en viktig roll i Lund.

– Sedan ska vi inte glömma bort att det gjorts en 
del riktigt coola affärer med startups i regionen som 
gjort att Silicon Valley fått upp ögonen för oss. Det 
gäller bolag som varit internationella från dag ett.

Jan Erik Solems skapelse Polar Rose i Malmö 
köptes av Apple 2010 och nu i år såldes ett annat 
företag han varit med om att skapa, Mapillary, till 
Facebook. TAT, som startade i Lund och flyttade 
till Malmö, köptes 2010 av RIM/Blackberry och 
Lundaföretaget Scalado köptes 2012 av Nokia.

När Ebba Fåhraeus talar om det vitala life scien-
ce-klustret i Lund pekar hon på en rad samverkande 
positiva faktorer. Forskning vid Lunds universitet 
med LTH, Medicinska fakulteten och BMC, fors-
karparkerna Medicon Village och Ideon samt de nya 
forskningsanläggningarna MAX IV och ESS. Ändå 
känner hon en viss oro inför framtiden. Lunds life 
science-kluster har snart inget stort ankarföretag som 
kan bidra med ovan nämnda ledarskaps- och storföre-
tagskompetens till framtidens uppstartsföretag. 

Astra Zeneca lämnade Lund 2012 och nu flyttar 
Baxter (Gambro) sin produktion från Lund till 
Italien. Från och med 2022 kommer Baxter endast ha 
kvar en mindre forskningsavdelning samt viss övriga 
verksamhet med en total personalstyrka i Lund på 
cirka 150 personer. Näst största arbetsgivare inom life 
science i Lund är idag CellaVision med 114 anställda.

– Det är ett jätteproblem att Lund saknar stora 
ankarföretag inom life science. Om tio år har alla 
kompetenta personer från Astra Zeneca gått i pensi-
on, säger Ebba Fåhraeus.

Ett annat hot mot Lunds life science-kluster är de 
fortsatta effektiviseringarna inom svensk sjukvård.

–När det blir tillräckligt resurssnålt i sjukvården 
finns det inget utrymme att samverka med indu-
strin. I Sverige har vi världens bästa register och 
biobanker. Men vi tänker inte längre på dem som 
strategiska resurser för life science-industrin.

Att Lund är en del i det framgångsrika klustret 
Medicon Valley betyder att Ebba Fåhraeus har god 
kontakt även med danska verksamheter.

– Jag har möten med Medicon Valley Alliance, 
vi är partner i Health Tech Nordic och har bolag 
på Smile Incubator som får mentorskap inom 
Nome som är ett initiativ från Novo Nordisk 
Fonden. Vi har samarbetsprojekt med de danska 
universiteten DTU och CBS. Men jag skulle gär-
na se mer samverkan med den danska industrin. 
Men de diagnoser vi har bolag inom har inte 
riktigt stämt överens med den danska delen av 
Medicon Valley. Och diabetesforskare vid Lunds 
universitet som startar bolag har en tendens att 
knyta sig till Medeon i Malmö som driver ett 
stort diabetesnätverk.

Det finns även ett visst konkurrensförhållande 
mellan svenska och danska inkubatorer menar 
Ebba Fåhraeus och pekar på danska Novo Nordisk 
Fondens storsatsning på BioInnovation Institute i 
Köpenhamn som idag har en nordisk strategi.
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Ebba Fåhraeus, vd Smile Incubator.
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Göran Grosskopf: Lund behöver bättre förut-
sättningar för internationella företag och expats

Universitetet, starka storföretag och nya uppstartsföretag på forskarparkerna Ide-
on och Medicon Village är Lunds styrka som näringslivsstad. Men innovationerna 
behöver matchas med riskkapital och Lund måste i ännu högre grad utvecklas till 
en internationell stad för att vara attraktiv för globala företag och expats. Det men-
ar Göran Grosskopf som är ordförande i Medicon Village ägarstiftelse.

– Det jag upplever som den absolut starkaste för-
delen med Lund som näringslivsstad är universite-
tet och den kompetensförsörjning och innovation 
som det bidrar med. Lund har gjort en fascineran-
de resa med att bygga upp och bibehålla ett starkt 
näringsliv, det måste man lyfta fram att staden 
lyckats bra med. 

Det konstaterar Göran Grosskopf som har en 
unik inblick i näringslivet såväl globalt som i Skåne. 
Han har arbetat nära de framgångsrika företagsle-
darna Hans Rausing, Ingvar Kamprad och Mats 
Paulsson som alla har en 
stark koppling till Lund. 

Göran Grosskopf har en 
bakgrund som civilekonom, 
jurist och professor i han-
delsrätt, rättsvetenskap och 
skatterätt och har tidigare 
varit styrelseordförande 
i Tetra Laval Group och 
Ingka Holding BV (driver 
IKEA-varuhusen). Idag är 
han styrelseordförande i 
byggkoncernen Peab samt i 
Mats Paulssons stiftelse för 
forskning, innovation och 
samhällsbyggande som äger Medicon Village i Lund.

– Medicon Village är ett bra exempel på den 
kreativitet som finns i Lund, om man ser till anta-
let företag som etablerats där varav flera börjar bli 
riktigt framgångsrika, säger han.

Bildandet av Medicon Village är även ett exempel på 
hur Lunds näringsliv utvecklats genom ett stort engage-
mang från enskilda personer och familjeägda företag.

Astra Zenecas besked i mars 2010 om att 
forskningsverksamheten i Lund skulle läggas 
ned vid utgången av 2011 lade grunden till det 

som idag är Medicon Village. Forsknings- och 
Innovationsrådet i Skåne, FIRS, arbetade under 
ledning av Allan Larsson, dåvarande ordföranden 
i Lunds universitet och tidigare finansminister, 
fram en plan för hur Astra Zenecas forskningslo-
kaler i Lund skulle kunna bli basen för en bred 
samverkanssatsning inom livsvetenskap. Peabs 
huvudägare och ena grundare, Mats Paulsson, 
blev intresserad av konceptet och skänkte året 
därpå 100 miljoner kronor till bildandet av Mats 
Paulssons stiftelse för forskning, innovation och 

samhällsbyggande som 
köpte Astra Zenecas forsk-
ningslokaler i Lund och 
bildade Medicon Village. 
En stor del av de många 
nya life science-företag 
som bildats i Lund sedan 
2015 har idag sin bas i 
Medicon Village och dess 
inkubator Smile.

En viktig person bakom 
bildandet av Mats Paulssons 
stiftelse och Medicon Villa-
ge är Göran Grosskopf som 
lärt känna Mats Paulsson 

under sina många år som ordförande i Peab. 

På samma sätt har åren som ordförande i Tetra Laval 
Group skapat nära band till familjen Rausing. Göran 
Grosskopf fanns med som rådgivare när Julia och 
Hans Kristian Rausing sommaren 2020 beslutade att 
donera omkring en kvarts miljard kronor till en ny 
svensk stiftelse som ska etablera en klinik på Medicon 
Village med fokus på behandling och diagnostik av 
cancer som huvudsaklingen drabbar kvinnor.
– Det var Hans Kristian Rausing som tyckte att 
han ville göra något för Lund där han är född och 

uppvuxen. Jag tycker det är väldigt fint. Deras do-
nation kommer verkligen att komma Lundaborna 
och övriga skåningar till del. Det handlar både om 
möjligheten till behandling och om utvecklingen 
av nya behandlingsmetoder genom kopplingen till 
forskningen, säger Göran Grosskopf.

– Nu har vi tre kliniska miljöer på Medicon Vil-
lage, det kommer att bli fantastiskt bra. Lund är på 
väg att bli Nordens främsta cancerforskningscenter.

Ingvar Kamprad är ytterligare en person som hade 
starka band till Lund och som Göran Grosskopf 
lärde känna under sina år som ordförande i Ingka 
Holding som driver flertalet av IKEA-varuhusen i 
världen. Via IKEA, Ikano och stiftelser har Ingvar 
Kamprad under årens lopp satsat miljardbelopp i 
Lund. Det handlar om allt från bygget och ägandet 
av mer än hälften av Ideons fastigheter fram till 
2013, bildandet av Ingvar Kamprad Designcentrum 
vid Lunds Tekniska Högskola samt delfinansiering-
en av bygget av Kampradhuset på Skånes Universi-
tetssjukhus i Lund.

– Det går tillbaka till Ingvars mamma som fick 
cancer och blev väl omhändertagen på sjukhuset i 
Lund, berättar Göran Grosskopf.

– Det gav honom en nära kontakt med några 
viktiga Lundaforskare. Ingvar lärde även känna 
Ruben Rausing, de hade en väldigt nära kontakt 
och utbytte mycket erfarenhet kring företagsbyg-
gande.

Förr var flera av Lunds storföretag familjeägda, 
idag är det bara Tetra Pak som är det, noterar 
Göran Grosskopf. Samtidigt har antalet utland-
sägda företag i staden ökat från knappt 100 
till nära 300 företag. Många anställda i Lunds 
näringsliv kommer från andra länder.

Vikten av att Lund är och förblir en attraktiv 
stad på alla nivåer är återkommande i Göran 
Grosskopf resonemang kring hur näringslivet kan 
fortsätta utvecklas. 

– Jag tror att det är oerhört viktigt framöver 
att Lunds kommun bidrar till att skapa ännu 
bättre förutsättningar för ett internationellt 
näringsliv och för expats som kommer hit från 
andra länder för att jobba.

– Man ska ha klart för sig att när det gäller 
många expats så är det bara ena maken som job-
bar och då är det sociala livet extra viktigt.

Han tycker dock att han sett en ökad medve-
tenhet om detta hos kommunen som bl.a. driver 
International Citizen Hub i samarbete med 
Malmö och Region Skåne.

Fortfarande finns det mycket kvar att göra för 
att Lunds näringsliv ska nå sin fulla potential, 
menar Göran Grosskopf. Trots att kompetens-
försörjningen via universitetet är stark är det en 
utmaning för många företag att hitta kompetent 
personal och då inte bara ingenjörer utan även på 
verkstadsgolvet.

– En svaghet är att industriföretag inte är det 
första man tänker på när det gäller Lund, trots fram-
gångsrika företag som Åkerlund & Rausing, Tetra 
Pak, Gambro och Alfa Laval. Det finns inte heller 
någon längre tillbakagående industritradition i Lund 
som du har på många andra industriorter. Men det 
finns en enorm innovationskraft i Lund inte bara på 
universitetet utan även bland företagen, säger Göran 
Grosskopf.

När det gäller de idéer som mynnar ut från 
universitetet och de nya uppstartsföretagen på 
Ideon och Medicon Village är det viktigt att 
lyckas matcha innovationerna med tillgängligt 
riskkapital. 

– Att man balanserar innovationskraften och 
den finansiella kraften är en viktig faktor. Där 
tycker jag att det börjar bli lite bättre, men det har 
varit väldigt Stockholmsfokuserat och för lite stöd 
från Stockholm när det gäller kapital och stöd på 
olika sätt. Där skulle nog kommunen kunna vara 
mer aktiv och hjälpa företagen i samband med att 
man försöker få in kapital. Exempelvis genom att 
stötta med egna kontakter i Stockholm och på an-
dra sätt försöka promota Lund som attraktiv stad 
för företag och investerare, säger han. 

Göran Grosskopf (tv) och Mats Paulsson vid Medicon Village 
femårsjubileum.
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”Det var Hans Kristian 
Rausing som tyckte 
att han ville göra nå-
got för Lund där han 
är född och uppvux-
en. Jag tycker det är 
väldigt fint.”



72 73

BRANSCHER: IT/TECH

ØRESUNDSINSTITUTTET – LUNDS NÄRINGSLIV • Januari 2021

BRANSCHER: IT/TECH

ØRESUNDSINSTITUTTET – LUNDS NÄRINGSLIV • Januari 2021

antalet nya jobb. Tillsammans har företagen i Lund, 
Malmö och Helsingborg skapat 4 800 nya jobb 
inom information- och kommunikation under de 
senaste tio åren. Det motsvarar 92 procent av den 
totala sysselsättningstillväxten i branschen i Skåne 
under perioden. Totalt sysselsatte branschen 23 600 
skåningar under 2019, 86 procent av dessa arbetar i 
någon av Skånes tre största kommuner.

Storstadsregioner dominerar techbranschen
Totalt växte information- och kommunikations-
branschen i Sverige från 168 900 till 209 700 
anställda mellan 2008 och 2018, en ökning med 
24 procent. 76 procent av alla anställda i branschen 
arbetade 2018 i Skåne, Västra Götalands eller 
Stockholms län, och det är också i dessa regioner 
sysselsättningstillväxten är som störst. 88 procent av 
alla nya jobb i branschen skapades i de tre storstads-
länen under 2008-2018.

Över hälften av alla sysselsatta inom information- 

IT/Tech-branschen växer i Lund. Sysselsättningen har ökat med 2 200 personer på 
tio år, och den procentuella sysselsättningsökningen i branschen har varit större 
än i både Malmö och Helsingborg under perioden. Den innovativa miljön i Lund, den 
högutbildade arbetskraften och kommunens roll som kunskapscentrum är några 
av nycklarna till branschens framgång. Men det saknas billiga lokaler för startups.

IT/TECH
En tillväxtbransch i Lund

och kommunikationsbranschen arbetar i Stockholms 
län. Skåne och Västra Götaland står tillsammans för 
omkring en fjärdedel av alla sysselsatta i branschen.

Det finns flera anledningar till att storstadsre-
gionerna dominerar techbranschen. En av anled-
ningarna är att branschen behöver en högutbildad 
arbetskraft, vilket i större utsträckning finns i 
landets storstadsregioner. En annan anledning är 
att techbolag inte har samma behov av exploaterbar 
mark för att växa som exempelvis industrin har.

Den innovativa miljön nyckel till branschens 
framväxt i Lund
En av de mest framträdande profilerna i Lunds 
tech-bransch är Bert Nordberg. Han är idag ordfö-
rande för Sigma Connectivity, och var tidigare vd 
och styrelseordförande i Sony Mobile. Den inno-
vativa miljön i Lund är en nyckel till att tech-bran-
schen vuxit sig stor i staden, enligt Bert Nordberg. 
Forskningssamarbeten och högutbildad arbetskraft 
ligger bakom att många start-ups, menar han.

– Lund väldigt bra för det finns många små som 
har gjort nischade lösningar, säger Bert Nordberg.

Den innovativa är en viktig faktor även för de 
större företagen, menar han.

– Lund ska nog ska vara lite mer kaxiga än de 
är. Det är ett riktigt kunskapscentrum. Att vi sitter 
med Sigma Connectivity i Lund när 50 procent av 
vårt arbete är åt amerikanska västkustföretag. Så 
duktiga är vi så att de lägger jobben hos oss hellre än 
i Silicon Valley

Ideon ett bra varumärke med dyra lokaler 
för uppstartsbolag menar Martin Gren
Han var en av tre grundare till Axis som vid starten 
var den sjätte etableringen i det då nystartade Ideon.

– Min tes är att Malmö och Lund bytt roller. När 
vi startade Axis var det ingen diskussion, det var 
klart att vi skulle vara i Lund. Om jag startade 
ett företag i dag skulle det vara i Malmö. Men nu 
ligger Axis i Lund och vi skulle inte fundera på att 
flytta.
     Martin Gren menar att Ideons varumärke är 
fantastiskt men pekar på att lokalerna inte är billiga 
och att prisnivån kan begränsa Lunds startup-scen. 
     – Ta Ideon som är en succé på många sätt, och på 
ett sätt inte. Man glömde att det inte finns något billigt 
ställe att bedriva startup på i Lund. Det finns det gott 
om i Malmö.

Techbranschen, eller information- och kommunika-
tionsbranschen som den också kallas, är en tillväxt-
bransch i hela Sverige, så också i Lund. Antalet syssel-
satta inom information och kommunikation har ökat 
med närmare 2 200 personer i Lund mellan 2008 och 
2018. 2019 sysselsattes 5 000 personer i branschen, 
men på grund av förändrad insamlingsmetodik hos 
SCB är siffran inte helt jämförbar med föregående år. 
Branschen är i stor utsträckning ett storstadsfenomen, 
både inom Skåne och i Sverige i stort. Över hälften 
av alla sysselsatta i branschen i Sverige arbetar i Skåne, 
Västra Götaland eller Stockholms län.

Bland Lunds större företag i branschen finns 
Axis Communications, Ericsson, Sigma Connecti-
vity, Sony Mobile och Qlik. Varken Sony Mobile 
eller Ericsson sysselsätter dock lika många personer i 
Lund som det gemensamma företaget Sony Ericsson 
tidigare gjort. När Sony Mobile 2012 köpte ut 
Ericsson ur företaget hade Sony Ericsson över 2 000 
anställda i Lund. 2019 arbetade drygt 700 perso-
ner på Sony Mobile i Lund, enligt uppgifter från 
Bisnode, men därefter har företaget annonserat att 
ytterligare omorganisation kommer att genomföras.

Nära hälften av Skånes nya tech-jobb 
skapas i Lund
Över 4 600 personer sysselsattes inom informa-
tion- och kommunikationsbranschen i Lund under 
2018. Det är 2 200 personer, eller 88 procent fler 
än under 2008. I Skåne som helhet ökade bran-
schen med 4 800 anställda under samma period, 
vilket innebär att Lundaföretagen står för 45 pro-
cent av Skånes sysselsättningsökning i branschen 
mellan 2008 och 2018.

Techbranschen har vuxit snabbare i Lund än i 
Malmö och Helsingborg under 2008-2018, både 
räknat i procentuell sysselsättningstillväxt och i 

Information- och kommunikationsbranschen i Lund har 
varit på uppgång under 2010-talet i Lund. Under finans-
krisen minskade antalet sysselsatta i branschen kraftigt, 
men sedan 2012 har sysselsättningen successivt ökat. 
2016 passerades den tidigare toppnoteringen, sett till 
antalet anställda i branschen, och 2018 sysselsatte bran-
schen över 4 600 personer i kommunen. Det är nära  
2 000 fler än under 2011.

EN TILLVÄXTBRANSCH UNDER 2010-TALET

*Statistiken från 2019 är ej jämförbar med tidigare år, då SCB:s insamlingsmetodik förändrats. Branschspecifik data för 1990-2004 saknas, då SCB ej 
särredovisade antalet anställda information och kommunikation under denna period. Källa: SCB

Antal sysselsatta inom information och 
kommunikation 2008-2019*
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”Varför ringer inte kommunstyrelsens ordförande?”
Personligt engagemang är viktigt och kan vara avgörande för Lund. Det tror Bert 
Nordberg, tidigare vd och styrelseordförande på Sony Mobile, och numera ordförande 
i teknikbolaget Sigma Connectivity. Han investerar gärna själv i småbolag för att hålla 
sig uppdaterad inom teknikområdet och för att hjälpa unga entreprenörer. På öns-
kelistan finns mer kontakt med stadens politiker och ett ökat bostadsbyggande om 
jobben som skapas ska komma Lund till gagn och ett innovationsmuseum.

Bert Nordberg är i grunden ingenjör och det engage-
manget är fortfarande tydligt även om han numera 
arbetar mer med strategiska frågor på lednings- och 
styrelsenivå. Han har tidigare varit vd, och senare 
styrelseordförande, för Sony Mobile i Lund. Idag är 
han engagerad som delägare och styrelseordförande i 
teknikbolaget Sigma Connectivity som startades för att 
ta över personal som var övertalig på Sony Mobile. Han 
är dessutom ordförande i det danska storbolaget Vestas. 

– Det är många bolag i Lund som spenderar 
mina pengar. Jag investerar 
själv i småbolag för jag 
tycker det är spännan-
de. Det har väl inte varit 
världens bästa affär, men 
det känns rätt bra att man 
hjälper unga entreprenörer, 
säger han och fortsätter:

– Jag tror att det 
personliga engagemanget 
på många sätt kan avgöra 
Lunds framtid. Jag har 
varit otroligt engagerad i 
att rädda jobb för folk som har fått sparken från 
Sony. Folk skrattade åt mig när vi startade Sigma 
Connectivity, hur ska det här gå. Jag är ordförande, 
och har varit det från start. Jag har jobbat med 
strategierna och var helt övertygad om att vi skulle 
lyckas. Det var jobbigt första året för vi fick så 
mycket folk, 170 stycken och hade inga kunder. 
Det tar lite tid att komma igång.

Han ser sig själv som handlingsorienterad och 
tycker det är bra med strategier, men att de snabbt 
behöver konkretiseras.

– Hitta inte på någon ny business, gräv där du 
står. Det kanske är därför jag är populär i styrelser, 
jag säger ifrån om det är trams. Jag tror att det 
har blivit för mycket floskler och PK. Drivkraften 
här har varit att skapa jobb i Skåne, men jag har 
kommit på att ingen riktigt bryr sig. Jag gör det 

ändå för jag är mån om ingenjörerna, säger han 
och fortsätter:

– Jag tycker om problem, jag blir extra engage-
rad när det är svårt.

Lunds har många fördelar där närheten till univer-
sitetet är den absolut största, menar han.

– Kompetenstillgången med högutbildad 
arbetskraft och forskningssamarbeten, det kommer 
många start-ups från universitetet.

Andra styrkor han lyfter 
fram är att staden är tillgäng-
lig med bland annat E6 och 
E22, närheten till flygplatsen i 
Kastrup och en bra digital ut-
byggnad. Han upplever ibland 
att det främst är universitetet 
och sjukhuset som lyfts fram, 
medan näringslivet också kan 
synliggöras mer.

– Lund ska nog ska vara lite 
mer kaxiga än de är. Det är ett 
riktigt kunskapscentrum. Att 

vi sitter med Sigma Connectivity i Lund när 50 
procent av vårt arbete är åt amerikanska västkust-
företag. Så duktiga är vi så att de lägger jobben hos 
oss hellre än i Silicon Valley, men det är billigare 
också förstås.

För företagen är innovationsmiljön en fördel, 
menar han.

– Lund väldigt bra för det finns många små som 
har gjort nischade lösningar så man slipper själv 
hålla på. Det tycker jag är en stor fördel.

Han efterfrågar en närmare koppling till stadens 
politiker. Förr fanns det middagar där företagare och 
politiker träffades och nätverkade, men idag finns 
inte representation på samma sätt, menar han.

– Företagsetableringar och satsningar sker inte 
per automatik, det är människor som snackar ihop 

sig och gör saker.
Han är själv öppen för en närmare kontakt med 

politiken.
– Sigma Connectivity håller på att bli ett rätt 

stort bolag och närmar sig miljardomsättning 
i Lund. Jag har aldrig pratat med en politiker i 
staden, säger han och fortsätter:

– Varför ringer inte kommunstyrelsens ordfö-
rande mig och frågar om en lunch? Det hade jag 
såklart ställt upp på, jag hade till och med betalt 
för den, säger han skämtsamt.

Bert Nordberg tycker att politiker och tjäns-
temän i staden ska inrikta sig på kontakt med 
forsknings- och utvecklingschefen på företag, inte 
företagets vd.

– Vd:n anställer inte folk. Forsknings- och 
utveklingschefen kan lugnt sätta 100 man i Lund 
utan att blinka för han har 6 000 utvecklare och är 
intresserad av kompetens, universitet och så vidare. 
Då ska man bestämma sig för att det är vår mål-
grupp och bygga en presentation om hur staden 
kan hjälpa och vad Lund är bra på. 

Politikerna kan också vara behjälpliga när 
företag funderar på att lämna staden eller drar ner 
verksamheten, menar han.

– Om Sony har jag sagt sedan jag slutade att 
det sker på det plågsamma japanska sättet att det 
blir mindre och mindre för att sedan försvinna 
från Lund. Om ingen åker från Lunds kommun 
till Tokyo och har ett bra förslag till dem. Skulle 
borgmästaren åka dit hade de haft respekt för det.

En viktig satsning som Lund bör göra, enligt Bert 
Nordberg, är att bygga fler bostäder. Han ser det 
som en nackdel att Lund inte köpt upp lika mycket 
mark historiskt som till exempel Malmö har gjort. 

– Det är svårt för staden att få nytta av alla som 
jobbar här för de blir skattebetalare i andra kommu-
ner. Det hjälper inte. Jag vet inte hur många procent 
av de anställda på Sigma Connectivity soom bor i 
Lund, men det är otroligt få. Det är en akilleshäl för 
Lund om man tittar på det ekonomiskt. Det är ing-
en brist på arbetstillfällen, det är brist på invånare i 
Lund som kan göra kommunen rikare. 

Lösningen är att köpa mer mark, menar Bert 
Nordberg.

– Fast egendom har ingen blivit fattig på. Man 
måste bara vara uthållig. Jag vet inte hur mycket 
det kommer att räcka till, men helt klart är att 
5 000 invånare till som tjänar pengar hade varit 
jättebra för Lund. Professorsstaden rymmer bara 
så många, vill man ha dit riktigt högavlönade som 

betalar mycket skatt måste man nog expandera den 
typen av områden också faktiskt.

Liksom Bert Nordberg tycker att universiteten är 
stadens främsta styrka, tror han att ESS kommer att 
få en stor inverkan framöver. Han är själv engagerad 
i att stärka kopplingen till näringslivet just nu.

– ESS har inte haft någon impact än, men 
kommer att ha. Det tar sin tid och det är fine. Vi 
ska bara få några svenska bolag att sätta instrument 
på ESS. Just nu är det 15 utländska investeringar, 
men inga svenska. Det har jag lovat att hjälpa till 
med, säger han.

Han driver även frågan om ett nytt museum i 
Lund. När arkitekttävlingen om att göra om 
stadshuset var aktuell tog Bert Nordberg fram 
ett förslag om ett innovationsmuseum, men det 
blev inte utvalt. Nu försöker han istället påverka 
designen av de nya hållplatserna för spårvägen som 
öppnar i december, och om inte det skulle fungera 
har han själv planer på att förverkliga idén.

– Allt som är skapat i Lund gör vi som en 
utställning. Jag har inte gett mig och vet inte om 
idén med hållplatserna blir av. Men Martin Gren 
på Axis och jag har sagt att om det inte funkar 
köper vi en tomt och bygger ett museum själva och 
tar inträde. Alla studenter skulle få gå igenom och 
se vad som har skapats och gamla professorer kan 
arbeta med innehållet. När man kör bil måste man 
se både i backspegeln och framåt. Det gäller även 
när man kör en stad. Det är min uppfattning.

”Företagsetable-
ringar sker inte 
per automatik, det 
är människor som 
snackar ihop sig 
och gör saker.”
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Bert Nordberg, ordförande och delägare i teknikbolaget 
Sigma Connectivity i Lund.
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Martin Gren: ”Om jag skulle starta ett företag 
idag skulle det vara i Malmö”
Nätverksvideoföretaget Axis Communications, som sedan 2015 ägs av japanska Canon, 
har inga planer på att lämna Lund. Tvärtom storsatsar Axis i hemstaden med ny hu-
vudkontorsbyggnad i utkanten av Ideonområdet och planer på ytterligare ett kontor på 
Brunnshög. Däremot tycker Martin Gren, medgrundare och aktiv styrelseledamot i Axis, 
att Lund är för traditionsbundet och om han hade startat ett företag idag skulle det ha 
hamnat i Malmö. Han efterfrågar billigare lokaler för startups i Lund och hoppas att uni-
versitetet inte låter forskningen bli ett självändamål utan har ett stort fokus på utbildning.

Martin Gren är en av tre medgrundare till Axis 
Communications som startades 1984 i Lund. Idag 
är han en aktiv styrelseledamot i bolaget som 2015 
köptes av Canon. Att Axis, eller Gren & Karlsson 
Firmware som företaget först hette, startades i 
Lund var ingen slump. Till en början anställde 
grundarna kurskamrater och behövde närheten till 
Lunds tekniska högskola. 

– Vi ligger i Lund av hävd 
och tradition. Vi skulle inte 
fundera på att flytta, det skulle 
inte gå. Vi startade i Lund för 
att jag pluggade där, på den 
tidpunkten var det rätt för 
Malmö var då en ganska kass 
stad. Idag är det nästan tvärt-
om, säger han och fortsätter:

– Min tes är att Malmö 
och Lund har bytt roll. När 
vi startade Axis var det ingen 
diskussion, det var klart att det 
skulle vara i Lund. Om jag skulle starta ett företag 
idag skulle det vara i Malmö.

Martin Gren efterfrågar en större förändringsvilja.
– Lund är för mycket sina traditioner, det tycker 

jag är det stora problemet. Kom ihåg hur det var i 
Malmö på 1980-talet, det skulle byggas en Saabfabrik 
och skapas storslagna lösningar för att lösa Kock-
umskrisen. Sen kom Ilmar Reepalu och städade och 
sa nej, vi får jobba istället. Vi ska inte ha fler storslag-
na lösningar. I Lund är allting ESS och MAX IV. 

Axis startade på Ideon och var det sjätte företaget 
att flytta in i forskarparken. Martin Gren menar att 
de inte gjorde något väsen av sig så att det är få som 
vet om det. Som varumärke tycker han att det var 

fantastiskt att vara en del av forskarparken, men loka-
lerna var inte billiga och han tror att de relativt höga 
hyresnivåerna kan begränsa Lunds startup-scen.

– Jag brukar säga till politikerna att det måste finnas 
en blandning av enklare och finare kontorslokaler. Ta 
Ideon som är en succé på många sätt, och på ett sätt 
inte. Man glömde att det inte finns något billigt ställe 

att bedriva startup på i Lund. 
Det finns det gott om i Malmö, 
säger han.

Idag har Axis cirka 3 600 
anställda och finns i mer än 50 
länder. Framgångssagan bör-
jade med en vilja att starta ett 
företag och inte en produktidé.

– Grunden var att vi ville 
starta bolag, det är lite ovanligt, 
säger Martin Gren.

Det var på Malmö Borgarskola 
som teknikstudenten Martin Gren och ekonomi-
studenten Mikael Karlsson möttes. Några år senare, 
1982, bildar de konsultföretaget Gren & Karlsson 
Firmware. Första kunden hette Diab som vid den 
tiden byggde elektroniken i Luxors första datorer. 
Uppdraget åt Diab gav uppslaget till en ny produkt 
där billiga pc-skrivare kopplades samman med IBMs 
stordatorer genom en ny liten dosa som döptes 
till printserver. Axis bildades i december 1984 när 
Martin Gren och Mikael Karlsson träffade Keith 
Bloodworth som blev den tredje medgrundaren. 

– Jag var teknikern som var väldigt intresserad av 
sälj- och marknadsfrågor. Mikael Karlsson var ekono-
men som var teknikintresserad. Sen kom Keith Blood-
worth som kunde hur sälj fungerade. Vi tänkte redan 
från början hur vi skulle sälja, säger Martin Gren.

”Man glömde att 
det inte finns något 
billigt ställe att be-
driva startup på i 
Lund. Det finns det 
gott om i Malmö.”

– Vi var lönsamma varje år och 1989 gick över 90 
procent av försäljningen på export.

Tio år efter starten inledes satsningen på nät-
verksvideo. 1996 kunde de presentera världens första 
nätverkskamera och som lade grunden till dagens Axis.

Men Axis framgångar handlar inte bara om teknis-
ka innovationer utan även om bolagets affärsmodell.

– Det som är det viktigaste är den här enkla 
modellen att vi säljer till distributörer som säljer till 
återförsäljare som säljer till slutkund. Inga undantag.

Marin Grens poäng är att denna affärsmodell 
skapar stort förtroende där information lätt kan flöda 
mellan Axis och deras distributörer och integratörer.

– Då kan vi se till att slutkunden får den bästa 
lösningen. Det är ingen konstig idé. Det är så riktig 
business fungerar, det är bara det att i startup-värl-
den gör man inte alltid så, säger han.

– Axis är en affärsmodell där vi är återförsäljarens 
bäste vän som vi aldrig går förbi. Vi är partners med 
alla som är med och levererar delkomponenter för 
att få ihop en helhet, precis som alla spelare i ett 
fotbollslag jobbar ihop. Denna modell har överlevt 
från printservers till nätverksvideo.

Företagets fokus ligger på att utveckla produkterna. 
Produktionen lägger Axis ut på på kontraktstillverkare.

Men vägen har inte varit spikrak. En felsatsning led-
de till stora förluster under 1999-2001 och tvingade 
fram en börsnotering av Axis.

– Vi felinvesterade i bluetooth och mobilt internet 
som i grund och botten skulle säljas på ett vis som 
inte passade in i Axis affärsmo-
dell, förklarar Martin Gren.

För Axis har det varit en 
uttalad policy att rekryte-
ra personal med utländsk 
bakgrund. Det började redan 
på 80-talet, berättar Martin 
Gren. Anledningen var att de 
ville ha folk som talade rätt 
språk för att kunna sälja till 
respektive land. 

– Vi hade all support i Lund och anställde 
kvinnor och män som flyttat med till Sverige när 
deras respektive fått ett jobb här. Det ledde till att 
vi hade folk som var rejält överkvalificerade för 
tech-support. Det har gjort att det är en av våra 
bästa internrekryteringsavdelningar. De lär sig allt 
om hur det verkligen går till hos en kund vilket 
kan vara svårt när man kommer in som ingenjör 
i ett så stort bolag som vi är. Det har varit en oer-
hörd framgångsfaktor, säger han.

Idag upplever han att det finns en brist på 
programmerare i Lund och Axis skulle kunna 
sysselsätta fler om det bara utbildades fler. Här 
betonar Martin Gren universitetens roll när det 
gäller utbildning av kvalificerad arbetskraft.

– Universitetens mål är att utbilda studenter samt 
forska. Men forskningens andel ska inte vara för hög 
och bli ett självändamål. 

Martin Gren är nöjd med den kontakt företaget 
har med Lunds kommun idag.

– Kontakterna med Lunds kommun var obe-
fintliga för 20 år sedan. För 10 år sedan var de på 

bättringsvägen, om än inte lika 
bra som idag. 

Att det finns många stora 
aktörer i Lund gör uppdraget 
svårt, tror han.

– Det har Johan Wester 
lärt mig. Lund är stan som är 
omöjlig att styra. Du har så 
många olika kraftcentra. Det är 
kyrkan som är stor, sen är det 
universitetet, sjukhuset och ett 

fåtal storföretag. Det storföretagen har gemensamt är 
att inget av dem är särskilt aktiva i Lund.

När det gäller innovationsaktörerna refererar han till 
en kartläggning gjord av journalisten Thomas Frost-
berg i Sydsvenskan som visade att det fanns för många 
organisationer som är aktiva på samma område.
– Det var så roligt när Frostberg gjorde samman-
ställningen. Den var bra, men tänk om det bara 
hade varit centraliserat. Då hade en person sagt ja 
eller nej, avslutar Martin Gren.
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Martin Gren, medgrundare och aktiv styrelseledamot i Axis.

”Lund är stan som 
är omöjlig att 
styra. Du har så 
många olika kraft-
centra.”
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Ericsson gjorde en omstart i Lund
Forskningen och tillgången till kompetens lockade Ericsson till Lund 1982 där utveck-
lingen av mobiltelefoner etablerades. Framgångar och kriser har präglat mobilverk-
samheten som idag är helägd av Sony. När Ericsson lade ner modemverksamheten 
2014 var det åter kompetensen som fick företaget att stanna kvar Lund genom att 
forskning och utveckling inom affärsområdet Network flyttades dit. Enligt platschefen 
Linda Persson är Lund idag den näst största enheten inom Ericsson Research.

Linda Persson har tillbringat hela sitt yrkesliv inom 
Ericsson och 2007 kom hon till Lund där verksamheten 
på den tiden hade stort fokus mot utveckling av mo-
dem. När modemverksamheten avvecklades 2014 valde 
Ericsson att vara kvar i Lund genom att flytta dit delar 
av utvecklingsarbetet inom affärsområdet Networks. 

För verksamheten i Lund har det inneburit att 
arbetet inom produktledning försvunnit och att 
verksamheten fått en tydligare fokus mot forskning 
och utveckling, FoU. Antalet anställda har sedan 
2014 ökat från drygt 450 till omkring 750 anställda 
plus 80 inhyrda konsulter. 

– Grunden till att vi är etablerade i Lund är att 
här finns mycket kunskap. Vi är idag Ericssons 
näst största forskningssite med långt avstånd till 
trean, det är vi väldigt stolta över, säger Linda Pers-
son som idag är platschef i Lund och ansvarig för 
den del av organisationen som utvecklar basbands-
mjukvara inom Ericsson Networks.

Ericsson affärsområde Networks är en global 
organisation med närmare 30 000 anställda, varav 
cirka 2 000 är anställda inom Linda Perssons ansvar-
sområde med utveckling av basbandsmjukvara.
Det var för drygt tre år sedan som Linda Persson blev 
platschef i Lund och sedan juli 2019 är hon global 
produktutvecklingschef inom Ericsson Networks.

– Majoriteten av Ericssons verksamhet i Lund 
är inom Networks. Jag ansvarar för utvecklingen 
av basbandsmjukvara. I basbandet finns mycket av 
intelligensen i systemet, säger Linda Persson.

I Lund arbetar Ericsson Networks bland annat 
med med forskning, produktutveckling och standar-
disering. Sedan tidigare finns här en patentavdelning 
som en följd av många års omfattande arbete med 
forskning och utveckling i Lund.

– Eftersom vi är så förankrade i Ericssons kärnverk-
samhet har vi en ganska tydlig väg fram i vårt arbete. 
Det är inte så stora svängningar som för tidigare verk-
samheter i Lund med modem och mobiltelefoner.
Universitetet, tekniska högskolan och personer med stor 

kompetens inom mobilteknik, 5G och connectivity är 
några av faktorerna som har hållit Ericsson kvar i Lund. 
Samtidigt blev det ett stort skifte när det gäller arbetets 
inriktning när Ericsson Networks 2014 tog över perso-
nalen från den nedlagda modemverksamheten.

– Det har varit en omstart i Lund och det har 
varit en stor förändringsresa, säger Linda Persson.

Tillgången till kompetent arbetskraft har varit i 
fokus och det har gått bra att växa personalmässigt 
under de senaste åren.

– Återkopplingen jag fått är att vi är attraktiva här 
i Lund och att vi har haft förmåga att hitta komptens 
här. Självklart har vi haft många inflyttade också.

För de som valt att flytta till Lund från andra 
länder så har helhetskoncepetet varit viktigt, berättar 
Linda Persson. Det handlar om att Ericsson i Lund 
kan erbjuda avancerade arbetsuppgifter men även den 
nordiska synen på balansen mellan arbete och fritid, 
närheten till natur och tillgång till internationell skola.

Närheten till Köpenhamn har dock ännu inte re-
sulterat i någon större rekrytering av danska ingenjörer. 
– Men vår patentchef är dansk och sitter i led-
ningsgruppen. Vi jobbar med ett ökat samarbete 
över gränsen.

Övergången från 4G till 5G innebär enligt Lin-
da Persson bland annat en mera energisnål och 
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1982 Svenska Radio Aktiebolaget, SRA, etablerar en en-
het för utveckling av mobiltelefoner i källaren till gamla 
Tornabanken på Mårtenstorget i Lund. SRA samägs 
av Ericsson och italienska 
Marconi sedan 1919.

1983 SRA blir helägt av 
Ericsson och döps om till 
Ericsson Radio Systems 
vars 17 anställda i Lund 
flyttar in i barackerna i 
nyinvigda forskarparken 
Ideon.

2001 Mobilverksamheten 
har gått från framgång till 
kris och Ericsson delar upp verksamheten i Lund. 
Ericsson Mobile Platforms, EMP, bildas för utveckling 
av tekniska platformen till mobiltelefoner åt flera 
tillverkare. Den egna mobilverksamheten får ny hälf-
tenägare och döps om till Sony Ericsson.

2007 har kris åter vänts till framgång. Det året 
sålde Sony Ericsson 13 miljoner mobiltelefoner och 
redovisade en vinst på 1,6 miljarder euro. Samma år 
lanserar Apple sin nya iPhone. 

2008 hade Sony Ericsson 3 600 anställda i Lund exkl. 
konsulter. Ericsson Mobile Platforms hade 1 300 
anställda i Lund. Totalt hade de båda bolagen därmed 
4 900 anställda i Lund plus ytterligare något tusental 
konsulter. I Lund finns även Ericsson Research.

2009 beslutas att EMP ska gå samman med ST-NXP 
Wireless till nya  ST-Ericsson.

2012 Sony Ericsson blir Sony Mobile när Ericsson efter 
stora förluster lämnar samarbetet. Sony Mobiles huvud-
kontor flyttas från Lund till Tokyo.

2013 avslutas samarbetet i ST-Ericsson och utveck-
lingen av fullständiga mobiltelefonplattformar avveck-
las. Utvecklingen av modem för LTE (4G) överförs till 

Ericsson Modems i Lund.

2014 beslutar Ericsson att lägga 
ner modemutvecklingen i Lund 
där företaget har drygt 450 an-
ställda. Ericsson beslutar dock att 
vara kvar i Lund med tanke på den 
komptens och forskning som finns 
i staden. Ericsson Network tar 
över personal i Lund och etablera-
de en mera renodlad FoU-avdel-
ning inom affärsområdet.

2020 Networks satsning i Lund har blivit lyckad och 
växt till 750 anställda, ett 80-tal konsulter samt lo-
kala konsultbolag som anlitas. Lund är idag den näst 
största enheten inom Ericsson Research.

Kluster för IoT Connectivity. Ericsson och LTH 
har bidragit till att det skapats ett mobilkluster 
som senare vidareutvecklats till ett kluster för 
IoT Connecitivy i Lund med fokus mot framtidens 
uppkopplade samhälle. Sony har enligt Sydsvenskan 
etablerat ett globalt FoU-center i Lund. Verksamhet 
i Lund omfattar därmed mer än bara mobiltelefoner 
och är enligt tidningen idag indelad i fyra områden: 
Forskning, design, mjukvaruutveckling och nya 
affärer. Forskningen uppges i huvudsak vara inriktad 
mot 5G och internet of things och designavdelning-
en har varit med och utvecklat Sonys konceptbil 
Vision-S. Volvo Cars och Bosch är andra företag som 
etablerat sig på Ideon i Lund med fokus på IoT Con-
nectivity. Bland övriga företag i klustret finns Sigma 
Connectivity och Huawei.

Ericsson i Lund - framgångar, kriser och omstart med tillgång till rätt kompetens

smartare uppkoppling med kortare svarstider. Det 
möjliggör nya applikationer såväl inom automation 
och industri som i våra bostäder. Självstyrande bilar 
kommer att få stor nytta av den nya teknologin. 

Verksamhetsmässigt innebär det att man går från 
en traditionell värld med mobilt bredband till nya 
lösningar. Men ännu så länge är det operatörerna 
som är Ericssons huvudsakliga kundgrupp och som 
nu ska få stöd när 5G rullas ut i världen.

Sedan beslutet att etablera Ericsson Networks i 
Lund har kontakten med universitetet återuppta-

gits. Idag har Ericsson på toppnivå ett strategiskt 
samarbetsavtal med Lunds universitet på samma 
sätt som man har med KTH, Chalmers och Linkö-
ping. Det innebär att Ericssons forskningschef kan 
göra avstämningar med Lunds universitet och LTH.

– Vi har även ett jättestort forskningsprojekt 
med LTH om avancerade antenner, Massive Mimo. 
Det har gjort att Lund anställt ett antal doktorander 
som vi samarbetar med. 
– Vi har även lite diskussioner med Malmö universitet, 
Campus Helsingborg och högskolorna i Skåne och 
Blekinge, avslutar Linda Persson.

Linda Persson, platschef för Ericsson i Lund och ansvarig 
för basbandsmjukvara inom Networks.

FOTO: E
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Mia Rolf arbetar för att göra Ideon till global aktör
Från pionjär som första svenska forskarpark till en ny inriktning mot att utveck-
las till internationell science park med rötterna i Lund. Det har gått snart 40 år 
sedan Ideon invigdes och åren har inte bara inneburit tillväxt i form av fler företag 
och byggnader utan även ett skifte till ett mera globalt perspektiv på verksam-
heten. Ett exempel på det är förra årets etablering där FN-organisationen Unops 
beslutade att öppna ett globalt innovationscenter på Ideon.

För vd Mia Rolf är Ideon Science Park inte bara en 
angelägenhet för Lund. 

– Vi sitter i Lund, men vi verkar för mer än 
Lund, säger Mia Rolf.

Hon önskar det kunde samarbetas mer mellan 
kommunerna i MalmöLundregionen för att locka hit 
fler företag från bland annat Danmark och Tyskland. 
Men Lund är uppmärksammat i andra länder och 
forskningsanläggningarna bidrar positivt, menar hon.

– Vi har bättre varumärke internationellt än i Skåne 
och Sverige. Man håller ögonen 
på vad som händer här. Det 
har förstärkts av att vi fick 
forskningsanläggningarna Max 
IV och ESS till Lund, men 
redan innan dess kände man 
till Ideon över hela världen.

Ideon har internationali-
sering på agendan, berättar 
Mia Rolf.

– När jag kom hit som vd hade Ideon stått still i 
några år och framför allt var det väldigt skånskt och 
svenskt. Vi måste ta rollen som internationell science 
park mycket tydligare. Från start sa jag att alla våra 
möten måste ske på engelska. Vi kan inte hålla på att 
prata svenska med våra internationella aktörer. Det 
gjorde det lättare att positionera oss internationellt som 
landningsplats för stora och internationella bolag.

Hon lägger stor vikt vid internationaliseringen 
även när det gäller bolagens framtid.

– Ska vi göra samhället en tjänst så ska vi inte 
skapa fler innovationer för lokala och regionala 
bolag. Ska vi få den stora tillväxten i Sverige måste 
våra innovationer vara internationaliserade.

I slutet av 2018 stod det klart att FN-organisa-
tionen UNOPS, med hjälp av Ideon och med 
finansiering från Vinnova, öppnar ett globalt inno-
vationscenter i Lund. Fokus är att uppnå de globala 
utvecklingsmålen inom agenda 2030 genom att 

matcha innovationer mot de globala utmaningarna.
Unops etablering på Ideon blir ett nytt tillskott till 
FN-organisationerna i Öresundsregionen. Sedan 
tidigare finns FN-byn i Köpenhamn med elva 
olika FN-organisationer, inklusive Unops (United 
Nations Office for Project Services), och i Malmö 
ligger FN:s World Maritime University.

– Det är verkligen deep-tech. Kopplingen att vi 
hade både klimat- samt matproduktions- och life 

science-lösningar i samma om-
råde avgjorde att Unops ville ha 
sitt globala innovationscenter 
just här, säger Mia Rolf.

Hon är hoppfull om ut-
komsten av satsningen.

– När FN nu försöker 
koppla samman de globala 
utmaningarna med tekniska 
innovation är det något som 

får skruv på utvecklingen, säger hon och fortsätter:
– Jag ser framför allt ett ökande intresse att lösa 

de stora globala utmaningarna. Det sker bland 
annat på vår inkubator Ideon Innovation där ett 
företag försöker skapa matproduktionssystem i 
form av tekniska plattformar för mindre överpro-
duktion och olika energirelaterade lösningar som 
ska minska CO2-utsläppen. Energimyndigheten 
och Vinnova har varit tydliga med att den här 
typen av innovationer är det de vill ha fram. Det 
har vi mött upp med att inkubatorn checkar att 
bolagen har inriktning mot de globala målen och 
det gäller även oss andra, säger Mia Rolf.

Ideon har i nuläget cirka 400 bolag i forskar-
parken som startades för närmare 40 år sedan. 
Ämnesmässigt inriktar sig parken bland annat 
mot ICT, life science, cleantech och hälsoteknik. 
Digitalisering och connectivity, eller konnektivi-
tet på svenska, är en stor möjlighet framöver tror 

”Ska vi få den stora 
tillväxten i Sverige 
måste våra innova-
tioner vara inter-
nationaliserade.”

Mia Rolf och det är delar som växer i Lund.
– Vi har en superdigitalisering just nu med ett 

connectivity-kluster som bara växer och växer och har 
svårt att rekrytera kompetens. Mobilitetsbranschen 
inser att man måste få in sensorer och självstyrning 
i alla enheter. Kunskapen i mobilindustrin som gick 
över i connecitivity är det som fordonsindustrin 
efterfrågar jättemycket och som drivit hit företag som 
Volvo Personvagnar och Bosch. Även Sony vill nu 
utveckla självstyrande bilar, säger Mia Rolf.

Hon tror mycket på de närliggande marknaderna 
i Danmark och Tyskland. Startup-scenen har ofta 
haft fokus inställt på Silicon Valley och Asien, men 
Ideon driver ett projekt, Going global, riktat mot 
bl.a. Danmark och Tyskland. Nästa steg är även 
USA och Asien, berättar hon.

– Vi visar upp bolag som lyckats för att inspi-
rera. Parkster är ett bra case. De tog Sverige först 
och sedan Tyskland där de rullar sitt ut koncept i 
stad efter stad. Då skapas ett rykte om att Sveriges 
innovationer är bra. Jag tror att man lätt glömmer 
bort våra närliggande marknader. Där tror jag att 
vi kan göra mycket mer. När Fehmarn Bält-tun-
neln är klar 2029 och det går direkttåg till Ham-
burg ska de kopplingarna vara etablerade tänker vi.

Ett annat område som Mia Rolf lyfter fram är 
säkerhet. När fler jobbar hemifrån upptäcks luckor 
i systemen och säkerhetsfrågan är högt på dagord-
ningen, menar hon. 
– Jobbar man inom connectivity så jobbar man 
automatiskt med säkerhetsfrågor. Arbetar man med AI, 

självstyrande bilar eller annan automation är det extremt 
viktigt att det inte kan hackas utifrån. Intresset ökar 
internt för säkerhetskompetens inom bolagen snarare än 
att det byggs upp nya stora leverantörer, säger hon.

Inom en snar framtid väntar en organisationsföränd-
ring, men Ideon är idag uppdelat i tre verksamheter. 
• Ideon AB som har det övergripande ansvaret 

för strategisk utveckling och varumärke, samt 
scaleup support. 

• Ideon Innovation som hjälper startup-företag 
att accelerera verksamheten.

• Ideon Open som hjälper de etablerade organi-
sationerna att växla upp innovationsarbetet. 

I styrelsen finns fastighetsägarna Castellum och 
Wihlborgs samt Region Skåne. Lunds universitet, 
Lunds kommun, Sydsvenska Industri- och Han-
delskammaren, Länsstyrelsen och organisationen 
rapporterar till SUN, som är en stiftelse med de 
ursprungliga grundarna. Det är SUN som äger 
varumärket Ideon.

Mia Rolf inledde med att efterfråga mer samarbete 
mellan olika aktörer i Skåne för att attrahera hit fö-
retag. Men det gäller även satsningarna som görs på 
innovationsklustret. Några andra aktörer verksamma 
inom samma områden är Mobile Heights, som har 
stöd från Sony, Ericsson, Telia, Region Skåne och 
universiteten i Lund och Malmö, och det regionala 
utvecklingsbolaget Innovation Skåne. 

– Jag tycker ibland att vi suboptimerar vår inn-
ovationskarta. Vi borde kraftsamla och jobba i en 
tydligare arbetsfördelning, säger Mia Rolf.
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Mia Rolf, vd Ideon Science Park.
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du på många industriella orter på gott och ont. 
Det växlar ju också. Vi vet ju att de traditionella 
industrierna förändras, säger han.

– En svaghet är att trots att Lund har haft fram-
gångsrika industriföretag som Åkerlund & Rrau-
sing, Tetra Pak, Gambro och Alfa Laval är det inte 
det första man tänker på när det gäller Lund, säger 
Göran Grosskopf.

Högutbildad befolkning - men brist på 
arbetskraft inom industrin
Flera av de företagare som intervjuats till denna 
rapport lyfter fram tillgången till kompetent och 
välutbildad personal som en av Lunds främsta 
styrkor, där självklart universitetet spelar en stor roll. 
Exempelvis beror Volvos etablering i Lund till stor 
del på närheten till ingenjörer från Lunds Tekniska 
Högskola. De nya forskningsanläggningarna ESS och 
Max IV kan ytterligare stärka denna konkurrensför-
del. Samtidigt nämner dock flera intervjupersoner att 
Malmö och Köpenhamn idag är starka konkurrenter 
om arbetskraften. Kompetensbrist i form av personal 
som kan jobba ”på golvet” inom industrin lyfts fram 
av bland annat Molandertech i Dalby.

INDUSTRI
Dalande sysselsättning under 2010-talet

– Det är definitivt en begränsning för hela regionen 
att tillverkande företag har väldigt svårt att hitta 
personal som är motiverad och utbildad att arbeta i in-
dustri, säger Henrik Molander, vd för Molander Tech.

Brist på industrimark i Lunds stad - men 
potential finns i byarna
En diskussion som ofta återkommer kring Lund 
som industrikommun är bristen på exploaterbar 
industrimark. Christer Wallin, vd för Lunds Nyfö-
retagarcentrum menar att det visserligen är svårare 
för Lund att knyta till sig nya industrier, men att 
de i många fall blir kvar i närområdet trots allt.

– Vi har väldigt lite billig och lättillgänglig 
verksamhetsmark i Lund. Det är inte säkert att 
det enbart är av ondo, hela regionen njuter ju av 
det innovationsarbete som görs i Lund. Hövding, 
Oatly och Unity är företag som valt att flytta av 
olika anledningar. Det kan kanske reta politikerna 
i Lund, men det gagnar hela regionen, säger han.

Per Persson, näringslivschef i Lunds kommun, 
har en liknande bild, men menar att Lund har 
andra fördelar när det gäller att locka nya företag.

– Vi säljer sammanhang, det är det som är Lunds 

poäng. Vill du ha billig mark åker du till Staffans-
torp. Men sedan är Skåne så litet, så det blir nästan 
patetiskt när vi pratar kommungränser, säger han.

Bland företagarna i kommunen finns en kluven 
bild av tillgången på exploaterbar industrimark i 
Lund.

– Ideon och Medicon Village fungerar bra, men 
när företag utvecklas och behöver flytta till andra 
lokaler för att gå vidare med exempelvis tillverkning 
så är det svårt att hitta infrastrukturen för det, säger 
Håkan Pålsson, styrelseordförande för Råbylunds 
företagarförening.

Gunnar Ottosson, som grundat Ottossons Färg-
fabrik i Genarp, har en annan bild av möjligheten 
till expansion i Lunds kommun. Färgfabriken star-
tade 1989 i Lund, men flyttade verksamheten till 
Genarp 1991, och har sedan expanderat flertalet 
gånger sedan flytten. Om företaget fortsätter att 
växa ser Gunnar Ottosson Genarp som fortsatt bas.

– Vi växer hellre i Genarp än i Lund. Dels så är 
det bättre priser på mark och fastigheter, och dels 
så finns det bra nätverk med lokala hantverkare. 
Det finns många företag i Genarp – det är en före-
tagstät by, säger han.

Sysselsättningen inom industrin har dalat i Lund 
under det senaste decenniet. Storföretag som Astra-
Zeneca och Gambro/Baxter har antingen lämnat 
Lund, eller gjort stora neddragningar, vilket innebär 
att Lund som industrikommun minskat i omfattning. 
Även om den totala sysselsättningen i Lunds industri-
er har minskat finns det trots allt flera industriföretag 
som väljer att satsa i Lund, däribland Alfa Laval (se 
mer på nästa uppslag).

Bristen på exploaterbar industrimark framhålls 
av de som intervjuats till denna rapport som ett 
hinder för nya industriers etablering i Lund, men 
när blicken höjs från Lunds stad till att omfatta 
hela kommunen lyfter företag i byarna billig mark 
som en fördel.

Industrin krymper i hela landet
Att sysselsättningen minskar inom industrin är inte 
något som är unikt för Lund, men nedgången är stör-
re i Lund än i Sverige som helhet. År 2008 sysselsatte 
industrin i Lund 7 400 personer. Tio år senare var 
siffran 3 800, vilket är en minskning med 48 procent. 
I Sverige totalt sett sjönk antalet sysselsatta inom in-
dustrin från 665 000 till 559 000 under 2008-2018, 
en minskning med 16 procent. I Skåne minskade 
sysselsättningen inom indistrin med 21 procent un-
der samma period, från 72 800 till 57 200 personer. 
I Malmö arbetade 10 800 personer inom industrin 
2018, 13 procent färre än under 2008. SCB:s statistik 
från 2019 är insamlad med en ny metodik, vilket gör 
att den inte är helt jämförbar med tidigare år.

Trots att den minskade sysselsättningen syns i 
hela landet skiljer sig Lunds industrier från indu-
strin på andra platser, menar Göran Grosskopf, 
ordförande i Peab och i Mats Paulssons stiftelse för 
forskning, innovation och samhällsbyggande.

– Det finns ingen längre tillbakagående indu-
striell tradition uppbyggd kring råvaror, det har 

Medan industrin i Malmö gick igenom ett stålbad under 
1990-talet klarade sig industrierna i Lund betydligt bättre 
och branschen återhämtade sig snabbt efter nittiotalskri-
sen i början av decenniet. Under 2000-talet var sysselsätt-
ningen inom Lunds industrier fortsatt stabil, men under 
2010-talet har en minskad sysselsättning inom industrin 
varit en ihållande trend. Flera stora företag, såsom Astra 
Zeneca och Gambro/Baxter, har antingen flyttat från kom-
munen eller kraftigt minskat antalet anställda.

INDUSTRINS BETYDELSE MINSKAR I LUND

*Statistiken från 2019 är ej jämförbar med tidigare år, då SCB:s insamlingsmetodik förändrats. Statistiken över antalet sysselsatta är inte heller 
jämförbar mellan de tre perioderna, då SCB vid två tillfällen reviderat sin branschindelning. Källa: SCB

Antal sysselsatta inom industrin 1990-2003Antal sysselsatta inom industrin 2004-2007

Antal sysselsatta inom industrin 2008-2019*
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Antalet sysselsatta inom industribranschen i Lund har minskat under 2010-talet, 
en utveckling som syns över hela landet. Lunds industriföretag upplever en brist 
på både personal som vill jobba inom industrin, och på exploaterbar industrimark 
i Lunds stad. I byarna i kommunens östra delar lyfter däremot flera företag just 
tillgängligheten på industrimark som en fördel vid företagsexpansioner.
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Antal sysselsatta 2019*: 3 942
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Alfa Laval vill växa med ny teknik för energilagring
Industrikoncernen Alfa Laval planerar åter för tillväxt i Lundaregionen. Den nuvaran-
de anläggningen på Gunnesbo i Lund med fabrik och huvudkontor kan vara på väg att 
utökas med ett hundratal nya arbetstillfällen samtidigt som företaget överväger att 
bygga upp en ny fabrik i regionen för tillverkning av stora värmeväxlare till delägda 
amerikanska energilagringsbolaget Malta Inc. Mikael Tydén, direktör för opera-
tionsdivisionen, ser Alfa Lavals kompetens när det gäller plattvärmeväxlare och det 
geografiska läget som en styrka för verksamheten i Lund. Nu hoppas han att den nya 
fabriken som diskuteras får ett synligt läge som kan visa den framtida arbetskraften 
hur Alfa Laval arbetar med nya energilösningar som bidrar till att lösa klimatkrisen.

– Vi har diskuterat i koncernledning och styrelse att 
när studenter svarar på var de skulle vilja jobba är 
det ofta bolag som Ikea och Spotify som kommer 
högst upp medan vi knappt kommer med. Det 
måste vi ändra på och det gör vi nu aktivt, säger 
Mikael Tydén.

– För de yngre genera-
tionerna med arbetskraft är 
det viktigt att företaget har 
ett bra syfte med sin verk-
samhet. Där vet vi att vi 
har en bra story att berätta 
om energieffektivisering. 

Verksamheten i Lund 
med tillverkning av stora 
plattvärmeväxlare har en 
lång historik och är högak-
tuell när klimatkrisen och 
behovet av grön energi och 
energieffektivisering hamnat i fokus. Alfa Laval har 
nu tagit ett nytt kliv i denna utveckling genom att 
bli delägare i det amerikanska energilagringsbolaget 
Malta Inc som har rötterna i X, the moonshot facto-
ry som drivs av Googles ägarbolag Alphabet. 

Maltas lösning för energilagring handlar om att 
smälta salt genom upphettning till 600 grader och 
sedan lagra det i stora ”termostankar”. För att om-
vandla energin från det smälta saltet till fjärrvärme 
eller el krävs en ny generation värmeväxlare och det 
är där Alfa Laval kommer in i bilden som delägare. 

– I en sådan process krävs en stor värmeväx-
lingsyta. Det här behöver produceras någonstans 
och vi talar om stora värmeväxlare i stål. Den för-
sta anläggningen är nog ganska smart att lägga där 
vi har kompetens för den här typen av produkter, 

någonstans i Lund med omnejd. Vi skulle vilja bli 
synligare inför kunder och andra typer av intressen-
ter, men inte minst viktigt för att attrahera talanger. 
Vi har pratat om att bygga fabriken vid vår nuva-
rande anläggning på Gunnesbo i Lund och parallellt 
tittar vi även på andra lägen i Lundaregionen, säger 

Mikael Tydén som tillägger att 
inga beslut är fattade.

Förutom tankarna på en helt 
ny fabrik i Lundaregionen 
kopplad till delägandet i Malta 
Inc räknar Mikael Tydén med 
att Alfa Laval även kommer att 
växa organiskt i den nuvarande 
anläggningen på Gunnesbo 
där närmare 1 500 av koncer-
nens 17 000 anställda finns. 
Omkring 500 personer arbetar 
med produktionen av plattvär-

meväxlare i Gunnesbo medan övriga är anställda 
vid koncernstaben samt avdelningarna för it och 
utveckling. 

– Utvecklingsavdelningarna för två av våra 
affärsenheter, lödda och packningsförsedda värme-
växlare, har sitt säte i Lund och därmed mycket av 
sin centrala utveckling här.

Expansionsplanerna innebär att personalstyrkan 
på Gunnesbo väntas växa med ett hundratal personer.

 
I Alfa Lavals utvecklingsplaner ingår även en ökad 
kontakt med de nya forskningsanläggningarna 
MAX IV och European Spallation Source, ESS.

– Vi har redan börjat samarbeta så smått och 
några av våra ingenjörer har gjort tester med yt-
beläggningar. Som ett första bidrag sponsrar vi nu 

”Vi skulle vilja bli 
synligare inför 
kunder och andra 
typer av intressen-
ter, men inte minst 
viktigt för att attra-
hera talanger. ”

en industrial relationship manager som ska hjälpa 
MAX IV att jobba mot industrin i Sverige. När det 
gäller ESS återstår att se, det finns helt klart intres-
santa områden. Motfrågan är vad ESS och MAX 
IV kan göra för oss. Vi kommer att vara represen-
terade från vår FoU-avdelning och delta i något av 
deras råd. Diskussioner pågår, säger Mikael Tydén.

Alfa Laval har sitt huvudkontor i Lund men verksam-
heten startades 1883 i Stockholm av Gustav de Laval 
under namnet Separator. Redan 1928 blev den Lunda-
baserade producenten av mejeriutrustning Rudelius & 
Boklund mekaniska verkstad en del av Separator. 1939 
flyttade Separator utvecklingen och produktionen av 
värmeväxlare från Tyskland till Lund. Dagens anlägg-
ning på Gunnesbo i Lund har funnits i lite mer än 40 år.

– Den termiska delen växte fram under 1960–
1970 talet. Då tog det här med plattvärmeväxlare 
fart när man gick in på andra applikationer som 
fjärrvärme och fjärrkyla än de traditionella område-
na mjölk och mejeri, säger Mikael Tydén. 

1991 köptes dåvarande Alfa Laval ut från börsen 
av Tetra Pak och blev ett dotterbolag inom nybilda-
de Tetra Laval Group. Därefter avknoppades indu-
stridelen av Alfa Laval och börsnoterades 2002 med 
huvudkontor vid fabriken på Gunnesbo i Lund. 
Tetra Laval är fortsatt största ägare i Alfa Laval.

Företaget arbetar med tre olika teknologier: värme-
överföring, separering och flödeshantering med centra 
i Lund, Tumba respektive Kolding. Genom köpet av 
Aalborg Industries 2012 tillkom ett test- och kundcen-
tra för marina produkter. Samtidigt ökade personal-
styrkan i Danmark till närmare 1 700 anställda.

Inriktningen mot de tre teknologiområdena 
innebär att Alfa Laval producerar värmeväxlare som 
kan användas för att återvinna värme och optimera 
energianvändning men även separatorer, filter, pum-
par och membran. Produkterna kan användas inom 
flera olika typer av industriproduktion, däribland 
inom livsmedel, energi, läkemedel och raffinaderi 
men även till vatten- och avloppsrening samt färsk-
vattenåtervinning.

Mikael Tydén har jobbat 25 år inom Alfa Laval och 
upplever att företagets kontakter med Lunds kommun 
har intensifierats på senare år med såväl kommundirek-
tören och näringslivschefen som med ledande politiker. 

– Vi har haft möten kopplade till våra framtids-
frågor, säger Mikael Tydén.

Vad han saknar i Lund och Skåne är ett starkare 
industriellt nätverk med anknytning till beslutsfat-
tarna på nationell nivå i Stockholm.
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Mikael Tydén, direktör operationsdivisionen Alfa Laval.

1867 Lunds Nya Gjuteri och Mekaniska Werkstad 
startas och producerar bl.a. lantbruksmaskiner. 

1877 Den kontinuerligt arbetande mjölkseparatorn 
uppfinns av Gustaf de Laval.

1883 AB Separator bildas i Stockholm för att exploa-
tera de Lavals mjölkseparator.

1897 Verkmästaren Johan Ivar Rudelius och mejeris-
ten Axel Ferdinand Boklund köper Lunds Nya Gjuteri 
och Mekaniska Werkstad som döps om till Rudelius & 
Boklund. Produktionen av mejerimaskiner inleds.

1918 Rudelius & Boklund köps av AB Baltic.

1928 Separator köper Baltic.

1939 Separators tillverkning av plattvärmeväxlare 
flyttas från Hamburg till Lund.

1963 AB Sepator byter namn till Alfa Laval.

1978-79 Alfa Laval bygger ny fabrik på Gunnesbo i 
Lund - koncernens största satsning någonsin. 

1991 Tetra Pak köper Wallenbergkontrollerade börs-
bolaget Alfa Laval och bildar Tetra Laval-koncernen. 

2002 Industridelen av Alfa Laval åternoteras på Bör-
sen med huvudkontor i Lund. Tetra Laval är fortsatt 
bolagets största aktieägare.

Alfa Laval med rötterna i Stockholm 
och Lund - med tyska värmeväxlare
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Om rapporten
Rapporten är indelad i olika avsnitt, där den inledande 
delen är en analyserande och resonerande del som 
bygger på den information som presenteras i de två 
efterföljande faktaavsnitten. 

I den andra delen beskrivs de strukturer och förut-
sättningar som präglar Lunds näringsliv, genom en 
kombination av kvalitativa intervjuer samt kvantitativ 
data.

I den avslutande delen presenteras Lunds näringsliv 
utifrån flera centrala branscher och företag. Återigen 
bygger skildringen av branscherna på en kombination 
av kvalitativa intervjuer samt kvantitativ data. Bran-
scherna har valts utifrån storlek, samt att de innehåller 
en betydande del privata snarare än offentliga inslag.

18 intervjuer har genomförts till rapporten. Øre-
sundsinstituttet har aktivt strävat efter att intervjuper-
sonerna ska spegla näringslivet i hela Lunds kommun. 
Därför har inte enbart storföretag intervjuats, utan 
även mindre företag och företag från andra delar av 
kommunen än centralorten. Därtill har personer från 
science parks, företagarföreningar och andra liknande 
organisationer medverkat, då Øresundsinstituttets 
uppfattning är att dessa har kunnat ge ytterligare 
perspektiv på de förutsättningar som Lunds näringsliv 
verkar under.

Intervjulista
• Jesper Falkheimer, professor och dåvarande chef för 

sektionen Forskning, Samverkan och Innovation vid 
Lunds universitet, telefonintervju 30 september 2020

• Ebba Fåhraeus, vd Smile Incubator, telefonintervju 28 
september 2020

• Martin Gren, medgrundare och aktiv styrelseledamot i 
Axis Communications, personligt möte 20 juli 2020

• Göran Grosskopf, styrelseordförande i Peab samt i 
Mats Paulssons stiftelse för forskning, innovation och 
samhällsbyggande som äger Medicon Village, videoin-
tervju 11 augusti 2020

• Ulrika Hallengren, vd Wihlborgs fastigheter, person-
ligt möte 13 augusti 2020

• Karin Holm, marknads- och försäljningschef  
Skånska energi, via mejl 15 september 2020 

• Sven Petter Hovelius, ordförande Handelsföreningen  
i Lund, via mejl 7 september 2020 

• Pia Kinhult, head of host states relations på European 
Spallation Source Eric samt bl.a. ordförande i Smile 
Incubator och från 2021 ordförande i LTH, telefoninter-
vju 7 oktober 2020

• Henrik Molander, vd Molander Tech, via mejl  
8 september 2020

Källförteckning, forts.Källförteckning

• Bert Nordberg, styrelseordförande Sigma Connectivi-
ty, personligt möte 14 augusti 2020

• Gunnar Ottosson, vd och grundare Ottosson  
färgmakeri, via telefon 15 september 2020

• Linda Persson, platschef för Ericsson i Lund och 
ansvarig för basbandsmjukvara inom Networks, vide-
ointervju 6 oktober 2020

• Per Persson, näringslivschef Lunds kommun, telefon-
intervjuer 17 augusti samt 28 september 2020

• Håkan Pålsson, styrelseordförande Råbylunds företa-
garförening och entreprenör, via telefon  
9 september 2020 

• Rickard Pålsson, vd Veidec, via telefon  
22 september 2020 

• Mia Rolf, vd Ideon Science Park, telefonintervju 30 
september 2020

• Mikael Tydén, direktör för operationsdivisionen vid 
Alfa Laval, videointervju 12 augusti 2020

• Christer Wallin, vd Lunds nyföretagarcentrum,  
via mejl 24 augusti 2020

• De byggde Lund: Å&R gav Lunds näringsliv en ny 
förpackning, Sydsvenskan 17 augusti 2008

• De byggde Lund: Rausing en envis visionär som nob-
bade bankkarriären, Sydsvenskan 24 augusti 2008

• De byggde Lund: Hans Rausing, 82, storsatsar på nya 
förpackningsföretaget, Sydsvenskan 31 augusti 2008

• De byggde Lund: Mjölk utan kyla gjorde Tetra Pak till 
världsföretag, Sydsvenskan 31 augusti 2008

• De byggde Lund: Gambros engångsnjure en bland-
ning av Lund, Sydsvenskan 7 september 2008

• De byggde Lund: Astramedicin blev Dracos genom-
brott, Sydsvenskan 14 september 2008

• De byggde Lund: Slottsmiddagen gjorde Lund till mo-
bilcentrum, Sydsvenskan 20 september 2008

• De byggde Lund: Från barack till höghus firas med 
kunglig glans - Ideon 25 år, Sydsvenskan 28 septem-
ber 2008

• Efter 24 år har Axis hela bevakningsmarknaden i 
sikte, Sydsvenskan 4 oktober 2008

• Lund har blivit en mobilstad, Sydsvenskan 22 decem-
ber 2008

• Kamprad har satsat 1,2 miljarder kronor i Lund, 
Sydsvenskan 23 december 2008

• Efter flyttryktet: Sony stannar i Lund - och satsar på 
nya branscher, Sydsvenskan 5 oktober 2017

• Sony satsar i Lund igen - öppnar globalt forsknings-
center, Sydsvenskan 6 maj 2019

• Ledande industrialister knyts som rådgivare till ESS, 
pressmeddelande 14 december 2020

• Lokal debatt: Fler bostäder behövs om östra Lun-
dabgyden ska bli en naturlig del av Lunds kommun, 
Sydsvenskan 7 januari 2021

• Debattartikel av rektorer för fem lärosäten i DI om 

Böcker
• Ett världsföretag växer fram - Alfa Laval 100 år del 

1 och 2, Torsten Gårdlund och Martin Fritz, Alfa 
Laval 1983

• Selfmade Holger Crafoord, Torsten Gårdlund, Atlan-
tis 1989

• Tetra Pak, visionen som blev verklighet, Tetra Pak 
1995

• Sagan om Tetra Pak, Sven Rydenfelt, Fischer & Co 
1995

• Ericsson krönikan, John Meurling och Richard 
Jeans, Informatinsförlaget och Ericsson 2000

• Idén om Ideon - en forskningsby blir till, Håkan 
Westling, Lunds universitetshistoriska sällskaps 
årsbok 2001

• Per aspera ad Astra, Sven Sundling, Ekerlids 
förlag 2003 

• Ericssons mobiltelefoner 1983 - 2001, Per Göran 
Ohlsson, Jan Svensson och Hans Blackman, Roos & 
Tegnér 2015

• Skorstenarnas stad, en bok om Lunds industrier, 
Föreningen Gamla Lunds årsbok 2018

Pressmeddelanden och tidningsartiklar
• De byggde Lund: Rymdraket fick Lund att lyfta, 

Sydsvenskan 25 juli 2008
• De byggde Lund: Här har 10 000 jobb skapats, Syd-

svenskan 3 augusti 2008
• De byggde Lund: Alfa Laval först att erövra världen 

Sydsvenskan 10 augusti 2008

den statliga innovationsutredningen, Dagens Indu-
stri 12 januari 2021

Datakällor
• Arbetsförmedlingen 
• Bisnode
• Greater Copenhagen Life Science Analysis Initiative
• HUI Research
• Patent- och registreringsverket
• Statistiska Centralbyrån (SCB)
• Tillväxtanalys
• Tillväxtverket
• Tourism in Skåne
• Universitetskanslerämbetet

Rapporter och hemsidor
• Betänkande av Utredningen om ett utvecklat 

innovationsstöd vid universitet och högskolor,  SOU 
2020:59

• Ideon Science Park
• Klimatkontrakt 2030 - Lunds kommun m.fl.
• Lunds kommun – Lunds kommun 2020 – Så ska 

Lund växa 
• Lunds kommun – Översiktsplan del 1. Planstrategi
• Lunds kommun – Översiktsplan del 2. Markanvänd-

ning och hänsyn 
• MAXESS Industry Arena
• Medicon Village
• Viable Cities - Klimatneutrala Lund
• Viable Cities - Vad är Viable Cities

Andra analyser från Øresundsinstituttet
som berör Lund, Skåne och Öresundsregionen

• Life science in Skåne, november 2020. En analys av 
life scienceklustret i Skåne. En del av Interregprojektet 
Greater Copenhagen life science analysis initiativ.

• State of the region, november 2020, Øresundsinstitut-
tets årliga analys av samarbetet över Öresund.

• Skånsk konjunktur, november 2020. På uppdrag av 
Sparbanken Skåne gör Øresundsinstuttet analyser av 
det skånska konjunkturläget. Publiceras vår och höst.

• Nulägesanalys MalmöLundregionen, februari 2020. 
Strukturanalys på uppdrav av MLR.

https://www.regeringen.se/4a9415/contentassets/77145fac2a4c4a00bc55fb7ecbf67d4f/innovation-som-drivkraft--fran-forskning-till-nytta-sou-202059.pdf
https://www.regeringen.se/4a9415/contentassets/77145fac2a4c4a00bc55fb7ecbf67d4f/innovation-som-drivkraft--fran-forskning-till-nytta-sou-202059.pdf
https://ideon.se/about-us/
https://static1.squarespace.com/static/5dd54ca29c9179411df12b85/t/5fd9d2ec8024af0ae448d1c8/1608110831496/Lunds_kommun_PDF-A.pdf
https://issuu.com/activemediapartner/docs/lund_2020 
https://issuu.com/activemediapartner/docs/lund_2020 
https://www.lund.se/globalassets/regelsamling/bygg_och_mark/lunds-kommuns-oversiktsplan-del-1-planstrategi-antagen.pdf 
https://www.lund.se/globalassets/regelsamling/bygg_och_mark/lunds-kommuns-oversiktsplan-del-2-markanvandning-och-hansyn-antagen.pdf 
https://www.lund.se/globalassets/regelsamling/bygg_och_mark/lunds-kommuns-oversiktsplan-del-2-markanvandning-och-hansyn-antagen.pdf 
https://maxess.se/
https://www.mediconvillage.se/sv
https://www.viablecities.se/foi-projekt/klimatneutrala-lund-2030
https://www.viablecities.se/om-viable-cities
https://www.oresundsinstituttet.org/life-science-skane/
https://www.oresundsinstituttet.org/samarbete2020_analys/
https://www.oresundsinstituttet.org/skansk-konjunktur-hosten-2020/
https://www.oresundsinstituttet.org/ny-analys-nulagesanalys-malmolundregionen/
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