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Det annorlunda väntar
Välkommen tillbaka till Skånsk konjunktur, Sparbanken Skånes rapport om den ekonomiska utveck-
lingen i regionen. Denna gång fördjupar vi oss i hur energi- och inflationskrisen påverkar hushåll och 
företag i vardagen här i Skåne.
 
Vi kan konstatera att de ekonomiska förutsättningarna på kort tid ändrats i grunden. Vi har gått från 
rekordlåga räntenivåer och växande välstånd med stigande reallöner, bostadspriser och aktiekurser till 
ett läge med en inflation som är den högsta på flera decennier. Centralbanker världen över har svarat 
med skarpa räntehöjningar och osäkerheten om utvecklingen är större än på länge.
 
Månadskostnaderna för en skånsk barnfamilj i villa har ökat med över 8 000 kronor jämfört med ett år 
tillbaka. Att den nya regeringen förbereder ett elstöd för privatpersoner och företag kommer att lindra 
för stunden, men det handlar om ett retroaktivt engångsbelopp. De nya höga månadskostnaderna 
måste vi vänja oss vid. Detta slår självklart mot köpkraften, samtidigt som de skånska företagen ock-
så är direktexponerade mot de fluktuerande energipriserna, vilket vi visar i rapporten.
 
I denna tid av förändring vill jag ändå att vi ska sätta vår vardag i perspektiv. Rysslands krigsföring i 
Ukraina har inte bara sänkt energimarknaden utan innebär först och främst ett oerhört mänskligt lidan-
de. Det finns också länder i världen som under lång tid haft betydligt högre inflation än den vi har idag. I 
jämförelse är våra utmaningar hanterbara, men med det sagt ska vi tänka på att det i varje omställning, 
i varje land, finns människor som drabbas hårdare än andra.
 
Det vi alla måste förbereda oss på är att framtiden kommer bli annorlunda. Förutsättningarna för 
tillväxt kommer att se annorlunda ut, avkastningskraven blir annorlunda och sentimentet på bostads-
marknaden är redan annorlunda. I vår analys noterar vi också att svängningarna i samhällsekonomin 
tenderat att bli snabbare och kraftigare. Men den positiva lärdomen från pandemin är att vårt samhälle 
är så robust att det hittills har klarat förändringar vi tidigare aldrig trodde skulle inträffa.
 
Med rapportserien Skånsk konjunktur vill vi bidra till ökad kunskap om ekonomi och utveckling i vår 
region. Information, fakta och transparens är förutsättningar för att vi alla ska kunna fatta rätt beslut. 
Det gäller i stort och i smått, från den första bostadsaffären, till en viktig investering eller framtids-
strategin för det expanderande företaget. Det goda i ”annorlunda” är trots allt att det också kommer 
att öppnas nya möjligheter.
 
Vår samarbetspartner i rapporten är Øresundsinstituttet som står för själva analysen. Tillsammans 
sätter vi de lokala förutsättningarna i fokus och benar ut materialet på så detaljerad nivå som möjligt, 
vilket innebär flera spännande jämförelser ända ner på kommunnivå.
 
Trevlig läsning!

Lund, 16 november 2022
Rasmus Roos, VD
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Tema: Skånes näringsliv

Med anledning av det senaste årets dramatiska eko-
nomiska utveckling med kraftigt höjd inflation med 
höga energipriser, hotande energikris och en rad 
varor som blivit dyrare har denna analys extra fokus 
mot näringslivets utveckling i Skåne. Med fördjupan-
de statistik och intervjuer ger analysen en samlad 
bild av läget som kan sammanfattas: bra utveckling 
under större delen av 2022, en stor oro inför 2023 
och en tro på en vändning under 2024.
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STARK ÅTERHÄMTNING I NÄRINGSLIVET  
– STYRKA INFÖR LÅGKONJUNKTUREN. 

Arbetslösheten i Skåne har minskat med 1,1 pro-
centenheter mellan september 2021 och samma 
månad 2022 och är nu 8,4 procent. Arbetslös-
heten i riket som helhet är 6,6 procent. Arbets-
förmedlingen spår endast en svag ökning av 
arbetslösheten 2023 och vändning nedåt 2024.

8,4%
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Den skånska elkonsumtionen ligger under riks-
snittet räknat som elanvändning per invånare, 
8,8 MWh/capita i Skåne och 12,0 i riket som 
helhet. Två skånska kommuner sticker dock ut 
med en betydligt högre konsumtion är genom-
snittet. Det är dels Bromölla som är en indu-
strikommun med flera stora företag, däribland 
pappersbruket i Nymölla. Dels är det Perstorp 
med en kemikoncern med samma namn. Även 
Bjuv, Båstad, Simrishamn, Åstorp och Klippan 
har en elkonsumtion över riks snittet och stora 
industriföretag på orten. De höga elpriserna 
och risk för elbrist skapar oro för den skånska 
industrins utveckling. 

Läs mer på sidorna 18-35

SKÅNSKA ELKONSUMTIONEN UNDER 
RIKSSNITTET - TVÅ KOMMUNER STICKER UT
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7 HIGHLIGHTS FRÅN RAPPORTEN 

20 000 FLER ANSTÄLLDA INOM 
SKÅNES NÄRINGSLIV SEDAN 2020. 
Antalet anställda i Skånes näringsliv 
är 421 584, enligt siffror från andra 
kvartalet i år. Det innebär en ökning med 
22 069 anställda sedan samma kvartal 
2020. Sammantaget, för alla sektorer, 
har antalet anställda i Skåne ökat med 
4,7 procent, till 624 609.
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De ekonomiska förutsättningarna för landets hushåll har ändrats i grunden. På två år har den 
kraftigt stigande inflationen inneburit kostnadsökningar på mellan 925 och 10 156 kronor per 
månad (till och med september 2022). Det visar beräkningar för Sparbanken Skånes exempel-
familjer. Men nu skymtar tre ljuspunkter – elpriserna har dämpats under hösten, arbetsförmed-
lingen räknar med en fortsatt stark arbetsmarknad som minskar risken att förlora jobbet och 
prognosmakarna spår ett kraftigt fall i inflationen under 2024.

10 000 KR MER I MÅNADSKOSTNAD

TRE FRÅGOR OM INFLATIONEN SOM AVGÖR 
KONJUNKTURUTVECKLINGEN.  
1. Hur högt stiger inflationen?
2. Hur länge varar den höga inflationstakten?
3. Vad blir den nya normalnivån i framtiden?

I Skåne väntas bostadsinvesteringarna 
minska med 16 procent mellan 2022 
och 2023. Det visar Byggföretagens 
oktoberprognos. Sammantaget väntas 
bygg investeringarna i Skåne – bostäder, 
lokaler och anläggning – gå ner 12,9 
procent under samma period.

-16%

”Effektbrist större hot mot  
industrin än elpriset.” 

Camilla Dahlin 
tf vd Industriellt Utvecklingscentrum Syd

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

Störst ökning för barnfamiljer i villa – men hopp om lägre inflation 2024

+722 kr +4 001 kr +4 273 kr +8 135 kr
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En person i 
lägenhet

Barnfamilj i 
lägenhet

Par i
villa

Barnfamilj
i villa

ÖKAD MÅNADSKOSTNAD 
SEPTEMBER 2021-2022

ÖKAD MÅNADSKOSTNAD 
SEPTEMBER 2020-2022

10%

2%

Inflation

Hur 
högt?

Hur länge?

Vad blir nya  
normalnivån?

Fem prognosmakare 
tror att inflationen faller 
till mellan 0,9 och 3,0 
procent 2024.

Det skånska näringslivet har haft 
en omsättningsökning* på tolv 
procent under årets andra kvartal 
jämfört med samma kvartal 2021. 
I Västra Götaland och Stockholms-
regionen har tillväxten också tagit 
fart och omsättningen ökade med 
17 procent respektive 16 procent.

NÄRINGSLIVETS 
OMSÄTTNING*

Omsättning
2022 Q2  
(milj. kr)

Förändring i % 
2021-2022 
(kvartal 2)

Förändring i % 
2019-2022  
(kvartal 2)

Skåne 339 349 12,1 21,8

Västra Götaland 502 532 15,8 27,3

Stockholm 875 378 16,4 12,9

Sverige 2 835 787 16,1 24,0
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Utblick: Lågkonjunktur 2023 - osäkerhet om varaktigheten och styrkan

Konjunkturläget är svårtolkat även om det råder en enighet om riktningen - nedåt. Osäkerheten 
gäller snarast hur högt inflationen och därmed ränteläget kommer att stiga, hur länge det dröjer 
innan inflationen viker nedåt igen och vad den nya ”normalnivån” därefter blir. Det avgör hur lång 
och hård den stundande lågkonjunkturen blir. Riksbanken varnade nu i november för att riskerna 
för den finansiella stabiliteten har ökat och då främst när det gäller bankernas exponering mot 
högt skuldsatta kommersiella fastighetsbolag. Företag med hög energiförbrukning riskerar både 
kostnadskris och elbrist. Den höga inflationen i Sverige med fallande reallöner som följd väntas 
slå mot restauranger, sällanköpshandel och byggbranschen - bostadsbyggandet minskar redan. 
Arbetsmarknaden är fortsatt stark med fallande arbetslöshet i Sverige under september. Två posi-
tiva händelser är att elpriserna dämpats under hösten och att inflationen i USA föll oväntat mycket 
mellan september och oktober, från 8,2 till 7,7 procent. 

Prognosinstitutens bedömningar av den ekono-
miska utvecklingen har blivit allt dystrare under 
sensommaren och hösten. Den gemensamma bild-
en hos bedömarna är att svensk ekonomi lämnar 
ett förhållandevis starkt 2022 och går mot ett tufft 
2023 med minskad BNP följt av en fallande inflation 
och ekonmomisk återhämtning under 2024.
      Finansdepartementet förutspår i sin senaste 
prognos att svensk BNP kommer att minska med 
0,4 procent nästa år och i Swedbanks senaste 
prognos väntas inbromsningen bli ännu tuffare 
med en BNP-nedgång på 1,1 procent.
     – Det är en dyster bild som vi ser. Vi går inte 
bara bokstavligt talat mot vinter utan även svensk 
ekonomi går mot en rätt bister vinter, sade finans-
minister Elisabeth Svantesson (M) när hon i slutet 
av oktober presenterade Finansdepartementets 
senaste prognos om det ekonomiska läget. 

Dansk konjunkturutveckling viktig för Skåne 
Även för vårt närmaste grannland Danmark förutspår 
prognosmakarna att 2023 för med sig en minskan-
de bruttonationalprodukt. Utvecklingen i Danmark 
är viktig för Sverige och ännu viktigare för skånsk 
ekonomi. Danmark är Sveriges fjärde största export-
marknad och enligt den senaste pendlingsstatistiken 
från 2020 arbetar 15 000 personer som bor i Sverige 
på den danska sidan Öresund. I Skåne finns dessut-
om ett stort antal dotterbolag till danska företag.
     Prognoserna för dansk ekonomi förutspår en lik-
artad och måttligt minskning av BNP under 2023 följt 
av en återhämtning under 2024. I Danmark är dock 
arbetsmarknaden ännu starkare än i Sverige.

Den snabba prisutvecklingen påverkar hela 
samhällsekonomin
De stora bidragande orsakerna bakom den dystra 
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Den kraftigt höjda inflationen påverkar allt från hushållens reallöner till kostnader och 
intäkter för restauranger och priset och efterfrågan på entreprenadarbeten.

Det behöver inte bli sämre på lång sikt
– bara annorlunda 

Den ekonomiska osäkerheten är större 
än på många årtionden och samhällsför-
ändringar sker snabbare och med större 
kraft. Kraftigt stigande inflation och 
fallande reallöner gör att det är lätt att se 
dystert på framtiden. Många privatperso-
ner och företag drabbas nu hårt. 
     Men bortom den akuta krisen hand-
lar det snarast om förändrade villkor i 
samhällsekonomin, ett paradigmskifte. Det 
behöver inte vara till det sämre. Det kom-
mer en ny vardag med nya spelregler, nya 
vinnare och nya förlorare. Nu måste vi an-
passa oss till de nya förutsättningarna. Vi 
kan inte längre luta oss mot en låg inflation 
och konstlat låga räntor och vi måste vara 
beredda på fortsatt kraftiga svängningar. 
     Omställningen kan bli smärtsam. Det 
kan liknas vid att vi efter mer än tio års 
räntefest nu drabbas av en baksmälla. Den 
nya vardagen innebär bl.a. att kostnaden 
för att låna pengar ökar. Det kan tillfälligt 
slå mot hårt belånade privatpersoner och 
företag men också mot uppstartsföretag 
och techföretag som inledningsvis drivs 
med förlust.

Tre frågor om inflationen som påverkar konjunkturen

Inflation

10%

2%

Hur hög?

Hur länge?

Vad blir nya normalnivån?

Prognosmakarna 
har inte klarat av att 
förutspå det senaste 
årets stigande inflation. 
Modellerna stämmer 
inte längre. Osäker-
heten om inflations- 
utvecklingen 
är stor. Ingen vet 
idag hur högt 
inflationen 
kommer att 
stiga.

Hur länge den 
höga inflationen va-

rar påverkar hur hårt 
den slår mot hushåll, 

företag och samhälle.
"Inflationsutvecklingen 

framöver är fortsatt svårbe-
dömd" konstaterade Riksbanken 

i septemberprognosen efter att 
själva haft fel i sina prognoser 

tidigare under året. Flera prognoser 
pekar mot en klart lägre inflationstakt i

Hur hög blir den "normala" inflationen och 
räntenivån i framtiden? I slutet av 2007 och 
under 2008 steg den svenska inflationen till 
3-4 procent och den rörliga boräntan steg till 

närmare 6 procent. Sedan kom finanskrisen 
där centralbankerna ingrep med åtgärder 
som sänkte räntenivåerna.

slutet av 2023 vilket slår igenom på årssiffran 
för 2024. Antalet osäkra faktorer är stort och 

de ekonomiska försutättningarna har ändrats i 
grunden vilket gör att ingen vet säkert.

Faktorer som bidrar till förändringarna

• Nytt pris på pengar: Efter mer än ett årtionde med låg 
inflation och konstlade låga räntor har inflationssamhäl-
let återuppstått. Även om den nuvarande inflationsnivån 
är tillfällig ser det inte ut som att samhället går tillbaka 
till noll- eller minusräntor. Det innebär att privatpersoner 
och företag behöver anpassa sig till en långsiktigt högre 
inflations- och räntenivå som vi ännu inte vet höjden på.

• Klimatkris: Kräver en omställning av hela samhället och 
som initialt tar stora ekonomiska resurser i anspråk men 
som förutom nödvändiga positiva klimateffekter även på 
sikt kan skapa nya företag och jobb.

• Energi- och varubrist:  Utbudet av energi och varor kan 
variera kraftigt beroende på bl.a. Rysslands krig i Ukraina, 
pandemier och effekter av klimatkrisen som torka med brist 
på vatten och livsmedel. Brist bidrar till högre inflation.

• Migrationskris: I närtid kan Rysslands attacker mot 
Ukrainas energi- och vattenförsörjning skapa en ny stor 
flyktingvåg. På sikt hotar klimatkrisen att skapa stora migra-
tionsflöden på grund av översvämningar, hetta och torka.

• Hot mot demokratin: Demokratin hotas i många länder där 
nationalism ställs mot liberalism och där ledarna i t.ex. 
Ryssland och Kina tar ett allt brutalare grepp om makten. 
Förutom hot mot mänskliga fri- och rättigheter kan det 
påverka den globala handeln och säkerhetsläget negativt.

• Ökade försvarskostnader: Det försämrade globala säkerhetslä-
get gör att fler länder, däribland Sverige, måste lägga allt större 
belopp på att stärka försvaret vilket tar utrymme från annan 
konsumtion i samhället men också skapar ny efterfrågan.
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UTBLICK

SVENSK BNP 2022 2023 2024 Publicerad

Finansdep. 2,6 -0,4 2,0 2022-10-31

Swedbank 2,7 -1,1 1,0 2022-10-25

Konjunkturinst. 2,7 -0,1 2,0 2022-09-28

Riksbanken 2,7 -0,7 1,1 2022-09-20

Nordea 3,0 -0,7 1,0 2022-09-07

DANSK BNP 2022 2023 2024 Publicerad

Swedbank 3,0 -0,9 0,7 2022-10-25

De Økonomiske 
Råd

2,3 -0,2 0,6 2022-10-11

Danske Bank 3,0 -0,6 2022-10-04

Nationalbanken 2,0 -0,1 1,2 2022-09-21

*Kalenderkorrigerad BNP
Källa: Finansdepartementet, Riksbanken, Swedbank, Konjunkturinstitutet, 
Nordea, Danske Bank, Nationalbanken och De Økonomiske Råd.

Prognoser, årlig procentuell förändring

Lågkonjunkturen kommer 2023

SVENSK KPI 2022 2023 2024 Publicerad

Finansdep. 8,6 8,3 3,0 2022-10-31

Swedbank 8,4 7,4 1,5 2022-10-25

Konjunkturinst. 8,4 6,5 0,9 2022-09-28

Riksbanken 8,6 8,5 2,2 2022-09-20

Nordea 8,3 6,6 2,3 2022-09-07

DANSK KPI 2022 2023 2024 Publicerad

Swedbank 8,2 4,3 1,8 2022-10-25

De Økonomiske 
Råd

8,1 5,1 0,8 2022-10-11

Danske Bank 7,5 3,4 2022-10-04

Nationalbanken 8,6 4,3 1,7 2022-09-21

Källa: Finansdepartementet, Riksbanken, Swedbank, Konjunkturinstitutet, 
Nordea, Danske Bank, Nationalbanken och De Økonomiske Råd.

Prognoser, årlig procentuell förändring

Inflationen väntas falla igen 2024

ekonomiska utvecklingen nästa år, som både lyfts 
fram av prognosmakare och företag, är den höga 
inflationen med sänkta reallöner som följd, vilket le-
der till ett minskat konsumtionsutrymme hos hushål-
len. Inflationen i Sverige uppmättes till 10,8 procent 
(KPI) i september jämfört med samma månad i fjol 
och än så länge skymtas ingen tydlig inbromsning. I 
de senaste prognoserna väntas den årliga inflationen 
landa på mellan 8,3 till 8,6 procent i år och den ser 
även ut att i hålla i sig under 2023, för att sedan 2024 
hamna inom inflationsmålet på 2 procent.
     Kostnadsökningarna kommer från flera olika håll, 
och när hushållen nu tvingas lägga en större del av 
sina inkomster på livsmedel, räntor, energi och trans-
porter, påverkas också intäkterna för företag som har 
en stark exponering mot hushållens privatkonsumtion. 
Restaurangbesöken och konsumtionen av sällan-
köpsvaror väntas bli allt färre. Men även företagen 
påverkas av stigande priser på råvaror och insatsvaror 
i kombination med de höga el- och energipriserna. Det 
gör att förtagens kostnader skenar och med högre 
räntor ökar också lånekostnaderna till bland annat 
nödvändiga investeringar och effektiviseringar.

Arbetslösheten väntas stiga nästa år  
- arbetsmarknaden dock överraskande stark 
Arbetsmarknaden fortsätter att utvecklas starkt i 
Sverige. I september uppgick arbetslösheten till 6,6 
procent och minskar fortsatt på sina håll, trots varak-
tiga kostnadsökningar för både hushåll och företag 
och att tillväxten justerats ned. Men under nästa år 
tror både Riksbanken och Finansdepartementet att 
arbetslösheten kommer att stiga igen när den ekono-

miska tillväxten börjar vika neråt. 
     Finansdepartementet tror på en svag ökning av 
arbetslösheten till 7,7 procent under nästa år som 
redan viker neråt 2024. Både Riksbanken och Kon-
junkturinstitutet tror att arbetslösheten blir högre 
och att den dessutom fortsätter öka in på 2024 över 
8 procent, för att först vika ner 2025. 

AF tror att arbetslösheten vänder ner hösten 2024
Arbetsförmedlingen, AF, betonar det osäkra prog-
nosläget, men bedömer i deras huvudscenario att 
arbetslösheten kommer att öka under det andra 
kvartalet 2023 fram till halvårsskiftet 2024, för att 
därefter vända neråt igen. Uppgången förväntas 
dock vara relativt mild i jämförelse med pandemin, 
från september månads 333 000 arbetslösa till ett 
årsgenomsnitt på 354 000 arbetslösa under 2024.  
     Från Arbetsförmedlingens sida betonas det att 
arbetsmarknaden utvecklats betydligt starkare än 
väntat och arbetsmarknadsanalytiker Emil Persson 
berättar att det fortsatt är högt tryck på arbets-
marknaden och många företag har fortsatt svårt 
att hitta personal.
     – Det råder kompetensbrist i stora delar av 
Västeuropa just nu. Efter pandemin har många 
branscher haft svårt att få tillbaka sin personal. 
Detta kan leda till att företag nu kommer att hålla 
hårdare i sin personal och därmed vänta med att 
säga upp personal till ett senare skeende vid en 
kommande lågkonjunktur, säger Emil Persson. 
     Han tillägger att kompetensbristen gör att det 
dessutom finns många vakanta tjänster som kan 
slopas innan företagen behöver tillgripa uppsägningar. 

Skärpta regler för invandring har dessutom minskat 
migrationsflödena.  

Kraftiga svängningar ökar osäkerheten
Samtidigt som allt fler bedömningar pekar mot ett 
dystrare 2023, har också de många drastiska och 
tvära omvärldshändelser under den senaste tiden 
med pandemi, kriget i Ukraina, energikrisen, stigande 
inflation och klimatkrisen, gjort det allt svårare att 
bedöma hur framtiden kommer att utveckla sig.  
     Få prognosmakare har i vuxen ålder varit med om 
ett läge med en tvåsiffrig inflation och dagens geopo-
litiska och klimatmässiga utmaningar är något helt 
nytt. En annan skillnad är att svängningarna tycks ske 
både snabbare och med större utslag än tidigare.
     Det är alltid svårt att förutspå trendbrotten i 
konjunkturen. Ännu svårare är det att förutspå stora 
paradigmskiften såsom är aktuellt idag. Därför 
måste prognoserna som nu tas fram betraktas som 
mycket osäkra. 
     Det tycks dock råda en relativt stor enighet bland 
prognosmakarna om att efter ett tufft 2023, väntas 
ekonomin återhämta sig igen under 2024, men 
med något lägre tillväxt. Nya händelser kring kriget 
i Ukraina kan dock komma att snabbt förändra 
konjunkturläget.
     Utsikterna för den globala utvecklingen väntas 
också bli allt dystrare, framför allt hos många europe-

iska ekonomier där de rekordhöga energikostnader-
na slår väldigt hårt och brett mot både företag och 
hushåll. Detta påverkar även utvecklingen för Sverige, 
som är en liten och öppen ekonomi med stor export.   
     Att gas- och elpriserna fallit tillbaka under oktober 
som en följd av varmt och blåsigt väder samt välfyllda 
gaslager genom import av gas via LNG-fartyg är ingen 
garanti för att vintern blir lugn ur energisynpunkt. Mar-
ginalerna i det europeiska energisystemet är små.

Rekorddyster stämning bland hushållen
Bland hushållen är oron över den egna ekono-
min stor. Med stigande inflation och allt högre 
energi- och bränslepriser samt höjda bolåneräntor 
pressas hushållens ekonomi och konsumtionsut-
rymmet minskar.
     Konjunkturinstitutet noterar att hushållens kon-
fidensindikator ligger på historiskt låga nivåer se-
dan den fallit till 48,3 i oktober. Fyra av fem frågor 
i indikatorn är nu nere på den lägsta nivån sedan 
mätningen introducerades på 90-talet. Det dystra 
stämningsläget bland hushåll väntas få ytterligare 
negativa effekter på konsumtionen.

Lägre reallöner för första gången på flera decennier
Trots att löneökningstakten i Sverige i år väntas 
bli högre än i fjol, är det mycket som tyder på att 
reallönerna minskar i år för första gången på flera 

Arbetsförmedlingens scenarier 2023 - 2024
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Consumer Price Index, Total, Index

Denmark [c.o.p. 1 year] Sweden [c.o.p. 1 year]

Hög inflation...
Procent 

Sverige

Danmark

Källa: SCB, Danmarks Statistik (Macrobond) Uppgifterna är hämtade 2 november 2022.

> Svårbedömt: 
inflationen var inte 
tillfällig. I fjol bedömde 
majoriteten av prognosma-
karna inflationsimpulserna 
som fortsatt låga. "Nästa 
år avtar både bristen på in-
satsvaror och logistikpro-
blemen, vilket bidrar till att 
inflationen faller tillbaka" 
skrev Konjunkturinstitutet 
i september 2021. Men 
inflationen fortsatte och i 
början av året tolkade prog-
nosmakarna den istället 
som snabbt övergående. 
"Penningpolitiken behöver 
bortse från förändringar i 
inflationen som förvän-
tas vara tillfälliga", sade 
Riksbanken i februari. Så 
blev det inte. Inflationen 
har fortsatt stiga i Sverige 
och i omvärlden - tillbaka 
till nivåerna från 1980-talet. 
Men orsakerna skiljer sig 
åt. På 1970-80-talet drevs 
inflationen av både utbuds-
störningar och varaktigt hög 
efterfrågan. Dagens höga 
inflation föregicks av en 
lång period med låga räntor 
följt av utbudsstörningar i 
samband med pandemin 
och av stigande energipri-
ser efter krigsutbrottet i 
Ukraina. Nu anas ett nytt 
skifte. Under hösten har 
elpriserna dämpats och in-
flationen i USA föll oväntat 
mycket i oktober.

Avser procentuell förändring i fasta priser.  
Källa: SCB, Danmarks Statistik, Eurostat (Macrobond) Uppgifterna är hämtade 2 november 2022.

Procentuell utveckling av BNP

Danmark Sverige EU 27 (exkl. Storbritannien)

... och låg ekonomisk tillväxt

Under många år med högkonjunktur i kombination med låga räntor har byggaktiviteten varit hög. Nu väntas framför allt bo-
stadsbyggandet minska som en följd av höjda räntor och byggmaterialkostnader och lägre betalningsförmåga hos hushållen.
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decennier. Facken inom industrin har under okto-
ber gått ut med ett förhandlingskrav att lönerna 
ska öka med 4,4 procent. Det slutliga löneavtalet 
lär inte sluta på den nivån när förhandlingarna är 
klara. Men om lönerna skulle öka med 4 procent 
och inflationen ligga kvar på 10 procent skulle det 
innebära att reallönerna faller med 6 procent.

55 miljarder kronor i retroaktiv kompensation 
för elpriset i södra Sverige
Även om hushåll och företag i elprisområde 3 och 
4 enligt den nya regeringen retroaktivt kommer 
att kompenseras med totalt 55 miljarder kronor 
för det senaste årets höga elpriser så råder det 
en osäkerhet om vad eventuellt framtida garantier 
om elpristak kommer att innebära och hur snabbt 
ersättningarna betalas ut. Detta bidrar ytterligare 
till det osäkra konjunkturläget.

Försämrat stämningsläge i näringslivet
- tuffast i pandemidrabbade branscher
Den osäkra framtidsutvecklingen har också fått 
effekter på stämningsläget inom näringslivet under 
de senaste månaderna. I Konjunkturinstitutets 
augustimätning föll den samlade konfidensindika-
torn under 100 (historiska genomsnittet) och sedan 
har dess har stämningsläget bara blivit dystrare. 
Oktobermätningen uppvisade fortsatta nedgångar 
för alla branscher, men främst inom detalljhandeln 
och tjänstesektorn (restaurang och hotell). Detta 
beror främst på allt dystrare förväntningar över se-
naste och framtida försäljningsvolymer. Hushållens 
minskade konsumtionsutrymme har redan fått stort 
genomslag på dessa branschers försäljning. Det är 

branscher som redan drabbats hårt under pande-
min och där de ekonomiska reserverna hos många 
företag har tunnats ut.
     Inom tillverkningsindustrin och byggbranschen är 
det dock fortfarande en majoritet av de tillfrågade fö-
retagen som ser positivt på framtiden, men trenden 
är nedåtgående även här.

Bostadspriserna har börjat falla tillbaka 
Enligt Svensk Mäklarstatistiks siffror för oktober 
syns hur bostadspriserna har vänt nedåt, men med 
stora skillnader mellan landets kommuner. 
     I Skåne minskade priserna på bostadsrätter 
med 4,6 procent enligt glidande medeltal för 
augusti-oktober jämfört med föregående tremå-
nadersperiod medan villapriserna minskade med 
8,1 procent. 
     Det bör dock noteras att det är ett fall från de högt 
uppdrivna prisnivåerna under pandemin.

Bygginvesteringarna väntas minska lika 
mycket som under finanskrisen
I Byggföretagens oktoberprognos talas om varaga-
vinter. "Hushållen drar åt svångremmen och byggin-
vesteringarna rasar, vilket leder till att Sverige går in 
i recession 2023". Prognosen spår en minskning av 
bygginvesteringarna med tio procent under 2023. 
Det är volymmässigt i paritet med nedgången under 
finanskrisen. Främst är det bostadsbyggandet som 
går ner och där nybyggnadsinvesteringarna spås 
minska med 23 procent på riksnivå. Offentliga 
investeringar i lokaler och anläggning minskade 
redan under 2021 och i år började investeringarna 
minska även i ombyggnader av bostäder.

Dystert rekord för hushållens förväntningar
Hushållens konfidensindikator (framtidsförväntningar)

Källa: Konjunkturinstitutet (Macrobond) Uppgifterna är hämtade 2 november 2022.

> Rekordlågt stämnings-
läge. Hushållens syn på den 
ekonomiska utvecklingen 
fortsätter att falla i år (48,3 i 
konjunkturbarometern för ok-
tober). Hushållens bedömning-
ar av deras egen ekonomi om 
tolv månader och inställning till 
kapitalvaruinköp i nuläget bidrar 
mest till fallet. Medan majorite-
ten av tillfrågade företag inom 
bygg och tillverkning fortfarande 
ser positivt på utvecklingen, 
är stämningsläget för tjänste-
sektorn och handeln just nu 
väldigt lågt, med pessimistiska 
förväntningar om framtida 
försäljningsutveckling.
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Privatekonomi: 10 000 kronor mer i månadskostnad på två år för 
tvåbarnsfamilj i villa - men hopp om lägre inflation igen 2024

På kort tid har de ekonomiska förutsättningarna för landets hushåll ändrats i grunden. För Sparbanken 
Skånes exempelfamiljer innebär den kraftigt ökande inflationen kostnadsökningar på mellan 925 och 
10 156 kronor per månad mellan september 2020 och 2022. Tre ljuspunkter syns dock i höstmörkret. 
Elpriserna har dämpats under hösten. Arbetsförmedlingen räknar i sitt huvudscenario med en fortsatt 
stark arbetsmarknad med endast en mindre ökning av arbetslösheten under 2023. Prognosmakarna räk-
nar med ett kraftigt fall i inflationen under 2024. Osäkerheten är dock fortsatt stor och de senaste årens 
inflationsprognoser har slagit fel. Därför är det klokt att försöka minska de egna utgifterna och spara till 
en buffert. För den som redan har en ansträngd ekonomi kan det vara klokt att söka rådgivning.

Tre ljuspunkter i höstmörkret  
Nu när höstmörkret har kommit och konjunk-
turprognoserna är dystra är det viktigt att även 
lyfta fram den senaste tidens ljuspunkter menar 
Sparbanken Skånes privatekonom 
Anders Hansson. 
     – Elpriserna har dämpats under 
hösten och arbetsmarknaden är stark 
såväl i Sverige som i vårt närmaste 
grannland Danmark. Även i september 
minskade arbetslösheten i landet. 
Arbetsförmedlingen räknar i sitt scena-
rio från slutet av oktober endast med 
en mindre ökning av arbetslösheten 
i Sverige under 2023 och en förbätt-
ring igen under 2024. Det innebär att 
risken för att förlora jobbet inte är så 
stor för de flesta löntagare. 
     En tredje ljusglimt som Anders Hansson lyfter 
fram är att prognosmakarna blivit alltmer eniga 
om att den höga inflationen vänder kraftigt nedåt 
igen under 2024. Stämmer prognoserna handlar 
utmaningen om att klara privatekonomin under det 
närmaste året. Det bör dock noteras att en lägre 
inflationstakt i grunden bara innebär att prisökning-
arna dämpas, inte att de höga el- och livsmedelspri-
serna återgår till tidigare nivåer. 

Var beredd på snabba svängningar  - osäkert elpris
En ny tendens i världsekonomin är att svängningarna 
blivit större och snabbare. Det handlar bland annat om 
förändringar av balansen mellan utbud och efterfrå-
gan där varubrist, dvs ett lågt utbud, först resulterar i 
höga priser (inflation) som därefter minskar efterfrå-
gan så att prisnivån faller tillbaka igen. Risken är dock 
att priserna inte återgår till tidigare lägre nivåer.
     När det gäller elpriserna har de efter toppnivån 
under augusti vänt nedåt igen. E.ON:s prognos från 
den 14 november är "Priserna på elmarknaden i 

Europa och i Norden fortsätter att dagligen svänga 
kraftigt runt en historiskt sett hög nivå, även om 
priset har varit lägre de senaste veckorna än vad vi 
nu blivit vana vid".

Fem faktorer bidrar till att dämpa elpri-
serna: 1. Bättre tillgång på vattenkraft i 
Norge och Sverige sedan höstens regn 
fyllt på magasinen. 2. De höga priserna 
har stimulerat till lägre förbrukning av 
el vilket håller tillbaka elpriserna. 3. 
EU-kommissionen arbetar med att stäv-
ja prisutvecklingen framöver. 4. Trots 
att Ryssland strypt gastillförseln är 
Europas gaslager relativt välfyllda tack 
vare leveranser av flytande naturgas via 
LNG-fartyg. 5. Det milda höstvädret har 

minskat energiförbrukningen.

Är din ekonomi redan tidigare ansträngd - sök hjälp
Har du sedan tidigare en ansträngd ekonomi är 
Anders Hanssons viktigaste råd att du snabbt söker 
hjälp - hos din bank, den kommunala budget- och 
skuldrådgivningen eller hos Kronofogden. Att vänta 
innebär bara att problemen förvärras.

Spartips: hemarbete, kollektivtrafik och lägre värme
Sänk värmen i din bostad, duscha kortare och 
inte lika varmt. Stäng av handdukstorken och var 
restriktiv med den dyrbara eldrivna golvvärmen. Det 
är några av de vanligaste spartipsen. Tänk på att inte 
göra något som skapar fukt och mögel i din bostad.
     Trenden med hemarbete gör att kontorsanställda 
kan spara in på dyrbara mil med bilen några dagar 
i veckan. Detta tillsammans med byte från bil till 
kollektivtrafik sparar såväl plånboken som miljön.
     Prioritera är ett viktigt ord. Vilka kostnader är 
viktigast för dig och vad kan du avvara. Att t.ex. 
byta kött mot växtbaserade livsmedel sparar ock-
så plånbok och miljö.

PRIVATEKONOMI

Tvåsiffrig inflation driver upp hushållens kostnader

+722 kr +4 001 kr +4 273 kr +8 135 kr

FÖRUTSÄTTNINGAR
Ensamstående  

i hyresrätt
Barnfamilj  

i bostadsrätt Par i villa Barnfamilj i villa

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

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

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

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

Total körsträcka/år (mil, bensindriven bil) - 1 500 600 3000

UTGIFTER

EL (KR/KWH)

Elhandelskostnad sept 2022 503 kr 1 258 kr 5 033 kr 6 292 kr

Skillnad månadskostnad sept 2021 248 kr 621 kr 2 483 kr 3 105 kr

DRIVMEDEL (KR/L)

Bensinkostnad sept 2022 - 1 836 kr 734 kr 3 671 kr

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

BOSTADSLÅN (RÖRLIG 3-MÅN RÄNTA)

Räntekostnad sept 2022 - 3 115 kr 1 558 kr 4 673 kr

Skillnad månadskostnad sept 2021 - 1 528 kr 764 kr 2 292 kr

LIVSMEDEL

Livsmedelskostnad sept 2022 3 419 kr 9 297 kr 5 784 kr 11 638 kr

Skillnad månadskostnad sept 2021 474 kr 1 289 kr 801 kr 1 612 kr

ÖKAD MÅNADSKOSTNAD SEDAN SEPTEMBER 2021 722 kr 4 001 kr 4 273 kr 8 135 kr

ÖKAD MÅNADSKOSTNAD SEDAN SEPTEMBER 2020 925 kr 4 333 kr 6 014 kr 10 156 kr

+925 kr +4 333 kr +6 014 kr +10 156 kr 

ÖKAD MÅNADSKOSTNAD 
SEPTEMBER 2021-2022

ÖKAD MÅNADSKOSTNAD 
SEPTEMBER 2020-2022SÅ
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Anders Hansson, privateko-
nom på Sparbanken Skåne

Exemplen här ovan visar hur förändrade kostnader för el, drivmedel, bostadsrän-
tor och livsmedel påverkar månadsekonomin för fyra olika typfamiljer. Kalkylen 
visar förändringar sedan september 2021 respektive september 2020. Beräkning-
arna omfattar inte andra kostnadsförändringar eller skatteavdrag utöver avdrag 
för boräntor. Uträkning: Sparbanken Skåne, Andrée Briland.
Källor och metodik: När det gäller drivmedelskostnad för bil har det inräknats en 
total körsträcka bestående av pendling på fyra respektive åtta mil per vardag för 
barnfamiljen som bor i en bostadsrättslägenhet respektive barnfamiljen som bor 
i villa. Samma huhåll beräknas ha ha 600 respektive 1200 mils övrig körning per 
år. Bensinförbrukning är baserad på information från SCB som i sin tur inhämtat 
data från Fordonsregistret 2019. förbrukningen avser Skåne län. Bensinpriset är 
baserad på priset på bensin hos Tanka, via www.tanka.se. För elpriser används 
spotpris plus moms för SE4 från Nordpoolgroup.com. Bostadsräntorna anges ef-
ter ränteavddrag och avser rörliga genomsnittsräntor från finansportalen.se. För 
livsmedelspriser används Konsumentverkets matkostnader som fastställs årsvis.

Kompensation för höga elpriser.  
Enligt besked från Sveriges regering 
ska ett engångsutbetalt retroaktivt 
högkostnadsskydd för höga elpriser 
betalas ut, preliminärt i januari 2023. 
Belopp enligt följande för räkneexem-
plets typfamiljer:
Ensamstående i hyresrätt: 1 590 kr
Barnfamilj i bostadsrätt: 3 950 kr 
Par i villa: 15 800 kronor
Barnfamilj i villa: 19 750 kronor
Källa: "Frågor och svar om högkostnadsskydd för 
höga elpriser", www.regeringen.se
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Efter mer än ett årtionde med låga prisökningar på konsumtionsvaror och tjänster (inflation) och kraftigt stigande tillgångsvärden på bostäder och aktier är 
utvecklingen nu den omvända. Det gör att hushåll med besparingar i olika tillgångsslag drabbas dubbelt - av ökade konsumentpriser och av lägre värde på 
besparingar. Tidigare kunde konsumtionen stöttas genom belåning eller försäljning av tillgångar som bostäder och aktier. Hushållens ökande kostnader i 
kombination med fallande tillgångsvärden kan förväntas påverka storleken på framtida låneunderlag.

Privatekonomin pressas från två håll: 
Kostnaderna ökar och värdet på bostäder och aktier minskar

Ökade kostnader för:
• el
• räntor
• drivmedel
• livsmedel mm

Fallande tillgångsvärden på:
• bostäder 
• aktier
• andra fasta tillgångar

Rekordhöga livsmedelspriser
Procent

Källa: SCB (Macrobond). Uppgifterna är hämtade 2 november 2022.

Sweden, SEK
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Priset på diesel har ökat mer än på be

Elpriserna har vänt nedåt - är fortsatt höga
SEK/MWh

Pris per liter (SEK)

Källa: Nordpool (Macrobond). Uppgifterna är hämtade 2 november 2022.

Källa: OK-Q8 (Macrobond). Uppgifterna är hämtade 2 november 2022.

Bolåneräntorna är påväg uppåt
Rörlig bolåneränta, procent

Källa: Swedbank (Macrobond). Uppgifterna är hämtade 2 november 2022.

Diesel

Bensin

Sweden, Electricity, Malmö Bidding Area, Nordpool, Average of Period, SEK
SEK/MWh

Malmö

Höjda boendekostnader varierar med boendeform
- var fjärde brf riskerar 40-procentig avgiftshöjning
Landets villaägare är den grupp som direkt och 
fullt ut har fått se de ökade energikostnaderna 
på sina elräkningar. De som bor i bostdsrätt och 
hyreslägenhet har hittills endast märkt av prisök-
ningar för hushållsel. 
     I de pågående hyresförhandlingarna har Fastig-
hetsägarna krävt en höjning av lägenhetshyrorna 
med 9,5 procent medan Hyresgästföreningens 
motbud var 2,4 procent. 

För boende i bostadsrätt kommer behovet av höjda 
månadsavgifter att variera kraftigt beroende på 
föreningarnas skuldsättning och energiförbrukning. 
     Enligt en nationell studie av 5 196 bostadsrättför-
eningar som presenterats av allabrf.se väntas var 
fjärde bostadsrättsförening behöva höja avgifterna 
med 40 procent medan hälften av föreningarna be-
höver höja med drygt 18 procent.  För den återstå-
ende fjärdedelen räcker en höjning på 5,4 procent. 
Storleken på avgiftshöjning kommer att påverka 
värdeutvecklingen för respektive bostadsrätt.

Under september steg priset på 
livsmedel och alkoholhaltiga 
drycker med 1,1 procent. På ett 
år har livsmedelspriserna ökat 
med 16 procent. Nästan lika stor 
prisökning, 9,8 procent, redovisar 
SCB för restaurang och logi.
     I landets dagligvarubutiker 
rapporteras om ökad försäljning av 
lågprisvaror och ICA tappar just nu 
marknadsandelar till lågprisbutiker.

Under september föll priset på driv-
medel med 1,9 procent. Prisnivån 
är dock fortsatt hög och det politis-
ka läget osäkert. Vallöften om att 
sänka drivmedelspriserna med upp 
emot 10 kronor blir inte verklighet 
under nästa år. Istället kommer 
drivmedelspriserna sänkas med 
genom sänkt skatt vilket väntas ge 
en effekt på mindre än en krona per 
liter vid landets mackar.

I september var elpriserna i Sverige 
54 procent högre jämfört med 
samma månad för ett år sedan 
noterar SCB. Under september 
steg el- och bränslepriserna med 
9,5 procent vilket bidrog med 0,5 
procenenheter till inflationen som 
mätt som KPI uppgick till 10,8 
procent under september.

Höjd inflation och höjd styrränta 
innebär att de som äger bostäder 
och har rörlig ränta eller ränta 
med kort bindningstid fått se 
räntekostnaderna öka kraftigt. 
Under september bidrog de 
ökade räntekostnaderna med 1,2 
procentenheter till inflationstakten 
som mätt som KPI (dvs inkl. räntor) 
uppgick till 10,8 procent.
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Skåne rustat för låg-
konjunktur – men oro 
för elpriser, industrin 
och bostadsbyggandet

Skåne består av 33 kommuner som delas in i sex delområden som följs 
upp i separata kapitel med konjunkturfakta ner på kommunnivå.

Skåne
Sverige  
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Det går bra för skånskt näringsliv. Den starka återhämtningen efter corona-
pandemin ger Skåne en god utgångspunkt inför den kommande lågkonjunk-
turen. Bland ljusglimtarna finns en normalisering inom besöksnäringen med 
fler gästnätter, främst i storstäderna, och att Skåne nu har den lägsta arbets-
lösheten sedan sommaren 2009. Sysselsättningen är fortsatt låg, men ökar 
snabbt. På bostadsmarknaden syns dock tecken på nedgång, främst villa-
marknaden har bromsat in. Prognoser visar även en inbromsning i bostads-
byggandet. Sett till en av dagens utmaningar med ökade elpriser så ligger 
Skåne bra till och på en lägre nivå än riket, mätt i elanvändning per invånare. 
Däremot finns en oro för den skånska industrins utveckling som en följd av 
den höjda prisnivån och risken för elbrist.

LÄGRE ELFÖRBRUKNING. Den 
skånska elkonsumtionen ligger under 
rikssnittet räknat som elanvändning 
per invånare, 8,8 MWh/capita i Skåne 
och 12,0 i riket som helhet. Dock 
skapar höga elpriser och risk för 
elbrist oro för den skånska industrins 
utveckling, enligt intervjuer.

Bostadsbyggandet saktar in i Skåne. Under första halvåret 
påbörjades det 3 063 boststäder, det är en minskning med 
2 918 bostäder jämfört med samma tid 2021.Även antalet 
färdigställda bostäder minskar. Under första halvåret fär-
digställdes 3 059 bostäder i Skåne vilket är 1 339 färre.

Sedan augusti i fjol har befolkningen i Skåne ökat med 
0,9 procent till 1 410 807 invånare. Befolkningen har 
ökat mest i sydvästra Skåne under denna period där 
invånarantalet ökade med 1,4 procent, motsvarande 
drygt 7 000 nya invånare.

Villapriserna har under de senaste tre 
månaderna gått ned med 8,1 procent 
jämfört med föregående tre månader. 
Prisnedgången syns i hela Skåne, men 
priserna minskade mest i Mellanskåne.

-8,1%
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BOSTADSRÄTTSPRISERNA TAPPAR 4,6 PROCENT 
På bostadsrättsmarknaden har priserna sjunkit de senaste 
tre månaderna i Skåne med totalt 4,6. Mest påtaglig är 
prisnedgångarna i nordöstra Skåne.

12 651 NYA INVÅNARE

HALVERING AV ANTALET PÅBÖRJADE BOSTÄDER
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GÄSTNÄTTER.  De utländska turisterna 
är tillbaka i Skåne med en ökning på nästan 
100 procent jämfört med 2021. Totalt sett 
under januari-september var det omkring 
25 procent fler registrerade gästnätter 
jämfört med samma period 2021. Störst 
har ökningen varit i sydvästra Skåne.

Än så länge har det rådande omvärldsläget inte fått effekter 
i konkursstatistiken. I Skåne har 647 bolag gått i konkurs 
under januari-september. Det är 55 färre jämfört med samma 
period 2021.

Under januari-juni i år startades 5 159 nya företag i 
Skåne. Det är 55 färre än under fjolårets första halv-
årsperiod. Nyföretagandet har minskat i alla skånska 
delområden utom i Mellanskåne där nyföretagandet 
håller i sig.

I september i år var arbetslösheten 
8,4 procent i Skåne. Det är den lägsta 
arbetslösheten sedan 2009. Sedan sep-
tember i fjol har arbetslösheten minskat 
med 1,1 procentenhet.

8,4%
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50 625 FLER ANSTÄLLDA I FÖRETAGEN
Sedan november 2020 har antalet jobb i Skåne ökat 
med runt 50 600 till totalt 648 000 anställda. Hälften av 
dessa nya jobb har skett i företag i som är registrerade i 
sydvästra Skåne.

5 159 NYA FÖRETAG

647 KONKURSER.
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NÄRINGSLIV: OMSÄTTNING I STORSTADSREGIONERNAS NÄRINGSLIV  
Stark återhämtning efter pandemin ger styrka inför lågkonjunkturen

Utvecklingen har varit fortsatt stark i det skånska näringslivet under årets andra kvartal med en om-
sättningsökning* på tolv procent jämfört med samma kvartal 2021. Det är en något lägre tillväxttakt 
än i landets övriga storstadsregioner. Men vidgas jämförelsen till andra kvartalen 2019-2022 så har det 
skånska näringslivet haft en högre tillväxt än Stockholmsregionen, men något lägre än Västra Götaland. 
Hotell- och restaurangbranschen har gjort revansch med en omsättningstillväxt på 52 procent det 
senaste året. Sist i den skånska tillväxtligan återfinns handel och tillverkning med en ökning på 10 res-
pektive 6 procent. Den goda utvecklingen ger skånskt näringsliv en stabil grund inför lågkonjunkturen.

JORDBRUK, SKOGS- 
BRUK OCH FISKE 
kvartal 2

Förändring i % 
2021-2022 

(2020-2021)

Skåne 11,5 (4,3)

Västra Götaland 11,0 (5,6)

Stockholm 1,8 (6,0)

Sverige 6,3 (6,3)

ENERGI OCH MILJÖ-
VERKSAMHET 
(kvartal 2

Förändring i % 
2021-2022 

(2020-2021)

Skåne 19,0 (15,6)

Västra Götaland 20,5 (16,3)

Stockholm 35,1 (15,5)

Sverige 36,4 (18,8)

INFORMATION- OCH 
KOMMUNIKATION 
kvartal 2

 
Förändring i % 

2021-2022 
(2020-2021)

Skåne 12,4 (15,3)

Västra Götaland 11,3 (16,6)

Stockholm 10,4 (8,1)

Sverige 11,0 (9,5)

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

Näringslivets utveckling 
andra kvartalet 2022
De procentuella jämförelserna 
avser förändrad omsättning 
under andra kvartalet 2022 
jämfört 2021 (2020-2021) för 
elva olika branscher uppdelat 
på storstadsregioner och riket. 
Statistiken baseras på redovisad 
moms. Därför ingår inte moms-
fria branscher i jämförelsen.

Sedan 2019 har det varit kraftiga svängningar för 
hela samhället och då även för näringslivet. Det 
första pandemiåret 2020 klarade sig Skåne bäst 
av storstadsregionerna med en måttlig nedgång i 
näringslivets omsättning* på 0,5 procent jämfört 
med minus 3,0 procent för Stockholms län och 
minus 4,7 procent för Västra Götalandsregionen.
     Omsättningen* i det skånska näringlivet har 
sedan ökat med 12 procent såväl mellan andra 
kvartalen 2020-2021 som mellan 2021-2022. 
I Västra Götaland har tillväxten tagit fart och 
regionens näringsliv ökade omsättningen med 
17 procent 2020-2021 och med 16 procent 2021-
2022. Stockholmsregionen har dock kommit ifatt 
de skånska tillväxttalen först under 2021-2022 
med en omsättningsökning på 16 procent. 

Näringslivet i Skåne har haft högre tillväxt  
än i Stockholm mellan 2019 och 2022
Jämför vi näringslivets omsättning under andra 
kvartalet 2022 med andra kvartalet 2019 har det 
skånska näringslivet klarat sig bättre än Stock-
holmsregionen, men något sämre än rikssnittet och 
Västra Götalandsregionen.
     Inom Skåne har hotell- och restaurangbranschen 
lämnat pandemiproblemen bakom sig så tillvida att 
omsättningen ökat med 52 procent mellan andra 
kvartalen 2021 och 2022. Även kultursektorn har 
haft en god utveckling med en tillväxt på närmare 
20 procent under det senaste året och ligger där-
med i nivå med utvecklingen för transport/magasi-
nering och energi/miljö.
     Sammanfattningsvis innebär tillväxten för det 
skånska näringslivet att det finns en stabil grund 
inför den kommande lågkonjunkturen.     

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

Andel av total  
omsättning* i Skåne 
andra kvartalet 2022

Handel 39,9%

Tillverkning och utvinning 12,0%

Byggverksamhet 11,6%

Företagstjänster 10,2%

Energiförsörjning och miljöverk-
samhet 6,8%

Transport och magasinering 5,9%

Fastighetsverksamhet 4,4%

Informations- och kommunikations-
verksamhet 4,0%

Jordbruk,  skogsbruk och fiske 2,4%

Hotell- och restaurangverksamhet 1,9%

Kulturella och personliga tjänster 1,0%

FASTIGHETS-
VERKSAMHET 
kvartal 2

Förändring i % 
2021-2022 

(2020-2021)

Skåne 12,7 (6,5)

Västra Götaland -12,6 (31,9)

Stockholm 6,4 (4,1)

Sverige 3,1 (9,3)

HOTELL OCH 
RESTAURANG 
kvartal 2

Förändring i % 
2021-2022 

(2020-2021)

Skåne 51,6 (24,3)

Västra Götaland 59,1 (25,1)

Stockholm 75,2 (25,4)

Sverige 58,5 (24,7)

TILLVERKNING OCH 
UTVINNING  
kvartal 2

Förändring i % 
2021-2022 

(2020-2021)

Skåne 6,1 (21,6)

Västra Götaland 32,8 (25,7)

Stockholm 19,1 (13,5)

Sverige 19,6 (21,9)

FÖRETAGS-
TJÄNSTER 
kvartal 2

Förändring i % 
2021-2022 

(2020-2021)

Skåne 16,6 (13,2)

Västra Götaland 9,4 (19,9)

Stockholm 14,5 (7,6)

Sverige 17,1 (12,7)

TRANSPORT OCH 
MAGASINERING 
kvartal 2

Förändring i % 
2021-2022 

(2020-2021)

Skåne 21,1 (11,5)

Västra Götaland 29,6 (13,3)

Stockholm 26,5 (21,0)

Sverige 23,8 (13,4)

KULTURELLA/PER-
SONLIGA TJÄNS-
TER kvartal 2

Förändring i % 
2021-2022 

(2020-2021)

Skåne 19,9 (10,6)

Västra Götaland 21,4 (21,4)

Stockholm 11,0 (35,6)

Sverige 14,5 (25,0)

HANDEL 
kvartal 2

Förändring i % 
2021-2022 

(2020-2021)

Skåne 10,5 (11,0)

Västra Götaland 10,9 (13,8)

Stockholm 16,3 (14,0)

Sverige 13,2 (12,7)

BYGGVERKSAMHET 
kvartal 2

Förändring i % 
2021-2022 

(2020-2021)

Skåne 7,3 (5,9)

Västra Götaland 13,7 (7,5)

Stockholm 13,2 (4,8)

Sverige 13,5 (7,4)

NÄRINGSLIVETS 
OMSÄTTNING*

Omsättning
2022 Q2  
(milj. kr)

Förändring i % 
2021-2022 
(kvartal 2)

Förändring i % 
2019-2022  
(kvartal 2)

Skåne 339 349 12,1 21,8

Västra Götaland 502 532 15,8 27,3

Stockholm 875 378 16,4 12,9

Sverige 2 835 787 16,1 24,0

Källa: SCB - Regional omsättningsstatistik 

>>
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1) Avser senast redovisade kommunsiffra från 2020. 2) Avser befolkningen i 
augusti 2022. Källa: SCB. *Avser siffror för 2019. **Avser siffror för 2018.

Kommun/region
Elanvändning 
2020 (MWh)¹ Befolkning²

Elanvändning 
per capita

Bromölla* 566 363 12 691 44,6

Perstorp 257 803 7 454 34,6

Bjuv 244 356 15 979 15,3

Båstad 212 793 15 827 13,4

Simrishamn 252 845 19 144 13,2

Åstorp 214 127 16 396 13,1

Klippan 231 451 17 855 13,0

Riket 125 902 764 10 502 959 12,0

Höganäs 327 472 28 089 11,7

Eslöv* 381 481 34 755 11,0

Landskrona 503 891 46 895 10,7

Kristianstad* 884 737 86 839 10,2

Tomelilla 140 187 13 760 10,2

Ystad 312 994 31 628 9,9

Östra Göinge 140 639 14 700 9,6

Lomma 234 288 24 687 9,5

Svalöv 135 516 14 488 9,4

Örkelljunga 97 827 10 473 9,3

Hässleholm 489 173 52 433 9,3

Hörby 140 154 15 734 8,9

Sjöbo 173 406 19 593 8,9

Skåne län 12 463 346 1 410 807 8,8

Osby 114 331 13 249 8,6

Trelleborg** 401 882 46 577 8,6

Staffanstorp 228 806 26 598 8,6

Höör* 144 282 17 198 8,4

Helsingborg 1 257 293 150 601 8,3

Skurup 131 977 16 624 7,9

Burlöv 154 909 19 835 7,8

Vellinge 294 931 37 779 7,8

Ängelholm 333 696 44 214 7,5

Lund 954 799 127 491 7,5

Svedala 172 164 23 310 7,4

Kävlinge 234 288 32 464 7,2

Malmö 2 212 760 355 447 6,2

Bromölla och Perstorp har störst elberoende 

Elförbrukningen i Skåne under rikssnittetGod utveckling under 2022, en stor oro inför 
2023 och tro på vändning under 2024
Konjunkturprognoserna har blivit allt mer dystra 
efterhand som Rysslands krig i Ukraina fortsatt och  
energibristen blivit varaktig med betydligt högre 
priser på el, gas och drivmedel som följd. Represen-
tanterna från det skånska näringslivet pekar mot ett 
tufft 2023 följt av en ljusning under 2024.
     –Vi ser signaler om att fler företag tänker varsla. 
Det rör sig om främst industri och tillverkning och 
troligtvis kan de varslen komma redan nu i novem-
ber och december, säger Per Tryding, vice vd på 
Sydsvenska Industri- och Handelskammaren. 
     För de närmaste sex månaderna har han en 
"väldigt pessimistisk" syn på utvecklingen för det 
sydsvenska näringslivet. På 24 månaders sikt är 
han däremot optimistisk.
     –Ett orosmoment är att pandemin tömt många 
företag på likviditet, tillägger Per Tryding.
     På Industriellt Utvecklingscentrum Syd märker 
tf vd Camilla Dahlin en oro för utvecklingen i den 
skånska industrin, men betonar samtidigt att läget 
ännu så länge är ganska gott. 
  –Ännu så länge upplever jag att många indu-
striföretag har ett bra tryck i sina verksamheter 
även om det givetvis finns en oro för vad de höga 
energipriserna kommer att innebära, säger hon i en 
intervju på sidan 33.

Kraftigt minskat bostadsbyggande under 2023 
– Andra halvan av 2023 blir svettig, men sedan tror 
jag det planar ut och vänder sakta upp igen, säger 
Anders Gärdsmark, regionchef i södra Sverige 
för branschorganisationen Byggföretagen, i en 
intervju på sidan 35. 
     "Det hastiga omslaget i de ekonomiska villkoren 
under senvåren, såväl i Sverige som i vår omvärld, 
med skyhög inflation och kraftigt höjda räntor slår 
till med full kraft mot byggindustrin under nästa år. 
Totalt sett minskar bygginvesteringarna med 10 
procent 2023, vilket volymmässigt är i paritet med 
nedgången under finanskrisen", skriver Byggföreta-
gen i sin oktoberprognos för Sverige.
     Främst är det bostadsinvesteringarna som faller 
under 2023. Nybyggnadsinvesteringarna väntas 
minska med 23 procent nationellt och ombygg-
nadsinvesteringarna har redan börjat minska. 
     I Skåne väntas bygginvesteringarna minska med 
12,9 procent mellan 2022 och 2023. Bostadsinves-
teringarna väntas minska mest med en tillbakagång 
på 16 procent följt av lokaler minus 10,2 procent 
och anläggning minus 8,3 procent.
Inom Skåne väntas bygginvesteringarna minska 

mest i Stor-Malmö och Nordvästra Skåne. De 
två regionerna med städerna Malmö, Lund och 
Helsingborg svarar för 83 procent av de förväntade 
bygginvesteringarna i Skåne på totalt 69 miljarder 
kronor under 2023. De två delregionerna i östra 
Skåne väntas ha en mera stabil utveckling.

Handel är en omfattande bransch i Skåne
Handeln är Skånes omsättningsmässigt största 
bransch med en andel på 40 procent. Det beror 
bland annat på att det är en bred bransch som om-
fattar allt från detaljhandelsbutiker till partihandel 
och försäljning av motorfordon. Det innebär att t.ex. 
ett industriföretag som Tetra Pak har en omfattande 
partihandelsförsäljning. Skånes goda geografiska 
läge ger ett bra läge för partihandelsföretag.

Detaljhandelns försäljning backar redan 
De senaste fem månaderna, fram till och med sep-
tember i år, har detaljhandelsförsäljningen i Sverige 
backat enligt SCB. Under september var detaljhan-
delns kalenderkorrigerade försäljningsvolym 5,9 
procent lägre jämfört med samma månad 202. För 
sällanköpshandeln minskade försäljningen med 8,1 
procent och för dagligvaruhandeln var minskningen 
2,4 procent.
    Gert Persson, butikschef på Ica Kvantum i Sjöbo, 
berättar i en intervju på sidan 33 hur företaget fått 
börja trycka upp fler annonsblad eftersom intresset 
för erbjudanden och lågprisvaror ökat. 
     –Sedan i somras har det ändrats rätt mycket. Man 
handlar fler annonsvaror och köper kanske mat som 
man tillagar själv, istället för att köpa det färdigt för 

BYGGINVESTERINGAR - PROGNOS
Förändring %
2022-2023

Skåne -12,9

Stor-Malmö -14,6

Sydöstra Skåne -6,8

Nordvästra Skåne -14,3

Östra Skåne -2,0

Källa: Byggföretagen. Avser investeringar i bostäder, kontor och anläggning.
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gen lite, säger han.
     Inom dagligvaruhandeln har ICA börjat 
tappa marknadsandelar till lågpriskedjor 
rapporterade Dagligvarunytt i början av 
november.   
     Under det första pandemiåret drabba-
des många klädbutiker hårt av en fallande 
försäljning. Butikskedjor som skånska 
Flash och Dea Axelssons försattes i 
konkurs. Den kraftigt stigande inflationen, 
som inneburit sänkta reallöner, börjar 
på nytt slå hårt mot sällanköpshandeln. 
Under oktober tvingades butikskedjan 
Indiska i konkurs men tycks nu kunna leva 
vidare med nya ägare.

Höga elpriser och risk för elbrist skapar 
oro för den skånska industrins utveckling
Höga el- och gaspriser och en brist på el 
och gas med hot om tillfälliga nedstän-
gingar skapar nu en oro för den skånska 
industrins utveckling.   
    – Alla företag som sysslar med någon 
form av tillverkning påverkas mycket 
av kostnadsutveckningen. Bearbetning 
kräver mycket ström. Det finns företag i 
Sydsverige som nu har sett sina elkost-
nader stiga med över 300 procent, säger 
Per Tryding, vice vd i Sydsvenska Industri- 
och Handelskammaren. 
     Camilla Dahlin, tf vd på Industriellt 
Utvecklingscenter Syd delar oron för 
energisituationen och pekar på att det inte 
bara handlar om höga el- och gaspriser 
utan även om tillgången.       
     – Det man är rädd för är att det ska 
uppstå en effektbrist, att inte företagen får 
den el de behöver. Då riskerar industrin att 
slås ut. De höjda gas- och elpriserna kan 
företagen ofta möta med egna prishöj-
ningar och effektiviseringar, säger hon i en 
intervju på sidan 33.

Låg elförbrukning i Skåne 
- Bromölla och Perstorp sticker ut
Den skånska elkonsumtionen ligger under 
rikssnittet räknat som elanvändning per 
invånare. Två skånska kommuner sticker dock ut 
med en betydligt högre elkonsumtion per capita. 
Bromölla är en industrikommun med flera stora 
företag, däribland pappersbruket i Nymölla. I Pers-
torp är kemikoncernen med samma namn en stor 

elkonsument. Ytterligare fem skånska kommuner - 
Bjuv, Båstad, Simrishamn, Åstorp och Klippan - har 
en elkonsumtion över rikssnittet och den gemen-
samma nämnaren är att de alla har stora industri-
företag på orten.
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Från kris till normalisering för besöksnäringen
Restauranger, hotell, konferensanläggningar och 
andra aktörer inom besöksnäringen hade en tuff 
tid under pandemin. Men sett till antalet gästnät-
ter har hotell- och restaurangbranschen i Skåne 
gått från kris till normalisering med en ökning av 
den momspliktiga omsättningen med 52 procent 
räknat från andra kvartalet 2021 till samma kvartal 
2022. Även jämfört med andra kvartalet 2019 har 
branschen haft en god utveckling med en samlad 
omsättningsökning på 23 procent.

Större ökning av antalet gästnätter i de större 
skånska städerna - lägre i östra Skåne
Mätt i antalet gästnätter har den skånska besöks- 
näringen haft en tillväxt på 24,9 procent under 
årets nio första månader jämfört med samma tid 
förra året. Medan antalet svenska gästnätter ökat 
med 13 procent så har antalet utländska gäst-
nätter ökat med 94 procent och svarar nu för 23 
procent av gästnätterna i Skåne. Antalet gästnätter 
från Finland och Norge ökar mest, med omkring 
270 procent. Schweiz står för en ökning med 198 
procent följt av Danmark med 117 procent och 
Tyskland med 114 procent.

Större ökning av antalet gästnätter i de större 
skånska städerna - lägre i östra Skåne
Malmö, som tappade stort under inledningen 
av pandemin, noterar i år en uppgång av antalet 

gästnätter med 65 procent och där antalet utländ-
ska övernattningar ökat med 102 procent. Främst 
är det turister från Finland och Norge som ökar i 
antal. För Simrishamn, som inte tappade så myck-
et under pandemin tack vare hemestertrenden, 
är utvecklingen hittills i år mera dämpad med en 
tillväxt på 3,2 procent när det gäller antalet gäst-
nätter. De svenska övernattningarna i Simrishamn 
har minskat något medan utländska ökar kraftigt 
och även här främst från Finland och Norge. 
Samma utveckling syns även för Ystad, där antalet 
gästnätter hittills i år ökat  med 8,2 procent.

Flera tänkbara scenarier för besöksnäringen
- vissa aktörer stänger ner helt under vintern
Enligt Business Region Skånes vd Pia Jönsson 
Rajgård och Tourism in Skånes tf vd Carla Aguirre 
Mouritzen finns det flera tänkbara scenarier.
     – Vad dessa faktorer kommer innebära för kon-
sumentbeteendet är väldigt svårt att sia om och 
därmed även hur det kommer att slå på besöksnä-
ringen. Å ena sidan kan ett mer återhållsamt be-
teende och en inbromsning innebära att fler reser 
kortare och i närområdet, såsom under pandemin, 
men utan samma restriktioner och därmed gagna 
besöksnäringen i Skåne. Å andra sidan kommer 
nog inflation, högre elpriser, högre räntor och 
kostnader försätta många näringsidkare i en svår 
ekonomisk situation. Vi ser redan tecken på aktö-
rer som stänger ner helt under vintern, och man 
kan bara spekulera i utmaningarna i att hitta rätt 
personal blir när/om de ska öppna upp i vår igen.
Ett perspektiv att beakta är att kronan är väldigt 
svag just nu så Skåne med sin närhet till Danmark 
och Tyskland eventuellt kan vara en vinnare utifrån 
det perspektivet när det gäller utländska besökare.

Första halvåret 2022 Förändring 

Lundaområdet 655 -99

Mellanskåne 316 0

Nordvästra 1 232 -295

Nordöstra 512 -108

Sydvästra 2 153 -426

Sydöstra 291 -93

Skåne 5 159 -1 021

Nystartade företag i Skåne

 Källa: Tillväxtanalys. Förändring jämfört med samma period 2021. 

Färre nya företag och färre konkurser

jan-sep 2022 Förändring

Lundaområdet 58 -5

Mellanskåne 28 -9

Nordvästra 169 -18

Nordöstra 52 -22

Sydvästra 311 1

Sydöstra 29 -2

Skåne 647 -55

Konkurser i Skåne

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

2022
Total förändring

nov 2020-okt 2022 (%)¹

Lundaområdet 22 938 15 659 11 858 43 137 93 592 7 489 (8,7%)

Mellanskåne 9 239 5 646 3 419 6 279 24 583 1 717 (7,5%)

Nordvästra 48 060 31 756 28 209 54 360 162 385 9 041 (5,9%)

Nordöstra 24 819 16 173 12 551 26 252 79 795 4 995 (6,7%)

Sydvästra 71 559 49 566 39 265 94 851 255 241 25 174 (10,9%)

Sydöstra 12 646 7 684 5 369 7 021 32 720 2 209 (7,2%

Skåne 189 261 126 484 100 671 231 900 648 316 50 625 (8,5%)

Över 50 000 nya jobb i de skånska företagen sedan slutet av 2020   
– hälften av dem i sydvästra Skåne

Q2 2022
Förändring1 

(antal personer)

Näringslivet 421 584 5,5% (22 069)

Hushållens icke-vinst-
drivande organisationer

13 011 -4,8% (-649)

Kommuner 119 048 1,8% (2 077)

Region 41 053 5,1% (1 990)

Statligt anställda 29 913 8,3% (2 299)

Totalt 624 609 4,7% (27 786)

Antal anställda i Skåne efter sektor 

1) Förändring i procent jämfört med Q2 2020. 
Källa: SCB kortperiodisk sysselsättningsstatistik (KS) 

Över 20 000 fler anställda inom 
Skånes näringsliv sedan 2020

Bransch Antal anställda
Andel av totala 

sysselsättningen

Vård och omsorg; sociala 
tjänster

103 800 17%

Handel 83 100 13%

Utbildning 73 800 12%

Företagstjänster  73 600 12%

Tillverkning och utvinning 55 600 9%

Vård och omsorg störst i Skåne
Skånes fem största branscher

Källa: SCB, RAMS, avser dagbefolkning 2020.

1) Förändringen avser november 2020-oktober 2022. Talen inom parentes avser förändringen i procent.
Statistiken avser antalet anställda som är registrerade per arbetsställe som privata och offentliga företag har i respektive kommun. Även större 
företag kan ha mindre arbetsställen. På grund av ny metod för datainsamling är inte statistiken jämförbar med åren 2019 och bakåt. Källa: SCB

Antal anställda utifrån arbetsställets storlek i oktober 2022

 Källa: SCB. Förändring jämfört med samma period 2021. 

2022 2021-2022

Inhemska 4 199 553 13,1%

Utländska 1 195 625 98,1

Totalt i Skåne 5 427 318 24,9%

De utländska turisterna är tillbaka

Källa: SCB/Tillväxtverket bearbetat av Tourism in Skåne.
Förändring i procent jämfört med samma period 2021.

Antal registrerade gästnätter i Skåne  
jan-sep 2022 (jan-sep 2021)

2022 2021-2022 

Malmö 1 508 069 +65,2%

Lund 380 098 +42,2%

Helsingborg 668 889 +27,5%

Kristianstad 365 383 +9,6%

Ystad 294 297 +8,2%

Simrishamn 262 531 +3,2%

Störst ökning i västra Skåne

Källa: SCB/Tillväxtverket bearbetat av Tourism in Skåne.
Förändring i procent jämfört med samma period 2021.

Antal registrerade gästnätter i Skåne  
jan-sep 2022 (jan-sep 2021)
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Arbetslösheten har minskat i hela 
landet  

LÄN juni 2022 juni 2021-2022¹

Skåne län 78,2% 1,4

Stockholms län 80,7% 1,7

Västra Götalands län 81,8% 1,8

Sverige 81,0% 1,5

Sysselsättningsgrad 2020 och 2022

Skånes sysselsättningsgrad har inte 
ökat lika mycket som rikets snitt

1) Avser förändringen i procentenheter. Källa: SCB (BAS)

September 2022 September 2021-2022

Lundaområdet 5,5% -0,6

Mellanskåne 6,3% -1,0

Nordvästra 8,4% -1,0

Nordöstra 8,9% -0,9

Sydvästra 10,2% -1,3

Sydöstra 5,3% -0,8

Skåne 8,4% -1,1

Västra Götaland 5,9% -1,0

Stockholm 6,4% -0,8

Sverige 6,6% -0,9

Källa: Arbetsförmedlingen

Arbetslöshetsutvecklingen har 
mattats av
Arbetslöshet i Skåne jan 2020-september 2022

Källa: Arbetsförmedlingen. Förändring i procentenheter.  
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Arbetsmarknad: Den lägsta arbetslösheten sedan sommaren 2009

Trots oro i omvärlden och varningar om en vikande konjunktur, är det mycket som fortsatt går 
i rätt riktning för skånsk arbetsmarknad. Den positiva arbetslöshetsutvecklingen har förvisso 
saktat in, men arbetslösheten fortsätter att sjunka och är nu den lägsta sedan finanskrisen 2009. 
Arbetslösheten har också minskat mer än i övriga stortstadslän och rikets genomsnitt under det 
senaste året. Bland orosmolnen på den skånska arbetsmarknaden finns den fortsatt höga arbets-
lösheten i sydvästra Skåne och den stora andelen långtidsarbetslösa. På nationell nivå publice-
rade Arbetsförmedlingen i slutet av oktober en relativt ljus bedömning av arbetsmarknaden där 
huvudscenariot innebär endast en måttlig ökning av arbetslösheten 2023 och en dämpning 2024.

Det har fortsatt gått bra för Skånes arbetsmark-
nad sedan vårens konjunkturrapport. Ny statistik 
från SCB visar att Skånes sysselsättning har ökat 
starkt sedan förra året. Trots att arbetslösheten inte 
gått ner lika starkt i år, har arbetslösheten sjunkit 
snabbare i Skåne jämfört med övriga storstadslän 
och Sveriges genomsnitt. Skånes utmaningar på 
arbetsmarknaden består fortfarande, med framför 
allt lägre sysselsättning och högre arbetslöshet 
bland inte minst grupper som brukar stå längre i från 
arbetsmarknaden. Det gör Skåne sårbart inför en 
konjunkturnedgång nästa år.

Arbetslösheten fortsätter nedåt 
Sedan september i fjol har arbetslösheten fallit 
snabbare än övriga storstadslän, med 1,1 procent, 
och låg i september på 8,4 procent. Det gör att 
Skåne nu har den lägsta arbetslösheten sedan 
sommaren 2009 under finanskrisen. Skåne kom att 
drabbas hårdare än andra svenska län under finans-
krisen och den lågkonjunkturen som följde därefter, 
med kraftigt stigande arbetslöshet. 
     Trots den fortsatt starka utvecklingen är Skå-
nes arbetslöshet fortfarande högre än genomsnit-
tet i Sverige som samma månad var 6,6 procent. 
Lundaområdet och sydöstra Skåne är de enda 
delområdena som fortsatt har lägre arbetslöshet 
än Sveriges genomsnitt.

Sysselsättningen i Skåne är fortsatt låg, men 
ökar snabbt 
Precis som med arbetslöshetsnivån, har Skåne en 
utmaning med lägre sysselsättningsgrad än både 
rikets genomsnitt och övriga två storstadslän. I 
juni i år uppgick sysselssätningsgraden till 78,2 
procent och hade då under det senaste året ökat 
med 1,4 procentenheter. Men trots lägre syssel-
sättningsgrad, tycks utvecklingen efter pandemin 
visa tecken på att skillnaderna blir allt mindre. 
Under perioden januari 2020-juni 2022 har syssel-
sättningsgraden i Skåne ökat med 4,1 procent, från 
75,1 till 78,2 procent. Det är en betydligt starkare 
utveckling än övriga stortadsregioner. Sysselsätt-
ningsgraden i Sverige var 81 procent i juni i år 
och hade då ökat med 3,2 procent sedan januari 
2020, från 78,5 procent. Under det senaste året 
har ökningen varit starkare i Sverige och övriga 
storstadslän.
     Den strukturellt högre arbetslösheten samt att 
Skånespendlare till Danmark inte syns i statisti-
ken, är två viktiga förklaringar bakom Skånes läg-
re sysselssätningsstal. Omkring 15 300 svenskar 
jobbar i Östdanmark.

Positivt scenario från Arbetsförmedlingen 
Även om Arbetsförmedlingen i likhet med andra 
prognosmakare betonar det osäkra konjunkturlä-
get presenterades i slutet av oktober en relativt 
ljus bild av arbetsmarknadens utveckling på 
nationell nivå under kommande år i deras kon-
junktur och arbetslöshetsbedömning. Enligt deras 
huvudscenario väntas arbetslösheten öka under 
det andra kvartalet 2023 fram till halvårsskiftet 
2024, för att därefter vända neråt igen. Uppgång-
en förväntas dock vara relativt mild i jämförelse 
med pandemin, från september månads 333 
000 arbetslösa till ett årsgenomsnitt på 354 000 
arbetslösa under 2024.  

Arbetslöshet i Skåne, september 2022
(förändring)

8,4% (-1,1) 
Källa: Arbetsförmedlingen. Förändringen är i procentenheter 
jämfört med september 2021. 

Sysselsättningsgrad, juni 2022 (förändring)

Källa: SCB (BAS). Avser sysselsättningsgraden hos befolkningen 
i åldrarna 20-64 år. Förändring i procentenheter jämfört med juni 
2021.

78,2% (1,4) 
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Bostadsmarknad: Tydliga tecken på prisnedgångar i hela Skåne  
– tillbaka till 2020/21 års prisnivå

Den höga inflationen med fallande reallöner har fått tydliga effekter på den skånska bostads-
marknaden. Högre boräntor, elpriser och förbrukningsavgifter har fått stort genomslag på 
villamarknaden, uppger lokala mäklare. Under de senaste tre månaderna har priserna på villor 
sjunkit med över åtta procent och mest påtaglig har utveckling varit i Lundaområdet och nord-
västra Skåne. För bostadsrätter har prisfallet varit mera begränsat. De skånska bostadspriserna 
är ligger nu på samma nivå som kring årsskiftet 2020/21, men varierar mellan olika delområden.

Prisutveckling bostadsrätter och villor oktober 2021-september 2022 

Skånska bostadspriser fortsätter uppåt trots färre försäljningarFärdigställda första 
halvåret 2022 
(förändring)

Påbörjade första 
halvåret 2022
(förändring)

Lundaområdet 581 (-231) 601 (-640)

Mellanskåne 31 (-333) 97 (6)

Nordvästra 1 123 (33) 613 (-199)

Nordöstra 188 (-118) 501 (1)

Sydvästra 1 086 (-475) 1 089 (-1 759)

Sydöstra 50 (-215) 162 (-327)

Skåne 3 059 (-1 339) 3 063 (-2 918)

Bostadsbyggandet minskar kraftigt i år

Förändring avser antal bostäder under samma period 2021. Källa: SCB

Tydliga prisnedgångar på villamarknaden
Minskade reallöner som en följd av bl.a. ökade 
kostnader för boräntor, el ,drivmedel och livsmedel 
har fått stort genomslag på villapriserna i hela Skåne. 
Under den senaste tremånadersperioden fram till 
och med oktober föll priserna på villor med över 8 
procent i Skåne och starkast har prisnedången varit i 
Mellanskåne, där priserna har fallit med 12,5 procent. 
Även priserna på villamarknaden i nordöstra Skåne 
och i Lundaområdet utmärker sig med kraftigare pris-
nedgångar än Skåne i stort. Den minsta nedgången 
syns i nordvästra Skåne med nästan 7 procent. Läs 
mer i rapportens avsnitt för varje delområde.
     Trots de kraftiga prisnedgångarna under den 
senaste tremånaderspe-
rioden är priserna högre 
idag än för ett år sedan.  
     I ett längre perspek-
tiv, under den senaste 
tolvmånadersperioden, 
har priserna på villor 
ökat med 3 procent. Det 
är dock betydligt lägre 
än i våras, då den årliga 
prisökningen låg på 17 
procent.  
     Lokala mäklare upp-
ger att uppvärmningsys-
tem, energiförbrukning 
och elkostnaden har 
blivit allt viktigare för bostadsköparna.
     – Vi har många områden med 70-talsvillor med di-
rektverkande el och det är en kraftig prisnedgång på de 
villorna. Det kan vara villor som man tidigare betalade 
20 000 kr för i uppvärmning men där man nu får betala 
65-70 000 kr per år, och det kan bli ännu värre för vi vet 
inte hur det kommer att bli i vinter, säger Carina Back, 
lokal mäklare på Fastighetsbyrån i Kristianstad. Den 
fallande efterfrågan syns också i försäljningssiffrorna. 
Under de senaste tolv månaderna har villaförsäljning-
arna minskat med tio procent i Skåne.

Priserna på bostadsrätter har inte påverkats i lika 
stor utsträckning
En prisnedgång syns också under de senaste tre 
månaderna på bostadsrättsmarknaden i Skåne, 
men den är inte lika brant. Priserna på bostadsrät-
ter föll med 4,6 procent i Skåne under de senaste 
tre månaderna och nedgången är mycket mer 
spridd jämfört med villamarknaden. I nordöstra 
Skåne föll priserna i genomsnitt med över 13 
procent och i Lundaområdet med över 8 procent. 
Att bostadsrättsmarknaden inte påverkats lika 
negativt syns också i statistiken för den senaste 
tolvmånadersperioden. Jämfört med i fjol har 
priserna på bostadsrätter ökat med fem procent, 

en tydlig avmattning 
sedan vårrapporten då 
tolvmånaderssiffrorna 
uppvisade prisökningar 
på 12 procent. Det ska 
understrykas att i min-
dre kommuner säljs det 
väldigt få bostadsrätter 
(men också villor), vilket 
gör statistiken osäker.

Nyproduktionen har 
redan börjat minska 
Efter två starka år ser 
2022 ut att gå mot 
ett tydligt minskat 

bostadsbyggande. Jämfört med i fjol har det 
påbörjats knappt 3 100 bostäder i Skåne under 
årets första sex månader. Det är en utveckling 
som innebär 2 900 färre bostäder i Skåne just nu 
och allra tydligast är inbromsningen i sydvästra 
Skåne, med Malmö i spetsen. I delområdet har 
det påbörjats knappt 1 100 bostäder, vilket är 
nästan 1 800 färre än under förra årets första 
halvår. I två delområden, i Mellanskåne och i 
nordöstra Skåne, går dock bostadsbyggandet 
fortsatt starkt sett till förra årets siffror, med fler 

BOSTADSRÄTTER  
kr/kvm1  

(förändring)2

Antal försäljningar3 

(förändring)4

VILLOR 
kr/kvm1

K/T-tal1 
(förändring)2

Antal försäljningar3 
(förändring)4

Lundaområdet 42 130 (2%) 2 241 (-11%) 39 682 1,83 (3%) 850 (-10%)

Mellanskåne 18 152 (6%) 314 (5%) 22 348 2,03 (2%) 765 (-2%)

Nordöstra 16 896 (4%) 785 (-9%) 18 710 1,97 (3%) 1 291 (-8%)

Nordvästra 27 263 (6%) 3 257 (-6%) 31 133 1,92 (5%) 2 338 (-10%)

Sydöstra 22 033 (12%) 553 (-6%) 27 447 2,14 (4%) 865 (-14%)

Sydvästra 35 256 (6%) 8 257 (-10%) 41 548 1,84 (2%) 2 200 (-11%)

Skåne 32 807 (5%) 15 407 (-9%) 31 642 1,93 (3%) 8309 (-10%)

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

Bostadsrätter (kr/kvm) Villor (K/T-tal)
 

Bostadspriser (prisutveckling 3 mån)

31 475
-4,6%

> Fallande priser på bostadsmarknaden. Under 
den senaste tremånadersperioden, fram till och 
med oktober i år, föll villapriserna i Skåne med 8,1 
procent till ett K/T-värde på 1,80 mätt som glidande 
medelvärde. På bostadsrättsmarknaden har pris-
erna under samma period sjunkit med 4,6 procent. 
Prisnivån är fortsatt över 2019 års nivå, både på 
villa- och bostadsrättsmarknaden.

Senaste prisutvecklingen till och med oktober:

Långsiktig utveckling: (12 månader)

Avser prisutvecklingen gildande medeltal tre månader, augusti-oktober jämfört med maj-juli. Inklusive nyproduktion. Källa: Svensk Mäklarstatistik

Bostadsrättspriserna i Skåne låg i oktober 
2022 på samma nivå som januari 2021

Källa: Svensk Mäklarstatistik, tre månaders glidande medeltal, okt 2022

Kr/kvm

Villapriserna i Skåne låg i oktober 2022  
på samma nivå som januari 2021

Källa: Svensk Mäklarstatistik, tre månaders glidande medeltal, okt 2022

K/T-tal

påbörjade bostadsobjekt.
      Även antalet färdigställda bostäder har varit 
färre i år jämfört med 2021. Det har framför allt 
färdigställts färre bostäder i sydvästra Skåne, Mel-
lanskåne och i Lundaområdet. Mycket pekar på att 

bostadsbyggandet kommer att sakta in även nästa 
år. Branschorganisationen Byggföretagen räknar 
med ett kraftigt minskat bostadsbyggande nästa år. 
Läs mer i intervjun med Anders Gärdsmark, region-
chef för Byggföretagen, på sidan 35.
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Restaurangen i Malmö som startade livsmedelsproduktion  
– det har räddat vårt företag
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nu, bland annat med ökade kostnader för 
el, råvaror, lokalhyra och personal. Dessu-
tom finns en oro för kundernas minskade 
köpkraft, även om den vid tidigare kriser 
har återhämtat sig ganska snart. Det kon-
staterar Sadoo Iskandarani, vd och grund-
are av de libanesiska restaurangerna Laziza 
i Malmö. Sammantaget har han fem bolag 
som även inkluderar catering och livsme-
delsproduktion för försäljning till butiker 
där den senare var en satsning som gjordes 
under coronapandemin.   

– Den satsningen har varit fantastisk och har 
räddat vårt företag. Vi har blivit väl mottagna 
och det har både gett oss styrka genom att vi 
har kommit ut till fler ställen och gett oss orken 
rent mentalt. Det kanske inte räddade oss i 
inkommande pengar just då, men det fyllde ut 
våra timmar och vi kunde bygga ett varumärke 
och få ut det på ett annat sätt. Jag brukar säga 
att det förkortade återstarten. När man sliter 
och springer så syns man, säger han.
     Satsningen har bidragit till att koncernen, 
mätt i antal anställda, har vuxit och med 65 
medarbetare idag är större än innan coronapan-
demin. 
     –  Vi valde att satsa oss igenom krisen, vi har 
jobbat väldigt hårt för att komma ut på andra 
sidan, säger han.

För vissa råvaror noterat han en fyrtioprocentig 
prishöjning under den senaste tiden, medan 
andra varor har haft en mer löpande ökning på 
några procent per månad. Det gör det svårt att 
få en övergripande bild, menar han.
     – Vi har väldigt många produkter i restau-
rangen, jag tror att vi ligger på 360 artiklar som 
vi köper in. Vi har 70–80 rätter som ska ut per 
vecka och det blir många råvaror, säger han.

Just nu upplever han att det är kombinationen 
av alla kriser på en gång som är den största 
utmaningen, och att inte vet hur lång tid som 
prisökningarna fortsätter eller hur lång tid det tar 

innan det vänder.
     – Tar man för lång tid på sig att anpassa sig? 
Är det tillfälligt eller inte? Ska vi inte ens prata 
om att det är dyrt utan bara höja priserna och 
acceptera att detta är den nya valutan? Det är 
nog det som är svårt. Är det ett nytt valutavärde 
är det viktigt att man anpassar sig till det så 
snart som möjligt, säger han.

Sadoo Iskandarani upplever även en oro för 
kundernas möjlighet och vilja att betala mer för 
sitt restaurangbesök och tycker att det är svårt 
att justera upp priserna. Vid en trettioprocentig 
ökning i kostnaderna har de höjt priset mot kund 
med runt fem procent. Samtidigt är han positiv 
för kunderna har återkommit relativt snart vid 
tidigare kriser.
     – Som lunchrestaurang jobbar vi för att lyxa 
till vardagen för människor. Men som tur är be-
finner vi oss i en bransch där folk håller tillbaka 
en stund och sedan brukar gå tillbaka till sin 
vardag. Men vi märker i cateringverksamheten 
att de stora bröllopen och julfesterna minskar. 
Där har vi fått några avbokningar, säger han. 
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Laziza

Tillväxtföretaget GroPro tillverkar protein- 
och stärkelsekoncentrat baserat på ärtor i 
en energisnål process i Findus gamla lokaler 
i Bjuv. Efter att den dagliga produktionen 
kommit igång i somras och de första prover-
na nått kunderna, så kom dels höjda elpriser 
och dels höjda priser på råvarorna ärtor och 
bönor.

GroPro har rötterna i Foodhills AB som tog över 
efter Findus nedläggning i Bjuv. I juli drog pro-
duktionen igång, efter ett halvårs inkörsperiod, 
och proverna av proteinpulver har nått kunder-
na som ska utveckla växtbaserade kött- och 
mejerianaloger av proteinet, som till exempel 
vegatarisk korv eller biff. Bland kunderna finns 
Solina och Culinar, som jobbar med ingredienser, 
och livsmedelstillverkarna Orkla och Scan. Det 
finns stor potential i marknaden för köttsubstitut 
och enligt en rapport från LRF Växtodling så 
växte marknaden med 16 procent per år mellan 
2017-2019.

Under den första tolvmånadersperioden, från juli 
räknat, väntas bolaget omsätta omkring 2,5 mil-
joner kronor, berättar företagets vd Bengt Pers-
son. Under nästa tolvmånadersperiod väntas en 
ökning till 25-50 miljoner kronor i omsättning om 
allt går enligt planen.
     – Vi kommer att växa. Nu har våra kunder fått 
sina första prover, sen ska 
de ändra sina recept och 
så eftersom de tidigare har 
haft en annan ingrediens 
som varit baserad på en ut-
ländsk råvara, säger Bengt 
Persson, vd för GroPro i 
Bjuv.
     – Vi har ett antal stora 
kunder som har sagt att de 
kommer att börja beställa i 
större skala antingen precis 
innan jul eller efter nyår, 
fortsätter han.

Men under hösten har det 
höjda elpriset påverkat före-

tagets kalkyler och minskat marginalerna, även 
om företaget har utvecklat just en energisnål 
tillverkningsprocess. Samtidigt kan de inte ändra 
försäljningspriset eftersom de har gått ut med 
prislistor som gäller fram till och med mars.
     – Det är ett nästan 60 procent högre elpris 
idag än när vi startade upp, vilket givetvis tar på 
våra marginaler, och när vi är i uppstartsskedet 
så är det inte vad man önskar sig, säger Bengt 
Persson.
      Om det blir en kall vinter med höga elräkning-
ar som följd kan bli avgörande för om företaget 
väljer att fortsätta att producera i den planerade 
takten, med målsättningen om att producera 
700-800 000 kilo ärtprotein under det första året.   

Bolagets inköpspriser för ärtor och bönor har 
också stigit, ungefär en dubblering av priset på 
ett år, enligt Bengt Persson, som menar att det 
inte är välkommet i den tidiga fasen som bolag 
där de befinner sig.
     – Vi jobbar stenhårt med kostnadssidan och 
kring vilka besparingar vi kan göra. Vi är ju i lite 
halvtaskigt läge att dra igång. Vi vill ju givetvis få 
ut våra produkter, samtidigt som vi inte vill byg-
ga ett motstånd hos kunden och måste behålla 
ett konkurrenskraftigt pris relativt de substitut 
som finns. Det ligger vi och bevakar hela tiden, 
säger han.

Tillverkare av proteinkoncentrat möter utmaningar i uppstartsfasen
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”För eller senare uppstår köpmotstånd bland konsumenterna”
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rörelsekapital och ger också andra inves-
teringskalkyler än tidigare. Det menar Per 
Lindahl som ordförande i Lantmännen och 
lantbrukare som driver Mosslunda gård 
utanför Kristianstad med bland annat kycklin-
guppfödning, äggproduktion och växtodling. 
Samtidigt upplever han att de senaste årens 
utmaningar har inneburit att fler tycker det 
är viktigt att ha en livsmedelsproduktion i 
Sverige.

Torkan under 2018, coronapandemins ham-
string och tomma hyllor och nu senast kriget i 
Ukraina med prisökningar på många områden 
har satt fokus på livsmedelsproduktionen, men-
ar Per Lindahl.
     – Vi som jobbar med mat och lantbruk har 
alltid varit lite frustrerade över att ingen förstår 
varför vi odlar i Sverige när man kan importera. 
Men fler har nu insett vikten av att ha en svensk 
livsmedelsproduktion med lantbruk, den medve-
tenheten har blivit betydligt större.

Ökade energi- och bränslekostnader samt 
högre spannmåls- och gödselkostnader är en 
del av nuläget. Som lantbrukare är Per Lindahls 
fokus på avräkningspris och det varierar just nu 
mycket mellan olika områden. Hans uppfattning 
för den egna verksamheten är att priset han får 
för produkterna har följt med bra för kyckling-
produktionen och växtodlingen, medan det har 
gått trögare när det gäller äggproduktionen. 
Han oroar sig för att prisökningarna ska leda till 
minskad försäljning.
     – Orosmoln nu är att det inte verkar vara 
stopp på råvaruprisökningarna, det gör det svå-
rare och svårare att ta ut prishöjningar. Förr eller 
senare uppstår köpmotstånd bland konsumen-
terna. Vi ser att försäljningen av importerad och 
billigare kyckling ökar. Det ger oss bakslag på 
volymsidan, säger han.

Dagens situation ställer högre krav på honom 
som företagare, menar Per Lindahl.

      – Risken ökar i fö-
retagen, det behövs 
mer rörelsekapital 
och mer pengar till 
investeringar. Dess-
utom är det ganska 
långa cykler för 
lantbrukare. Jag har 
köpt gödsel till nästa 
år nu, till dagens 
höga priser, men 
jag kommer att använda det först nästa år och 
vet inte till vilken prisnivå som jag kommer att 
kunna sälja produkterna.
     Han ångrar att han inte investerade i solceller 
när det för några år sedan var på tapeten, men 
stödet för att göra investeringen försvann och 
då lade han satsningen på is.
     – Det hade varit billigare utan stöd då än det 
är nu. Investeringsmässigt är saker man tyckte 
var olönsamma för ett par-tre år sedan plötsligt 
intressanta nu. Det är viktigt att man inte slutar 
investera i företagen även om man är orolig och 
det är större risk, man måste bygga sin framtid. 
Men det är andra investeringskalkyler nu än 
innan. Lantbruksverksamhet är i allmänhet ka-
pitalintensivt så kapitalkostnaden i sig påverkar 
lönsamheten. Det har inte mer än börjat och är 
en osäkerhetsfaktor, säger Per Lindahl.
     Han tror också att det mer osäkra läget gör 
att variationen i hur det går för Sveriges lantbru-
kare är större nu än tidigare.
     – Detta år kommer det, för lantbrukarnas del, 
att vara stor skillnad i lönsamhet beroende på 
hur och när man har gjort sina inköp och om 
man har hamnat i takt med priserna. En stor 
spridning är min bild, säger han.
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Mosslunda gård

Under coronapandemin var det goda tider 
för livsmedelsbutikerna men under hösten 
märks vissa ändrade köpbeteenden hos 
kunderna som påverkar butikens marginal-
er. Allt fler kunder väljer att handla billigare 
varor och varor till extrapris, förklarar Gert 
Persson, butikschef på Ica Kvantum i Sjöbo.

Många av Ica-butikerna ökade omsättningen be-
tydligt mer än vanligt under coronapandemin, när 
restaurangbesök och nöjen var satt på paus och 
fler spenderade mer tid i hemmet. Men under 
hösten har ett ändrat köpbeteende märkts av. 
     – Det går inte som det har gjort de senaste 
två åren. Det har skurit sig i våra marginaler 
under senaste halvåret. Främst beror det på ett 
nytt köpbeteende bland kunderna där folk hand-
lar mer annonsvaror, billigare och enklare varor, 
säger Gert Persson.
     När priserna stiger på el och bränsle, 
samtidigt som det är inflation, så väljer fler att 
köpa billig mat. Fler väljer bort att handla frukt 
och grönsaker i matbutiken och köper mat 
som innehåller mer fett och socker, enligt en 
ny undersökning från Livsmedelsverket. Det 
ändrade köpbeteendet märks också på att allt 
fler hushåll i Sjöbo nu vill ta emot Ica Kvantums 
reklamblad i sina brevlådor. De har fått öka 
tryckupplagan av annonsbladen, förklarar Gert 
Persson.
     – Sedan i somras har det ändrats rätt mycket. 
Man handlar fler annonsvaror och köper kanske 
mat som man tillagar själv, istället för att köpa 
det färdigt för då det blir dyrare. Man slimmar till 
varukorgen lite, säger han.

”Fler köper varor på extrapris”
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Oron för de höga el- och gaspriserna finns 
där. Men risken för effektbrist är generellt 
ett större hot mot den skånska industrin än 
elpriset. Det menar Camilla Dahlin, tf vd på 
Industriellt Utvecklingscentrum Syd som är 
en medlemsfinansierad organisation med 
uppdrag att stärka tillväxt och konkurrensk-
raft i tillverkande industriföretag i Skåne..

– Det man är rädd för 
är att det ska uppstå 
en effektbrist, att inte 
företagen får den 
el de behöver. Då 
riskerar industrin att 
slås ut. De höjda gas- 
och elpriserna kan 
företagen ofta möta 
med egna prishöjning-
ar och effektiviseringar. Generellt är det viktigt för 
industrin med förutsägbarhet, stora svängningar 
missgynnar de industrier som har bundna avtal 
med sina kunder. Om företagen inte kan förhand-
la nya kundavtal riskerar dom att hamna i stora 
likviditetsproblem säger Camilla Dahlin.
     –Ännu så länge upplever jag att många indu-
striföretag har ett bra tryck i sina verksamheter 
även om det givetvis finns en oro för vad de höga 
energipriserna kommer att innebära. 
     När det gäller bristen på elektronik och insats-
varor upplever hon att läget börjar stabiliseras.
     – Företagen får leveranser även om det i 
dessa dagar inte alltid handlar om just in time.
     En oro som finns gäller risken att underleve-
rantörer slås ut när deras kostnader ökar. Det 
skulle slå sönder hela värdekedjan. Samtidigt 
pekar Camilla Dahlin på att det även uppstår 
positiva effekter när energipriserna ökar.
     – Vi har haft så låga elpriser i Sverige att vi 
inte har haft någon anledning att spara/hushålla 
med energin. Nu har vi fått en anledning och det 
märks. Företagen börjar redan ställa om. Det 
handlar om allt från energieffektivisering till att 
installera solceller.     

”Effektbrist generellt större 
hot mot industrin än elpriset”
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”Trots att marknaden har varit orolig har vi fortsatt att leverera stark 
tillväxt och god lönsamhet”
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veckling av CRM-system har haft en fortsatt 
stark tillväxt under 2022. Under tredje kvar-
talet ökade bolagets organiska tillväxt med 
21 procent och målet är att anställa hundra 
nya medarbetare under året. Vd:n Nils Olsson 
förklarar att företagets strategi är att lägga i 
en extra växel när det råder oro i ekonomin 
samt att utveckla den lokala varumärke-
skännedomen.

Beskriv utvecklingen för Lime Technologies 
under det senaste året? 
– Trots att marknaden har varit orolig under året 
har vi fortsatt att leverera stark tillväxt och god 
lönsamhet. Vi har också fortsatt att investera 
för att säkra framtida tillväxt, bland annat i form 
av rekordmånga nya medarbetare på alla våra 
marknader och i produktutveckling som ska 
säkra ett konkurrenskraftigt erbjudande. Det 
tuffare affärsklimatet märks framför allt i längre 
säljprocesser, allra mest i Tyskland där mark-
naden är hårdast drabbad. I dagsläget tävlar vi 
inte bara med andra CRM-leverantörer utan även 
med företags allmänna investeringsvilja. Därför 
är det extra glädjande att vi växer oss starkare 
både på vår hemmamarknad i Sverige och ute i 
Europa. Jag är framför allt stolt över den orga-
niska tillväxten som vi succesivt stärkt under 
flera kvartal och som under tredje kvartalet i år 
landade på 21 procent. 
 
Vad förklarar er framgång under det senaste 
året och att ni lyckats fortsätta växa under 
osäkra ekonomiska tider, inte bara nu utan även 
under coronapandemin och under finanskrisen 
2009?
– Vi driver Lime på lång sikt. Jag har jobbat här i 
17 år och har sett konjunkturnedgångar tidigare. 
När man som vi har en styrkeposition med enga-
gerade medarbetare, bra kostnadskontroll, hög 
andel repetitiva intäkter, låg kundkoncentration 
inom flera olika vertikaler och stora möjligheter 
till merförsäljning via tilläggstjänster, är det 
nu man kan ta tillfället i akt att investera för 

framtiden. Vi bygger 
ett mer internationellt 
bolag där vårt främsta 
fokus just nu är att 
skala våra befintliga 
marknader inom 
utvalda vertikaler. För 
att kunna stötta en 
ännu mer internatio-
nell affär och lägga 
grunden för vidare tillväxt upprätthåller vi ett 
högt rekryteringstempo på alla marknader, med 
målet att nyanställa över hundra medarbetare 
under 2022. Vi kommer även att öka vårt fokus 
på utvalda vertikaler och inom dessa bygga upp 
en starkare lokal varumärkeskännedom och 
position på varje marknad.
  
Vidtar ni några särskilda åtgärder med anled-
ning av den osäkra ekonomiska perioden?
– Vi gör som vi alltid har gjort under tuffare 
tider – lägger i en extra växel. Det är inte svårt 
att driva ett bolag i goda tider, men i dåliga 
gäller det att göra allt lite bättre, både spendera 
smartare och framför allt öka antalet intäktsdri-
vande aktiviteter. Tack vare vår affärsmodell, där 
vi har hela kundresan inhouse – från utveckling, 
försäljning och införande till support – kan vi 
vara proaktiva och göra punktinsatser på många 
olika områden. Utöver nyförsäljning satsar 
vi till exempel på merförsäljning till vår stora, 
befintliga kundbas i form av tilläggstjänster och 
uppgraderingar. Det är också något som tillför 
ett stort mervärde för våra kunder och får dem 
att stanna längre.
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Lime Technologies

Förväntar ni er en nedgång i efterfrågan på era 
CRM-system under nästa år, när det väntas bli 
lågkonjunktur?
– Generellt ser vi en stark tillväxt på 
CRM-marknaden i takt med att digitaliseringen 
gör allt fler europeiska bolag mogna för vår 
typ av tekniska lösningar. I dagsläget saknar 
ungefär hälften av alla bolag i våra länder ett 
CRM-system vilket gör att marknaden är långt 
ifrån mättad. Sen gör en lågkonjunktur såklart 
de flesta bolag mer försiktiga med att göra 
stora investeringar, så det gäller för oss att 
kunna visa värdet vi tillför i form av intäktsdri-
vande förändringsarbete och effektiviserande 
digitalisering.

Hur ser framtidsplanerna för Lime i Lund ut?
– Vi investerar långsiktigt på alla våra markna-
der för att säkra fortsatt tillväxt, inte minst på 
huvudkontoret i Lund där vi utöver en majoritet 
av våra utvecklingsteam också huserar våra 
kringliggande funktioner, såsom marknadsav-
delning, kundsupport och ekonomiavdelning. 
När vi onboardar våra nya medarbetare vid 
varje terminsstart är vi alltid i Lund de första 
två veckorna. I augusti samlade vi över 60 
nyanställda på huvudkontoret. Nyligen tog vi 
över hela den stora byggnad som vi haft kon-
tor i tjugo år för att få plats med vår växande 
organisation. När jag började för 17 år sedan 
hade vi bara en av flyglarna.

Byggföretagen: "behoven minskar inte – men efterfrågan"

Ännu syns många byggkranar i Skåne och ak-
tiviteten är stor på arbets platserna. Men det 
börjar bli glesare i orderböckerna och under 
2023 räknar Byggföretagen med att framför 
allt bostadsbyggandet minskar kraftigt.

– Skåne är en expansiv region som växer 
hela tiden. Behoven minskar inte, men efter-
frågan. Den höga inflationen och stundande 
lågkonjunkturen gör att det uppstår ett 
glapp, säger Anders Gärdsmark, regionchef 
i södra Sverige för branschorganisationen 
Byggföretagen.
     Skyhög inflation och kraftigt höjda räntor slår 
till med full kraft mot byggindustrin nästa år, 
konstaterar Byggföretagen i sin oktoberprognos.     
     De totala  bygginvesteringarna i Sverige vän-
tas minska med tio procent till 547 miljarder 
kronor mellan 2022 och 2023. I Skåne väntas 
en minskning med 13 procent till 69 miljarder 
kronor. Med tanke på de kraftigt höjda bygg-
kostnaderna innebär det ett ännu större fall 
räknat i byggvolym. 
     Det är främst investeringarna i bostadsbyg-
gandet som faller nästa år. Det väntas minska 
med 16 procent både på riksnivå och i Skåne. 
Men även investeringarna i lokaler och anlägg-

ningsarbeten faller enligt prognosen.
– Andra halvan av 2023 blir svettig, men 
sedan tror jag det planar ut och vänder sakta 
upp igen, säger Anders Gärdsmark.
     Han pekar på att utvecklingen i Skåne är 
stabil men nedåtgående i de större kommuner-
na. I en mindre kommun får enskilda beslut hos 
allmännytta eller kommun större genomslag.
     Utöver den stundande lågkonjunkturen finns 
det andra faktorer som Anders Gärdsmark tror 
kommer att ha en stor inverkan på byggbran-
schen. Investeringar i energibesparande renove-
ringar samt fler vind- och solcellsanläggningar 
kan bli växande områden inom byggsektorn. 
Trenden mot en bestående ökad andel hemarbe-
te sätter frågan om behovet och utformningen av 
nya kontor i fokus. 
– För många av oss 
suddas gränsen 
mellan arbete och 
privatliv ut allt mer. 
     En annan viktig 
fråga gäller om Ce-
menta får ett fortsatt 
miljötillstånd för 
cementproduktionen 
på Gotland.
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Stabilt byggande, lägre 
bopriser och färre nya 
företag

Trots stadigt fallande nivåer under det senaste året har delområdet 
Skånes näst högsta arbetslöshet. Nordöstra Skåne har framför allt höga 
arbetslöshetstal bland unga, utrikesfödda och personer utan gymnasial 
utbildning. Under året har både nyföretagandet och antalet konkurser 
minskat jämfört med i fjol. Det energiintensiva näringslivet har hittills i år 
haft en positiv utveckling, trots höga kostnader för energi- och bränsle. 
Det uppger näringslivscheferna i kommunerna. Men för många mindre 
företag med små marginaler börjar utvecklingen bli kännbar. På bostads-
marknaden har försäljningarna minskat det senaste året och de senaste 
tremånaderssiffrorna visar att priserna på framför allt villor har gått ner 
i alla kommuner. Antalet påbörjade bostäder är stabilt beroende på att 
Hässleholm börjar närma sig nivåerna i Kristianstad.

GÄSTNÄTTER.   
Hemestertrenden påerkar utveck-
lingen positivt i nordöstra Skåne. 
Antalet gästnätter har under janua-
ri-september ökat i alla kommuner 
jämfört med samma period 2021. I 
Östra Göinge har gästnätterna ökat 
mest, med närmare 25 procent.

När det gäller konkurser syns ännu inga tecken på sämre 
tider och lågkonjunktur. Under perioden januari-september i 
år har 52 bolag försatts i konkurs i nordöstra Skåne. Det är 
en minskning jämfört med samma period 2021 då 74 bolag 
hade gått i konkurs.

Under årets första halvår har det registrerats 512 nya 
företag i delområdet, vilket är närmare 110 stycken 
färre än under fjolårets första halvår. Antalet nystar-
tade företag har minskat i alla kommuner, men mest 
påtagligt i Kristianstad och Hässleholm.

I september var arbetslösheten 8,9 
procent i nordöstra Skåne. Det är en 
minskning med 1,3 procentenheter 
sedan september förra året.

8,9%

LJUSNING TILL VÅREN. 
”Jag tror att det kommer att vara en 
fortsatt trög bostadsmarknad under 
vintern, men att vi sen ser en ljusning 
fram på vårkanten.” 

Carina Back, Fastighetsbyrån Kristianstad. 

Under årets första sex månader har 501 bostäder påbörjats 
i nordöstra Skåne, vilket är på samma nivåer som under det 
första halvåret 2021. Men skillnaderna mellan kommunerna 
är stora. I Hässleholm ökade antalet påbörjade bostäder 
kraftigt medan det minskade i övriga kommuner. Antalet fär-
digställda bostäder minskade däremot från 306 under första 
halvåret 2021 till 188 under samma tid i år och då främst i 
Kristianstad. Såväl när det gäller påbörjade som färdigställda 
bostäder närmar sig nu Hässleholm nivåerna i Kristianstad.

Sedan augusti i fjol till augusti i år har befolkningen minskat 
i nordöstra Skåne. Befolkningen har framför allt minskat i 
Östra Göinge, men även i Bromölla och Osby. I Kristianstad 
och Hässleholm har befolkningen däremot ökat med 202 
respektive 114 personer. I augusti i år uppgick antalet invå-
nare i delområdet till 179 912, vilket är en minskning med 68 
invånare jämfört med augusti i fjol.

Under de senaste tre månaderna har 
villapriserna sjunkit med 8,8 procent 
i nordöstra Skåne. Störst har prisned-
gången varit i Östra Göinge där priserna 
sjunkit med över 11 procent. Villapriser-
na ligger fortsatt över 2019 års nivå.
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BOSTADSRÄTTSPRISERNA FÖLL 13,3 PROCENT 
Bostadsrättspriserna i nordöstra Skåne har sjunkit mest 
i hela Skåne under den senaste tremånadersperioden, 
med 13,3 procent. Det visar de senaste siffrorna från 
Svensk Mäklarstatistik.

4 995 FLER ANSTÄLLDA
Sedan november för två år sedan har antalet jobb i 
företagen i nordöstra Skåne ökat med 4 995 till 79 795 
anställda. Drygt hälften jobbar på företag/arbetsställen 
med färre än 50 anställda.

68 FÄRRE INVÅNARE 512 NYA FÖRETAG

Kristianstad
Östra Göinge
Bromölla
Hässleholm
Osby

52 KONKURSER.
501 PÅBÖRJADE BOSTÄDER - STABIL UTVECKLING 

Nordöstra  
Skåne 
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Arbetsmarknad: Arbetslösheten har minskat, men fortsatt hög 
arbetslöshet bland grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden

Även om arbetslösheten stadigt har minskat sedan början av 2021 så har nordöstra delområdet 
fortsatt näst högst arbetslöshet i Skåne och brottas fortfarande med hög arbetslöshet för unga, 
utrikesfödda och personer utan gymnasial utbildning. Sysselsättningsgraden har ökat stadigt och 
är jämfört med övriga Skåne förhållandevis hög. 35 procent jobbar inom det offentliga, vilket är 
högre än Skånesnittet.

Nordöstra Skånes arbetslöshet uppgick till 8,9 
procent i september. Det är en minskning med 0,9 
procenenheter sedan september förra året. Ar-
betslösheten i delområdet har successivt minskat 
sedan januari 2021, då den uppgick till 11,2 procent. 
Arbetslösheten är detta till trots fortfarande den näst 
högsta i Skåne med framför allt hög arbetslöshet 
bland utrikesfödda och personer med låg utbildning.

Hög arbetslöshet bland svaga grupper på 
 arbetsmarknaden
Samtidigt som den samlade arbetslösheten har 
fortsatt att sjunka kraftigt under det senaste året, 
utmärker sig nordöstra Skåne fortsatt med hög 
arbetslöshet bland traditionellt svaga grupper på 
arbetsmarknaden. Nordöstra Skåne har den högsta 
ungdomsarbetslösheten (18-24 år) bland alla 
Skånes delområden, som i september uppgick till 
12,7 procent. Delområdet har också Skånes högsta 
arbetslöshet bland utrikesfödda, som i september 
uppgick till 23,8 procent och enbart sydvästra 
Skåne har högre arbetslöshet för personer utan 
gymnasieutbildning där arbetslösheten samma 
månad var 26,1 procent. Trots fortsatt höga arbets-

löshetssiffror inom dessa grupper ska det tilläggas 
att arbetslösheten för samtliga grupper är lägre än 
före pandemin.

Högst arbetslöshet i Östra Göinge, men störst 
minskning
Arbetslösheten har minskat i samtliga kommuner 
i delområdet under de senaste tolv månaderna. I 
Östra Göinge, delområdeskommunen med högst 
arbetslöshet, har arbetslösheten minskat mest till 
9,9 procent i september. Sedan mars 2020, före 
pandemin bröt ut, är det en minskning med 3 pro-
centenheter i kommunen och därmed den kraftigas-
te bland delområdets övriga kommuner.

Högre sysselsättningsgrad än Skånesnittet
Sysselsättningsgraden har ökat stabilt under det 
senaste året med 1,3 procentenheter och var i 
september den tredje högsta bland Skånes del-
områden. Sysselsättningsgraden är därmed högre 
än Skånes genomsnitt som i juni uppgick till 78,2 
procent. I Osby kommun är sysselsättningsgraden 
både högst och är den kommun där den har ökat 
mest i delområdet under det senaste året.

8,9% (-0,9)  

Arbetslöshet september 2022
(förändring)

Sysselsättningsgrad, juni 2022
(förändring)

Källa: SCB (BAS). Förändring i procentenheter jämfört med 
juni 2021.

Vård och omsorg största bransch

Källa: SCB. Avser dagbefolkning 2020.

Nedgång i arbetslösheten
Arbetslöshet januari 2020-september 2022

Källa: Arbetsförmedlingen. Mars 2020 används som referensmånad för 
innan coronapandemin började påverka arbetsmarknaden.
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Nivå innan  coronapandemin

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

Arbetslösheten är 8,9 procent 

september 2022
september  
2021-2022

Bromölla 8,5% -0,6

Hässleholm 8,6% -0,5

Kristianstad 9,2% -1,1

Osby 7,3% -1,3

Östra Göinge 9,9% -1,5

Nordöstra 8,9% -0,9

Källa: SCB (BAS). Förändring i procentenheter. 

79,3% (1,3) 
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juni 2022 juni 2021-2022

Bromölla 80,7% 0,6

Hässleholm 79,6% 1,3

Kristianstad 79,1% 1,3

Osby 81,0% 1,8

Östra Göinge 77,2% 1,4

Nordöstra 79,3% 1,3

Sysselsättningsgraden har ökat

Bransch Anställda 2020

Vård, omsorg & sociala tjänster 16 516

Handel 9 562

Utbildning 9 542

Tillverkning och utvinning 9 096

Byggverksamhet 6 531

Företagstjänster 6 004

Offentlig förvaltning och försvar 4 165

Transport och magasinering 3 105

Kulturella och personliga tjänster 3 016

Jordbruk, skogsbruk och fiske 2 933

Hotell- och 
restaurangverksamhet

1 795

Okänd verksamhet 1 386

Fastighetsverksamhet 1 088

Information och kommunikation 976

Energiförsörjning- och 
miljöverksamhet

775

Finans- och 
försäkringsverksamhet

705

Totalt 77 195

Stor offentlig sektor

Källa: SCB. Avser 2020.

En tredjedel jobbar inom det offentliga

Privat sektor

Offentlig sektor

Källa: Arbetsförmedlingen. Förändring i procentenheter.

65%

35%

Var tredje är offentliganställd 
Som regionalt centra med Rådhus Skåne 
för regionen och kommunen samt sjukhus 
och högskola är andelen offentliganställda 
högt i ett Skåneperspektiv, 35 procent.
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Näringsliv: Höga energi- och bränslepriser skapar oro för branscher 
där många av jobben i nordöstra Skåne finns
Nyföretagandet har bromsat in under året främst i de befolkningsmässigt större kommunerna Kristi-
anstad och Hässleholm. Jobbtillväxten har varit mindre påtaglig jämfört med övriga Skåne, men färre 
bolag har gått i konkurs. Näringslivscheferna vittnar om en god utveckling under det senaste året 
samtidigt som de höga energi- och bränslepriserna börjar få negativa effekter inom de branscher där 
många av delområdets jobb finns, däribland jordbruks- och tillverkningssektorn.

Under året har en viss avmattning i nordöstra Skåne 
noterats, inte minst vad gäller minskat nyföreta-
gande. Samtidigt är antalet konkurser färre jämfört 
med i fjol och den gemensamma bilden bland 
näringslivscheferna är att utvecklingen varit stark 
under året. Nordöstra Skånes näringsliv utmärker 
sig med många jobb inom energiintensiva bran-
scher, däribland tillverkningsindustri, transport-, 
och jordbrukssektorn. De fortsatt höga energi- och 
bränslepriser påverkar starkt dessa sektorer som 
kan få stora effekter längre fram. 

Nyföretagandet har minskat, men färre konkur-
ser har registrerats
Nyföretagandet har minskat i samtliga kommuner 
under årets första halvår jämfört med i fjol. 512 nya 
företag har startats, vilket är 108 stycken färre än 
under samma period 2021. Även konkurserna har 
minskat under året. 52 bolag har under perioden 
januari-september gått i konkurs och störst har 
minskningen varit i Kristianstad som under året haft 
14 färre konkurser jämfört med i fjol. Konkurserna i 
delområdet har varit färre i år under samtliga måna-
der med undantag för september. Av årets hittils 52 

konkurser skedde elva av dessa i september. 2021 
gick inga företag i konkurs under denna månad.

5 000 fler jobb på två år
Jobben i nordöstra Skåne har på knappt två år blivit 
5 000 fler – från 74 800 till 79 795 stycken i oktober 
i år. Starkast har jobbtillväxten varit i Hässleholm 
och Bromölla där jobben ökat med över tio procent. 
I Hässleholm har antalet jobb ökat med över 2 000 
under denna period.

Växande oro inom energiintensivt näringsliv
Redan i vårens upplaga av rapporten vittnade nä-
ringslivscheferna i delområdet om att de höga en-
ergi- och bränslepriserna riskerade att slå hårt mot 
nordöstra Skånes näringsliv. I en enkät till höstens 
rapport svarar dock en majoritet av kommunernas 
näringslivschefer att det går bra för näringslivet. 
Likväl innebär de höga energi- och bränslepriserna 
stora negativa effekter för framför allt jordbruks- 
och tillverkningssektorn, uppger flera av näringslivs-
cheferna. Stefan Larsson, tillväxtchef i Hässleholms 
kommun, lyfter även besöksnäringen som en hårt 
drabbad bransch.

Nystartade företag 
första halvåret 

2022 Förändring¹

Bromölla 23 -8

Hässleholm 160 -24

Kristianstad 254 -68

Osby 42 -4

Östra Göinge 33 -4

Nordöstra 512 -108

1) Förändring avser antal jämfört med samma period 2021. 
Källa: Tillväxtverket.

Nyföretagandet har minskat
Antal konkurser 

jan-sep 2022 Förändring¹

Bromölla 3 0

Hässleholm 15 -7

Kristianstad 28 -14

Osby 1 -4

Östra Göinge 5 3

Nordöstra 52 -22

1) Förändring i antal jämfört med samma period 2021. Källa: SCB.

Färre konkurser under året

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

ber 2022
Förändring  

nov 20-okt 22 (%)¹

Bromölla 1 422 992 638 2 942 5 994 552 (10,1%)

Hässleholm 7 090 4 397 3 566 6 952 22 005 2 215 (11,2%)

Kristianstad 13 000 8 782 6 971 13 990 42 743 1 872 (4,6%)

Osby 1 757 1 116 512 1 169 4 554 148 (3,4%)

Östra Göinge 1 550 886 864 1 199 4 499 208 (4,8%)

Nordöstra 24 819 16 173 12 551 26 252 79 795 4 995 (6,7%)

Antal anställda i företagen utifrån arbetsställets storlek i oktober 2022

Över 2 000 fler anställda i Hässleholm

2022 21-22

Hässleholm 88 853 0,8%

Kristianstad 365 383 9,6%

Östra Göinge 20 430 23,7%

Antal registrerade gästnätter jan-sep 2022

Uppgifter på kommunal nivå saknas för Bromölla och Osby. Förändring i 
procent jämfört med motsvarande period 2021.  
Källa: SCB/Tillväxtverket

Gästnätterna ökar mycket i  
Östra Göinge

Tina Gunnarsson, näringslivschef Kristianstad kommun: 

512 (-108)  

Nystartade företag första halvåret 2022 
(förändring) 

Kommun Största bolag Anställda

Bromölla K-G Paulssons Bär & 
Grönsaker

725

Hässleholm Dagab Inköp & Logistik 575

Kristianstad HK Scan Sweden 675

Osby Lekolar 175

Östra Göinge Sibbhultsverken 125

Största bolaget i varje kommun

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

52 (-22)  

Antal konkurser jan-sep 2022
(förändring)
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1) Förändringen avser procentuell utveckling. 
Statistiken avser antalet anställda per arbetsställe som privata och offentliga företag har registrerade i respektive kommun. Även större företag kan 
ha mindre arbetsställen. På grund av ny metod för datainsamling är inte statistiken jämförbar med 2019 och tidigare. Källa: SCB.

Källa: Tillväxtanalys. Förändring i antal jämfört med samma 
period 2021.

Källa: SCB. Förändring i antal jämfört med samma period 
2021. 

Stefan Larsson, tillväxtchef Hässleholms kommun: 
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“Vi har haft ett starkt näringsliv fram till augusti, därefter har en stor oro väckts kopp-
lat till energi och effektfrågan. Näringslivet är mer avvaktande just nu.”

“Vi ser en splittrad bild i vårt näringsliv där återhämtningen från pandemin, höjda 
el- och livsmedelspriser får olika påverkan, både mellan olika branscher, men även 
mellan olika företag inom samma bransch. Vissa företag inom tillverkningsindu-
strin upplever en fortsatt eftersläpning i transportkedjor för vissa komponenter.”
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Bostadsmarknad: Villapriserna har sjunkit i alla kommuner
Den starka uppgången på nordöstra Skånes bostadsmarknad under pandemin började att avta 
redan i början av året. De senaste siffrorna visar på en tydlig nedåtgående prisutveckling på 
främst villor med mellan 7-11 procent samtidigt som antalet försäljningar i flera av kommunerna 
minskat. Bostadsbyggandet har dock ännu inte visat några tydliga tecken på inbromsning med 
framför allt ökat bostadsbyggande i Hässleholm under det första halvåret.

Prisutveckling bostadsrätter och villor oktober 2021-september 2022, exkl. nyproduktion

Villaförsäljningen har minskat med 23 procent i Östra Göinge

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

Färdigställda 
första halvåret 

2022 
(förändring)

Påbörjade första 
halvåret 

2022 
(förändring)

Bromölla 16 (12) 3 (-53)

Hässleholm 85 (31) 203 (108)

Kristianstad 87 (-153) 281 (-24)

Osby 0 (-8) 14 (-27)

Östra Göinge 0 (0) 0 (-3)

Nordöstra 188 (-118) 501 (1)

Ökat bostadsbyggande i Hässleholm

Källa: SCB. Förändringen avser antal bostäder första halvåret 2022 
jämfört med samma period 2021. 

Villapriserna steg 30 procent 2019-2021

Den senaste tolvmånadersperioden visar på fortsatt 
högre bostadspriser, men det är tydligt att prisut-
vecklingen har börjat avta under året. I Kristianstad 
började villapriserna avta mycket tidigare än i övriga 
kommuner och där har villapriserna redan sjunkit 
med 3 procent jämfört med i fjol. Den senaste 
tremånadersstatistiken visar på tydliga prisfall på 
villamarknaden i samtliga kommuner, men även för 
bostadsrätter i Hässleholm och Kristianstad där 
priserna gått ner mellan 12-15 procent.

Tydliga prisfall på bostadsmarknaden
Efter en period med tydliga prisökningar på 
bostadsmarknaden, har utvecklingen stannat av i 
nordöstra Skåne under året. I Östra Göinge har pri-
serna på villor sjunkit med över 11 procent under de 
senaste tre månaderna och i de befolkningsmässigt 
större kommunerna, Hässleholm och Kristianstad, 
med närmare 8 procent, enligt siffror från Svensk 
Mäklarstatistik. Det senaste årets utveckling visar 
färre antal försäljningar på villamarknaden, inte 
minst i Östra Göinge där villaförsäljningen minskat 
med 23 procent. Carina Back, lokal mäklare på Fast-
ighetsbyrån, vittnar om en trögare marknad i delom-
rådet med betydligt långsammare försäljningar. 

Färre färdigställda, men antalet påbörjade bo-
städer är på samma nivå
Bostadsbyggandet har inte bromsat in riktigt lika 
tydligt som på många andra ställen i Skåne. Under 
året är det huvudsakligen ett kraftigt fall av antalet 
färdigställda bostäder i Kristianstad som utmärker 
årets första halvår jämfört med samma period förra 
året. Där har antalet minskat med 153 stycken. I 
Hässleholm går byggbranschen starkt i år med 
både fler färdigställda och påbörjade bostäder 
jämfört med 2021. Totalt har antalet färdigställda 
bostäder minskat i delområdet samtidigt som an-
talet påbörjade, 501 stycken, ligger på samma nivå 
som vid halvårsskiftet förra året.

BOSTADSRÄTTER  
kr/kvm1  

(förändring)2
Antal försäljningar3 

(förändring)4

VILLOR
 

kr/kvm1
K/T-tal1 

(förändring)2
Antal försäljningar3 

(förändring)4

Bromölla 7 563 (-6%) 49 (48%) 15 630 1,97 (1%) 126 (-9%)

Hässleholm 14 519 (15%) 243 (-9%) 17 601  2,04 (9%) 423 (-4%)

Kristianstad 20 239 (4%) 441 (-14%) 23 086 1,88 (-3%) 525 (-8%)

Osby 8 538 (20%) 47 (24%) 12 855 2,04 (5%) 107 (0%)

Östra Göinge 7 578 (28%)* 5 (-17%)* 11 311 2,08 (9%) 110 (-23%)

Nordöstra 16 896 (4%) 785 (-9%) 18 710 1,97 (3%) 1 291 (-8%)

Carina Back, mäklare 
och franchisetagare 
på Fastighetsbyrån i 
Kristianstad

Hur är utvecklingen 
för bostadsmark-
naden i de kommuner du jobbar inom?
– Vi har valt att jämföra med 2019-
2020 för att göra en mer rättvis 
bedömning, eftersom 2021 var ett lite 
extremt år på bostadsmarknaden. Det 
är en trögare marknad, försäljningar-
na går långsammare och man visar 
objekten fler gånger, men vi säljer 
fortfarande. Säljarna är inte riktigt där 
ännu att de går ner i pris för att kunna 
möta köparna. Man är väl medveten 
om läget, men när det gäller det egna 
huset så vill man inte gärna sälja till 
det lägre priset. Jag skulle säga att da-
gens priser ligger ungefär på samma 
nivå som för ett till två år sedan.

Vad tror du om utvecklingen 
framöver?
– Jag tror att det kommer att vara en 
fortsatt trög bostadsmarknad under 
vintern, men att vi sen ser en ljusning 
fram på vårkanten.
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Källa: Svensk Mäklarstatistik

Långsiktig utveckling: (12 månader)

Bostadsrätter (kr/kvm)

 

Villor (K/T-tal)

1,84
-8,8%  

Bostadspriser (prisutveckling 3 mån)

15 253
-13,3%

> Kraftigt prisfall på bostadsrätter. Under den sen-
aste tremånadersperioden fram till och med oktober 
i år föll bostadsrättspriserna i nordöstra Skåne med 
13,8 procent till 15 253 kr/kvm som glidande me-
delvärde. Priserna på villor i delområdet föll också 
kraftigt, med 8,8 procent. Prisnivåerna på bostads-
marknaden är fortsatt högre än 2019 års nivå.

Senaste prisutvecklingen till och med oktober:

Avser prisutvecklingen gildande medeltal tre månader, augusti-oktober jämfört med maj-juli. Inklusive nyproduktion. Källa: Svensk Mäklarstatistik
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Fler gästnätter,  
lägre arbetslöshet och 
fallande bostadspriser

Arbetslösheten i nordvästra Skåne har fortsatt neråt i alla kommuner 
under året, men tempot i nedgången har mattats av under de senaste 
månaderna. Sysselsättningsgraden har ökat det senaste året och är högre 
än länet i stort. Nyföretagandet har under det första halvåret minskat i 
delområdet jämfört med motsvarande period 2021 samtidigt som även 
konkurserna har varit färre, med undantag från Helsingborg där en viss 
upp gång syns. Antalet jobb har sedan november 2020 inte ökat lika 
mycket som i många andra delområden, men det är stor variation mellan 
kommunerna. Efter år av starka prisuppgångar som fortsatte in på våren, 
har priserna på framför allt villamarknaden under de senaste tre månad-
erna nu börjat vika neråt.

Helsingborg
Landskrona
Ängelholm
Båstad
Höganäs

Klippan
Örkelljunga
Bjuv
Åstorp
Perstorp

Nordvästra  
Skåne 

GÄSTNÄTTER.   
Under januari-september i år har 
gästnätterna ökat i nästan alla 
kommuner jämfört med sam-
ma period 2021. Ökningen har 
varit starkast i Helsingborg där 
gästnätterna har ökat med över 27 
procent.

Under januari-september i år gick 169 företag i konkurs
i nordvästra Skåne. Det var 18 stycken färre än under
motsvarande period 2021. I Helsingborg, Klippan, Ängel-
holm och Örkelljunga är konkurserna fler i år. I Landskrona 
har 13 färre bolag gått i konkurs jämfört med mostvarande 
period 2021. 

Vid halvårsskiftet i år har 1 232 nya företag registre-
rats i delområdet. Det är en minskning med nästan 
300 jämfört med under samma period förra året. Det 
minskade antalet har varit mest påtaglig i Helsingborg, 
Landskrona och Höganäs.

I september var arbetslösheten 8,4 
procent i nordöstra Skåne. Det är en 
minskning med 1 procenenhet jämfört 
med september förra året.

8,4%

KORTVARIG DIPP SPÅR
MÄKLARE. 
”Den dipp som vi är inne i tror jag 
kommer att vara under en kortare 
period och att marknaden tar fart 
igen under andra och tredje kvartalet 
nästa år.” 

Johan Borgström, Fastighetsbyrån 
Helsingborg. 

Det påbörjades totalt 613 bostäder under årets första halvår, 
vilket är 199 färre än under motsvarande period 2021. Antalet 
färdigställda bostäder har däremot ökat i delområdet i år. Det 
har totalt färdigställts 1 123 bostäder under halvåret, vilket 
är 33 fler än 2021. Störst har ökningen varit i Landskrona 
där 143 stycken bostäder färdigställts - en ökning med 104 
stycken jämfört med 2021.

Antalet invånare i nordvästra Skåne har sedan augusti förra 
året ökat med 3 139 nya invånare till 353 783 invånare i 
augusti i år. Procentuellt har befolkningsökningen under 
denna period varit starkast i Bjuv, Höganäs och Ängelholm. 
Befolkningen har ökat i alla kommuner utom i Perstorp 
där befolkningen minskat med 25 personer under samma 
period.

Villapriserna i nordvästra Skåne har 
minskat med 6,8 procent under de 
senaste tre månaderna. Det är inte lika 
mycket som genomsnittet för skånska 
villor under denna period.
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BOSTADSRÄTTSPRISERNA TAPPAR 5,6 PROCENT 
Priserna på bostadsrätter har under de senaste tre må-
naderna minskat med 5,6 procent i nordvästra Skåne. 
Det är mer än genomsnittet i Skåne under denna period. 

9 041 FLER ANSTÄLLDA
Det är fler anställda i nordvästras offentliga och
privata bolag när september 2022 jämförs med novem-
ber 2020. Jobbtillväxten under denna period har varit 
mest påtaglig i Klippan med 1 097 fler anställda.

3 139 NYA INVÅNARE 1 232 NYA FÖRETAG

169 KONKURSER.613 PÅBÖRJADE BOSTÄDER. 
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Efter en snabb nedgång i arbetslösheten i början av året har arbetslöshetsutvecklingen i nordvästra 
Skåne stått still ett par månader. Arbetslösheten har gradvist minskat i alla kommuner och utveck-
lingen har under året varit tydligast bland utrikesfödda. Arbetsmarknaden kännetecknas av en större 
andel anställda inom den privata sektorn, vilket kan innebära en större känslighet vid konjunktur- 
nedgångar.

Arbetslösheten har sjunkit kraftigt i nordvästra 
Skåne under de senaste två åren. I september låg 
arbetslösheten på 8,4 procent och ligger därmed 
på samma nivå som Skåne totalt. Arbetslösheten 
sjönk snabbt under årets första månader och sjönk 
närmare en procentenhet t.o.m. april. Sedan dess 
tycks arbetslösheten ha stabiliserats något på en 
nivå som senast uppnåddes i maj 2019. Bland de 
grupper som tenderar att ha en högre arbetslöshet 
– unga, personer utan gymnasieutbildning och utri-
kesfödda – är arbetslösheten i stort sett på samma 
nivå som för länet, med undantag för personer utan 
gymnasieutbildning där nivån på 22,9 procent är tre 
procentenheter lägre än Skånesnittet. Arbetslöshe-
ten har minskat inom samtliga dessa grupper under 
året, men varit mest påtaglig för utrikesfödda.

Arbetslösheten minskar i alla kommuner - men 
stor skillnad består
Arbetslösheten har fortsatt nedåt i alla kommuner 
under de senaste tolv månaderna. Situationen 
skiljer sig dock fortsatt mycket åt mellan kommu-
nerna. Perstorp har delområdets högsta arbetslös-

het med 11,8 procent i september. I andra änden 
finns Ängeholm med 4,7 procents arbetslöshet och 
har därmed passerat Båstad under det senaste 
halvåret. Trots kraftig minskning av arbetslösheten 
för framför allt personer utan gymnasial utbildning 
under det senaste halvåret, utmärker sig Perstorp 
fortfarande med en relativt hög arbetslöshet bland 
denna grupp och utrikesfödda jämfört med Skåne-
snittet.

Sysselsättningsgraden ökar kraftigt i Landskrona
Under det senaste året har sysselsättningsgraden 
i delområdet ökat med 1,3 procentenheter till 78,9 
procent och ligger strax ovanför Skånes syssel-
sättningsgrad. Starkast har utvecklingen varit i 
Landskrona, där sysselssättningsgraden ökat med 
1,8 procentenheter mellan juni 2021 och juni i år 
som en följd av kraftigt minskande arbetslöshet 
från en hög nivå. Även här ligger Ängelholm i topp 
med delomårdets högsta sysselsättningsrad på 
84,7 procent.

Arbetslösheten har minskat 1 
procentenhet 

Kraftig nedgång i arbetslösheten
Arbetslöshet januari 2020-september 2022 

Källa: Arbetsförmedlingen. Mars 2020 används som referensmånad för 
innan coronapandemin började påverka arbetsmarknaden.

Arbetsmarknad: Nedgången för arbetslösheten har stannat av
efter kraftig minskning i början av året

Arbetslöshet september 2022 

September 
2022

September  
2021-2022

Bjuv 8,6% -1,2

Båstad 5,0% -0,7

Helsingborg 9,9% -1,0

Höganäs 5,0% -0,4

Klippan 6,5% -1,2

Landskrona 9,9% -1,4

Perstorp 11,8% -1,6

Åstorp 9,5% -0,9

Ängelholm 4,7% -1,0

Örkelljunga 5,9% -1,1

Nordvästra 8,4% -1,0

Nivå innan coronapandemin

8,4% (-1,0) 

Arbetslöshet september 2022
(förändring)

78,9% (1,3) 

Sysselsättningsgrad, juni 2022
(förändring)

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

Källa: SCB (BAS). Förändring i procentenheter jämfört med 
juni 2021.

Källa: Arbetsförmedlingen. Förändring i procentenheter.

Vård, handel och tillverkning 
största branscher

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

8,0%

8,5%

9,0%

9,5%

10,0%

10,5%

11,0%

11,5%

20
20
-01

20
20
-03

20
20
-05

20
20
-07

20
20
-09

20
20
-11

20
21
-01

20
21
-03

20
21
-05

20
21
-07

20
21
-09

20
21
-11

20
22
-01

20
22
-03

20
22
-05

20
22
-07

20
22
-09

juni 2022 juni 2021-2022

Bjuv 77,9% 1,1

Båstad 81,4% 0,8

Helsingborg 77,5% 1,4

Höganäs 82,8% 0,8

Klippan 78,5% 1,0

Landskrona 77,1% 1,8

Perstorp 72,8% 1,3

Åstorp 78,5% 1,5

Ängelholm 84,7% 1,0

Örkelljunga 80,1% 1,7

Nordvästra 78,9% 1,3

Sysselsättningsgraden ökar

Källa: SCB (BAS). Förändring i procentenheter. 

Bransch Anställda 2020

Vård och omsorg;  
sociala tjänster

23 399

Handel 21 772

Tillverkning och utvinning 19 939

Företagstjänster 16 175

Utbildning 15 431

Byggverksamhet 12 134

Transport och magasinering 9 962

Offentlig förvaltning och försvar 6 754

Kulturella och personliga tjänster 6 056

Hotell- och restaurang verksamhet 5 290

Information och kommunikation 3 301

Jordbruk, skogsbruk och fiske 2 939

Fastighetsverksamhet 2 797

Okänd verksamhet 2 091

Finans- och försäkringsverksamhet 1 928

Energiförsörjning och miljö verksamhet 1 671

Totalt 151 639

Stor privat sektor

Källa: SCB. Avser 2020.

75%

25%

Privat sektor

Offentlig sektor

3 av 4 jobbar i privat sektor 
Nordvästra Skåne har en stor privat sektor 
med ett näringsliv som täcker många 
branscher - handel, e-handel, logistik, life 
science, industri mm.
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Näringsliv: Många yttre osäkerhetsfaktorer för bränsle- och  
el intensivt näringsliv
Den starka upphämtningen sedan pandemin som påverkade näringslivet har fortsatt under året, men allt 
fler företagsbranscher börjar påverkas negativt av prisuppgångar på bränsle, el och energi. Under året 
har nyföretagandet minskat, men ännu syns inga tydliga tecken på ökade konkurser bakom siffrorna.

Nordvästra Skånes kluster inom lager och logistik 
blev en styrka när pandemin slog till och sedan 
hösten 2020 har utvecklingen i delområdet varit 
stark. Men med den senaste tidens högre och 
ostabila bränslepriser är framtidsutvecklingen för 
denna bransch mer oviss. I delområdet finns också 
många elintensiva verksamheter, vilket kan få kon-
sekvenser för arbetsmarknaden längre fram om de 
ostabila elpriserna består. Denna osäkra utveckling 
för många företag delas av kommunernas närings-
livsansvariga i en enkät till rapporten. På frågan om 
hur näringslivet ser på utvecklingen under nästa år 
i Helsingborg, svarar näringslivsdirektör Annette 
Melander Berg följande.
     – Det är många osäkerhetsfaktorer och inom 
vissa branscher ser man redan en inbromsning.

Nyföretagandet och konkurserna har minskat
Under årets första halvår har 1 232 nya bolag regist-
rerats i delområdet, vilket är 295 färre än samma tid 
i fjor. Klippan är den enda kommunen där nyföre-

tagandet har ökat under denna period jämfört med 
samma period förra året. Trots tecken på ekonomisk 
inbromsning har konkursnivåerna varit lägre i delom-
rådet i år under perioden januari-september jämfört 
med motsvarande period 2021. 18 färre konkurser 
har registrerats under perioden och störst har minsk-
ningen varit i Landskrona, där 13 färre bolag har gått i 
konkurs. I Helsingborg är däremot antalet bolag som 
gått i konkurs under året sju stycken fler.

Stark jobbtillväxt i Klippan
Drygt 9 000 fler jobb har tillkommit i nordöstra Skåne 
sedan november 2020, där antalet jobb i oktober i år 
uppgick till totalt 162 385. Sett till antal har flest nya 
jobb tillfallit Helsingborg, där jobben under samma 
period ökat med cirka 6 200 stycken. Procentuellt 
har dock jobbtillväxten varit mest påtaglig i Klippan, 
där jobben ökat med 18 procent, motsvarande 1 097 
stycken. Båstad är den enda kommunen där jobben 
har blivit färre.

Nystartade företag 
första halvåret 

2022 Förändring¹

Bjuv 43 -19

Båstad 71 -21

Helsingborg 557 -85

Höganäs 94 -49

Klippan 62 3

Landskrona 138 -50

Perstorp 20 -21

Åstorp 54 -11

Ängelholm 165 -19

Örkelljunga  28 -23

Nordvästra 1 232 -295

1) Förändring avser antal jämfört med samma period 2021. 
Källa: Tillväxtanalys.

Nyföretagandet minskar

18 procent fler jobb i Klippan sedan november 2020

2022
Förändring 
2021-2022

Båstad 312 417 3,1%

Helsingborg 668 889 27,5%

Höganäs 155 747 24,0%

Klippan 27 714 22,6%

Landskrona 141 022 -4,3%

Ängelholm 213 390 7,3%

Örkelljunga 26 320 21,6%

Antal registrerade gästnätter jan-sep 2022

Förändring i procent jämfört med motsvarande period 2021. Statistik för 
Perstorp, Bjuv och Åstorp saknas eftersom det är för få gästnätter i de 
kommunerna. Källa: SCB/Tillväxtverket.

Gästnätterna ökade med över 27 
procent i Helsingborg

Nystartade företag första halvåret 2022 
(förändring) 

Antal konkurser 
jan-sep 2022 Förändring¹

Bjuv 7 -5

Båstad 4 -4

Helsingborg 96 7

Höganäs 9 -6

Klippan 6 1

Landskrona 17 -13

Perstorp 2 0

Åstorp 8 -1

Ängelholm 17 2

Örkelljunga  3 1

Nordvästra 169 -18

1) Förändring i antal jämfört med samma period 2021. Källa: SCB. 

Färre konkurser i många kom-
muner

Kommun Största företag Anställda

Bjuv Logent 475

Båstad Peab Anläggning 1 625

Helsingborg ICA Sverige 1 525

Höganäs Höganäs Omsorg 525

Klippan Boxflow Staffing Syd 425

Landskrona BorgWarner Sweden 575

Perstorp Perstorp AB + Perstorp Specia-
lity Chemicals

750

Åstorp Saint-Gobain Ecophon 375

Ängelholm Boozt Fulfilment & Logistics 625

Örkelljunga Continental Bakeries 275

Största bolaget i varje kommun

Källa:  SCB. Anger största enskilda bolag/arbetsställe och är ej sammanräk-
nat per koncern.
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1 232 (-295)

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

Källa: Tillväxtanalys. Förändring i antal jämfört med samma 
period 2021. 

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

ber 2022
Förändring  

nov 20-okt 22 (%)¹

Bjuv 1 482 890 1 029 1 830 5 231 641 (14,0%)

Båstad 2 860 1 666 1 278 3 854 9 658 -2 312 (-19,3%)

Helsingborg 22 341 15 484 13 176 28 968 79 969 6 222 (8,4%)

Höganäs 3 774 1 479 1 632 2 087 8 972 806 (9,9%)

Klippan 1 997 1 487 1 552 2 126 7 162 1 097 (18,1%)

Landskrona 5 130 3 973 3 536 6 142 18 781 793 (4,4%)

Perstorp 671 635 705 1 176 3 187 126 (4,1%)

Åstorp 1 995 1 342 851 1 474 5 662 78 (1,4%)

Ängelholm 6 546 3 977 3 863 5 422 19 808 1 381 (7,5%)

Örkelljunga 1 264 823 587 1 281 3 955 209 (5,6%)

Nordvästra 48 060 31 756 28 209 54 360 162 385 9 041 (5,9%)

Antal anställda utifrån arbetsställets storlek i oktober 2022

“De flesta branscher påverkas men självklart transport och logistik vad gäller bräns-
lepriser. Inbromsning av investeringar och projekt påverkar fastighets- och byggbran-
schen.”
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Bostadsmarknad: Prisuppgångarna har avtagit i nordvästra Skåne

Bostadspriserna i nordvästra Skåne har utvecklats starkt under en lång tid och fortsatte uppåt en 
bit in på våren, men har nu under de senaste tre månaderna på framför allt villamarknaden börjat 
vika neråt. Men på bostadsrättsmarknaden är utvecklingen mer tudelad.

Prisuppgångarna har forsatt det senaste året

Färdigställda 
första halvåret 2022 

(förändring)

Påbörjade första 
halvåret 2022 
(förändring)

Bjuv 72 (65) 5 (-50)

Båstad 105 (51) 99 (-73)

Helsingborg 335 (-49) 179 (-36)

Höganäs 182 (-15) 30 (-65)

Klippan 12 (8) 75 (68)

Landskrona 143 (104) 99 (6)

Perstorp 0 (-42) 2 (0)

Åstorp 24 (-4) 5 (-17)

Ängelholm 250 (-83) 116 (-2)

Örkelljunga 0 (-2) 3 (-30)

Totalt 1 123 (33) 613 (-199)

Färre påbörjade men fler färdigställdaVillapriserna ökade 75 procent under 2010-
2021

FO
TO

: N
EW

S 
Ø

RE
SU

N
D

BOSTADSRÄTTER  
kr/kvm1  

(förändring)2

Antal försäljningar3 
(förändring)4

VILLOR 
kr/kvm1

K/T-tal1 
(förändring)2

Antal försäljningar3 
(förändring)4

Bjuv 10 612 (-1%) 81 (35%) 19 103 2,03 (0%) 162 (-8%)

Båstad 39 413 (2%) 90 (2%) 45 304 1,98 (11%) 176 (-22%)

Helsingborg 29 671 (6%) 1 980 (-13%) 38 312 1,81 (3%) 626 (-12%)

Höganäs 29 477 (9%) 131 (7%) 39 411 1,92 (5%) 287 (-3%)

Klippan 9 485 (10%) 122 (1%) 16 424 2,00 (-2%) 170 (-3%)

Landskrona 26 322 (10%) 424 (18%) 31 441 1,86 (4%) 232 (-22%)

Perstorp 6 088 (0%) 61 (0%) 13 227 1,93 (9%) 70 (19%)

Åstorp 12 448 (10%) 57 (14%) 20 257 2,08 (6%) 152 (-1%)

Ängelholm 28 759 (13%) 282 (1%) 31 137 1,90 (6%) 335 (-5%)

Örkelljunga 9 367 (12%) 29 (-26%) 14 876 2,17 (6%) 128 (-11%)

Nordvästra 27 263 (6%) 3 257 (-6%) 31 133 1,92 (5%) 2 338 (-10%)

Efter kraftiga prisuppgångar under de senaste 
åren, har priserna nu börjat vända neråt i i många 
kommuner i nordvästra Skåne. Lika tydlig har dock 
nedgången inte varit på bostadsrättsmarknaden 
där priserna fortsatt uppåt i några kommuner. Enligt 
en av de lokala mäklarna, Johan Borgström på 
Fastighetsbyrån i Helsingborg, har prisnedgångarna 
märkts av mer den senaste tiden och det har blivit 
svårare att få köpare och säljare att mötas.

Prisnedgångar på villamarknaden
Så sent som i våras sågs ännu inga prisnedgångar 
på villamarknaden i nordvästra Skåne. I Båstad har 
villapriserna sjunkit med över 20 procent under 
de senaste tre månaderna och i både Klippan och 
Åstorp har nedgången varit över 11 procent. Ör-
kelljunga är den enda kommunen i delområdet där 
villapriserna har fortsatt uppåt. Det rullande
medelvärdet för den senaste tolvmånadersperioden 
uppvisar dock fortfarande prisökningar för villor 
i nordvästra Skåne på fem procent jämfört med 
föregående mätperiod.

Delad utveckling på bostadsrättsmarknaden 
Lika ensidig nedgång som syns i många andra 
delar av Skåne, syns inte på bostadsrättsmarkna-
den i nordvästra Skåne där variationerna är stora. 
I Helsingborg har priserna sjunkit med närmare 8 
procent och i Höganäs och Landskrona ligger pris-
nedgången på mellan 3-4 procent. Men i Ängeholm, 
Klippan och Båstad har prisuppgångarna fortsatt 
under de senaste tre månanderna, i spannet mellan 
3-7 procent.

Fler färdigställda bostäder vid halvårsskiftet
Det finns ännu inga tydliga tecken på inbromsning 
för bostadsbyggandet i nordvästra Skåne som i 
många andra delområden. Antalet färdigställda 
bostäder är vid halvårsskiftet något fler jämfört 
med motsvarande period 2021 med en stark ökning 
i framför allt Landskrona (104 stycken fler), men 
även i Bjuv och Båstad. Antalet påbörjade bostä-
der har samtidigt saktat in, med sammanlagt 199 
stycken färre påbörjade jämfört med i fjol, vilket ur 
ett skånskt perspektiv är en relativt liten nedgång.

Johan Borgström, mäklare och 
franchise tagare på Fastighetsbyrån i 
Helsingborg

 
Hur är utvecklingen 
för bostadsmark-
naden i de kommuner 
du jobbar inom?  
– Marknaden har 
saktat in och efter-
frågan hänger inte med utbudet. Det 
krävs fler visningar och fler visningar 
för enstaka spekulanter. Under de sen-
aste månaderna har prisnedgången på 
marknaden märkts av mer. Att sedan 
prisutvecklingen varit positiv totalt sett 
under det senaste året enligt statistik-
en, beror nog mycket på att säljarna 
inte har varit så tillmötesgående att 
de har velat möta köparna på det lägre 
priset. Då har man valt att inte sälja. 
Nu känns det dock som att säljarna 
har börjat förstå att utbudet har ökat 
markant och att det är betydligt färre 
intressenter på visningarna, och att 
man inte kan ha samma förväntningar 
på en lika stor vinst.

Vad tror du om utvecklingen 
framöver?
– Jag tror att marknaden stabiliseras 
och att det under våren kommer att 
börja flyta på igen. Förväntningsgra-
den bland säljare blir mer realistisk 
och priserna kommer gå ner. Den dipp 
som vi är inne i tror jag kommer att 
vara under en kortare period och att 
marknaden tar fart igen under andra 
och tredje kvartalet nästa år.

Källa: SCB. Förändringen avser antal bostäder första halvåret 2022 
jämfört med samma period 2021. 
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Prisutveckling 2010-2021

Källa: Svensk Mäklarstatistik

K/T-talkr/kvm

Prisutveckling bostadsrätter och villor oktober 2021-september 2022 exkl. nyproduktion

1) Avser genomsnittligt värde under perioden oktober 2021-september 2022. 2) Avser genomsnittligt värde oktober 2021-september 2022 jämfört 
med samma period 2020-2021. 3) Avser antalet försäljningar under perioden oktober 2021-september 2022. 4) Avser antalet försäljningar oktober 
2021-september 2022 jämfört med föregående tolvmånadersperiod. *Antal försäljningar är färre än 25 per år, därmed är prisutvecklingen ej tillförlitlig. 
Källa: Svensk Mäklarstatistik
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1,81
-6,8%  

Bostadspriser (prisutveckling 3 mån)

26 378
-5,6%

> Prisnedgångar på hela bostadsmarknaden. Under 
den senaste tremånadersperioden fram till och 
med oktober i år föll villapriserna i nordvästra Skåne 
med 6,8 procent till ett K/T-värde på 1,81 mätt som 
glidande medelvärde. Priserna på bostadsrätterna 
i delområdet föll inte lika mycket. Prisnivåerna på 
bostadsmarknaden är fortsatt högre än 2019 års 
nivå.

Senaste prisutvecklingen till och med oktober:

Avser prisutvecklingen gildande medeltal tre månader, augusti-oktober jämfört med maj-juli. Inklusive nyproduktion. Källa: Svensk Mäklarstatistik
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Skånes starkaste jobb-
tillväxt börjar mattas av 
och bopriserna faller

Sydvästra Skåne har haft den starkaste jobbtillväxten i Skåne, men har fortsatt 
även den högsta arbetslösheten. I september var arbetslösheten den lägs-
ta sedan november 2009 och delområdets företag har sammantaget ökat 
antalet jobb med drygt tio procent på två år. Besöksnäringen i Malmö noterar 
en 65-procentig ökning av antalet gästnätter i år. Men sedan senvåren i år har 
den positiva utvecklingen börjat klinga av. Restaurangbranschen, som hade 
det tufft under pandemin, möts nu av lägre reallöner hos kunderna samtidigt 
som kostnaderna för energi, livsmedel och personal stiger kraftigt. På bost-
adsmarknaden visar den senaste tremånaderstatistiken för augusti- oktober på 
en nedgång i bostadsrättspriserna med 4,6 procent och för villapriserna med 
7,0 procent. Det är ungefär på samma nivå som övriga Skåne. Det bör noteras 
att priserna fortfarande är högre än före pandemin.

Malmö
Lomma
Trelleborg
Svedala
Skurup
Vellinge
Burlöv

Sydvästra  
Skåne 

GÄSTNÄTTER.   
Under januari-september i år har 
antalet gästnätter ökat kraftigt 
i Malmö (över 65 procent) och 
i Trelleborg (drygt 24 procent) 
jämfört med i fjol. I Vellinge har 
ökningen inte varit lika stark och 
i Skurup har antalet minskat med 
knappt fem procent.

Sett till antalet konkurser visar näringslivet i sydvästra Skåne 
en stabil utveckling. Konkurserna i sydvästra Skåne ligger 
under januari-september i år på samma nivå som motsva-
rande period 2021. Totalt har det registrerats 311 konkurser, 
vilket endast är en mer jämfört med i fjol. I Lomma och 
Trelleborg är konkurserna fler än under samma period 2021.

Det har under januari-juni i år registrerats 2 153 nya 
bolag i delområdet, vilket är 426 stycken färre jämfört 
med motsvarande period 2021. I alla kommuner har 
det registrerats färre nya bolag, men mest påtaglig 
har utvecklingen varit i Malmö som har haft 301 färre 
nystartade bolag jämfört med i fjol.

Arbetslösheten i september i år var 10,2
procent i sydvästra Skåne. Det är en
minskning med 1,3 procentenheter
jämfört med september 2021.

10,2%

NÄRMAR SIG BOTTEN. 
”Jag tror vi börjar närma oss någon 
slags botten i prisnedgången. Vi ser 
redan en utplaning av prisnedgången 
på bostadsrätter och min bedömning 
är att även prisnedgången på villorna 
kommer att plana ut runt årsskiftet” 

Jesper Jeschko Björnsson, 
Fastighetsbyrån Malmö. 

Under januari-juni i år har det påbörjats 1 089 bostäder, vilket 
är 1 759 färre jämfört med motsvarande period 2021.  Även 
antalet färdigställda bostäder har minskat i delområdet i år. 
Totalt har det färdigställts 1 086 bostäder, vilket är en minsk-
ning med 475 jämfört med 2021. Det minskade antalet syns 
i alla kommuner i år, undantaget i Lomma, där både antalet 
påbörjade och färdigställda bostäder ökat jämfört med i fjol.

Antalet invånare har sedan augusti förra året ökat med 7 063 
nya invånare i sydvästra Skåne till totalt 524 259 invånare i 
augusti. Befolkningstillväxten har under denna period varit 
starkast procentuellt sett i Skurup där befolkningen ökat 
med 2,1 procent, motsvarande 344 personer. Lomma är den 
enda kommunen i delområdet där befolkningen minskade 
jämfört med augusti 2021 med 20 personer.

I sydvästra Skåne föll villapriserna med 
7 procent under augusti-oktober i år 
jämfört med maj-juli. Det är inte lika 
mycket som övriga Skåne. Villapriserna 
ligger fortsatt över 2019 års nivå.

-7%
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PRISERNA PÅ BOSTADSRÄTTER MINSKADE 
MED 4,6 PROCENT  
Bostadsrättspriserna har inte sjunkit lika mycket som 
villapriserna. Priserna på bostadsrätter föll med 4,6 
procent under de senaste tre månaderna.

25 174 FLER ANSTÄLLDA
Sedan november 2020 har antalet jobb hos delområdets 
företag ökat med 25 174 till totalt 255 241 anställda. 
Drygt 47 procent av de anställda arbetar på företag/ar-
betsställen med färre än 50 anställda.

7 063 NYA INVÅNARE 2 153 NYA FÖRETAG

311 KONKURSER.

1 089 PÅBÖRJADE BOSTÄDER. 
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Den positiva utvecklingen på arbetsmarknaden sedan pandemin började dämpas har fortsatt i 
sydvästra Skåne. Arbetslösheten var i september den lägsta sedan november 2009 och syssel-
sättningsgraden har ökat mest av alla delområden i Skåne under det senaste året. Sedan senvåren 
har dock arbetslöshetsutvecklingen stannat av något i delområdet, men sjunker mest i Malmö och 
Burlöv där arbetslöshten är hög.

Samtidigt som sydvästra Skåne fortsatt har en 
stor utmaning med hög arbetslöshet - inte minst 
i den största kommunen Malmö - har den fortsatt 
neråt under året och är nu på den lägsta nivån 
sedan november 2009. Det är också i Malmö och i 
närliggande Burlöv som arbetslösheten har minskat 
mest under det senaste året, med 1,6 respektive 1,4 
procentenheter. En ytterligare positiv signal är den 
starka utvecklingen på sysselsättningen. Syssel-
sättningsgraden är inte längre lägst i Skåne och se-
dan juni förra året till juni i år steg sysselsättnings-
graden mest i hela i Skåne. Sysselsättningsgraden 
tar inte hänsyn till invånare i sydvästra Skåne som 
gränspendlar till Danmark.

Hög arbetslöshet bland utrikesfödda och perso-
ner utan gymnasieutbildning
Arbetslösheten har under de senaste tolv månader-
na fortsatt nedåt i alla kommuner. Samtidigt utmär-
ker sig delområdet fortfarande med den överlägset 
högsta arbetslösheten i Skåne. En stor utmaning är 
den höga arbetslösheten bland personer utan gym-
nasieutbildning och utrikesfödda som i september 
uppgick till 31,8 respektive 20,6 procent. Arbetslös-
heten bland personer utan gymnasieutbildning är 
därmed fortsatt den högsta i Skåne. Medan ned-
gången varit stark bland utrikesfödda (-2,8 procent-
enheter) har nedgången inte varit lika påtaglig (-0,8 

procentenheter) bland personer med förgymnasial 
utbildning under de senaste tolv månaderna. 

Lägsta arbetslösheten sedan 2009 – men den 
positiva utvecklingen har stannat av
Samtidigt som sydvästra Skåne utmärker sig med 
höga arbetslöshetsnivåer, är nuvarande arbets-
löshet på 10,2 procent i september den lägsta i 
delområet sedan november 2009. Arbetslösheten 
i delområdet toppade i juli 2020 på 13,9 procent 
under pandemin och har därefter successivt 
minskat. Sedan april däremot har arbetslöshetsned-
gången saktats in och en viss avmattning skymtas. 
Sydvästra Skåne kännetecknas fortfarande av stor 
variation i arbetslösheten med nivåer från 12,2 pro-
cent i Malmö (högst i landet tillsammans med Flen) 
till 3,2 procent i Lomma.

Sysselsättningsgraden har ökat mest i Skåne
Malmö och Burlöv utmärker sig i delområdet som 
två kommuner med en mycket lägre sysselsätt-
ningsgrad än övriga. Dessa skillnader har dock 
krympt. I Malmö och Burlöv har sysselsättningsgra-
den, sedan juni 2021, ökat med över 2 procenheter 
till juni i år och bidragit till att delområdets syssel-
sättningsgrad ökade mest i hela Skåne. Sysselsätt-
ningsgraden på 77 procent är under Skånesnittet 
och numera länets näst lägsta.

Arbetslöshet januari 2020-september 2022

Källa: Arbetsförmedlingen. Mars 2020 används som referensmånad för 
innan coronapandemin började påverka arbetsmarknaden. 

10,2% (-1,3)

Arbetslöshet september 2022
(förändring)

Arbetsmarknad: Arbetslösheten är den lägsta sedan 2009

Nivå innan  coronapandemin

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

Sysselsättningsgrad, juni 2022
(förändring)

Källa: SCB (BAS). Förändring i procentenheter jämfört med 
juni 2021.
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10,2 procents arbetslöshet – lägsta nivån sedan november 2009 
Arbetslöshet september 2022 

September 
2022

September  
2021-2022

Burlöv 10,5% -1,4

Lomma 3,2% -0,2

Malmö 12,2% -1,6

Skurup 6,0% -1,1

Svedala 4,8% -0,7

Trelleborg 7,3% -1,0

Vellinge 3,3% -0,6

Sydvästra 10,2% -1,3

Källa: Arbetsförmedlingen. Förändring i procentenheter. 

Flest jobb inom företagstjänster

Källa: SCB. Avser dagbefolkning 2020. Fr.o.m. referensår 2019 används en ny datakälla och metod för att ta fram statistiken och därmed bör 
statistiken tolkas med försiktighet mot föregående år. Förändring i procentenheter.
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juni 2022 juni 2021-2022

Burlöv 77,2% 2,2

Lomma 86,5% 0,6

Malmö 74,3% 2,3

Skurup 82,9% 1,3

Svedala 87,5% 1,3

Trelleborg 81,4% 1,2

Vellinge 85,4% 0,7

Sydvästra 77,0% 2,0

Kraftigt stigande sysselsättnings-
grad i Malmö 

Källa: SCB (BAS). Förändring i procentenheter. 

Bransch Anställda 2020

Företagstjänster 37 718

Vård och omsorg; sociala tjänster 36 716

Handel 33 798

Utbildning 26 806

Byggverksamhet 18 326

Offentlig förvaltning och försvar 16 500

Tillverkning och utvinning 15 850

Information och kommunikation 14 060

Kulturella och personliga tjänster 12 177

Transport och magasinering 11 876

Hotell- och restaurangverksamhet 8 913

Fastighetsverksamhet 5 281

Finans- och försäkringsverksamhet 4 490

Okänd verksamhet 2 968

Energiförsörjning; miljöverksamhet 2 549

Jordbruk, skogsbruk och fiske 1 666

Totalsumma 249 694

Stor privat sektor

Källa: SCB. Avser 2020.

Privat sektor

Offentlig sektor

72%

28%

Huvudkontors- och spelregion 
Även om det finns inslag av industri- och logis-
tikstäder kan huvudkontor, life science- och da-
taspelsföretag delvis sägas prägla del området 
där 7 av 10 jobbar i privata sektorn.
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Nystartade företag 
första halvåret 2022 Förändring¹

Burlöv 85 -19

Lomma 93 -13

Malmö 1 548 -301

Skurup 53 -26

Svedala 65 -14

Trelleborg 160 -11

Vellinge 240 -42

Sydvästra 2 153 -426

Drygt 2 000 nya företag

Antal konkurser 
jan-sep 2022 Förändring¹

Burlöv 5 -1

Lomma 5 3

Malmö 244 -5

Skurup 9 -1

Svedala 8 0

Trelleborg 24 7

Vellinge 16 -2

Sydvästra 311 1

Konkurserna är på samma nivå 
som i fjol

2022 2021-2022

Malmö 1 508 069 65,2%

Skurup 49 064 -4,9%

Trelleborg 146 016 24,4%

Vellinge 149 016 6,9%

65 procent fler gästnätter i 
Malmö i år

Nystartade företag första halvåret 2022 
(förändring) 

311 (+1)  

Antal konkurser jan-sep 2022
(förändring)

2 153 (-426)  

Näringsliv: Fortsatt god utveckling i år – men kostnadsökningar för 
pandemidrabbade branscher riskerar att slå hårt mot många företag
Delområdet har uppvisat en stark jobbtillväxt och återhämtning sedan pandemin, till stor del på grund 
av Malmös stora och breda arbetsmarknad. Nyföretagandet har dock minskat, men samtidigt vittnar 
kommunernas näringslivschefer om en positiv utveckling under året. Denna positiva utveckling hotas 
nu av kostnadsökningar i många redan pandemidrabbade branscher när intäkterna från konsumenter-
na också börjar att minska.

Näringslivet i sydvästra Skåne har gått starkt sedan 
pandemin, med en betydligt starkare jobbtillväxt än 
övriga Skåne. Den starka uppgången syns tydligt 
i Malmö, där närmare 90 procent av alla nya jobb 
i delområdet sedan november 2020 registrerats. 
Samtidigt syns en viss avmattning i nyföretagandet 
i alla kommuner under årets första halvår. I Malmö 
finns många arbetstillfällen inom pandemidrab-
bade branscher, så som restauranger, caféer, och 
detaljhandel, som återigen drabbas hårt - av högre 
kostnader och minskad efterfrågan hos konsum-
tenter. Dessa branscher anställer också många 
personer som brukar stå längre från arbetsmarkna-
den, inte minst unga, som också är mer konjunktur-
känsliga än många andra grupper.

400 färre nya företag under det första halvåret
Det har under årets första halvår startats lite drygt 
2 150 nya företag i sydvästa Skåne varav omkring 
1 550 av dessa har skett i Malmö. Jämfört med 
samma period 2021 är detta 426 färre företag i del-
området och ett liknande mönster syns i samtliga 
kommuner. Konkursnivåerna sticker däremot inte 
ut nämnvärt. Till och med september i år har 311 
bolag gått i konkurs, vilket är ett mer jämfört med 
samma period i fjol. I februari och september i år 
gick betydligt fler bolag i konkurs än under samma 
månader föregående år.

Över 10 procent fler jobb sedan november 2020
I oktober i år fanns det över 255 000 anställda i 
delområdet. Sedan november 2020 har över 25 000 
nya jobb tillkommit - en ökning med nästan 11 pro-
cent. Knappt 22 000 av dessa nya jobb har tillkom-
mit i Malmö, men den största procentuella tillväxten 
har under perioden skett i Vellinge där jobben ökat 
med 17 procent. Jämfört med övriga delområden är 
detta den högsta tillväxten i länet.

Näringslivsansvariga ser osäkert på framtiden
Delområdet har haft en god utveckling hittills under 
2022 efter år av pandemirestriktioner, men kost-
nadsutvecklingen har gett upphov till en avvaktande 
hållning inom näringslivet. Det är den gemensamma 
bilden som förmedlas av kommunernas näringslivs-
ansvariga i Burlöv, Malmö, Skurup och Svedala i en 
enkät till rapporten. Tre av fyra säger att näringsli-
vets utveckling har varit väldigt bra (en 4 på skalan 
1-5). Louise Svensson, näringslivsutvecklare på 
Malmö stad, anser att utvecklingen har varit negativ 
(2) och uppger att kostnadsutvecklingen gör det 
tufft för många branscher och drabbar näringar som 
är viktiga för stadens arbetstillfällen extra hårt. I Sve-
dala berättar näringslivschefen Kosovar Gashi att 
utvecklingen har varit positiv, men att företagen på 
senare tid har flaggat för en svag avmattning. Ingen 
tydlig inbromsning har dock märkts av.

Kommun Största företag Anställda

Burlöv Akzo Nobel Industrial 
Coatings + Akzo Nobel 

Decorative Coatings

550

Lomma Björka Assistans 125

Malmö Ikea-sfären* 4 200

Skurup Ekdahl Miljö 175

Svedala Sandvik SRP 525

Trelleborg TT-Line 275

Vellinge Forenede Care 425

Största bolaget i varje kommun

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

Enbart kommuner med ett visst antal gästnätter syns i statistiken. 
Förändring i procent jämfört med motsvarande period 2021. Källa: SCB/
Tillväxtverket. 

Antal registrerade gästnätter jan-sep 2022
Källa: Tillväxtanalys. Förändring i antal jämfört med samma 
period 2021. 

Källa: SCB. Förändring i antal jämfört med samma period 
2021. 

1) Förändring i antal jämfört med samma period 2021. Källa: SCB. 1) Förändring avser antal jämfört med samma period 2021. 
Källa: Tillväxtanalys.

Louise Svensson, näringslivsutvecklare Malmö stad:  
“De branscher som drabbats hittills – restauranger, caféer, bagerier – har gått från en 
kris, då intäkterna minskade drastiskt till en annan då kostnaderna ökar dramatiskt. 
Då kunderna får mindre pengar att röra sig med riskerar den nuvarande krisen även 
att slå till i form av minskad efterfrågan och därmed minskade intäkter.”
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Många nya jobb i Vellinge kommun

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

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

2022
Förändring  

nov 20-okt 22 (%)¹

Burlöv 2 739 2 303 1 566 2 938 9 546 156 (1,7%)

Lomma 2 794 1 516 846 1 015 6 171 474 (8,3%)

Malmö 52 481 37 569 31 229 83 445 204 724 21 915 (12,0%)

Skurup 1 799 1 160 677 913 4 549 188 (4,3%)

Svedala 2 496 1 483 1 077 1 466 6 522 274 (4,4%)

Trelleborg 4 821 3 271 1 870 3 962 13 924 739 (5,6%)

Vellinge 4 429 2 264 2 000 1 112 9 805 1 428 (17,0%)

Sydvästra 71 559 49 566 39 265 94 851 255 241 25 174 (10,9%)

Antal anställda utifrån arbetsställets storlek i oktober 2022
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Över 10 procent färre försäljningar av villor och bostadsrätter

Färdigställda 
första halvåret 2022 

(förändring)

Påbörjade första 
halvåret 2022 
(förändring)

Burlöv 31 (-83) 1 (0)

Lomma 24 (14) 7 (2)

Malmö 940 (-245) 992 (-1 425)

Skurup 41 (-6) 40 (-103)

Svedala 6 (-55) 3 (-67)

Trelleborg 0 (-35) 1 (-156)

Vellinge 44 (-65) 45 (-10)

Sydvästra 1 086 (-475) 1 089 (-1 759)

1 425 färre påbörjade bostäder i MalmöStark prisutveckling på bostadsmarknaden i 
sydvästra Skåne under de senaste åren

BOSTADSRÄTTER  
kr/kvm1  

(förändring)2

Antal försäljningar3 

(förändring)4

VILLOR 
kr/kvm1

K/T-tal1 
(förändring)2

Antal försäljningar3 
(förändring)4

Burlöv 24 424 (11%) 130 (-18% 35 464 1,74 (1%) 107 (2%)

Lomma 46 618 (8%) 240 (7%) 52 689 1,89 (4%) 159 (-19%)

Malmö 36 008 (5%) 7 029 (-11%) 46 225 1,78 (4%) 920 (-6%)

Skurup 22 479 (17%) 43 (-9%) 25 705 2,02 (-4%) 155 (-25%)

Svedala 27 521 (6%) 209 (-5%) 34 958 1,86 (6%) 210 (-1%)

Trelleborg 22 635 (12%) 443 (6%) 30 730 1,92 (1%) 366 (-10%

Vellinge 42 314 (10% 163 (-14%) 49 944 1,80 (3%) 283 (-20%)

Sydvästra 35 256 (6%) 8 257 (-10%) 41 548 1,84 (2%) 2 200 (-11%)

Bostadsmarknad: Priserna har börjat att vika neråt i hela sydvästra 
Skåne 
Under de senaste tre månaderna har de historiska prisuppgångarna under pandemin ersatts av 
prisnedgångar på bostadsmarknaden i alla kommuner i sydvästra Skåne. De fallande bostadspri-
serna syns framför allt på villamarknaden i pendlarnära kommuner till Malmö – Svedala, Vellinge 
och Trelleborg. Nyprduktionen har minskat kraftigt under året, mycket till stor del på grund av 
minskat byggande i Malmö.

med 7 respektive 4,6 procent Antalet försäljningar 
av både bostadsrätter och villor har minskat kraftigt 
i de flesta kommuner under den senaste tolvmå-
nadersperioden, jämfört med samma period ett år 
tidigare.

Villor har gått ner mer i pris än bostadsrätter
Både bostadsrätter och villor uppvisar fortfarande 
prisuppgångar under den senaste tolvmånaderspe-
rioden i delområdet. Uppgången är dock betydligt 
svagare jämfört med i våras då prisökningarna i 
genomsnitt låg på 13 respektive 17 procent. Nu 
är medelvärdet för bostadsrätter 6 procent högre 
och för villor två procent högre under den senaste 
tolvmånadersperioden jämfört med föregående 
mätperiod. Den senaste tidens inbromsning syns 
tydligt i den senaste tremånadersstatistiken, inte 
minst på villamarknaden. Priset på villor har under 
juli-september jämfört med föregående tre månader 
fallit med 7 procent. Nedgången är inte lika stark på 
bostadsrättsmarknaden, där priserna fallit med 4,6 
procent.

Bostadsrättspriserna har ökat mest i Skurup
Prisutvecklingen håller i sig i Skurup som även i 
våras uppvisade den starkaste prisuppgången på 
lägenheter, sett ur en tolvmånadersperiod. Skurup 
har fortsatt det lägsta genomsnittliga kvadratmeter-
priset, 22 479 kr, men närmar sig nu Trelleborg. Det 
genomsnittliga kvadratmeterpriset i delområdet är 
35 256 kr,  med Lomma i toppen på 46 618 kr. Totalt 
såldes drygt 8 250 lägenheter, vilket är en nedgång 
med 10 procent sedan föregående tolvmånaders-
period.

Nyproduktionen bromsar in i Malmö
Under årets första halvår har bostadsbyggandet 
minskat tydligt i delområdet. Både antalet färdig-
ställda och antalet påbörjade bostäder är färre 
jämfört med samma period 2021 och en betydande 
del av denna utveckling syns i Malmö. Totalt har det 
i Malmö påbörjats 1 425 färre bostäder under första 
halvåret i år jämfört med samma period 2021 och 
245 färre bostäder har färdigställts.

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

 
Hur är utvecklingen 
för bostadsmarknaden i Malmö? 
– Under de senaste åren har det varit 
en prisutveckling som inte varit helt 
normal. Att i princip alla bostäder säljs 
före eller direkt efter första visningen 
med en budgivning på flera hundra 
tusen speglar inte en normalmarknad. 
Nu har marknaden bromsat ner nu och 
det är ett lägre tempo i försäljningarna. 
Min bedömning är att vi befinner oss på 
en tröskel där säljare och köpare ännu 
inte riktigt har mötts. Många köpare 
är oroliga och tänker ofta worst case 
scenario. Media spelar också in och spär 
på den oron. Något som är intressant är 
att villor har gått ner mer i pris än bost-
adsrätter i Malmö, sannolikt på grund 
av osäkerhet kring de ökade driftskost-
naderna samt i kombination med högre 
köpeskillingar med större lån som följd 
och att man därmed påverkas mer av 
räntehöjningarna. Det gör att det blir 
väldigt bra köpläge om man vill byta från 
bostadsrätt till villa.

Vad tror du om utvecklingen framöver? 
– Jag tror vi börjar närma oss någon slags 
botten i prisnedgången. Vi ser redan en ut-
planing av prisnedgången på bostadsrätter 
och min bedömning är att även prisned- 
gången på villorna kommer att plana ut 
runt årsskiftet. Köpare och säljare kommer 
att mötas mer och hitta en prisnivå som 
innebär att det kommer bli affärer.
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Prisutveckling 2010-2021

Källa: Svensk mäklarstatistik. 

kr/kvm K/T-tal

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

Källa: SCB. Förändringen avser antal bostäder första halvåret 2022 jämfört 
med samma period 2021. 
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Långsiktig utveckling: (12 månader)

Bostadsrätter (kr/kvm)

 

Villor (K/T-tal)

1,71
-7,0%  

Bostadspriser (prisutveckling 3 mån)

33 458
-4,6%

> Kraftig prisnedgång på villor. Under den senaste 
tremånadersperioden fram till och med oktober i år 
föll villapriserna i sydvästra Skåne med 7 procent 
till ett K/T-värde på 1,71 mätt som glidande me-
delvärde. Även priserna på bostadsrätter i delområ-
det föll med 4,6 procent. Prisnivåerna på bostads-
marknaden är fortsatt högre än 2019 års nivå.

Senaste prisutvecklingen till och med oktober:

Avser prisutvecklingen gildande medeltal tre månader, augusti-oktober jämfört med maj-juli. Inklusive nyproduktion. Källa: Svensk Mäklarstatistik

Efter en period med historiska prisökningar i 
sydvästra Skåne, har bostadspriserna under den se-
naste tiden börjat falla i delområdet. Under augus-
ti-oktober föll både villa- och bostadsrättspriserna 
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Avmattning från 
hög nivå på arbets
marknaden 

Arbetsmarknaden i Lundaområdet fortsätter att utvecklas bra, men 
trenden pekar mot en avmattning och området har inte längre lägst 
 arbetslöshet i Skåne. Näringslivet fortsätter att utvecklas väl, men 
 bakom de goda siffrorna finns en oro för hur inflationen ska slå mot 
kostnaderna och kunderna. Bostadsbyggandet minskar kraftigt och 
under de senaste månaderna har priserna på villor och bostadsrätter 
börjat falla. Pris nedgången är kraftigare än genomsnittet i Skåne men 
den sker från höga nivåer.

Lund
Staffanstorp
Kävlinge

Lunda -
området 

GÄSTNÄTTER.   
Besökarna har återvänt till Lun-
daområdet. I Lund och Staffans-
torp har över 430 000 gästnätter 
registrerats under januari-septem-
ber i år. Det är en ökning i bägge 
kommuner med 53 respektive 
42 procent jämfört med samma 
period 2021.

Färre bolag i delområdet har gått i konkurs i år jämfört med 
i fjol. 58 bolag har gått i konkurs i år under månaderna 
januari-september, vilket är fem färre jämfört med samma 
period 2021.

Under årets första halvår har 655 nya företag registre-
rats i delområdet, vilket är 99 färre jämfört med under 
motsvarande period 2021. Nyföretagandet har minskat 
i alla kommuner, men varit mest påtaglig i Lund där det 
har startats 60 färre företag jämfört med i fjol.

Arbetslösheten i september i år var 5,5 
procent i Lundaområdet, vilket är näst 
lägst i hela Skåne. Det är en minskning 
med 0,6 procentenheter jämfört med 
september 2021.

5,5%

FORTSATTA PRISNEDGÅNGAR. 
”Jag tror att priserna kommer att gå 
ner något mer. Vi kommer troligen 
komma ner från den topp som har 
varit och landa på en prisnivå som 
var under 2021. De räntor vi har nu är 
fortsatt relativt låga.” 

Alexandra Ernberg, Fastighetsbyrån Lund. 

Bostadsbyggandet har bromsat in under årets första halvår i 
delområdet. Både antalet påbörjade och färdigställda bostä-
der är färre än under samma period 2021. Totalt påbörjades 
det 601 bostäder i delområdet, vilket är 640 färre än under 
2021 och innebär en nedgång i alla kommuner. Under sam-
ma period färdigställdes det 581 bostäder, en minskning med  
231 jämfört med i fjol.

Sedan augusti i fjol har befolkningen i Lundaområdet ökat 
med 1 608 nya invånare till totalt 186 553 invånare. Detta 
motsvarar en ökning med 0,9 procent. I Staffanstorp har be-
folkningen under denna period växt mest, med 439 personer 
till 26 598 invånare, motsvarande 1,7 procent. I Lund ökade 
befolkningen med närmare 1 000 invånare.

Stora prisfall på villor i Lundaområdet. 
Villapriserna har sjunkit med 8,5 pro-
cent i delområdet under de senaste tre 
månaderna. Det är en större prisned-
gång än genomsnittet i Skåne.  
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BRF-PRISERNA MINSKADE 8,1 PROCENT 
Efter betydande prisuppgångar på bostädsrättsmarkna-
den i Lundaområdet så visar de senaste tremånaders-
siffrorna på stora prisnedgångar. Under juli-oktober föll 
priserna med 8,1 procent jämfört med tidigare tremåna-
dersperiod i delområdet.

7 489 FLER ANSTÄLLDA I FÖRETAGEN
Sedan november 2020 har antalet jobb i Lundaområdet 
ökat med 7 489 till 93 592 anställda som är registrerade 
vid arbetsställen hos privat och offentligt ägda företag.

1 608 NYA INVÅNARE 655 NYA FÖRETAG

58 KONKURSER.601 PÅBÖRJADE BOSTÄDER. 



6362

LUNDAOMRÅDET LUNDAOMRÅDET

SKÅNSK KONJUNKTUR • November 2022 SKÅNSK KONJUNKTUR • November 2022

Lundaområdet har traditionellt kännetecknats av låg arbetslöshet och en robust arbetsmarknad. 
Den positiva nedgången i arbetslöshetsutvecklingen har dock mattats av under året och arbets-
lösheten är nu inte längre lägst i Skåne. En större andel arbetar inom offentlig sektor jämfört med 
övriga delområden, framför allt inom vård, omsorg och utbildning. Många jobb inom offentlig 
sektor är inte lika känsliga för konjunkturnedgångar som jobben i privat sektor, vilket pekar på ett 
bra utgångsläge när konjunkturen viker neråt nästa år.

Arbetsmarknaden i Lundaområdet har fortsatt 
utvecklas starkt under året. Historiskt har delområ-
det visat sig vara relativt förskonat från ekonomiska 
nedgångar som delvis kan förklaras av arbets-
marknadens större offentliga arbetsplatser, som 
Skånes universitetssjukhus och Lunds universitet, 
och många storföretag. Delområdet kännetecknas 
också av låg sysselsättningsgrad, den lägsta i 
Skåne. Detta förklaras till stor del av Lunds många 
studenter.

Arbetslöshetsutvecklingen har stannat av  
Under året har återigen sydöstra Skåne passerat 
om Lundaområdet när det gäller länets lägsta 
arbetslöshet. I september uppgick arbetslösheten 
i Lundaområdet till 5,5 procent och har under de 
senaste tolv månaderna sjunkit med 0,6 procenten-
heter. Nedgången är dock den lägsta bland Skånes 
delområden och sedan april i år ser arbetslöshe-
ten ut att ha stabiliserat sig, då arbetslösheten 
även steg en aning under sommaren. De låga 

arbetslöshets nivåerna innebär att det i september var 
4 600 personer i delområdet som stod utan arbete. 
Lundaområdets arbetsmarknad står sammantaget 
fortsatt stark, med Skånes lägsta arbetslösheten 
bland unga och utrikesfödda, där arbetslösheten 
var 6,7 respektive 13,3 procent

Lägst sysselsättningsgrad i länet
Omvänt utmärker sig Lundaområdet ur ett skånskt 
och nationellt perspektiv med väldigt låg sysselsätt-
ningsgrad. Detta kan tyckas konstigt med tanke på 
delområdets låga arbetslöshet. Den låga sysselsätt-
ningsgraden förklaras till stor del av att det i framför 
allt Lund bor många studenter. Skillnaderna i syssel-
sättningsgraden är tydliga mellan kommunerna, där 
både Staffanstorp och Kävlinge utmärker sig med 
väldigt hög sysselsättningsgrad - över 86 procent i 
båda kommunerna. I Lund är sysselsättningsgraden 
bara drygt 72 procent. Sysselsättningsgraden visar 
hur stor andel av befolkningen i arbetsför ålder (20-
64 år) som är sysselsatt.

5,5% (0,6)  

Arbetslöshet september 2022
(förändring)

Sysselsättningsgrad, juni 2022
(förändring)

Källa: Arbetsförmedlingen. Mars 2020 används som referensmånad för 
innan coronapandemin började påverka arbetsmarknaden.

Arbetslöshet januari 2020-september 2022

Arbetsmarknad: Låg arbetslöshet – men inte längre lägst

Nivå innan coronapandemin

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

Källa: SCB (BAS). Förändring i procentenheter jämfört med 
juni 2021.
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Låg arbetslöshet i Lundaområdet
Arbetslöshet september 2022 

September 
2022

September 2021-
2022

Kävlinge 4,2% -0,8

Lund 6,0% -0,7

Staffanstorp 4,6% -0,2

Lundaområdet 5,5% -0,6

Källa: SCB (BAS). Förändring i procentenheter.

Vård och omsorg och utbildning 
är två stora branscher

Källa: SCB. Avser dagbefolkning 2020.
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juni 2022 juni 2021-2022

Kävlinge 86,9% 0,7

Lund 72,4% 0,7

Staffanstorp 86,4% 0,7

Lundaområdet 76,5% 0,7

Sysselsättningsgraden ökar i alla 
kommuner

Bransch Anställda 2020

Vård och omsorg; sociala tjänster 17 036

Utbildning 15 805

Handel 13 021

Företagstjänster 10 559

Offentlig förvaltning och försvar 5 504

Information och kommunikation 5 441

Tillverkning och utvinning 5 011

Byggverksamhet 4 364

Kulturella och personliga tjänster 3 770

Hotell- och restaurangverksamhet 2 496

Transport och magasinering 1 994

Fastighetsverksamhet 1 886

Okänd verksamhet 1 152

Jordbruk, skogsbruk och fiske 876

Energiförsörjning; miljöverksamhet 789

Finans- och försäkringsverksamhet 678

Totalsumma 90 382

Många offentliganställda i Lund 
Även om 6 av 10 jobbar i det privata nä-
ringslivet så domineras Lundaområdet av 
stora offentliga arbetsgivare: kommunen, 
regionen med universitetssjukhuset samt 
universitetet. Flest jobbar inom vården.

Stor offentlig sektor

Källa: SCB. Avser 2020.

76,5% (0,7)  

Privat sektor

Offentlig sektor

Källa: Arbetsförmedlingen

62%

38%
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Näringsliv: Kostnadsökningarna slår mot allt fler företag

Det är mycket som pekar på fortsatt stark utveckling för näringslivet i Lundaområdet. Antalet 
jobb i företagen har ökat mer än i många övriga delområden och trots osäkert omvärldsläge med 
kostnadsökningar från flera olika håll, syns ännu inga tecken på inbromsning i konkurssiffrorna. 
Men bakom siffrorna finns en växande oro bland många företag och enligt kommunernas närings-
livschefer börjar kostnadsökningarna slå allt hårdare och bredare för många företag.

Det konstaterades redan i vårrapporten att det fort-
satt går bra för näringslivet i Lundaområdet. Antalet 
jobb i företagen har fortsatt att öka i år och konkur-
serna har inte varit fler jämfört med i fjol. Samtidigt 
som Lundaområdets näringsliv står väldigt robust, 
är det inte oberört av rådande världsläge med krafti-
ga kostnadsökningar. 

Inga utslag i konkursstatistiken
Trots tuffare ekonomiska tider, med bland annat 
högre energi- och elpriser, är konkursnivåerna 
fortsatt låga i området. Under januari-september i år 
har 58 bolag gått i konkurs, vilket är något färre (5) 
jämfört med motsvarande period 2021. Inga tydliga 
toppar eller dalar syns heller. Samtidigt syns en viss 
inbromsning i nyföretagandet. Under årets första 
halvår har 655 nya bolag registrerats i delområdet, 
varav knappt 450 av dessa har registrerats i Lund. 
Detta är 99 färre jämfört med samma period 2021 
och utvecklingen syns i alla kommuner.

Jobben i företagen har ökat med 8,7 procent
Antalet jobb i delområdets företag har ökat kraftigt 
under de senaste två åren. Totalt har antalet anställ-
da sedan november 2020 ökat med närmare 7 500 
till knappt 93 600 anställda i delområdet. Detta är 

en ökning med 8,7 procent, vilket också är den näst 
högsta jobbtillväxten i hela Skåne efter sydvästra 
Skåne. I delområdet arbetar närmare hälften i stora 
företag (100+ anställda), varav en övervägande 
majoritet av dessa finns i Lund.

En osäker period väntar företagen
Efter ett fortsatt starkt år för näringslivet i Lundaom-
rådet, väntar nu en osäker period för många företag 
med kostnadsökningar som slår från flera olika håll. 
Detta är den gemensamma bilden från Lundaområ-
dets näringslivschefer. I en enkät till rapporten, upp-
ger Mats Rosén, näringslivschef i Kävlinge kommun, 
att utvecklingen i oktober snabbt vänt nedåt efter en 
lång period med hög efterfrågan och arbetskrafts-
brist och han berättar att framtiden präglas av stor 
osäkerhet när höjda räntor och energikostnader tär 
hårt på företagens marginaler. Per Persson, före 
detta näringslivschef i Lunds kommun, berättar att 
speciellt de mindre bolagen är oroliga och i Staffans-
torp uppger Annika Wallin Jalgén, vd på näringslivs-
bolaget, att livsmedelsproduktionen, åkerier, handeln 
och bolag som nyligen gjort större investeringar har 
det extra svårt i dagens omvärldsläge. Däremot lyfter 
hon fram att de fortsatt råder hög efterfrågan på 
både mark och lokaler.

Nystartade företag 
första halvåret 2022 Förändring¹

Kävlinge 110 -24

Lund 448 -60

Staffanstorp 97 -15

Lundaområdet 655 -99

655 nya företag första halvåret
Antal konkur-

ser jan-sep 
2022 Förändring¹

Kävlinge 10 -1

Lund 41 -2

Staffanstorp 7 -2

Lundaområdet 58 -5

Något färre konkurser 2022

Nystartade företag första halvåret 2022 
(förändring) 

58 (5)  

Antal konkurser jan-sep 2022
(förändring)

655 (99)  2022 2021-2022

Kävlinge 55 212 53,4%

Lund 380 098 42,2%

Antal registrerade gästnätter jan-sep 2022

Uppgifter på kommunal nivå saknas för Staffanstorp. Förändring i 
procent jämfört med samma period 2021.
Källa: SCB/Tillväxtverket/Tourism in Skåne.

Gästnätterna är tillbaka

Kommun Största företag Anställda

Kävlinge Ekens Assistans 225

Lund Axis Communications 2 425

Staffanstorp Humana Omsorg 175

Största bolaget i varje kommun

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

Källa: Tillväxtanalys. Förändring i antal jämfört med samma 
period 2021.

1) Förändring avser antal jämfört med samma period 2021.
Källa: Tillväxtanalys.

Källa: SCB. Förändring i antal jämfört med samma period 
2021.

1) Förändring i antal jämfört med samma period 2021. Källa: SCB

Annika Wallin Jalgén, vd Näringslivsbolaget i Staffanstorp: 
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8,7 procent fler jobb i företagen  näst högst jobbtillväxt i Skåne

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

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

ber 2022
Förändring  

nov 20-okt 22 (%)¹

Kävlinge 3 778 2 361 1 277 1 018 8 434 757 (9,9%)

Lund 16 455 11 616 8 832 40 865 77 768 6 229 (8,7%)

Staffanstorp 2 705 1 682 1 749 1 254 7 390 503 (7,3%)

Lundaområdet 22 938 15 659 11 858 43 137 93 592 7 489 (8,7%)

Antal anställda i företagen utifrån arbetsställets storlek i oktober 2022
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“Vi ser framför oss en längre period med instabilitet, varsel och  nedläggningar. Om-
ställningar behövs och neddragningar på delar av produktionen kan vara avgörande 
för fortsatt överlevnad. Vissa branscher blir inte lika hårt drabbade som andra.”
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Prisutveckling bostadsrätter och villor oktober 2021-september 2022 exkl. nyproduktion
Antalet försäljningar har minskat med över 10 procent

Färdigställda första 
halvåret 2022 
(förändring)

Påbörjade första 
halvåret 2022 
(förändring)

Kävlinge 0 (-161) 2 (-17)

Lund 575 (66) 593 (-567)

Staffanstorp 6 (-136) 6 (-56)

Lundaområdet 581 (-231) 601 (-640)

Antalet påbörjade bostäder har minskat 
kraftigt i Lund under första halvåret 2022

Källa: Svensk Mäklarstatistik.

BOSTADSRÄTTER  
kr/kvm1  

(förändring)2

Antal försäljningar3 

(förändring)4

VILLOR 
kr/kvm1

K/T-tal1 
(förändring)2

Antal försäljningar3 
(förändring)4

Kävlinge 27 876 (13%) 175 (-6%) 35 329 1,92 (3%) 233 (-11%)

Lund 44 710 (2%) 1 891 (-13%) 43 515 1,81 (2%) 419 (-6%)

Staffanstorp 28 506 (7%) 175 (10%) 36 696 1,77 (3%) 198 (-16%)

Lundaområdet 42 130 (2%) 2 241 (-11%) 39 682 1,83 (3%) 850 (-10%)

Bostadsmarknad: Stora prisnedgångar på både villor och bostads
rätter

Redan i våras konstaterades det att priserna på bostadsmarknaden i Lundaområdet hade börjat 
mattas av. Även om tolvmånaderssiffrorna uppvisar fortsatta prisuppgångar, är det tydligt att 
priserna nu har börjat gå ned på bostadsmarknaden. Under de senaste tre månaderna syns 
prisnedgångar på villor och bostadsrätter genomgående i hela delområdet. Samtidigt faller 
bostadsbyggandet kraftigt. Alexandra Ernberg, lokal mäklare på Fastighetsbyrån i Lund, uppger 
att utbudet just nu är stort för både bostadsrätter och villor och att försäljningsprocessen inte 
går lika snabbt.

Priset på villor har sjunkit 8,5 procent
På villamarknanden har prisutvecklingen förändrats 
radikalt sedan förra året. För ett år sedan visade 
tolvmånaderssiffrorna på en 20-procentig prisut-
veckling på villor i samtliga kommuner. Vårens var-
ningar om en stabiliserande prisutveckling har nu 
ersatts av tydliga prisnedgångar på villamarknaden. 
Totalt minskade priset på villor med 8,5 procent i 
delområdet under de senaste tre månaderna fram 
till och med oktober - näst största nedgången i Skå-
ne. Utvecklingen syns främst i Lund och Kävlinge, 
där priserna gått ned med mellan 9-11 procent.

Näst högsta prisnedgången på bostadsrätter
Även om tolvmånaderssiffrorna visar på fortsatta 
prisökningar på bostadsrätter i delområdet, ser det 
betydligt annorlunda ut sett till den senaste tremå-
nadersperioden. Under de senaste tre månaderna 
har priserna på bostadsrätter sjunkit med 8,1 pro-
cent i delområdet, vilket är näst högst i länet. Störst 
har prisnedgången varit i Staffanstorp under denna 
period med närmare 16 procent. Lund och delområ-
det har trots det fortsatt Skånes dyraste bostädsrät-
ter, med ett kvadratmeterpris på 39 573 kronor.

Bostadsbyggandet bromsar in i Lund
Under årets första sex månader syns en tydlig 
tillbakagång på bostadsbyggandet i Lundaområdet. 
Totalt har det påbörjats 601 bostäder, vilket är 640 
färre än förra året. Samtidigt som majoriteten av 
bostadsbyggandet har skett i Lund, har också på-
börjandet av bostäder kraftigt minskat i kommunen 
jämfört med samma period 2021, från 1 160 i fjol 
till 593 i år. Antalet färdigställda bostäder har inte 
minskat i lika hög uträckning och även här står Lund 
för majoriteten av bostadsbyggandet i delområdet.

Alexandra Ernberg, 
mäklare och 
franchisetagare på 
Fastighetsbyrån i Lund

Hur är utvecklingen 
för bostadsmark-
naden i Lund? 
– Utbudet på villor och bostadsrätter 
är stort och det är främst säljarna som 
behöver hitta det nya marknadsläget 
efter de otroliga försäljningshöjder vi 
hade i januari-februari i år. Det görs 
affärer, men det blir lite långsammare 
processer innan man hittar en nivå att 
enas kring. När priserna stiger allmänt 
i samhället så minskar betalningsviljan 
och förmågan och det blir färre person-
er som vill köpa bostäder just nu. Likväl 
ser vi att det finns dem som vill passa 
på att köpa en bostad nu när priserna 
är på en något lägre nivå än tidigare, 
så det finns tecken på att marknaden 
kommer komma igång igen.

Vad tror du om utvecklingen 
framöver? 
– Jag tror att priserna kommer att 
gå ner något mer. Vi kommer troligen 
komma ner från den topp som har varit 
och landa på en prisnivå som var under 
2021. De räntor vi har nu är fortsatt rel-
ativt låga. Nästa räntehöjning kommer 
att upplevas befriande för då kommer 
man veta vilken nivå som kommer att 
gälla. Jag tror att under vår och som-
mar nästa år så kan köpare och säljare 
mer hitta en prisnivå att mötas på. När 
priserna går ner så ger det dessutom 
möjlighet för fler förstagångsköpare 
att komma in på bostadsmarknaden.
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Uppgång den senaste tioårsperioden 
Prisutveckling 2010-2021

K/T-tal

kr/kvm

1) Avser genomsnittligt värde under perioden oktober 2021-september 2022. 2) Avser genomsnittligt värde oktober 2021-september 2022 jämfört med 
samma period 2020-2021. 3) Avser antalet försäljningar under perioden oktober 2021-september 2022. 4) Avser antalet försäljningar oktober 2021-sep-
tember 2022 jämfört med föregående tolvmånadersperiod. Källa: Svensk mäklarstatistik 

Källa: SCB. Förändringen avser antal bostäder första halvåret 2022 
jämfört med samma period 2021.
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Långsiktig utveckling: (12 månader)

Bostadsrätter (kr/kvm)

 

Villor (K/T-tal)

1,68
8,5%  

Bostadspriser (prisutveckling 3 mån)

39 573
8,1%

Sänkta bostadspriser. Under den senaste 
tremånaders perioden fram till och med oktober i år 
föll villapriserna i Lundaområdet med 8,5 procent till 
ett K/T-värde på 1,68 mätt som glidande medelvärde. 
Även priserna på bostadsrätterna i området minskade 
under samma period med 8,1 procent. Prisnivån på 
bostadsmarknaden ligger fortsatt över 2019 års nivå.

Senaste prisutvecklingen till och med oktober

Avser prisutvecklingen gildande medeltal tre månader, augusti-oktober jämfört med maj-juli. Inklusive nyproduktion.    Källa: Svensk Mäklarstatistik
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Lägst arbetslösthet i 
Skåne – men minskat 
bostadsbyggande och 
nyföretagande

En blandad utveckling och en oro för framtiden. Så kan utvecklingen i 
sydöstra Skåne sammanfattas. Medan nyföretagandet bromsar in, bostads-
byggandet minskar och besöksnäringen vittnar om en avtagande köpkraft 
hos konsumenterna så har antalet gästnätter fortsatt att öka under janu-
ari-september jämfört med samma period i fjol. En annan ljusglimt är att 
antalet anställda i områdets företag ökar och att arbetslösheten i sydöstra 
Skåne fortsatt att minska i alla delområdets kommuner under de senaste 
tolv månaderna. Arbetslösheten är nu den lägsta i Skåne och för personer 
utan gymnasial utbildning, och bland gruppen unga och utrikesfödda är 
det bara Lundaområdet som har lägre arbetslöshet. Under de senaste tre 
månaderna har priserna på villamarknaden börjat avta, men prisnedgången 
är inte lika påtaglig som i övriga Skåne.

Ystad
Simrishamn
Tomelilla
Sjöbo

Sydöstra  
Skåne 

FLER GÄSTNÄTTER.   
Antalet gästnätter i sydöstra Skå-
ne har under januari-september i 
år ökat jämfört med motsvarande 
period 2021. I hela delområdet 
ökade gästnätterna med över sex 
procent, men minskade i Tome-
lilla. Gästnätterna ökade mest i 
Sjöbo, med över 28 procent.

Oron för kostnadsökningar och lågkonjunktur har ännu inte 
gett utslag i sydöstra Skånes konkursstatistik, som tvärtom 
minskar svagt. 29 bolag har gått i konkurs i år under måna-
derna januari-september. Detta är två bolag färre än under 
samma period i fjol.

Under årets första halvår har 291 nya företag i sydöstra 
Skåne registrerats, vilket är 93 stycken färre än förra 
året under samma period. Nyföretagandet har minskat 
i alla kommuner. I Simrishamn har nyföretagandet 
minskat mest. Där har 41 färre nya företag registrerats 
jämfört med förra året.

Arbetslösheten i september i år var 
5,3 procent i sydöstra Skåne vilket är 
lägst i hela länet. Det är en minskning 
med 0,8 procentenheter jämfört med 
september 2021.

5,3%

ÅTERGÅNG TILL NORMALNIVÅ. 
”Det har inte varit en normal bostads-
marknad, utan en i hög grad dopad 
marknad. Det vi kommer se är en liten 
dipp och sen återgång till en form av 
normalnivå.” 

Emil Malmer, Fastighetsbyrån Ystad. 

Bostadsbyggandet har minskat kraftigt under årets första 
halvår. Totalt har det under halvåret färdigställts 50 bostäder 
och 162 bostäder har påbörjats. Det fallande bostadsbyg-
gandet har varit mest påtaglig i Ystad, där antalet påbörjade 
bostäder har minskat med 326 stycken jämfört med det 
första halvåret i fjol.

Under augusti ifjol till augusti i år har befolkningen vuxit med 
209 invånare i delområdet. Det motsvarar en ökning med 
0,2 procent. Befolkningen har ökat mest i Ystad och Sjöbo. I 
Simrishamn har befolkningen under perioden minskat med 
199 personer, motsvarande 1 procent. Delområdet hade 84 
125 invånare i augusti i år.

Villapriserna har minskat under de se-
naste tre månaderna med 7,6 procent, 
mellan augusti-oktober jämfört med 
maj-juli. Det är inte lika mycket som 
övriga Skåne.
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BOSTADSPRISERNA ÖKAR 0,8 PROCENT 
Priserna på bostadsrätter fortsätter uppåt i sydöstra 
Skåne visar senaste siffrorna från Svensk Mäklarstatis-
tik.Under de tre senaste månaderna steg bostadsrätts-
priserna med 0,8 procent i delområdet.

2 209 FLER ANSTÄLLDA I FÖRETAGEN
Sedan november 2020 har antalet jobb i sydöstra Skåne 
ökat med 2 209 till 32 720 anställda som är registrerade 
vid arbetsställen hos privat och offentligt ägda företag. Två 
av tre arbetar på arbetsställen med färre än 50 anställda.

209 NYA INVÅNARE 291 NYA FÖRETAG

29 KONKURSER.162 PÅBÖRJADE BOSTÄDER. 
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Med länets lägsta arbetslöshet och högsta sysselsättningsgrad finns det mycket som tyder på att 
sydöstra Skånes arbetsmarknad står stadig inför en stundande lågkonjunktur. Arbetslösheten har 
fortsatt nedåt i alla kommuner och har sedan pandemin minskat med över fem procentenheter 
bland personer utan gymnasial utbildning.

Arbetsmarknaden i sydöstra Skåne har fortsatt att 
utvecklas positivt under året och mycket pekar på 
att delområdet står stadigt inför en kommande låg-
konjunktur. Arbetslösheten är lägst i Skåne och den 
är också väldigt låg bland de grupper som brukar 
stå långt ifrån arbetsmarknaden. Även sysselssätt-
ningsgraden utmärker sig i sydöstra Skåne som den 
högsta i länet.

Arbetslösheten är just nu lägst i Skåne
Under det senaste året har arbetslösheten sjunkit 
med 0,8 procentenheter i sydöstra Skåne, vilket är re-
lativt lågt ur ett skånskt perspektiv. Samtidigt sjunker 
arbetslösheten från redan låga nivåer och med en 
arbetslöshet på 5,3 procent är nivån i sydöstra Skåne 
just nu lägst i hela Skåne. I Tomelilla, som också har 
den högsta arbetslösheten i delområdet, har arbets-
löheten sjunkit mest sedan september i fjol, från 7,4 
procent till 6,3 procent. Den låga arbetslöshten inne-
bär att det nu är färre än 2 000 personer som står 
utan arbete, vilket kan jämföras med före pandemin 
då knappt 2 800 personer stod utan arbete.

Låg arbetslöshet bland personer utan gymnasial 
utbildning
Jämfört med övriga delområden utmärker sig 
arbetsmarknaden i sydöstra Skåne fortsatt med 
en låg arbetslöhet bland personer utan gymnasial 
utbildning. I september var arbetslösheten bland 
dessa 13,9 procent. Endast Mellanskåne har också 
en arbetslöshet under 20 procent inom denna 
grupp. Arbetslösheten bland personer utan gymna-
sial utbildning har sedan pandemin började sjunkit 
med knappt fem procentenheter i sydöstra Skåne 
vilket också är den största nedgången i Skåne för 
denna grupp.

Högst sysselsättningsgrad i Skåne
Syöstra Skånes robusta arbetsmarknad syns också 
på sysselsättningen. Mellan juni i fjol till juni i år har 
sysselsättningsgraden ökat med 1,3 procentenheter 
till 82,3 procent. Detta är den högsta sysselsätt-
ningsgraden i Skåne och är också högre än de två 
storstadslänen Västra Götaland (81,8 procent) och 
Stockholms län (80,7).

5,3% (0,8)  

Arbetslöshet januari 2020-september 2022

Arbetslöshet september 2022
(förändring)

Sysselsättningsgrad, juni 2022
(förändring)

Källa: Arbetsförmedlingen. Mars 2020 används som referensmånad för 
arbetsmarknaden innan den började påverkas av coronapandemin.

Arbetsmarknad: Sydöstra Skånes arbetsmarknad står stark inför 
sämre tider
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Nivå innan coronapandemin

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

Källa: SCB (BAS). Förändring i procentenheter jämfört med 
juni 2021.

Lägst arbetslöshet i Skåne
Arbetslöshet september 2022 

September 
2022

September  
2021-2022

Simrishamn 5,5% -0,5

Sjöbo 5,1% -0,8

Tomelilla 6,3% -1,1

Ystad 4,9% -0,9

Sydöstra 5,3% -0,8

Vård, utbildning och handel störst

Källa: SCB. Avser dagbefolkning 2020.

Källa: Arbetsförmedlingen. Förändring i procentenheter.
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juni 2022 juni 2021-2022

Simrishamn 79,3% 1,4

Sjöbo 83,0% 1,2

Tomelilla 80,6% 1,6

Ystad 84,4% 1,3

Sydöstra 82,3% 1,3

Sysselsättningsgraden har ökat 
1,3 procentenheter

Källa: SCB (BAS). Förändring i procentenheter.

Drygt 70 procent jobbar privat

Källa: SCB. Avser 2020.

Bransch Anställda 2020

Vård och omsorg;  
sociala tjänster

6 157

Utbildning 3 725

Handel 3 718

Byggverksamhet 3 490

Tillverkning och utvinning 3 226

Företagstjänster 2 343

Jordbruk, skogsbruk och fiske 2 089

Offentlig förvaltning och försvar 1 738

Kulturella och personliga tjänster 1 624

Hotell- och restaurang verksamhet 1 588

Transport och magasinering 1 220

Okänd verksamhet 698

Fastighetsverksamhet 674

Information och kommunikation 470

Finans- och försäkrings verksamhet 294

Energiförsörjning;  
miljöverksamhet

248

Totalsumma 33 302
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Privat sektor

Offentlig sektor

71%

29%

7 av 10 jobbar privat 
Visserligen är vård och omsorg samt 
utbildning största branscher räknat i antal 
anställda i sydöstra Skåne. Men flest arbe-
tar ändå i det privata näringslivet
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82,3% (1,3)  
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Nystartade företag 
första halvåret 2022 Förändring¹

Simrishamn 72 -41

Sjöbo 72 -14

Tomelilla 48 -9

Ystad 99 -29

Sydöstra 291 -93

Nära 300 nya företag i år
Antal konkurser 

jan-sep 2022 Förändring¹

Simrishamn 8 1

Sjöbo 9 1

Tomelilla 4 1

Ystad 8 -5

Sydöstra 29 -2

Färre konkurser i Ystad kommun

2022 2021-2022

Simrishamn 262 531 3,2%

Sjöbo 36 048 28,3%

Tomelilla 43 273 -2,2%

Ystad 294 297 8,2%

Sydöstra 636 149 6,2%

Källa: SCB/Tillväxtverket bearbetat av Tourism in Skåne.

Gästnätterna har ökat i år

Efter en period med färre jobbtillfällen, har jobbtill-
växten börjat ta fart igen i sydöstra Skåne under 
året. Över 2 300 nya jobb har tillkommit hos före-
tagen i området sedan mars i år och de flesta av 
dessa har skapats hos mindre företag/arbetsställen 
med 1-49 anställda. Den viktiga besöksnäringen i 
delområdet återhämtade sig snabbt efter pandemin 
och redan i fjol var antalet gästnätter tillbaka till 
samma nivåer som 2019. I år har antalet gästnätter 
fortsatt att öka, om än i lägre takt. Samtidigt som 
många företag vittnar om prisökningar och minskad 
köpkraft hos besökarna, finns det mycket som 
pekar på ännu ett rekordår för besöksnäringen.

Nyföretagandet har bromsat in i alla kommuner
I alla kommuner har det startats färre företag under 
årets första halvår jämfört med samma period i 
fjol. Störst skillnad syns i Simrisham. Där har det 
startats 72 företag under januari-juni i år, vilket är 
41 färre än förra året under samma månader - en 
minskning med drygt 35 procent. Antalet konkurser 
i delområdet ligger på samma nivå som under förra 
året, jämnt fördelade över årets månader.

Återhämtning i jobbtillväxten
Jämfört med övriga delområden har jobbtillväxten 
i sydöstra Skåne varit något svagare. Under det se-
naste halvåret har den dock börjat ta fart. Jämfört 
med november 2020 har över 2 200 nya jobb till-
kommit hos företagen. Knappt hälften av dessa har 
skapats i Ystad och drygt en fjärdedel i Tomelilla.

Det går bra för företagen, enligt näringslivs-
ansvariga, men oro för framtiden
Samtliga näringslivsansvariga i kommunerna har 
svarat på en enkät om hur det går för näringslivet i 
respektive kommun. Tre av fyra näringslivsansvari-
ga har svarat fyra (väldigt bra) på en skala 1-5. Lars 
Persson, näringslivsutvecklare i Simrishamn, anser 
att det går varken bra eller dåligt just nu (3). Sam-
tidigt vittnar alla om en stor osäkerhet för många 
företag och branscher den närmsta tiden, mycket 
på grund av yttre faktorer som höga energi- och 
bränslepriser. Lantbruket, som är väldigt betydande 
i sydöstra Skåne, industrin samt restuarang- och 
besöksnäringsbranschen är tre näringsgrenar som 
alla kommuner lyfter fram som hårt drabbade.

Näringsliv: Starkt näringsliv men färre nya företag och osäkert läge

Näringslivet i sydöstra Skåne klarade sig, ur ett skånskt perspektiv, bra under pandemin med 
en snabb återhämtning för den viktiga besöksnäringen. Under året har nyföretagandet minskat 
något, men den tydliga inbromsningen som har skett på många andra håll i Skåne syns ännu inte 
lika tydligt i sydöstra Skåne. Samtidigt vittnar näringslivsansvariga i kommunerna om en tudelad 
bild för näringslivet. Å ena sidan går det väldigt bra för företagen för tillfället, å andra sidan finns 
det en betydande osäkerhet inför framtiden som framför allt är kopplade till de höga och ostabila 
energi- och bränslepriserna.

291 (93)  29 (2)  

Nystartade företag första halvåret 2022 
(förändring) 

Antal konkurser jan-sep 2022
(förändring)

Kommun Största företag Anställda

Simrishamn Plasman Sverige 325

Sjöbo Nimab Entreprenad 125

Tomelilla Österlenmejeriet 175

Ystad Ystad Saltsjöbad 275

Största bolaget i varje kommun

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

Källa: Tillväxtanalys. Förändring i antal jämfört med samma 
period 2021.

1) Förändring avser antal jämfört med samma period 2021.
Källa: Tillväxtanalys.

Källa: SCB. Förändring i antal jämfört med samma period 
2021.

¹Förändring i antal jämfört med samma period 2021. Källa: SCB

Angelica Erlandsson, näringslivsansvarig i Ystad kommun: 
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Stabil jobbtillväxt i sydöstra Skåne – knappt 1 000 nya jobb i Ystad

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

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

ber 2022
Förändring  

nov 20-okt 22 (%)¹

Simrishamn 3 062 2 360 1 037 1 542 8 001 535 (7,2%)

Sjöbo 2 544 1 230 1 130 747 5 651 196 (3,6%)

Tomelilla 2 038 946 1 358 638 4 980 518 (11,6%)

Ystad 5 002 3 148 1 844 4 094 14 088 960 (7,3%)

Sydöstra 12 646 7 684 5 369 7 021 32 720 2 209 (7,2%)

Antal anställda i företagen utifrån arbetsställets storlek i oktober 2022

Lars Persson, näringslivsutvecklare i Simrishamn: 
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”Energipriserna påverkar alla branscher från industri, jordbruken till hotell-
branschen. De som investerat tidigt i alternativa energilösningar som t ex solpane-
ler har det lite bättre. Bränslepriserna påverkar logistikbranschen vilket i sin tur gör 
att varorna som transporteras blir dyrare.”

“De mindre besöksnäringsföretagen har drabbats tidigt. De har infört kortare 
öppettider, tidigare säsongsstängning och tydligt märkt en minskad köpkraft hos 
besökarna. Den mycket stora lantbrukssektorn har brottats med kraftigt stigande 
kostnader för till exempel gödsel och drivmedel.”

Antal registrerade gästnätter jan-sep 2022
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Färdigställda 
första halvåret 2022 

(förändring)

Påbörjade första 
halvåret 2022 
(förändring)

Simrishamn 14 (-68) 28 (15)

Sjöbo 15 (-3) 11 (-4)

Tomelilla 3 (-12) 1 (-12)

Ystad 18 (-132) 122 (-326)

Sydöstra 50 (-215) 162 (-327)

Brant nedåt för påbörjade bostäder

Prisutveckling bostadsrätter och villor oktober 2021-september 2022 exkl. nyproduktion
Stark prisutveckling på bostadsrätter under det senaste året

BOSTADSRÄTTER  
kr/kvm1  

(förändring)2

Antal försäljningar3 

(förändring)4

VILLOR 
kr/kvm1

K/T-tal1 
(förändring)2

Antal försäljningar3 
(förändring)4

Simrishamn 15 989 (-2%) 103 (10%) 32 646 2,28 (5%) 243 (-22%)

Sjöbo 12 814 (4%) 52 (-19%) 21 484 2,13 (3%) 253 (-7%)

Tomelilla 12 443 (19%) 50 (-12%) 18 313 2,09 (-1%) 120 (-30%)

Ystad 26 578 (14%) 348 (-7%) 32 323 2,03 (11%) 249 (-1%)

Sydöstra 22 033 (12%) 553 (-10%) 27 447 2,14 (4%) 865 (-14%)

Bostadsmarknad: Priserna på villor har börjat gå ned

Stora prishöjningar under pandemin har bytts mot prisnedgångar på framför allt villamarknaden.  
Men sett till de senaste tolv månaderna syns en fortsatt prisuppgång, inte minst på bostadsrätter. 
Det är under de senaste tre månaderna som priserna på villamarknaden börjat att fall och enligt 
en av de lokala mäklarna, Emil Malmer på Fastighetsbyrån i Ystad, är det just nu svårt att få säljare 
och köpare att mötas. Prisnedgången är dock ännu inte lika påtaglig som i övriga Skåne, vilket 
tyder på en forsatt attraktiv bostadsmarknad. Antalet påbörjade och färdigställda bostäder har 
minskat har under det första halvåret i år, framför allt i Ystad.

Bostadspriserna steg kraftigt i sydöstra Skåne 
under pandemin när nya boendebehov, bland annat 
av ökat hemarbete, blev aktuellt. Under den senaste 
tolvmånadersperioden syns en fortsatt stark 
prisuppgång på framför allt bostadsrätter. Genom-
snittspriserna på bostadsrätter i sydöstra Skåne har 
under de senaste tolv månaderna ökat mest i Skåne 
jämfört med föregående tolvmånadersperiod, med 
12 procent. På villamarknaden har däremot prisök-
ningen avtagit och under den senaste tremånader-
sperioden har villapriserna sjunkit med 4-6 procent. 
Jämfört med övriga Skåne är dock prisnedgången 
inte lika brant, där prisnedgångarna på många håll 
är tvåsiffriga. Antalet försäljningar har minskat i alla 
kommuner, framför allt på villamarknaden i Tome-
lilla och Simrishamn där försäljningen minskat 
med 30 respektive 22 procent jämfört föregående 
tolvmånadersperiod.

Fallande priser efter stark uppgång under pan-
demin
Efter den starka uppgången under pandemin har 
priserna på framför allt villamarknaden nu börjat 
vika neråt. I både Tomelilla och Ystad har priserna 
på villor under de senaste tre månaderna sjunkit 
med över 6 procent, enligt den senaste statistiken 
från Svensk Mäklarstatistik. I Simrishamn har 
prisnedgången inte varit lika påtagligt ännu med 
en genomsnittlig prisnedgång på 4,8 procent. Villa-
marknaden i Sjöbo har också mattats av, men har 
än så länge inte märkt av samma tydliga prisned-
gång som övriga kommuner i delområdet.

Nyproduktionen minskar kraftigt i Ystad
Bostadsbyggandet i sydöstra Skåne har minskat i 
nästan alla kommuner under årets första halvår. En 
betydande del av den minskade nyproduktionen har 
skett i Ystad. Där har 132 stycken färre bostäder fär-
digställts och 326 stycken färre bostäder påbörjats 
jämfört med förra årets första sex månader.

Emil Malmer, mäklare 
och franchisetagare 
på Fastighetsbyrån i 
Ystad

Hur är utvecklingen 
för bostadsmark-
naden i de kommuner 
du jobbar inom? 
– I sydöstra Skåne har det gått bra 
väldigt länge, även i år. Priserna dök 
inte förrän ganska nyligen och just nu 
är det svårt att få säljare och köpare 
att mötas. Det tror jag beror på att 
räntorna hos bankerna börjar märkas 
och att köparna märker att det faktiskt 
har börjat kosta att låna pengar, vilket 
det inte gjorde innan. Det märks fram-
för allt i förväntan hos köparna som 
inte är beredda att betala lika mycket 
som tidigare för samma fastigheter. 
Det som händer är att antalet köp blir 
betydligt färre i oktober än det normalt 
sett är. Totalmarknaden minskar och 
det var likadant när pandemin slog till. 
Det brukar vara under ett par veckor 
eller månader att volymerna går ner 
dramatiskt. Hur mycket priserna fak-
tiskt går ner vet vi när det återgår till 
normala volymer.

Vad tror du om utvecklingen 
framöver? 
– Jag tror att vi kommer att få en ny 
prisnivå. Det kommer att vara liten 
försäljningsvolym under året och i 
början av nästa år, sen kommer det 
att stabilisera sig. Det har inte varit en 
normal marknad, utan en i hög grad 
dopad marknad. Det vi kommer se 
är en liten dipp och sen återgång till 
en form av normalnivå. Vi kommer få 
väldigt lite nyproduktion på marknaden 
under kommande halvåret.
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Källa: Svensk Mäklarstatistik

Kr/kvmK/T-tal

Betydande prisuppgång senaste åren

Prisutveckling 2010-2021

1) Avser genomsnittligt värde under perioden oktober 2021-september 2022. 2) Avser genomsnittligt värde oktober 2021-september 2022 jämfört med 
samma period 2020-2021. 3) Avser antalet försäljningar under perioden oktober 2021-september 2022. 4) Avser antalet försäljningar oktober 2021-sep-
tember 2022 jämfört med föregående tolvmånadersperiod. Källa: Svensk Mäklarstatistik

Källa: SCB. Förändringen avser antal bostäder första halvåret 2022 
jämfört med samma period 2021.
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Bostadsrätter (kr/kvm)

 

Villor (K/T-tal)

2,02
7,6%  

Bostadspriser (prisutveckling 3 mån)

20 852
0,8%

Villapriserna har minskat. Under den senaste 
tremånaders perioden, till och med oktober i år, gick 
villapriserna i sydöstra Skåne ned med 7,6 procent till 
ett K/T-värde på 2,02 mätt som glidande medelvärde. 
Priserna på bostadrätter har fortsatt gått upp med 0,8 
procent under samma period. Prisnivån på bostads-
marknaden ligger fortsatt över 2019 års nivå.

Senaste prisutvecklingen till och med oktober:

Avser prisutvecklingen gildande medeltal tre månader, augusti-oktober jämfört med maj-juli. Inklusive nyproduktion.    Källa: Svensk Mäklarstatistik
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God jobbtillväxt – men 
var tredje arbetar inom 
branscher där pris
höjningarna slår hårt

Nyföretagandet i Mellanskåne håller sig på en stabil nivå och jobbtillväx-
ten i näringslivet är påtaglig med 1 700 nya jobb på två år. Arbetsmark-
naden är fortsatt god, men arbetslösheten minskar inte längre lika 
snabbt. Medan priserna på bostadsrätter är stabila föll villapriserna med 
12,8 procent under den senaste tremånadersperioden fram till och 
med oktober. Samtidigt ökar oron för vad höjda räntor och den kraftigt 
ökande inflationen med stigande priser på el, drivmedel, byggmaterial 
och gödning innebär för näringslivet. Drygt 30 procent av de som jobbar i 
någon av delområdets kommuner är anställda i företag  inom tillverkning, 
bygg, jordbruk och transport – branscher som alla känner av de stora 
kostnadsökningarna.

Eslöv
Svalöv
Höör
Hörby

Mellanskåne

GÄSTNÄTTER.   
Antalet gästnätter har ökat i 
Svalöv och Hörby under janua-
ri-september i år jämfört med 
samma period 2021. I Svalöv har 
antalet gästnätter ökat mest, över 
19 procent, men de är fortsatt 
lägre än nivåerna före pandemin.

Under januari-september har 28 bolag gått i konkurs. Det är 
nio färre jämfört med motsvarande period 2021. Konkurser-
na ligger på samma nivåer i Eslöv och har minskat i övriga 
tre kommuner.

Under årets första halvår har 316 nya företag regist-
rerats i Mellanskåne, vilket är exakt lika många som 
under samma period i fjol. I Höör och Hörby ligger ny-
företagandet på samma nivåer som förra året, medan 
de har ökat i Eslöv och minskat i Svalöv.

Arbetslösheten i september i år var 6,3 
procent i Mellanskåne. Det är en minsk-
ning med en procentenhet jämfört med 
september 2021.

6,3%

OROLIG BOSTADSMARKNAD. 
”Vad som är speciellt är att flera 
saker har kommit på samma gång, 
med höjda energipriser, höjda räntor 
och inflation. Allt detta är fortfarande 
ganska nytt för marknaden och det tar 
lite tid innan man vant sig vid en ny 
verklighet.”
Kenneth Pedersen, Fastighetsbyrån Eslöv. 

Vid halvårsskiftet har det påbörjats 97 nya bostäder i Mellan-
skåne, vilket är sex fler än under samma period 2021. Antalet 
färdigställda bostäder har minskat i alla kommuner under 
halvåret, men varit mest påtaglig i Eslöv där det har färdig-
ställts 238 stycken färre jämfört med i fjol.

Sedan augusti förra året har befolkningen i Mellanskåne växt 
med 700 nya invånare till 82 175 i augusti i år. Det motsvarar 
en ökning med 0,9 procent. Befolkningen har under denna 
period ökat mest i Höör och Svalöv, samtidigt som den mins-
kade i Hörby med 41 invånare.

I Mellanskåne föll villapriserna med 
12,8 procent under augusti-oktober i 
år jämfört med maj-juli. Det är mer än i 
övriga delområden. Villapriserna ligger 
fortsatt över 2019 års nivå.

-13%
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BOSTADSRÄTTER TAPPAR 1,4 PROCENT 
Priserna på bostadsrätter ligger relativt stabilt i Mellan-
skåne visar senaste siffrorna från Svensk Mäklarsta-
tistik. Under perioden augusti-oktober i år föll prisnivån 
med 1,4 procent jämfört med maj-juli.

1 717 FLER ANSTÄLLDA
Sedan november 2020 har antalet jobb i företagen i 
Mellanskåne ökat med 1 717 till 24 583 anställda. Störst 
ökning av antalet jobb sker i Svalöv medan Eslöv är den 
kommun med flest jobb i näringslivet.

700 NYA INVÅNARE 316 NYA FÖRETAG

28 KONKURSER.97 PÅBÖRJADE BOSTÄDER. 
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Mycket har fortsatt att gå åt rätt håll på arbetsmarknaden i Mellanskåne. Tempot i arbetslöshets-
nedgången har visserligen stannat av något, men fortsätter neråt i alla kommuner och syssel-
sättningsgraden är näst högst i länet. Samtidigt jobbar många inom branscher som kan påverkas 
väldigt hårt om prisökningarna håller i sig, framför allt inom tillverknings- och byggindustrin.

Trots en viss avmattning på arbetslöshetsutveck-
lingen sedan i våras, är arbetslösheten på en fort-
satt relativt låg nivå sett ur ett skånskt perspektiv. 
I september var arbetslösheten i delområdet 6,3 
procent, vilket är strax under rikets och Stock-
holms läns nivåer. Sysselsättningsgraden är näst 
högst i länet och är både hög och ökar i samtliga 
kommuner.

Arbetslösheten minskar mest i Hörby
Medan tempot på arbetslöshetsnedgången stannat 
av något i Höör och Svalöv, är nedgången fortfa-
rande påtaglig i Eslöv och Hörby. Under de senaste 
tolv månaderna har arbetslösheten minskat med 
1,2 respektive 1,3 procentenheter, vilket är högre 
än Skånesnittet. Arbetslösheten är fortfarande 
lägst i Höör där arbetslösheten nu ligger på 5-pro-
centsträcket. Senast arbetslösheten var så här låg i 
Höör var i maj 2019.

Hög sysselsättningsgrad i alla kommuner
En stark ljusglimt för delområdets arbetsmarknad 
är sysselssättningsgraden. Bara i sydöstra Skåne är 
sysselsättningsgraden också över 80 procent. I juni 

var sysselsättningsgraden 81,7 procent i delområ-
det och hade då sedan juni förra året ökat med 1,2 
procentenheter. Mellanskåne utmärker sig också 
jämfört med övriga delområde med en hög syssel-
sättning i alla kommuner. Sysselsättningsgraden i 
alla kommuner är över 80 procent.

Många jobbar i branscher som kan drabbas hårt
Redan i vårens rapport konstaterades det att 
Mellanskåne har en stor andel sysselsatta inom 
energi- och bränsleintensiva sektorer. Drygt 30 
procent av de som jobbar i någon av delområdets 
kommuner jobbar inom tillverkning, bygg, jordbruk 
och transport - branscher som alla vittnar om stora 
problem med kostnadsökningar under året. Än så 
länge syns inga effekter av detta på arbetsmarkna-
den, då arbetslösheten fortsatt sjunker. Samtidigt 
är det en något större andel av de sysselsatta som 
jobbar inom offentlig verksamhet jämfört med 
genomsnittet i Skåne. Många jobb i offentlig sektor 
kan innebära en starkare motståndskraft mot en 
framtida konjunkturnedgång, vilket många jobb 
inom privata sektorn ofta är mer känsliga för.

6,3% (1,0)  81,7% (1,2) 

Sysselsättningsgrad, juni 2022
(förändring)

Källa: Arbetsförmedlingen. Mars 2020 används som referensmånad för 
arbetsmarknaden innan den började påverkas av coronapandemin.

Arbetslöshet januari 2020-september 2022 

Arbetslöshet september 2022
(förändring)

Arbetsmarknad: Låg arbetslöshet, men varaktiga kostnadsökning
ar kan slå hårt mot Mellanskånes arbetsmarknad framöver

Nivå innan  coronapandemin 

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

Källa: SCB (BAS). Förändring i procentenheter jämfört med 
juni 2022.
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Arbetslösheten är lägre än riksgenomsnittet
Arbetslöshet september 2022 

September 
2022

September 
2021-2022

Eslöv 7,5% -1,2

Hörby 5,3% -1,3

Höör 5,0% -0,5

Svalöv 6,0% -0,6

Mellanskåne 6,3% -1,0

Källa: Arbetsförmedlingen. Förändring i procentenheter.

Vård, utbildning, industri och 
bygg dominerar arbetsmarknaden

Källa: SCB. Avser dagbefolkning 2020.
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juni 2022 juni 2021-2022

Eslöv 80,7% 1,2

Hörby 81,9% 1,0

Höör 83,5% 1,1

Svalöv 81,6% 1,3

Mellanskåne 81,7% 1,2

Källa: SCB (BAS). Förändring i procentenheter.

Större offentlig sektor än Skåne
snittet

Källa: SCB. Avser 2020.

Bransch Anställda 2020

Vård och omsorg;  
sociala tjänster

5 224

Utbildning 3 783

Tillverkning och utvinning 3 065

Byggverksamhet 2 812

Handel 2 701

Jordbruk, skogsbruk och fiske 1 796

Företagstjänster 1 696

Kulturella och personliga tjänster 1 234

Offentlig förvaltning och försvar 1 150

Transport och magasinering 685

Okänd verksamhet 630

Hotell- och restaurang verksamhet 595

Fastighetsverksamhet 412

Energiförsörjning; miljö verksamhet 305

Information och kommunikation 256

Finans- och försäkrings verksamhet 77

Totalsumma 26 421
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Sysselsättningsgraden ökar jämnt

Privat sektor

Offentlig sektor

69%

31%

3 av 10 är offentligt anställda 
Det finns en omfattande industri i Mellan-
skåne samtidigt som vård och utbildning är 
de två största branscherna. Andelen offent-
lighetsanställda är större än Skånesnittet.
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Näringsliv: Fortsatt god utveckling under året trots osäkert
omvärldsläge
Den goda utvecklingen i näringslivet sedan pandemin håller i sig i Mellanskåne. Nyföretagandet lig-
ger på samma nivåer som i fjol och färre konkurser har registrerats i delområdet under året. Även 
jobbtillväxten har varit påtaglig i Mellanskåne - bara i Lundaområdet och i sydvästra Skåne har antal 
jobb ökat mer. Kommunernas näringslivschefer ser dock att kostnadsökningarna drabbar stora 
delar av näringslivet med bland annat pausade investeringar som följd.

I Mellanskåne har utvecklingen varit fortsatt stark 
under året, med högt nyföretagande och färre 
konkurser än i fjol. Men redan i vårens rapport 
konstaterades det att branschsammansättningen i 
Mellanskåne står sig känslig gentemot omvärldsut-
vecklingen med höjda priser på bränsle och energi. 
Än så länge går näringslivet starkt, men kommu-
nernas näringslivschefer ser att allt fler företag 
påverkas hårt av kostnadsökningar.

Nyföretagandet är fortsatt högt
Till skillnad från många andra delområden i Skåne har 
nyföretagandet i Mellanskåne inte fallit tillbaka under 
året. Totalt har 316 nya företag registrerats under 
årets första halvår, vilket är exakt lika många som 
under motsvarande period 2021 och det är i Eslöv där 
nyföretagandet har ökat. Här registrerades nio fler bo-
lag än i fjol och totalt 120 stycken. Samtidigt är också 
antalet konkurser i delområdet under januari-septem-
ber i år något färre än samma period 2021. 

Gästnätterna har ökat i år
Under 2021 var återhämtningen efter pandemin 
fortsatt relativt svag i delområdet. Då var det bara i 
Höör som gästnätterna var fler. I år märks uppgång-

ar i både Höör och framför allt Svalöv, där gästnät-
terna har ökat med över 19 procent under janua-
ri-september i år jämfört med motsvarande period 
2021. Trots det är gästnätterna är fortsatt lägre i 
kommunen än före pandemin. I Höör, där gästnät-
terna har ökat med fyra procent, berättar kommu-
nens destinations- och näringslivschef Peter Wollin, 
att besöksnäringen har haft ett starkt år med bra 
beläggning på konferensanläggningarna. Samtidigt 
vittnar många besöksnäringsföretag om problem 
med höga energipriser, berättar han.

God utveckling, men osäkra tider för företagen
Även bland kommunernas näringslivschefer är den 
sammantagna bilden att utvecklingen har varit god 
i år. I både Eslöv och Höör bedömer näringslivsche-
ferna att utvecklingen varit ”bra” (4 på skala 1-5). 
Lars Persson, näringslivschef i Eslövs kommun,  
bedömer att samtidigt som utvecklingen generellt 
varit positiv, har också flera företag påverkats 
kraftigt av de höga el- och bränslepriserna och 
därmed fått svårare att planera långsiktigt. Linus 
Owman, näringslivschef i Hörby kommun, uppger 
att tillverkningsindustrin påverkats dels av generella 
kostnadsökningar, dels av dyrare insatsvaror och 
kompentbrist till följd av kriget i Ukraina.

Nystartade företag 
första halvåret 2022 Förändring¹

Eslöv 120 9

Hörby 64 -2

Höör 70 -1

Svalöv 63 -6

Mellanskåne 316 0

Nyföretagandet har ökat i Eslöv

Antal konkurser 
jan-sep 2022 Förändring¹

Eslöv 9 0

Hörby 5 -2

Höör 9 -3

Svalöv 5 -4

Mellanskåne 28 -9

Färre konkurser under året

316 (0)  

2022 21-22

Hörby 47 441 -0,6%

Höör 95 851 4,1%

Svalöv 49 335 19,2%

Antal registrerade gästnätter jan-sep 2022

Uppgifter på kommunal nivå saknas för Eslöv. Förändring jämfört med 
samma period 2021. Källa: SCB/Tillväxtverket bearbetat av Tourism in 
Skåne

19 procent fler gästnätter i 
Svalöv i år

28 (9) 

Antal konkurser jan-sep 2022
(förändring)

Nystartade företag första halvåret 2022 
(förändring) 

Kommun Största företag Anställda

Eslöv Orkla Foods Sverige 425

Hörby Atos Medical 175

Höör Fogaröd Omsorg, Vård & 
Skola

225

Svalöv Vidinge Grönt 275

Största bolaget i varje kommun

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

Källa: Tillväxtanalys. Förändring i antal jämfört med samma 
period 2021.

1) Förändring avser antal jämfört med samma period 2021.
Källa: Tillväxtanalys.

Källa: SCB. Förändring i antal jämfört med samma period 
2021.

1) Förändring i antal jämfört med samma period 2021. Källa: SCB

Lars Persson, näringslivschef i Eslövs kommun:  
 
“Kraftiga prisökningar kommer att bromsa planerade investeringar, etableringar och 
expansioner. Ett nytt mönster är att order och beställningar kommer in med kort var-
sel, vilket försvårar den långsiktiga planeringen. Situationen till trots upplever vi ändå 
att många företag ser fortsatt positivt på utvecklingen under kommande år. 
Kompetensförsörjningen är ett fortsatt bekymmer för företagen.”
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Stark jobbtillväxt i Svalöv sedan slutet av 2020

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

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

ber 2022
Förändring  

nov 20-okt 22 (%)¹

Eslöv 3 821 2 879 1 558 2 646 10 904 430 (4,1%)

Hörby 1 970 915 568 1 374 4 827 436 (9,9%)

Höör 2 037 1 141 584 1 177 4 939 375 (8,2%)

Svalöv 1 411 711 709 1 082 3 913 476 (13,8%)

Mellanskåne 9 239 5 646 3 419 6 279 24 583 1 717 (7,5%)

Antal anställda i företagen utifrån arbetsställets storlek i oktober 2022

Linus Owman, strategi- och näringslivschef i Hörby kommun: 
 
“Energiintensiv tillverkningsindustri har givetvis drabbats, samtidigt som energiintensiva 
insatsvaror blivit dyrare för exempelvis bilbranschen. Samtidigt har sanktionerna mot 
Ryssland skapat brist på exempelvis konstgödsel. Kriget i Ukraina har skapat kompo-
nentbrist inom bilindustrin.”
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Bostadsmarknad: Villapriserna sjunker mest i Skåne men bostads
rättsmarknaden håller i sig
Efter en period med stora prisökningar har osäkerheten på bostadsmarknaden fått genomslag på 
villapriserna i Mellanskåne. De senaste tre månaderna visar på stora prisnedgångar på villamark-
naden, men endast en marginell prisnedgång när det gäller bostadsrätter. Även sett i ett längre 
perspektiv (under den senaste tolvmånadersperioden) har prisuppgången tydligt mattats av på 
bostadsmarknaden i Mellanskåne. När det gäller bostadsbyggandet är det fortsatt stabilt sett till 
antalet påbörjade byggen. I tre av fyra kommuner har antal påbörjade bostäder ökat under årets 
första halvår samtidigt som antalet färdigställda bostäder minskat i hela delområdet. 

Kraftigt prisfall på villamarknaden
Redan förra hösten började priserna på villamarkna-
den i Mellanskåne att sjunka. Efter en period med 
stabil prisutveckling, visar den senaste tre måna-
dersstatistiken på tydliga prisfall på delområdets vil-
lamarknad. Totalt minskade villapriserna med 12,8 
procent och tydligast har nedgången varit i Eslöv 
där priserna sjönk med 18 procent. Prisnedgången 
märks också tydligt i tolvmånaderssiffrorna. Under 
de senaste tolv månaderna, då den genomsnittliga 
prisnivån jämförs med föregående tolv månader, 
har priserna gått upp med två procent, vilket är 
lägre än de 14 procent som registrerades i vårens 
rapport.

Priserna har stabiliserats på bostadsrätts-
marknaden
Samma nedgång som syns på villamarknaden 
märks inte på delområdets bostadsrättsmarknad. 
Bara i sydöstra Skåne har det varit en mindre prisne-
dång på bostadsrättsmarknaden under de senaste 
tre månaderna i länet och tolvmånaderssiffrorna 
visar fortfarande på en positiv prisutveckling med 
sex procent i Mellanskåne, vilket även är snäppet 
högre än vid vårens rapport. Antalet försäljningar av 
bostadsrätter har också fortsatt att öka i delområ-
det under det senaste året, en utveckling som inte 
syns till i övriga delområden.

Antalet färdigställda bostäder minskar i år
De senaste siffrorna från SCB uppvisar en tydlig 
nedgång i antal färdigställda bostäder i Mellanskå-
ne. Under årets första halvår har det färdigställts 
333 färre bostäder än under samma period 2021. 
Utvecklingen syns främst i Eslöv där det färdig-
ställts 21 bostäder, vilket är 238 färre än under sam-
ma period i fjol. Samtidigt har bostadsbyggandet 
i stort inte bromsat in, då det under samma halvår 
påbörjats 97 nya bostäder, en svag ökning jämfört 
med i fjol. Det är bara i Höör som antalet påbörjade 
bostäder är färre i år.

Färdigställda första 
halvåret 2022 
(förändring)

Påbörjade första 
halvåret 2022 
(förändring)

Eslöv 21 (-238) 33 (14)

Hörby 7 (-4) 35 (16)

Höör 0 (-16) 0 (-40)

Svalöv 3 (-75) 29 (16)

Mellanskåne 31 (-333) 97 (6)

Färre färdigställda, men fler påbörjade

Prisutveckling bostadsrätter och villor oktober 2021-september 2022 exkl. nyproduktion

Prisuppgången har fortsatt, men har saktat in

BOSTADSRÄTTER  
kr/kvm1  

(förändring)2

Antal försäljningar3 

(förändring)4

VILLOR 
kr/kvm1

K/T-tal1 
(förändring)2

Antal försäljningar3 
(förändring)4

Eslöv 18 663 (7%) 217 (-4%) 25 215 1,92 (2%) 231 (-10%)

Hörby 16 047 (-1%)* 25 (25%) 19 672 2,02 (4%) 166 (11%)

Höör 19 337 (0%) 44 (47%) 22 016 2,05 (-3%) 207 (-3%)

Svalöv 14 212 (22%)* 28 (22%) 21 421 2,21 (6%) 161 (1%)

Mellanskåne 18 152 (6%) 314 (5%) 22 348 2,03 (2%) 765 (-2%)

Källa: Svensk Mäklarstatistik

Kenneth Peders-
en, mäklare och 
franchisetagare på 
 Fastighetsbyrån  
i Eslöv

Hur är utvecklingen 
för bostadsmark-
naden i Eslöv?
– Blickar vi tillbaka några år så har det 
varit en positiv utveckling i Eslöv och 
fler har fått upp ögonen för kom-
munen, både privatpersoner som har 
velat flytta hit och aktörer som blivit 
intresserade av att bygga. Sett till detta 
året så är det en helt annan bostads-
marknad efter sommaren än före, med 
större utbud av bostäder och färre 
intressenter på visningarna. Vi märker 
av en minskad köpkraft. Det finns en 
större osäkerhet på marknaden om vad 
som kommer att hända framåt. Fler 
väljer också att sälja först och köpa 
sen, vilket vi inte har varit vana vid på 
ett tag. I Eslöv ser vi också en tydlig 
prisnedgång, framför allt på villor efter 
sommaren.

Vad tror du om utvecklingen framöver?
– Vad som är speciellt är att flera saker 
har kommit på samma gång, med 
höjda energipriser, höjda räntor och in-
flation. Det gör det svårare att bedöma 
tidsaspekten. Allt detta är fortfarande 
ganska nytt för marknaden och det tar 
lite tid innan man vant sig vid en ny 
verklighet. Men min tro är att det sen 
börjar stabilisera sig och att man kom-
mer förstå att marknaden inte är som 
den har varit. Samtidigt, vi kommer 
ändå behöva flytta, köpa större eller 
mindre och livet har sin gång, vilket 
betyder att efterfrågan på olika typer av 
bostäder kommer finnas ändå. Jag tror 
att det behöver sätta sig lite. 
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Bostadsrättsmarknaden har gått starkt

Prisutveckling 2010-2021

K/T-talkr/kvm

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

Källa: SCB. Förändringen avser antal bostäder första halvåret 2022 
jämfört med samma period 2021.
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Långsiktig utveckling: (12 månader)

Bostadsrätter (kr/kvm)

 

Villor (K/T-tal)

1,85
12,8%  

Bostadspriser (prisutveckling 3 mån)

17 726
1,4%

Villapriserna minskar. Under den senaste 
tremånaders perioden fram till och med oktober i år 
föll villapriserna i Mellanskåne med 12,8 procent till ett 
K/T-värde på 1,85 mätt som glidande medelvärde. För 
bostadsrätterna i området är prisutvecklingen mera 
stabil med en nedgång på 1,4 procent. Prisnivån på 
bostadsmarknaden ligger fortsatt över 2019 års nivå.

Senaste prisutvecklingen till och med oktober:

Avser prisutvecklingen gildande medeltal tre månader, augusti-oktober jämfört med maj-juli. Inklusive nyproduktion.    Källa: Svensk Mäklarstatistik
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Skånsk konjunktur är en oberoende rapport om 
det ekonomiska läget i Skåne som ges ut av 
Sparban ken Skåne sedan 2018. Syftet med rap-
porten är att bidra till ökad kunskap om ekonomi 
och samhällsutveckling i Skåne. Materialet är 
baserat på ett stort antal statistiska källor och 
kvalitativa intervjuer, och belyser skånsk konjunk-
tur utifrån perspektiven invånare och näringsliv. 
Förutom övergripande regionanalys går innehållet 
ner på delregion- och kommunnivå och i varje 
rapport finns en temafördjupning. Analysen pro-
duceras av Øresundsinstituttet.
     Sparbanken Skåne ägs till största delen av tre 
lokala sparbanksstiftelser. Dessa värnar om banken 
och sparbanksrörelsens grundläggande värderingar, 
vilket bland annat innebär att delar av bankens vinst 
kan komma samhället till godo genom olika projekt.

Nionde rapporten i en serie
Detta är den nionde rapporten i en serie konjunk-
turrapporter om Skåne som publiceras halvårsvis. 
Utgångspunkten har varit att göra en rapport som 
ger en lägesbild av Skåne indelat i sex delområden 
och där dessa delområdens struktur beskrivs mer in-
gående. I denna rapport har vi förutom att följa den 
ekonomiska utvecklingen valt att fördjupa analysen 
kring livsmedelsbranschen och jordbruket sett i rela-

tion till prisökningar. I följande rapporter kommer vi 
även att se hur den aktuella bilden förändras i de sex 
delområdena samt gå på djupet med ett eller flera 
teman. Nästa rapport kommer under våren 2023.

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

Om rapporten

Intervjuer
Rapporten bygger på lokal och regional data som 
har kompletterats med intervjuer. Till denna rapport 
har näringslivschefer eller motsvarande i samtliga 
33 skånska kommuner kontaktats, och 23 av dessa 
har svarat på en enkät. Det har även genomförts in-
tervjuer med sex fastighetsmäklare. Till temadelen 
har det gjorts tio intervjuer med bland annat företa-
gare och branschorganisationer. Alla intervjuperso-
ner har godkänt de citat som återfinns i rapporten. 

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

Arbetslöshet: Siffrorna anger andelen arbetslösa av 
den registerbaserade arbetskraften och uppdateras 
varje månad. Den senaste aktuella siffran är från 
september 2022. I arbetslösa inkluderas inskrivna 
på Arbetsförmedlingen, både öppet arbetslösa och 
sökande i program. Statistik finns även för antalet 
långtidsarbetslösa i Skåne. Källa: Arbetsförmed-
lingen

Andel antällda i privat och offentlig sektor: Siff-
rorna visar hur stor andel av dagbefolkningen som 
arbetar i offentlig och privat sektor. Privat sektor 
omfattar omfattar aktiebolag (ej offentligt ägda), 
kommunalt ägda företag och organisationer, statligt 
ägda företag och organisationer, övriga företag 
som ej är offentlig ägda samt övriga organisationer. 
Källa: SCB (RAMS)

Antal anställda uppdelat på företagsstorlek: 
Siffrorna anger antalet anställda på privata och 
offentliga arbetsställen i varje kommun. Ett aktivt 
företag har alltid minst ett arbetsställe. Med ar-
betsställe avses varje adress, fastighet eller grupp 
av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. 
Antalet anställda baseras i huvudsak på antalet 
personer som har fått en lön på minst 1 000 kronor 
under en månad från ett företag. Det är möjligt att 
”ha fler jobb”, dvs. en person räknas på alla ställen 
hen har fått lön. Den senaste aktuella siffran är 
från oktober 2022 och den jämförs med november 
2020, vilket SCB använder som årsmånad för den-
na statistik. Eftersom SCB har gjort ett metodbyte 
i inhämtandet av statistiken kan jämförelser med 
2019 inte göras. Källa: SCB – Företagsregistret

Rörlig bolåneränta: Siffrorna anger 3-månaders 
bunden bolåneränta hos Swedbank under perioden 

2000 fram till 31 oktober 2022. Källa: Swedbank 
via Macrobond 
 
Bostadspriser: Siffrorna jämför den genomsnitt-
liga prisnivån under perioden oktober 2021 till 
september 2022 med den genomsnittliga prisni-
vån under april 2020 till mars 2021. Genom att 
analysera rullande tolvmånadersperioder undviks 
säsongseffekter och statistiken blir mera tillförlit-
lig för de mindre kommunerna med få försäljning-
ar. De senaste tre månaderssiffrorna jämför den 
genomsnittliga prisnivån under perioden augus-
ti-oktober 2022 med den genomsnittliga prisnivån 
under maj-juli 2022. Källa: Svensk Mäklarstatistik

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

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

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

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

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

Gästnätter: Siffrorna anger antalet registrerade 
gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i 
respektive kommun. Statistiken för 2022 sträcker 
sig t.o.m. september. Källa: SCB/Tillväxtverket

Hushållens konfidensindikator: Konjunkturinstitutet  
mäter företagens och hushållens syn på ekonomin 
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Tema: Inflation och kostnadsökningar får näringslivet 
att ställa om

Med tanke på det kraftigt försämrade konjunkturläget 
och den osäkra framtiden för det skånska näringslivet 
har denna rapport ett extra fokus mot företagens ut-
veckling. Analysen innehåller den senaste statistiken 
över utvecklingen i elva olika branscher i Skåne kombi-

nerat med prognoser och statistik med fokus på bland 
annat bygginvesteringar, handel, energianvändning, 
besöksnäring, arbetsmarknad och bostadsmarknad. 
Därmed visas en bred bild av utvecklingen för skånskt 
näringsliv.
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en gång i månaden och redovisas i Konjunkturba-
rometern. Barometerindikatorns genomsnittsvärde 
är 100. Om värdet överstiger 100 är stämningsläget 
i ekonomin starkare än normalt, och om den ligger 
under 100 är stämningsläget i ekonomin svagare än 
normalt. Senaste mätningen är ifrån oktober 2022. 
Källa: Konjunkturinstitutet

Kommunal och regional energistatistik: Statisti-
ken visar slutlig elanvändning i län och kommu-
ner. I den kommunala och regionala energistatis-
tiken sekretessmarkeras viss statistik eftersom 
den redovisas på relativt låg nedbruten nivå. 
Senaste statistiken är ifrån 2020. Källa: SCB
 
Konkurser: Siffrorna för konkurser finns på kom-
munnivå. Till rapporten redovisas en samlad siff-
ror för perioden januari-september 2022 jämfört 
med motsvarander period 2021. Källa: SCB

Kortperiodisk sysselsättningsstatistik: Statis-
tiken baseras på en företagsbaserad urvalsun-
dersökning där både privat och offentlig sektor 
undersöks. Urvalet görs utifrån arbetsställen 
och juridiska enheter och anger antal anställda i 
näringsliv, icke-vinstdrivande organisationer, stat 
och kommun. Statistiken finns per kvartal och på 
regionnivå. I rapporten redovisar siffror för 2022 
jämfört med 2021. Källa: SCB

Livsmedelspriser: Statistiken omfattar prisut-
vecklingen (KPI) för livsmedel exkl. alkoholhaltiga 
drycker. Senaste statistiken är i från september 
2022. Källa SCB 

Nystartade företag: Siffrorna för antalet nystar-
tade företag finns per kommun och kvartal. I 
rapporten redovisas siffror för kvartal 1 och 2 

för 2022 jämfört med samma period 2021. Källa: 
Tillväxtanalys

Regional omsättningsstatisik: Regional omsätt-
ningsstatistik omfattar privat och offentligt ägda 
bolag med momspliktig verksamhet. Branscherna 
vård och omsorg samt sociala tjänster, utbildning, 
offentlig förvaltning och försvar samt finans och 
försäkringsverksamhet är ej momspliktiga och 
ingår därmed inte i omsättningsstatistiken. Dess-
utom finns en del sysselsatta i okänd verksamhet 
vilken inte heller har momsstatistik. Källa: SCB.

Styrränta: Styrräntan (tidigare reporänta) är Riks-
bankens huvudsakliga penningpolitiska verktyg. 
Genom att höja eller sänka reporäntan påverkar 
Riksbanken andra räntor i Sverige vilket påverkar 
efterfrågan samt inflationen i den svenska ekono-
min. Källa: Riksbanken via Macrobond

Största arbetsgivare: Siffrorna anger antalet 
anställda enligt SCB:s statistik över samtliga 
arbetsställen, inom delområdet eller en kommun, 
hos en koncern eller bolag. Antalet anställda ba-
seras i huvudsak på antalet personer som har fått 
en lön på minst 1 000 kronor per månad. Det är 
möjligt att ”ha fler jobb”, dvs. en person räknas på 
alla ställen hen har fått lön. Den senaste aktuella 
siffran är från oktober 2022. Källa: SCB – Före-
tagsregistret

Sysselsättningsgrad: Siffrorna anger hur stor 
andel av de 20-64-åriga i varje kommun som är 
förvärvsarbetande. Statistiken baseras på SCB:s 
statistikprodukt ”Befolkningens arbetsmarknads-
status (BAS)” som med hjälp av administrativa 
data beskriver utbudet av arbetskraft i Sverige. 
Källa: SCB (BAS)

Det skånska näringslivet befinner sig 
i ett läge mellan återhämtningen efter 
pandemin och inför nästa års lågkon-
junktur som präglas av hög inflation 
och höga energipriser, men med en 
fortsatt stark arbetsmarknad. Kon-
junkturläget är med andra ord mycket 
osäkert och kan ändras snabbt.

DATAKÄLLOR:

• Arbetsförmedlingen
• Byggföretagen
• Danmarks Nationalbank
• Danmarks Statistik
• Danske Bank
• De Økonomiske Råd
• Energimyndigheten
• Eurostat 

• Finansdepartementet
• Finansministeriet
• Konjunkturinstitutet 
• Livsmedelsverket
• Macrobond
• Nationalbanken
• Nordea
• Omni

• Skatteverket
• Statistiska Centralbyrån
• Svensk Mäklarstatistik
• Swedbank
• Sveriges Riksbank
• Tillväxtanalys
• Tillväxtverket
• Tourism in Skåne

INTERVJUPERSONER:
 
• Alexandra Ernberg, fastighetsmäklare och 

franchisetagare, telefon, 21 oktober 2022 

• Anders Gärdsmark, regionchef syd Bygg-
företagen, telefon, 4 november 2022 

• Anders Hansson, privatekonom Sparbanken 
Skåne, teams, 7 november 2022  

• Bengt Persson, vd GroPro, telefon,  
2 november 2022 

• Camilla Dahlin, vice vd IUC Syd, teams,  
7 november 2022 

• Carina Back, fastighetsmäklare och  
franchi- se tagare, telefon, 2 november 2022 

• Emil Malmer, fastighetsmäklare och  
franchi- setagare, telefon, 24 oktober 2022 

• Emil Persson, analytiker Arbetsförmedlingen, 
teams, 2 november 2022 

• Gert Persson, butikschef ICA Kvantum Sjöbo, 
telefon, 2 november 2022 

• Jesper Jeschko Björnsson, fastighets    mäkla- 
re och partner, telefon, 25 oktober 2022 

• Johan Borgström, fastighetsmäklare och 
franchisetagare, telefon, 26 oktober 2022 

• Kenneth Pedersen, fastighetsmäklare och 
partner, telefon, 3 november 2022 

• Nils Olsson, vd Lime Technologies, mail,  
2 november 2022 

• Sadoo Iskandarani, vd och grundare Laziza, 
telefon, 1 november 2022 

• Per Lindahl, lantbrukare Mosslunda gård och 
ordförande Lantmännen, teams, 2 november 
2022 

• Per Tryding, vice vd Sydsvenska Industri- och 
Handelskammaren, på plats, 25 oktober 2022 

• Pia Jönsson Rajgård, vd Business Regi-
on Skåne, och Carla Munoz Agurre, tf vd 
Tourism in Skåne, mail, 5 november 2022
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